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Oameni mici 
Omul miC, neînsemnat şi fard 

IIJIde ia luusallm sau fara sa fie 
prinS - cu un ac cu gămdlie - de 
pulpana vreunul potentat poLJ1!c Sau 
lomsar de in tervenţlunt, nu poate 
lace nicalrl nimic. Nu poate pen
Irucă llu-I baga nimeni in seama; 
III poate pentru ca t C!llS/lt ŞI ma
dtsl şi nu-şi cere decât drtplllfll". 
Omul mic are trista soarta de a fl 
asat merfll de o pal te. fie a fi 
!IIrtU nebtJeat In seamd. Aiel (Il 
provincie lucrut se obs~fvd mai rar. 
tr Bucureşri il i/ltâJnesti la Jltcare 
poartă. la fiecare IMrare de mtnls
~,. Nil poţi pati unde nimeni în in
Iu/orul unul bITOII., jle el cât dt 
Itinsemnat fard proptea, fdrd bac
~şl, fard intervl nlla unw samsa,. 
sau potwtat poMlc. ŞI oamenfl stau, 
alteiJptd cu rabdare. Până la urmd 
iii rezolva mmic, se tnapa/aza a
(lUd amarâtl şi plml de I.lfCJ p€ntr" 
ma/paternlcit (JOifticet Şi adminlstra
/id dm capitala tarii Se spune a-
'llor; cd in Bucureştl stapâmşte 

\ nul. Nimtc mat adevărM dfşi 
r~ de necrezut: pentru banI obţif.ll 

"nce. EJlldtnt, este o stare extrem, 
. chiar foarte tristd. Şi t aşa pen

cit 111 acelcş timp c( lor dm a-
ra razei CapitaleI li se predică 
alismul, altrUismul şi (JJte isme 
I aşa fie frumoase, dar tot atât 
Inutile. O dovadă ec/alanta des

l acest lucru am avat-o !tcent la 
'cureşil cu ocazia numtrll ·invd· 
~oT/lor. Aceşti tineri veniţi dm 
alt colturlie tarii. cu b J.nl puJint 
SPtranle marit au fost ţinuţi mal 

are de o sdptămând pe strdzlle 
apltalel, jlamânzi şi lupIi de obo
Iă, In soare şfn ploaie. In acest 

Ulp, ce-t ce~au avut norocul sd }Ie 
Oltjali au scdpat uşO', Am lna
ea ochilor un tablou interesant: 
prtjtct dm Moldova a SOSIt ra
ŞI grav cu o maşind laxoasl1. 
geantd a scos a lista şl indată 

. invdţdlorl l-au inconjurat. O 
I ta tXamlTlQff şi ou pornit Uşa 

lllerei unde iucra comisia de nu-
'Iii s'a deschts indata şl' n mai 
tin de-o ard pfefectltll pleca cu 
20 invdtatori numiti ..• 

A Urmat un deputat, apoi un le
! r, un Inspector şi aiN. Ce/lalţi 

stat rabddtori sau cu dintii irl
'ffaţi de ura. Si mal stcill şi a-
11/, - Imi comunică cineva azi 
·'I1t din Bucureşti. 

Cum au sburat 
Câteva răutăţi impletite printre realităţi -

Evenimentul de Merruri după ma
să - sborurile grafuite la bordul 
avionului trimolor admirat asupra 
oraşului de atâtea'ori - a preocu
pat pe arădani încă inainte cu câ
teva zile. Preocuparea aceasta a 
fost atât de intensă. încât Mercuri 
inainte de masă, la sfârşitul comi
siei interimare d. Dr. COJioiu a 
spus: 

- Dlor, după amlazj să mergem 
să sburăm ... bine-ar fi de-am csbu
ra- şi da aici ! ... 

D. Dr. Colio'u a spus-o in glumă. 
dar nu-j nadr:îde de .sburat-... Cel 
putin aşa nt> comunica redactia 
noastră din Bucuresti, astfel că 
vrând nevrând. comisia interimara 
- deci şi d. Dr. Cofioiu - va tre· 
bui să. ramână şi pe mai departe 
la bordul primărie! .•. Dar pentru 
orice eventualitate, câteva paraşute 
n'ar strica !... 

Dar să trecem şi să spunem că 
Mercuri după amraza publicul ară
dan s'a bucurat de un fa vor de 
care nu a avut parte niciodată. 
Societatea LARES. a organizat sbo
ruri gratuite pentru public. Aceasta 
pentru propaganda aviatiei şi o· 
bişnuirea pub:icului cu sborurile. 
Pe aeroportul Arad, avionul trimo
tor .România", fabrkati" .1unk~rg· 

.... ,. *, .t _ :J'IWu t 

aşteapta maiestos pubiicul. Sboru
riIe au început la orele 4. Un public 
imens aştepta cu nerabllare Să-i 

. vie rândUl. 
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In avion călătorul îşi pierd~ selP 

satia de frică, aceasta este înlocuită 
cu o senz3tie de siguranta abso
Iuta: la toate să gândeşte omul, 
numli la moarte nu. Frumsefile 
văzute de sus şterg compleet orice 
frică. 

Adecă toate nu le uită omul. ŞI 
pentru dovadă cităm o răutate; 

Din partea societăţii a fost pre
sent d. inginer Ionel Codaşut D3a 
împreunii cu d. Bărbulescu, coman
dantul aeroportului, seconaat de d. 
ajutor de comandant Paras(hiv. au 
aranjat publicul pentru sbor. Dintre 
autorităti am remarcat pe d. prt- La primul sbor au participat auto
mar al municipiului dr. Romulus ritatile şi reprezentantii presei. Ca-
Cotloiu, d. subprimar Iosif vulpe, mandantul aeroportului a atras a .. 
d. Iancu Traian chestorul politiei, tenfÎunea că dela ziare nu poate 
şi aliH a căror nume ne scapa. sbura toată lumea, ci numai un 

Impresia generală a celor cari au singur reprezentant. Atund un zia
sburat, a fost cât se poate de bu~ rist cu bâzdâc acapacator s'a şi re
nă. Nu s'a inregistrat nici Ull rău pezit zicând : 
de aer. Toli călatorii au păstrat în . - Irt Arad nu sunt numai 2 coti. 
l?t ;imp.u1 cea mai bună dispozitie . diane româneşti şi 3 ungureşti •.• 
ŞI veselie. Alte ziare nu sunt ... 

Vederile din avion sunt de ne
uitat. Aradul, aşa urât cum ne pare 
de jos, vazut de sus, işi schimbă 
aspectul şi devine de nerecunoscut. 
Străzile par Dlai drepte, aliniate, 
mai curate şi par'că de sus indlă
gim acest oraş cu afâtea neajunsuri, 
atatea păcate şi atâtia păcătoşi. 

Pentru caracteristi:a avionului 
\ credem important de ramarcat că 

Încarca o cantitate de 2300 kgr, 
benzină. Raz;) de acţiune este 6 ore 
de sbor continuu. 

...-....t L .. 

.•. Uite domnule t un lucru pe care 
trebuia să-) ştim tocmai nainte de a 
porni avionul în sbor L. Vorba ve
che: eu sunt alfa şi omega. EKact, 
dar ceilalti sunt literile dintre alfa 
şi omega, - şi-s mai multI. E bine 
să se ştie! 

Sborurile au continuat. Din când 
tn când câte o înjurătură a pilotu
lui şi mai multe a publicului ne
răbdător. Da până la urmă totul 
s' a Sfârşit bine. 

.... Wou ., 

Nu are • • 
niCI un rost ... 

Discutfunea dusă in coloanele 
noaslre asupra căsăloriilor dintre 
români şi minoritari, o incheiem nu 
pentru că nu am tlvea material sau 
scrisori cari discută această pro
blemă, el pentru că discutia, de aci 
inainte, este Inutilă. Da, inutilă. Şi 
să vedeti de ce. 

Nof românii avem darul de a vorbi 
foarte mull, insii nu avem curajul 
de a trece la fapte. Lucrul l-am 
verificat şi cu prileju' discutiei asupra 
d.sătoriilor mfxte. Multi cunoscuti 
ne-au acosta' pe stradă felicitându-ne 
pentru ... discutie şi incurajându-ne, 
ca pe urmă. a doua sau a treia zi, 
să.i vedem În stânga cutiirei jidănci 
sau unguroici, sau. să auzim, ci e 
vorba S8 ia de solie pe cutare un. 
guroaică. Evident, nu punem la În
doielii sinceritatea lor din momen-
tul când ne-au felicitat şI nici nu·i 
Învinuim de tovărăşia unguroaicei 
pe stradă. Sunt două lucruri absolut 
disparate. dor numai in aparentă. 
In fond sunt st âns legate şi au o 
cauza comuni: lipsa de persuasiune, 
de continuitale in g6ndire şi actiune 

a românUor. Cu alte cuvinte: una 
zic şi alta fa~. 

Or, in această situatie discutia 
noaslră, care avea menirea de II 
des'~hlde ochii românilor, de a da. 
un revlrlment energiilor ce dormi
tează in el, cu scopul de a -1 În
druma spre o viată familiară pur 
românească, - sunt inutile. sunt 
zadarnice. TlnerU români, pentru Il 

putea fi influentati de astfel de 
discutii, trebue mai Întâi sli aibă a· 
cea continuitate În gândire şi acH' 

'.0' ...- - .. 4 U ....... JIW ..... 

In legătură ..• 
cu anumite svonuri despre... permite

rea şi chiar practicarea actuală a jo~ 
curilor de noroc. povestim urmatoarele; 

Intr'un dub clandestin - nu din 
Arad. deşi şi pe aici sunt câteva -
năvăleşte poliţia. Comisarul respectiv. 
întrebă : 

- Cine·; proprietarul? 
- Eu, - apăru un domn slab şi 

palid. 
- Nu ştiţi că jocurile de noroc sunt 

interzise? 

vitate, care sIngură sesjze~zi linia 
de conduiti în viaUi. Şi odată ce 
se va ajunge aci, problema c6săto· 
riilor mixte se va solufiona dela si .. 
ne mai fiind nevoe de discutii 
publice cari să €Sclte sentimentul 
national şi demnitatea de român 8 
tinerilor. 

Cu aceste cuvinte, cari inchid in 
dosul lor toafă durerea noastră de 
români că nu suntem 8Ş8 cum ar 
trebui si fim, inchidem discutia a· 
supra căsătoriiJor mixte. 

., ee"'· _ ,. -""'II' .. .... 
Proprietarul uitându-se la jucători 

răspunde bâlbăindu se: 
- Ştiu că sunt interzise. dar... să 

vedeţi... astea nu sunt jocuri de noroc ... 
t1id toată lumea trişează! 

Nu-I nevoe ••. 
Un ziar cerea conducerii oraşului 

si mărească numărul autobuselor ... 
... Inutil, pentrucă atunci in loc si 

intârzie şapte - sau câte sunt - vor 
intirzia mai multe... şi călătorii tot 
aşa vor aştepta in haltă ... 



Pag. 2 

Nădlac 

- Cam târz:u, dar nu are impor~ 
tantă, ne ocupăm - pe scurt -
de petrecerea j!danilor, la care au 
frst şi câtiva români. ce la aceea 
a românilor s'au remarcat printr'o 
ruşinoasă absenţă .... Bufetul foarte 
.... pipărat a fost ]a discretia .•• 
milionarilor. Spre dimIneata rabla 
lui loşca Kohn - Gcibor, abia 
"hăIădia" să ducă la "cortyle" Kohn 
cetă.letui bf ti "cum lemne· •.• 

- Mare oCOŞ se tine văru me 
Cotoracl, de când Marişka Babyak 
şi·a lăsat bărbatul... pentru el! 
Hai. hai, vere, să nu ti-se 'nfunde 
odată l. .. 

- Plştika Balint, mai zilele tre· 
cute. a mâncat "lebenita", in pădu
rită. Dar n'a fost singur, ci cu 
Anka Szekacs şi incă două persoa
ne. Gh!clti cine au iost? 

- Stupaj şi popa Tesnak au tras 
o pUeală la sălaşUl lui Zelenak 
când a fost maşina. Urmarea. a 
lost că sau rasturnat amândoi CU 
.. hintyeul" • , • Oare nu şi-a fi, .• 
scrântit şi celălalt picior? 

- Popa Niculaie (acum a ajuns 
mai la... coada 1) a fost botezat 
de Anicika l ..Krampus". Mama 
romanţei la amenintat că dacă nu-i 
plăteşte datoria la friedJ. il bate 
In stradă! Suntem informati că po. 
pa refuză achitarea datoriei, pen· 
truc! Anka i-a spart zilele trecute, 
un "cancieu" (pocal) foarte frumos ! 
- .'. Şi mai zice că-l popă! 

Igriş 

- Hei de mull nu ne·am ocupat 
de notarăşul nostru, căruia i se mal 
zice şi Negusul. Asta am mcm-o 
pentrucă n'am avut - zău 1 - in
formatil despre dânsul. Ej. dar acum 
l-s'a infundat cu noi 1 Zilele trecute, 
când a fost la Arad. l-am văzut in 
sala de aşteptare el. lII-a a gării, in 
societBtea unei Măriule. foarte nos
time. Se distrau de minune amân
doi până când le·arn pierdut urma. 
Că mai târziu pe unde a fost, îm
preună cu muierea, n priveşte, noi 
insă ne tacem datoria, semnruând 
cele de mai sus tuturor, pentru a·1 
cunoaşte pe acest notar ce jăcmă, 
neşie populatia, când eliberează 
ne'un act. 
, - Chenia, de dnd nu·1 mal chi
niez, 5 '8 potolit. Nu mai taie şi spân. 
zorii ca până acum, Oare de ce '} 
Cum de te potoli,i, mii, Chento? .. 
Nu cumva te-ai visai cu,.. ariştele 
din Cimişoara??? .. 

- Tony lui 1 ilindăr işl dă in
t61nirl la piatul dela Nlidlac. OhIciti 
Insă... cu cine 1 

Almaş 
Asta iară poate fi drept ce eu voi 

povesti că, Buea cu meteru 'n mâna 
mătura pela fântână, a plecat să-şi 
ieje pila, drept in cap Li. lovit lila. 
Că, ia pictat măi trate 'n frunte o 
potcoavă cât un munte, s'a supărat 
foc pe Lila, s'a gândit să·i facă sila. 
Că, a legat-o de ţuleap, cu gândul 
să·i deie in cap, şi vini Mihai bica· 
rul chi peş drept ca şi ste; arul. Că, 
s'apropie de bară cu "fişagulH scos 
afară. strigă pe Beţa din pod să vină 
şi "Picicot". Că, Todor era prin sat, ,U hârtii la inminat, de era loanea 
Nicului apăra vednu lui. 

Vata 
Multă lume e curioasă şi astfel ar 

ar vrea si ştie de ce un dom vor· 
beşte atât de mult la telefon cU o 
doamnă dela Şoimoş. Vedeţi lumea 
e rea şi nu-i place când omul vrea 
să.şi aranjeze socotelile şi mai cu 
'eamă când omul vrea să~şi europe' 
e .halbţilindru" t 

. -
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Bravo! 

Popa niculaie fără reuerendă! ... 
- Continuăm demascarea seruulul(?) lui Dumnezeu -

Publicăm în continuare, textul 
scrisorii de dragoste, incepulli in 
numărul trecut. Vă rog fiU atenti: 

(Urmare iin n-rui trecut) 

In şase cazuri, cu mintea l8 ra· 
rafinată m'ai împedecat dela con
tactul sexual, să aştept până ter
mini cu poveştile, la urmă te-ai gră
bit acasă că al de lucru. că numai 
diseară "facflm- dar seara nU S'8 
făcut niciodată, că promisiunea la 
a fost minciună, C8 şi eri, că vei 
veni azi la ora 1. şi vei rămâne 
până la 7. însă bani totdeauna 
mi-ai cerut şi ţi-am dat. Aşa mă 
păcăleai pe mine. Cazurile 8ceste 
arat8 răcirea ta, deoarece te pre
găteai să rupi relatiile. Acuma-mi 
dau seama că tu prevedeai toate 
aceste, astfel cu spargerfla gea
mului. tu ai dat scrisorile lui 
"Bravo· numai tu cunoşteai bine 
casa mea, aranjamentul interior şi 
aşa 8U putul face perchezitiile, cum 
ai descris.o tu aceluia care m' li 
denuntat şi cu care ai tost şi tu la 
detectiv. Toate sunt fapte cu cari 
al multumit bunăvoin,a mea folă de 
tine. iti poate h ruşinE, dacă mai 
şti ce-i aia. 

Când eu după masă tt~am spus 
la cât m'au amendat. mi ei ras-

r ; .... ....... p$. 

Bala de Crlş 
- Duduia care-şi aşteapti simpa.· 

ticul cu sticlele pline şi farfuriile 
încărcate cu mâncări alese, este foarte 
disperati că .tipul" o cam lăsat o 
incet de o vreme încoace. 

- Gyula dela Hilmagiu dă mereu 
târcoale pe la fata şefului dela· 'noi: 
El jidan, ea unguroaică, se potrivesc 
de minune, numai naiba ştie de ce 
nu fac odatâ. şi nunta? 

- Este foarte comentată recenta 
boală a unei doamne care a făcut 
prea multă plimbări din bucătărie 
până la o casi în legături cu cafe' 
nea. Bine înţeles, totul e răutate 
omenească. 

puns că trebuia să mă amendeze 
cu mai mult, este de unde, aproape 
că te bucurai. zâmbeai, - un zâm, 
bet diabolic - dar stăpâneşte- ti 
bucuria. mi e teamă cii vei plânge 
dacă· ti spun că har D.lul, nici a 
zecea parte n'am plătit din cât 
ti- am spus, te·affi Încercat numlli 
să văd efectul, cum te trădezi. Aşa-i 
că te doare aceasta amendă micn, 
dar nu ti tristă, nu plânge. Cele 
16-18 costume. paltoane, bere te. 
chiloţi, mănuşi, jartiere, pantofi,' 
cercfli. ceas brătară şi tot ce ai, 
95 PROCENTE le ai dela mine, 
daca eu nu sunt, cum ai fi azi, 
ca ce te at mândri? După toate 
aceste, am meritat eu ruptura 8sta 
sălbatică din partea ta? Până şi 
fotografia favorită ai luat-o dela 
mine, asta numai O femlle cu simt 
de animal sălbatic o pOlite face. 
Intr"un tel sau altul te va pedepsi 
pe tine Dumnezeu O sti vezi lu. E 
mult ce·ai făcut. Citeşte s~risoarea 
şi ITIamei tale. 

• 
... Vai părinte. da reu ai mal ajuns! 

Numai nu·i nimic, d'aceia să lie ju. 
decăm noi la Curtea cu jurati !1 ... 
Ce zici 1 Noa nu. ·că abia 6ştepU 
să ne... achite 171 

... r..... * lIP' w· ... ,,, 
Când plsica .•• 

nu-i acasă... nevasta pleacă de 
acasă... Ca dovadă iată o scrisoare 
primită de un funcţionar dela ne
vasta altuia: 

"Iţi cer un randevu, .. Pe mâine la 
orele 1 după amiazi să fii in Piaţa 
Avram Iancu (lângă halta de auto~ 
buse). Bărbatul meu e dus la Siria şi 
nu se'ntoarce numai noaptea. Vom 
putea sta liniştiţi şi nu are să ne. 
ştie nimeni, numai ceriul şi pămân· 
tu1", 

Felicitâri! E foarte frumos şi de 
sigur a fost şi foarte plăcut! Nu? 
Dar birbaml oare ce zice? 

PRiMARIA MUNICIPIULUI ARAD 

Nr.23.327/1937. 

Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţă celor interesaţi, că Primăria 

municipiulUi Arad, 

1n ziua de 21 Septemvrie 1937, ora Il a. m. 

va ţine In bIroul Serviciului economic, camera Nr, 59, liclta~ 

tlune pUblică cu oferte tnchise şi sigilate, pentru Inchiriere pe 
timp de 3 (trei) ani a localurilor deţinute de către Cercul cul
tural Românesc, In edificiul teatrului de iarnă. 

Licitatlunea se va tine in conformitate cu Art. 88--110 
din Legea contablUtătil publlce şi potrivit normelor de licitaţii 

tn vigoare. 
Ofertanţli cari vor participa la Ilcltaţiune vor depune odată 

cu oferta (care se va tnainta' tn dublu exemplar) şi o iaranţie 
de 5°/. ~ din chiria anuală oferită, tn numarar sau efecte garan. 
tate de Stat, iar oferta .se va· putea face numai tn baza cae
tului de sarcini, care poate fi văzut In camera Nr. 59 a prl
mătlel tn orele de serviciu. 

A rad, la 1-Septemvrie 1937. 
D 

.. 

Nr. 222 .22 -
Iuln Nojîtli scrie: 

Iacă mă om 10" 
gemnrgund ca 
domnu drlldor la .... 
Bucureşci în satu 
lu imparatu. Nu· II 
ma tarie mult 10 
fcimbat ge cdnd Jpa1 
am vinit 10 giac1o. 
Ama pa ulIţi mărg Dir~ 

triamvaie şi otobusă aşe ca la SIM 
Arad numa mari cât caşile, Si rdd 
/le mulce uărÎ dacă nu bălIgam ed 
binie gi samă mă călcau şi mă R ; 

făşeaa ca lipigla ge gros şi nu ,1 
mai avea nime să vă scrie A că Red: 
zuitam să vă scriu că săptămdllG ,;RE 
şie ,trec!:, ge ~şeia nu vă puturăm Piaţ, 
scrIe ca dara nam fost acasd 1111' 
ma la Bilcureşci da gi ama na. !le ( 

in ce vă scriqm în Uita săptdmâ ,00 
na numa să nifl trâmicetl aboli- il OI 

mentu că gi n:J nie mâniem şi pă il!uc 
tati nie calcă nevoaia cu Voi; 
gfampreund. , 71 

- Apu umblând paclo pân Ba.' fir 
cureşet itlto sard mam dus ca 
domnu dredor ~i con preein la 're 
on birt domniesc şeI zişe Coşna ';I/Iâ 
ing, mânca domni ge aşeia mari . n 
şi inge cântă tlgam pă carie ÎI .'IUI 

auzim şî la radiO când avem. Noa ~ 
şi ado pă şinie gângit cam vă· ;ţ; 
zut? Pd başe Patru Trifa gi ~, râ 
Şumand aşlela şu~t marie clujm 'un 
gi porşi. O mc:mcat la masă CII '_ 

on domn şi pă urma or băut vin ~ sti 
cu sodă. Noa mam gângit io cu i'lde 
başle Pătru sa domnit cu tăta Cti led 
dară noi paori bem vinu curat că ~m 
nOI nie faşiQm singuri prunşi. DoI'It ~n 
ni beu vinu cu sodă ca lor /, "ţii 
fac alti prunşl. Tarie Rlnio fori i ~ 
mie şod (ând lam văzut pă başI) ai 
Pdiru şi mam. gângit la A t,e,ab~ ~Io 
asta cu prunşt da nam ZIS nimIC' 101 
că vin io acasă la Arad şi Berit! . ,ii 
ca să şCJtî şi voi. ' ')" 

~- Lei Bucureşci uoamini să bd .. 
tarie lue" şî ado inger apucă. Aş! pa, 
into sară pă când ieram ieră in' . un 
ton bir' cum şdgllam singur 14:m~ 
masă nişee uoamini or înşiepuf ,na, 
să să sfăgească şi iuce sor apt pre 
cat şi ge bălaie. Da una caTit put. 
iera mai tarie aşe 10 pleSnit pd 
on altu păstă cap gl aşi(lla gi j 
so pocoÎit ca on to/ştoc. la m . 
gângii că nui a bună şÎ o lu t~1 
catd casă fard să plcicClsc aşI 'ca 
tăt to fusăi şieia ş!e câşciga~ Ca 

- Paişea pă la Arod vă '~ 
nui nimic gisnau. da pa săpfd .'lU 
mâna şeiela1tă oi gasi 10 şi {~~ 
voi mai scrie ŞI şeam văzut iilst 
la Bucureşti. Numa nu uttaţi 
aboliment 

Hălmaglu It 

Celebrul nostru tâmplar, du~;O 
cum ştie, a fost la "Găina". Dar, I ~~ 
caUZa aglomeraţiei, negăsind alt n fie 
tel, a fost nevoit si angaje:z;e o' ~ 
meră la hotelui "Lip~ unde a ~a: Il 
mit până a doua zi dimineaţă ,1 

a fost trezit de tulnicele moaţelor ~, 
Odată cu trezirea, din pieptul . .( 
tului tâmplar a eşit şi un ofta~ ,~p 
necaz că el n'are ... moaţă, cu fi 
să plece la excursie!... ~i. 

in 
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- Anul acesta în judeţ vor fi 
abia 2000 vagoane de mere, deci cu 
mult mai puţine decât in anii trecuţi. 
In afară de aceasta merele nici nu 
vor fi aşa de bune ca in ceilalţi ani. 
In schimb nucii şi piersecii vor avea 
rod mai imbelşugat. 

- Dupa unele informaţiuni, d. 
Iosif Vulpe în curând se va muta 
din Arad la Braşov unde va primi 
un angajament la o intreprindere 
metalurgică, probabil la " Astra" , 
Odată cu d-sa va pleca - aşa se 
spune - şi d. Nic. Păuşeşti. in caIi 
tate de jurisconsult. Ştirea o dăm cu 
rezerva cuvenită. 

- In hotarul mai multor sate in· 
depărtate din plasa Hălmagiu, au 
apărut haîte de lupi, cari au atacat 
vitele duse la păşune, omorând câ
teva din ele. 

- Lemnele cari in ultimul timp 
se scumpiseră foarte mult, e vorba 
că se vor eftini în curând. Ar fi de 
dorit lucrul acesta pentru că în de~ 
curs de un an aci la noi, in ţara 
lemnelor, vagonul s'a scumpit cu 
aproape 3000 lei. 

- Proprietarii de case au hotă
rât majorarea chiriilor. Când au ho. 
tărât treaba asta, trebuiau să hotă
rască şi menţinerea în bună. stare a 
caselor ce le închiriază. 

- Prăvălia lui Remus Vancu din 
Şiria a fost spartă şi hoţii au furat 
din ea marfă in valoare de 15.000 lei. 

- Gahor FIo.rea de 28 ani din 
comuna Seleuş, a fost trăznit şi omo l 

rât. El se ascunsese de ploae sub un 
pom. 

- S'au dat dispoziţiuni prin care 
se interzice culegerea nucilor inainte 
de 15 Septemvrie. Măsura aceasta 
s'a luat ca nudle acestea să fie bine 
coapte. 

- Incepând de săptăptămâna a' 
ceasta comercianţii de textile şi pân
zeturi ce până acum işi vindeau marfa 
în Piaţa Avram Iancu, vor fi trecuţi 
- Marţea şi Vinerea - în Piaţa Ca
tedralei. Pe locul lor, pe piata Avram 
Iancu vor fi puşi vânzătorii de fructe. 

- A fo.st arestată femeia Eva Fră. 
ţilă din Ciungani jud. Hunedoara, 
pentru că şi ar fi omorât fetiţa, Su· 
sana, de 17 zile şi a îngropat-o în 
hotarul comunei Tălagiu a şi fost 
găsită. 

- Medicul Dr. Zoltan Pecsi din 
Arad, a bătut grav pe tânărul Kassay 
pentru că ac..esta ar fi sărit in apă 
peste copilul doctorului. Kassay e 
bolnav în urma bătăii primite, iar 
cel ce într'adevăr a sărit in apă s'a 
prezentat zilele trecute. 

- Doui ciobani Ilie . Staosu ş:' 
Dobre Stan, din Constanţa, văzând 
că o oaie s'a îmbolnăvit, au tăiat o 
şi carnea au mâncat o. După două 
zile s'au îmbolnăvit şi ei, incât a 
fost nevoe să tie duşi Ia spital. 

- Palatul corpului 7 de armată 
Sibiu s'a aprins şi a ars până Ia pă
mânt. Pompierii au venit nepregă· 
tiţi, astfel că n'au putut împiedeca 
dezastrul. Paguba făcută de foc este 
de câteva milioane de lei_ 

- Şi măcelarii din Rovine vreau 
să fie consideraţi orăşeni şi prin urr 

mare s'au declarat nemulţumiţi de 
faptul că primăria le a fixat 28 lei 
carnea de viţel, 24 lei cea de porc 
şi 22 lei cea de vită. Aceste preţuri 
nu le-au plăcut şi au declarat grevă. 
Iată·i dar pe bieţii .. peşcaoi H siliţi să 
mânânce numai carne de găină, raţă 
sau gâscă. In tot răul e şi un bine. 

- Ministerul agriculturii a hotă· 
rât să cumpere din judeţul Arad 
grâu nOdvoş" şi "Bancut" pe care 
să 1 duca în judeţele Gor; şi Dolj 
pentru imhunătăţirea soiurilor de 
acolo. 

- In comuna Herţa din Moldo k 

va, în curtea lui Ioan Crupnic saI
câmii au inflorit a doua oară. Dea· 
semeni şi merii din grădina lUt Făi· 
naru. In afară de asta, am citit in 
ziare că în grădina unui sătean din 
Oltenia, cireşii au înflorit şi a treia 
oară. 

- La laşi soţia dulgherului Gold· 
stein a născut un copil anormal la 
care partea de sus a corpului semăna 
o lup. După câteva zile monstrul a 
murit pentrucă din cauza formei ca
pului şi a gurei, nu se putea hrăni. 

- Jandarmii au arestat pe ţiganii 
Gheorghe Cărpaci, Pascu Gandi din 
Covăsinţ şi Pavel Gandi din Glo
govaţ, pentrucă au incercat să fabri
ce' sute false. La ei au găsit plumb 
şi forme pentru fabricarea banilor. 
Pentru a câştiga banii necesari cum
părării maşinilor a înşelat pe locui
torii Petre Konrad, Francisc Konrad, 
Pavel Sachter şi Anton Dărner din 
Glogovaţ, cu suma de 67.000 lei. 

- Macelarii din Arad, sunt pe 
punctul de a declara greva deoarece 
primăria nu vrea să le admitâ urca
rea preţurilor. E rău că dda inceput 
au fost lăsaţi să·şi facă de cap. 

- La 15 Septt"mbrie va fi inau~ 
gurat noul aeroport al Aradului, ril 

dicat in apropierea pădurei Ceala. 
- La Cluj din grija guvernului. 

40 meseriaşi români şi 2 ateliere 
româneşti au fost prevăzute cu 
unelte. Sculele ce li s'au împărţit au 
o valoare de două milioane lei. 

- Pentru a asigura hrana sufici, 
ente vitelor, direcţia păşunilor şi iz
lazurilor, a luat o serie de măsuri, 
dintre cari cea mai importantă este 
aceia care reglementează numărul 
vitelor ce pot păşuna pe o întindere 
dată. 

- In legătură cu unele svonuri 
despre secarea izvoarelor de petrol, 
s'au făcut cercetări pentru a se des
coperi petrol şi in alte judeţe ale 
ţării. Până acum, s'a descoperit ză
căminte de petrol in câteva comune 
din jud. Ilfov, in apropiere de Bu· 
cureştî. 

- Se ştie că acum câţiva ani la 
Moreni s'a aprins şi ars mult timp 
o. sondâ de petrol. Acum, la noi în 
Ardeal, in apropiere de Mediaş s'a 
aprins un izvor de gaz metan. Iz
vorul arde de mai bine de o săptă~ 
mână şi până acum nu a putut fi 
stins. Flacăra luminează ţinutul pe 
o intindere foarte mare. Noaptea se 
vede din tren. Ziua se vede numai 
fumul. 

- La Cluj a fost descoperită o 
organizaţie de spionaj in favoarea 
Ungariei. Spionii, în număr de trei: 
Pavel Baciu din jud. Bihor, Florian 
Radu şi Elizabeta Mav, au fost ares 1 

taţi. 

- In satele cu populaţie mixtă -
română şi minoritară - pământul şi 
casele cari se scot în vânzare, sunt 
cumpărate numai de minoritari. 
Aceştia, şi mai cu seamă ungurii şi 
nemţii, nu vând românilor nici în 
ruptul capului, in schimb dacă ro .. 
mânii scot in vânzare ceva, cumpă
rătorii sunt tot minorit.lrii. Lucrul se 
observă - scrie ziarul "UniversulK 

- mai cu seamă în comunele din 
apropierea granitei dinspre Ungaria, 
deci şi in judeţul Arad. 

~ _________ =-:tilJli:L~._._-. 
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AI auzit că? 
_ în comuna OlogovăI to.ba se 

bate şi acum in limba germană, fără 
ca faptul să sC8ndalizese pe nImeni 7 

_'0 108ana din OUfahonl, depe va
lea Cremăno.as8 ,.a fi "scărmen!ltă" 
dacă nu s~ va linişti 1 

•• 0 la OCo.lul silvic din Şeblş sunl 
trei domnfşori. unul cu haină verde 
- s'a lăsat de domnIşoare! al 
doilea voind să .. cioc6nească.- in
tr'o. fereastră, a spart-o, far al 
treilea e om serios? 

o.. Nilă cel din Ribifa, acum lo
cuitor in Brad. to.t peteşte la fete. 
insii ·de Insurat nu se poate însura 1 
(Oare de ce 1) 

,'. Oabor cel mic nu se mai duce 
la Va ta pentru că ... umblă cam rar 
din picio.are ? 

... firma • Tzuişpaitz & Leves· 
din Adula a pătit-o. urât pe vârful 
Crivinilor 1 (noro.c Însă cii fagul 
nu şlle să vorbească 1) 

-.' Sârbul nostru din Cuvin şl-8 
cumpărat ~un dictionar ro.mâno
maghiar ca să invete ungureşte şi 
prin urmare s5 pOdtă face mai cu 
efect curie unguro.tcilor? 

Murături de castraveţi 
numai cu o.ţetul de vin 

încercat 

" VINOTET" 
produsul (..·oopera
«vei podgoreni1or 
din Arad I 
Str. Cloşca 1. Telefon 1064 

Care-I vita? 
In şedinfll de Mercur' 8 comisiei 

Inlerimllre. s' au stabilit noile taxe 
pentru trecerea peste cele douii Po.
duri de pe feritorul oraşuluL Intre 
Bite categorii de vehico.le supuse 
"VămU" cum se spune în limbaj 
curent, ., fost şi "vehicol SIlU birjii 
cu o vilii *. Cineva a şi înfrebat: 
~ Cine-j vita: birj ~rul, calul sou 

pas6gerul1 
Răspuns - inutil să precizam -

nu S'8 dat.. 

A apărut: 
"Buletinul SăptămâniiK No. 27 

din 29 August 1937. 
Di. cuprlrshul acestui "umăr extragem: 

Inamicul public No. 1. 
- CifU va invinge îrs China? 
- Discursul dela Palermo şi soarta 

. României. 
- Sculporul MestTovici şi MotJume,,

lele Regilor noştri. 
- Num4nd şi tirajul ziarelor şi re. 

flisteltw t'omâneşti. 
-Cultură - Juridice - Feme1Jine -
Ci.nema - Şah - Roma. jouilleto •. 
,. Co 1J curS ştiittJific cu premii". - B".· 

ktinul în imagini. 

Preţul lei 10. 

• 
NU VA PIERDEŢI TIMPUL I 

cautănd în ziare şi reviste articole cari 
pomenesc numele dVII. sau tratând prob.
lemele cari vă interesează, căci o inBt:ir 
tuţie special creati şi bUle organizată 
pentru aceasta poate face acest lucru mai 

bine şi mat efun ca dvs. 

't,ServJciul Gazetelor" 
Agenţie internaţionala de presă şi publicitate 
Directori: Emil Samoila şi Th. lo(ga Bucu~ 
rcşti, Str. SE. Constantin 24. Telefon 3-16-15 
'urmăreşte tot ce se publică in cele circa 
1.400 publicaţii din România, iar prin 
intennediul celor 102 agenţii similare 
din .nriinătate, tot Ce se serie în presa 
din toati lumea şi procură tăeturi de 
presă asupra oricirei personalitaţii sau subiect 
Cereţi telefonic sau in scris prO$pecte IiI 
muritoare sau o proba gratuiti de O sap-
tj ~Cli.ni, indicind subiectul cuc vă intCte~ 

seazâ. 

1 
1. 
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VIATA POLITICA , 
Introducere - Când pleacă Guvernul - Ştiri politice -

- Dela redacţia noastră din Bucureşti -

Odată cu reorganizarea ziarului 
nostru, am hotărât să infiinţam o cro· 
nică politică. A cea5ta din două ma . 
tive: 

1. Pentru a ţine la curent pe ono
raţii noştri cetitori .. :u evenimentele pa 
Sitice mai importante şi pentru a le da 
posibilitatea să facă şi puţină econo 
mie. 

Mai este un motiv, dar fiindcă ne 
priveşte pe noi, nu 1 spun şi de altfel 
se subînţelege. 

In această cronicd vom vedea În re. 
zumat evenimentele politice petrecute in 
decursul unei săptămâni. Vom căuta 
să fim cât se poate de obiectivi şi im
parţiali. Decât se poate, fiindcă mă 
gândesc şi la onorate cenzură; - in 
cât şi aceia cari n'au posibilitatea să 
citească zilnic un ziar sa poată fi to
tuş Ia curent cu aia ce se petrece în 
politica ţării, iar celor ce au aceastd 
posibilitate; putinţa de a ~i împ1Ospa
te multe lucruri cărora la răsfoirea 
unui mare cotidian, le·au dat puţină 
importanţă sau le au trecut cu vederea. 

Când pleacă ? 
Cu o simplă formulă: "bazaconii 

de vară" primul ministru. d. G. 
Tătărescu a pus capăt tuturor svo· 
nurilor de schimbare a guvernului, 
- dar a inceput să se pomenească 
din nou, prin unele ziare, demisia 
guvernului; data: luna Octombr~~~ 
Deci: vorba veche, - .bazaconll 
de toamnă". 

UnI ucru este cert: in lan uarie. 
guvernul Tătărescu împlineşte 4 ani 
de guvernare. (Norocos om 11 Aceasta 
dată se apropie şi partidele politice 
se agită, ne uitând să şi formească 
fiecare visuri de guvernanţi ... 

Dintre multele formele vânturate 
prin cercurile politice ar putea să 
aibă şansă: 

1. Un guvern liberal prezidat de 
d. G. Tătărescu. 

2. Un guvern Mihalache, bazân
du se pe popularitatea din ultimele 
alegerii. {Dar ce ne facem cu ne· 
inţelegerile}. 

3. Un guvern de alegeri prezidet 
de către d. Gr. Junian. Nu ştiu ce 
ar ieşi din acest guvern şi mai ales 
cât ar dura această nouă forma de 
guvern la noi in ţară. 

Sorţii se vor arunca în curând 
vom vedea pe cine 1 va bate noro
cul sau nenorocul, depinde. 

Formula Vaida-Mihalacbe, după 
ultimele declaraţie ale fruntaşilor 
Vaidişti nu mai are nici o şansă. 

Ştiri politice 
- DI. General Paul Angelescu a 

demisionat dela conducerea Minis
terului Apărării Naţionale. Demisia 
i-a fost primită şi în locul Dsale a 
fost insarcinat provizoriu cu condu
cerea ministerului ing. Radu lrimes· 
cu Ministerul Aerului şi Marinei şi 
director la Soc. Reşiţa. 

Dlui Pavel Angelescu i·s·a incre
dinţat demnitatea de preşedinte al 
soc. "Astra-Vagoane". 

- In postul vacant de prefect al 
poţiţiel capitalei a fost numit dI. 
General Barbu Pârăianu iDSp. general 
al Jandarmerii. Tot domnia-sa ţine 
locul dlui general Marinescu sub
secretar de stat la interne pe tot 
timpul concediuluL 

- La 15 Septi 1937, expiră 
menul la care sunt in ..... n .......... '·~ 

măsurile excepţioDale. Se afirmă cu 
siguranţă prelungirea lor pe inci 6 
luni. Nu vă speriaţi, nu scăpăm nici 
de cenzură, nici de stare de asediu. 

- D. Iuliu Maniu se află de 
câteva zile la Sovata, cu prietenii 
Dsale politice, cari nu fac poJitic~! 
şi mai ales nu vor face declaraţl1 
politice. Bucuria dlui 1. Mihaţache, 
care după informaţiile ce deţmem, 
va face in curând o vizită Dlui I. 
Maniu. 

- D. general Cantacuzino Gri
nicerul a cărui sănătate s'a amelio· 
rat, a părăsit Luni Sinaia insoţit de 
D. Corneliu Zelea Codreanu şi me
dicul curant pt. a se stabili în capi' 
tală. 

- Partidul "Totul pentru Ţară" 
care până azi nu şi a pus candida
tura in nici o alegere, iş anunţă par' 
ticiparea la apropriatele alegeri. In 
acest scop au fost convocaţi la Bu
cureşti pe data de 12 Sept. toti şefii 
de regiuni şi inspectori regionali. 

C. Goga a vizitat la laşi pe D. A. 
C. Cuza. Se crede că se va incerca 
formarea unui front comun pt. vii· 
toarele alegeri intre dnii Goga Cuza 
Vaida Gh. Brătianu. Puţine şeanse, 
căci sunt prea multe ambiţii perso
nale. 

- Conferinţa Micei Inţelegeri dela 
Sinaia s'a incheiat. Delegaţii celor 
trei ţări - J ugoslavia, Cehoslovacia 
şi România - în cursul discuţiilor 
avute, au constatat că există o in, 
ţelegere deplină şi că Mica lnţelegere 
continuă să se întărească. ~ 

- Răsboiul dintre China şi Ja, 
ponia continuă cu aceiaş furie . .Ja
ponezii vreau să cucerească ChIna, 
iar chinezii vor să-şi păstreze ţara. 
Cum in China, au interese mai multe 
ţări, răsboiul e ;Jrmărit cu deosebită 
atenţiune şi nu esdus ca unele ţări 
să intervină. Astfel Anglia, Statele 

Unite şi Rusia Sovietică se pregătesc 
in acest sens. 

- In Spania naţionaliştii continuă 
ofensiva pentru cucerirea întregei 
poziţiuni din nordul ţării, ce·a mai 
rămas sub stăpănirea guvernamen 
talilor după căderea Santanderului. 
După ce partea aceasta va fi com
plect în stăpânirea naţionaliştilor, se 
va porni o mare şi puternică ofen
sivă contra Madridului. 

- In vederea încheerii guvernării, 
liberalii se pregătesc. Astfel se pare 
că guvernarea liberală va fi pre1un. 
gita tot sub presidenţia d-lui G. Tă
tărăscu. Se vor introduce msa 10 

guvern elemente noi şi tinere. Pentru 
perioada alegerilor se pare că va fi 
numit un nou ministru de interne. -
Părinţi şi elevi 

sprijiniţi 

librăria Diecezană 
fiind cea mai veche şi bine 
asortată librărie • românească 

== Preţuri foarte reduse 1 -
La inceput de an 

Copilaşul unei cunoscute famill 
din oraş, intră in toamna aceasta 
in liceu. Cu această ocazie. mare 
serbare familiara. Un cunoscut al 
familiei, avocat, se adresă puştiului 
cu intrebarea. 

- După ce termini liceul ce vei 
urma? 

- Dreptul; 
- De ce .... Ca 58 ajungi avocat 

ca mine '1 
- Nu, ci ca să mii fac escroc! 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 17.209/1937. 

Publicaţiune 

Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, - că PrImăria 

municipIului Arad, -

in ziua de 10 Septemvrie 1937, ora Il 8. m. 

va ţine in biroul ServicIului economic (primărie camera Nr. 
59) Bcitaţiune publică cu oferte închise şi sigilate, pentru exe
cutarea lucrărilor de zidărie la Căminul de ucenici al Muni
cipiului din Calea V1ctoriei. 

Licitaţiunea se va ţine In conformitate cu Art. 88-1) O 
pIn Legea contabHltăţ!i publice şi potrivit normelor de licitaţie 
in vigoare. 

Ofertantil cari vor partlcJpa la licitat1une vor depune odată 
cu oferta (care se va Inainta In dublu exemplar) in plic aparte 
şi o garanţie provizorie de 5°/. din valoarea preţului din ofertă, 
in numerar sau efecte garantate de Stat. Caetele de sarcini şi 

devizul se poate vedea tn camera Nr. 59 a prImăriei in orele 
de serviciu. 

A rad, la 20 

ReuDlatisnw: ... 1 
Se apropu toamna. Oda/d!ll 

el încet şi grijile rtumaticilor. 
"med, ploile ce cad din be!şNg 
griji reumatjetlor, iar 7n~._"_.,. 

curse pentr. vâ,,~ri de ~"S.~IIII11l."A 
de Uro}atl, Urodonal, tic. 

Reumatismul e cauzat de 
unor mari ca"WtIţi de sărlin 
uric in incheeturi. 

Dupd munijioase cercttdri 
să deseopdr o nouă jormiJ tU 
aşa zi$1ţl reumatism cerebral. 
caz "rina nu se eUm'niJ pe 
ftulte, ci se adunI! şi-ŞJ 

hrile în ereer. Aceasta 
ttIlU indirecte a spirochelei, 
ză şi sijilisul. Toale bolile 
acum sub numele generic tk 
cretinism, aUenaţie se 
sub noua boală de ~. "'''.~~,.~ .. 
rebral. 

1 ndlfJidul alaca t de aceastd 
I'rezilllă nitiun perieol de . 
sociaZ şi individual. Rarile 
jecţie se fac tru, .. jnducţie". 
jer4 tk aceaslă i"fecţre }ără 
prezenta unele categorii tU 
preuna cu simptomatologia 

Uftii zjarişU pierd noli~1Itol 
ptutCtuajiei. 

Toar"ă fraze kilometrice, 
eate decât labirintul . 
Creta. Fac inovaţii stilisliCt, 
z4 şcoa14 "ouă de scris. &/1 
inojensiv4 . 

Profesorii atinşi de aceas/..! 
câmpii. I~i transjorm4 lIas.. G 
astral ŞI ară norii 

Farmaci~tii pierd noli~~4 
Mâ"ânc4 ala"" ,ti loc de alu 
nu r4spuKd la salul, 

V ânz4torii din tutungerii 
încurcă limba. De ctle lIIIIi 
nu Hhpu.wd la salut, 
obraznt.. oslll. 

ŢaZ· chelnerii devin 
rurgi. Opereauf }4ră 
eUe.t,,'ui. 

Perceptorii se transjormă 
sis" fillan~ar. Fac p' bitl.i 
bU şă vaeM în vis cap .. 1 

Toate acesle ma·"ln:s,aIIK~I. 

Devenite eron1'c" ele duc la 
deobicei suftrinzii de auasla 
boală termină la Jimbolia 

Mulţi liU avui curajul 
Hline pentru a face 
Clru, nici oda/ti ajuton.l 
laml"/ul Hleu este si.mplu: 
vetJoase de bjsmflth (do'Z4 
şi tJeosalvarsan 
doz4 fHtlre) E,te 
eficace tratament. 
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S. cauti me /Sti 
",Ani, Bpeciali,ti I dJ 
bUBe. 2 (doi) la 
d. autobuae G. f, ,i I (unul) la 
Timi,oara. Pe 
jare ,i probA 
dres. Ia II 
bUBe, unde wor .... 'u .... 

maliuni comp 
DirecţiaC. 
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