
- - ,_~~,-. r~_;.- --'- _ 

,",,'-

IV. Nr. 153. 9 Februarie 1936 -F~---=~~~---i 

~33-J936 . ... 10.000 

..- - '"---.:;( '.~"","..;;"-

2 LEI 

? 

iugărel • e 8 
~ă mai aduceti aminte? .. 
~cum trei ani • •. Da, acum trei 
f Mci unu, nici doi: acum tr(!; 

I rl R ap0l'llf la chioscul'i o fjfuică 
. formatul "Bilefelol' de Papagal", 

eu exemplal'ul: .,hl'oUO 1" 
~jne·al' li cl'ezuf? 1. ,. Cu acest 
năI' rmplinim o/ freilea an de 

- A cui e firma "p a t r ia" din Arad? 

, ~/enfă. Şi n'am avut decât "e
ra şi curajul tinu'etli, n'om avu! 
lrît dorul de-a fndrepfo ce-; de 
reptat 9' dea orde În focul pUJ'i
tlo/' 01 satirei fof ce n{j face 
~te neamului nostru de ul'maşi 
pa ci/OI' atât de pUl'i/anl şi.oi 
hanilof' atât de majesfuo9i. 
~a om ovul ceva: 370 Iei lua(i 
implumut, dupăoe fondul pen
: Început s'a irosi ca tămâia 
rfl'e vorbele din cari (eseam 
,nI de "eum o fi . . ," 
v-opal ... Şi-apoi? R daI Dumne
! ori? s'au găsit oameni cOl'i au 
Vi! ală/uri de nOi, cap; s'au sim~ 
fnâ;7gâiafi ştiind că mai e cineva 

f 
s/June cu glas 10l'e tot ce are 

,II:~! s; ''''''I? rloRA"I'1r>if r:lr:> .'"'1i.~
d .oe tofi potlogarii, pe toti pro

rfi României /Ilol'i sau pe cei 
rezi dela I'ădăcină. Şi "hravo r 

~
mifitel a devenit ma; măricel. 
U §fim OI' li voit oamenii să 

·raieze munca desinteresată a 
;1' tinel'i 6au le va li plăcut 
~dlnea noastl'ă, daI' ne vedem, 
Icâteva timp, cu IOf'matul a doua 
ră măJ'It. Nu penff'ucă toli abo· 
fii şi,a li plătit dotoJ'la că/l'e noi, 
: pen/l'ucă om ouul bani câşti
Y şi puşi deopal'te. el din dopul 
'o dat cât mai mult acelora că
~a le suntem Întl"adeuăI' d,.agi, 
I dQ,.ul de-a face ceua cât ma; 
~fecf, cât mai multumitoJ' şi dacă 
ipoate, cât mal mafle. 

I 

fu ne om ale6 cu nici un câştig ma
Val depe ul'ma acestui "B"ovo 1" 
i care-I vedeti măl'it şi cu piCio
r În 01 pall'ulea an de e~i5fenfă. 
r ce-o adu6 al lui a fost. Ba 
~fe şi ceua dela noi, ceua drn 
rinul nostl'u câştig din altă tl'udă. 
\1' nimeni nu ne poate lua mul
~il'ea sufletească de·a·1 fi dus 
'spate pe Ul'cuşul dl'umului ce
~ fpei ani, nimeni nu ne poate 
~a 8tatisfacfio de-a fi Îndl'eptat 
'IlIe ,.ele prin 6cpisu! nostl'u 
ieeNu, slncel' şi in6piJ'af numai 
> hune inten{iuni. 
raI' dacă nu uă dăm tol ceeace 
~m putea şi o'am ~ti da. nu e 
~ din pricina noostl'ă, nici din 
ta hun;!ol' naşt"i sp"ijinitol', ai 
r Gceea a celo" caI'I I'efuzând 
!şi facă bagatela datof ie fară de 
,. ne silesc să ne câştigăm 6t";c
t necesol' al existf!n{el În alte 
ffi, ceeace ne J'ăpeşte un timp 
f ,~'d"Ui I'oade le-om putea pune 
'(]!ţpozifia cilifoJ'i1ol' noşll'i. 
Sti nădăiduim fnsă că, rn de
~15t.f celui de-al patflulea an vl
t tie ua fi o I'ealiza!. 

Ne·am exprimat, într'un număr 
trecut, curiozitatea, dacă d. Can~ 
cicov, subsecretar de stat la do
menii, afJase de o curioasă po
veste, cu nişte păduri din judetul 
nostru. mai cu seamă, că dsa fu
sese prin partea locului. Reve
nim azi nsupra .. polJeşfii" cu a
miinunte şi cu date. 

Şi povestea noastră începea: 
a fost odată un polonez, Adam 
Kreslwvicz-Poloc!<y, care avea, în 
hotarele comunelor Gurahont, Bu
ceava, Madrigeşti, Baia.Giuliţa, Vă
rădia de Mureş, Slatina, Musleşti 
şi Secaş, 10.000 jugăre cadaslrale 
de pădure şi '+.000 jugăre cadas
trale pământ arabil. In luna Maiu 
1918. polonezul a vândut proprie
ta1ea sa Băncii Croale - Orsza~ 
gu3 - Ho. ",:'i. Dilnk - diJt bUU' .. -
pesta, iar contractul de vânzare
cumpărare, a fost aprobat de gu
vernul maghiar la 18 Decembrie 
] 918, conform legii privitoare la 
restrictiile de înstrăinare a ave
rilor imobile. Banca, a cerllt ju
decătoriilor Buleni-Radna, în 1919, 
Ianuarie 19 ca În baza con~ 
tractul ui să franscri e proprie
tatea pe numele ei, cerere ce s'a 
şi executat. 

Incepe scandalul 
Statul Român s'a consolidat. 

Incepe exproprierea moşiilor şi 
păduriJor. Ca să scape această 
moşie de expropriere, intră În 
joc firma "Patria" din Arad, care 
prezintă organelor agrare. un con
tract, cu care dovedeşte că ea a 
cumpăr-at această proprietate la 
data de 28 Septembrie 19]8, scă
pând aslfel moşia de expropriere. 
Darele aceste sunt false - con
stată denunţul comunelor numite 
mai sus, inaintat ministerului de 
domenii şi din care extragem a~ 
ceste - întrucât Banca Croată 
numai la 19 Ianuarie 1919 a tran-
scris proprietatea pe numele său. 
deci cu aproape jumătate de an 
după ce o vânduse firmei "Patria". 
In legătură cu aceste, este jnle~ 
resant de menFonat, că Statul Ro
mân, a interzis dela] Decembrie 
1 g] 8 Înainte vânzarea proprietă~ 
IHor aparfinătoare cetăţenilor slre
ini, fără o aprobare prealabilă 
din partea ~a. 

Dar denunţul nu se rezumă ]a 
aceste. ci după ce le-a expus le 
şi analizează şi afirmă, că banca 
budapesfană a cumpărat moşÎa 
numai la 18 Decembrie 1919, prin 
urmare este imposibil ca intre 
"Banca Croată" şi firma "Patria" 

~~=-~-------------------_._ .. _--- - ----~-~ 

să fi intervenit vre·o vânzare la 
data de :t8 Septembrie 1918. 

Mai cu seamă că domeniul a 
fost condus de bancă, prin dele
galul :;ău diredorul Flesch, până 
in iarna anului 1921 şi că "Patria" 
a preluat domeniul numai in 1922. 

Deci, - conchide denuuţul 
transcrierile au fosl făcute nu~ 
mai cu scopul de a eluda legea 
şi a împiedeca exproprierea, care 
s'ar fi aplicat imediat ce s'ar fi 
dovedit că moşia aparţine unor 
cetăţeni slreini. 

A cui e "Pa',~at( 1 
Dacă scandalul ar inceta ad, 

răul încă s'ar mai putea remedia. 
Dar cienunţul - şi informaFuniie 
nou:tre p adi clllarc confi rmă şi 
l:Ompiccteaâi, : spun~ Cd -şi aCiull 
majoritatea actiunilor firmei "Par· 
ria t• sodefafe anonimă română 

pentru industria lemn,,'u., e in 
mâini streine şi că Mişu Rap
paport, directorul firmei, este nu
mai exponentul grupului strein 
care detine aceste actiuni. 

Inlr'adevăr, infOl'matiuniie noas
tre particulare, ne spun, că firma 
"Patria" este proprietatea Băncii 
italo-maghiare din Budapesta şi 
a directorului ei general. - Mişu 
Rappaport e reprezentantul lor În 
România. 

Alături de denun1ăfori. cerem 
şi noi să se ordone o anchetă 
severă care să stabilească toate 
neregulile şi să indice pe cei vi
novati. Căci esţe inadmisibil ca 
bandele de minoritari şi de s!re
ini, cu arma r.oruptiel În mâlni, 
să-şi ta;ă .şi )Oai departe JOc de 
tara asta. 

Rad ... BoUa, 

Serbările 
mai să- i aşeze in adevărata lor lu
mină, să-j plaseze acoJo unde le 
este locul: intre intrigari. 

Sâmbătă şi Duminecă, a avut loc, 
în cadrul unor mari serbări, insta
larea P. S. Sale Episcopului Or. 
Andrei Magier Crişanul. La acest 
eveniment, nu numai însemnat, ci Virgilică şi luăn 
de o importanţă covârşitoare în viaţa ... se despart în gara ftrad. Vir
Eparhiei Aradului, populaţia, atât gilică îşi lăsă în grija lui Iuăn toate 
cea din oraş, cât şi cea din juueţ, a procesele elin acea zi, şi, ca ăsta 
ţinut să participe, într'un număr să nu uite ele treburi

j 
ţinu ca din 

foarte iru mos Şi a avut dreptale. fereastra vaqorltllul să-i repete În
Serbările au decurs sub semnul inăI- credinţilri!e ; 
ţlHor al unui inkie..:tuaiism oltoit de - Iuoane, să nu uiţi să-mi iai 
iubirea de aproapele, propovăJuilă geanta, .• 
de Biserica noastrb. strămoşească. - O iau 1 
După cum, Biserica primeşte şi mân - ... şi bagă de seamă la ... 
găe pe orice om, indiferent de ca~ - Bag! 
tegoria socială din care face parte, - ... şi scoate citatia ... . 
tot aşa cuvântările rostite, şi mai cu - Scot! 
seamă cea a iubitului nostru Epi- - ... şi bagă şi petitia .... 
scop, a mers În inima şi sufJetul - Bag! 
fiecărui ascultător. Ori cari dintre - •.. nu uita să scoţi nici .. , 
ascultători, şi 'n special intelectualii, - Scot! 
au fost in credinţa, că P. S. Sa i s'a - Bagă! •• 
adresat lui, scoţându-J din mocirla - Bag! 
vieţii de toate zUele. Putem spera, - Scoate ... 
in urma acestora, că intelectualii -- Scot! 
arădanii, vor regăsi iarăş drumul Bagă, scoate, Scollte, bagă şi 
Bisericii, a legăturii dintre ei şi trenul porni. Virgilicd alunecă de-
religie. , . ' parte pe _ .. CFR, iar luă" îşi făcu 

Frumuseţea acestor serbări, datoria de camarad cumsecade. 
trebuie să notăm acest lucru pentru Seara, sosind acasă, Virgilică ceru 
porteritate, - n'a putut rămâne lui luăn rezultatele şi ăsta îi răs
neatinsă, . de racilele cari Întunecă punse net: 
viaţa arădană. Au fost şi sunt oa- - Măi, to(]tă ziua am băgat, am 
meni, cari fără nid un motiv, şi-au scos, - am băgat, am scos şi ţot 
exprimat nemulţumirea fată de un am băgat şi tot am scos, şi' ce sl-ţi 
punct sau altul din program. Dar spun, dar apropos, ţi·ai putea re
să fim liniştiţi: Nemulţumirea lor para •.. tina din mobilele ce le aj 
n'a stricat nimănui, -- a reuşit nu - in casă .•• 

fi 
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"Electrice. s. 4. " Nădlac • • • 
- Cine ascunde adevărul şi de ce? -

Cele scrise de Ilai de~rre "ches
tiunile interne" (cum le-a numit dl. 
fiarsany) ale "Uzinei electrice" au 
stârnit un mare răsunet. - Se 'n
telege că sunt comentate În multe 
feluri, cari pe noi nu ne intere
seOlii. - Noi ne facem numai ecoul 
nădJăcanilor. cari s'au săturat C(J 

să mai fie duşi "cu zăhărelul". 
După apariţia primului articol 

al nostru} noul contabil a fost 1<1 
Nădlac (ti locueşte în Ravine) să 
facă ... anchetă. - ri rămas scan
dalizat că: "un ziMist de bulevard<l 
(oare cum o mai arăta ăsta?) se 
amestecă în ... "chestiunile interne' 
ale acestei mini. - Ba, ce-i mai 
mult, indignarea şi-a manifestat-o 
Într'o "rmnunească'j atât de per
.fedă, că a fost înţeles până şi de 
"românW4 Major şi Drasztyl. După 
anchetă li-s'a comunicat românaşi
lor },anchetaţil/ că sunt liberi şi pot 
să plece. - riu rămas însă Drasz· 
tyl şi Major cu dl. Harsâny să se .• , 
sfătuiască. - Ce s'or fi sfătuit, Încă 
nu ştim. - Fiţi văzut deci, cum 
s'a procedat! ştie dl. Dr Grozda 

Sânnreolau'-Mare 
- Societatea în nume colectiv 

"Dr Cârăianu & Fiurel von ftlfons 
Bitea" a găsit o nouă sursd de 
câştig: vreau preşidenţia partidului 
I}SI,0daU-ist din loc. Dar vai, la 
recenta reorganizare au văzut cu 
regret... rezultatul: nici un pro ... 
bravo I strigă ei. Bine însă, dacă 
nu ne vreţi -voi, vă vrem noi şi 
bastaL. 

- "Urlando furioso c
, zis "in

structorul') zis "Căcărează" vrea 
să cânle la... radio, bine 'nţeles 
nu singur, ci cu societatea... Las' 
că te-am auzit noi la Sf. Sărbători, 
deci mai bine ... ,,0dată cu tăti, pe 
loc repaus ... acasă!..." 

- R. X. Dacă nu poţi să ne 
trimiţi numai la două săptămâni} 
atunci trimite mai mult deodată,. 
ca să avem rezervă! 

Comfăuş 
O doamnă nostimă dealtcum, 

dar fiind ncmţoaică, s'a indignat 
când un domn .i-a spus pe nume 
şi a excIamClt: 

Mulţumt'sc lui Dumnezeu că 
deşi sunt nerntoflică, tot nu sunt 
Ludă ca şi altele, românce, la 
care nu poate merge omul, deşi 
bărbatul e om cumsecade. O fi, 
dar nostima doamnă a uitat că 
n'a împlinit 40 de ani} când se 
zice că le vine nemţilor: "S'assa
gir, devenir raisonabld, se corri. 
ger. Şi numai atunci dacă În 
nOCiptea când împlineşte 40 de 
ani chefueşte toată noaptea şi nu 
doarme. 

Unei dudui 
Promifând la toţi bătae, 
Vezi să nu te poticneşti, 
Căci uite carc-i rezultatul 
TII <pălmuit/d., - imbătrân.eşti. 

Ion 

Med. Unlv. 

Or. Tămaş fdihail 
medIe dentlst şi boli de guri 

Cons. f 9-12, 3-6. 
Arad, str. Eminescu 10. 

etaj 1, uşa No. 5. 

de aceasta? Suntem siguri că nu! 
Dvs. vi-se ftlportează altfel şi de 
acolo "ÎncurcăturiIe". -
Să Vă dăm un caz: 
Individul Drasztyl francisc, care 

v'a spus că-i ... slovac, cu ocazia 
t(lbloului ce a fost cerut de cercul 
de recrutare din Firad, a declarat 
că este ... german. - ht realitate 
este ... ungur, născut la Sibiu. -
Iată cum, lnma credintă a Dvs. 
este inşelată! 

Celalalt, Major, v'a declarat că-i 
... român. - ll.ceasta numai Dvs .. 
pentruca înaintea altor foruri să 
declare că-i ... maghiar! De ce 
această IJdublă naţionalitate ?" Este 
Major ... cameleon? 

Din ctle de mai sus se vede că 
există "cineva" care ascunde ade
vărul! Da! Dar am vrea să ştim 
de ce? Cine are interesul? Şi ptmă 
c(lnd? _. 

llpropos de Drasztyl! Ştie ciI. 
Dr, Grozd{{ că aceasta se mai ocupă 
şi cu confecţionarea araratelor de 
radio? Dacă da, ce măsuri a luat? 

Rm cerut şi o vom cere până 

la sfdrşit, ca Drasztyl să fie ime
diat dat afară din birou şi Înloctl it 
cu un român, carc să ştie şi con
tabilitate şi care să fie În perma
nenţă acolo, pentru a nu mai plăti 
contabilului, sepClrat 2000 Ici lunar. 
Sell1tem si~JtlTi că pentru 2500·-
2800 Ici leafă lunară se va găsi 
şi vre'un romdlloş. Indiferent cine 
va fi, însă e de dorit ca să fie 
nădlăcan} căci har domnuh.1Î simt 
destui şomeri cari se mulţumesc 
şi cu acest sa!ar, iar Uzina n'ar 
pierde nimic! Ba, din contră, Gr 
câştiqa mult! Suntem informaţi că 
În rebnwrie se va ţine adunarea 
gencwlă anuală. Ei bine, Ctl acea
stă ocazie, romcînii din cOllsiliul de 
admillistraţie - in număr de cinci 
- an datoria mOf(]lă de a da sa
tisfacţie opiniei publice, înlocuind 
pe Drasztyl, cu o persoană care 
este capabilă. 

... Primăria comunei - care con
tribuie cu peste 400 mii lei anual, 
la această uzină are cuvântul! 

Rada Ciobanu 

• Când se vor ptlOe în circulaţie aulobusele noui? 
.. Până când societăţile dansante vor prefera sălile instituţinni

nilor publice, - prefectură, etc. - pentru baluri şi ceaimi? llvcm, 
slavă Domnului. atdtea săli de dans. E timpul scf ne desobişl1tlim a 
dansa în prefectură, între pereţii sobri ai salelor de consiliu! 

• Când se vor lua măsuri pentru a se 'nchide ~barurile" şi "cafe
nelele" - spelunci? Willy, l\ornis, etc. aşteaptă cu ncrăt,darc? Se 
apropie şi.. ~caJul lui Sf. Toader· şi nici o măsură ! ... 

• De ce atâtea per- lojc gratuite? Ş'apoi bene-
sonalităţi cu lefuri grase în fîcidrilor nu le plesneşte 

10j~le gra.tuitc
1
? Şi de ce '- t;. -~ OhrLIZJjlc-~'":.-"·'--I·~·· __ - ._-- r-

lojl gratUite a teatru şi ~:)~:~tJj ~ \.Inl .'it:' Vll dec-
la cinema? l1m mai Înţe- $.:;;;,- revizuirea onorabilitatii ce~ 

. '!$~ 
lcqe dacă CIr beneficia ' lor decoraţi ~u "coroane /l

, 

micii ldegii şi presa, dar... "stele" şi "colanuri"? Multi 
aşa, e ruşine! f'itlit de bi- Q __ ,'_~:' au slat şi prin ptlşcării! 
ne scf le meargă teatrelor, ' .. , • (fLOI~m când are 
încât să pootd da chior ~'6", de gând să aranjeze un 

bal rellşit? .. Insă C .. l 300 Ici intrarea şi numai cu fracuri de ultima 
modă (cele demodate să liu mai fie admise) ca să fie şi mai elegant 
şi mai seled, s'apoi de ce numai Cll ,.bar" de ce nu şi cu "cabaret", 
cu dansuri .foot-balistice"? 

• De ce reuşi aMt de strălucit balul l1MEFl1? 
• De ce IlU S~ taie o fereastră la fUnIocrrul teatrului? 
., Cum de se'ntâmplă ca l(jzăricu SilviCll să 'mpuştc 

o vulpe?" 
• Dar în definitiv, cine ne-a pus pe noi să'ntrebăm atâtca? 

Hiilmagiu 
- Goga şi compania au dat o 

serenadă unei fete din jttr. Ce s'a 
'ntâmplat ce nu, destul că, a 
doua zi toată lumea l-a 'ntrebat: 
Ce· ai făcut cu ciubărul? 

- D. B. auzind că la rimd a 
murit un lustragiu şi el fiind de 
meserie, suntem de . părere să-şi 
înainteze de urgenţă actele, cerând 
numirea sa în postul vacant. 

- Oare faptul că cineva face 
altfel de politică decât doctorul, :e 
motiv ca acesta să nu meargă să 
vadă nevasta grav bolnavă? Este 
o intrebare la care hălmăgenii 
aşteaptă răspuns ... 

Baia de eriş 
Intr'una din serile trecute, Reu

niunea femeilor a aranjat un ccaiu. 
Cum era şi naturali au participat 
şi multe cucoane. Când s'a ser
vit ceaiul, între ceşti, s'a nimerit 
şi una mai lungăreaţă. Lucrul a
cesta a fost imediat observată de 
o cucoan" - vorba aia, cine-i 

flămând! tot pâinca-i 'n gând! -' 
care nu s'a putut răbda ci a zis: 

- Poftiti din asta lungă, că 
din ce-i mai lungă din ce~i mai 
mai bună!.. 

Credem că observaţia ctlcoanei 
mai trebuia complectată cu ... ceva. 
Nu? 

Vinga 
- De când e obiceiu la 

domni - ca prietenii să·ti cerce· 
teze nevasta, la sanatoriu ... ? De 
ce o fi moda asta numai la Vinga? 

- Locotenentul lui Table! moş
tenit de Tit lonaşiu - în reali
tate cumpărat şi el nu se ştie cu 
câtă parte din preţul global - a 
intrat În panică, - auzind de is
prava cea mai nouă a deputatu
lui - cercalist, care - zice-se 
- ar fi luat tlla box!' pe primarul 
Timişorii. 

Nu cumva d. deputat i-o fi re
zervând şi dlui farmacist o... dis
tracţie la fel? N'o fi bai! pentrucă 
se va găsi cine să-i cânle durerile 
••. Cantoru I,Sancsio!1 n'a murit încă 
şi aşteaptă şi alte prohoduri. .. 

7" TU 

Cinema "Bravo I'~ ! 

Ci 
f 

nema Central: DUŞffi\ 
pubîic ~o. 1} în rolul princlpQ 
d: loaclllln Dabiciu, În regio . 
m. COllstantinescu. filmul e 
nat ca .prOdtlCer" de d. Dr. 
ţioill. . 

Cinema Corso : Oroşu! C(I 

pierdut 1-1 milioone depe 
cIl1::mdtogTC1klor.-. Film sei1 
nClI de .~velltUl:j. Punerea în ~ 
de clnll SChllllflHer şi l\d 
- .Eroul pril~cip(]l: bJro 1'
făllţlU. Numai pentru (ldul 
(ecoul), i 
Nădlac ,1 

I 
-: r~ău au mai ajuns ai nL 

l1tl~1 dom'!c :să vină şeitienii::p. 
faca balUri 1 VedeţI ce se 'ntCiq 
dacă s~ c~artă ~i .. noştri) pe ' 
fleacuri: VII1 streltlll sa ne dÎ$t~a 
Că nu ne-au prea distrat, Jal 
alt~ mdncare de peşte, fapt l!.n 
nOI nu :.untem În stare nici dIa' 

- Cine ne~Qr putea spune rio. 
este "dictatorul" NădlacuJui? O~ 

- .La . balul şO!J1crilor, casj;:~ 
fost Sţr.ol~ ex-pnmar, care tiU 
avea şll1lslgna de ... şomcr-(pri1hăI 

- La petrecerea şeiti C'Ul 
0I.1gor Yldlca.,n. (Wnărul) Q ~i 

,1111S unUL romanaş 500 lei fue 
~e bate corespondentul l3ine$ig 
ler~ aş~ te porţi? In felul aq, J 

vrei să-ţI aperi neammile? Credl J 
că te-ai cuminţit, dar se vedcbaJ 
tot sub ... paptlc ai rămas. (Jiu 

- Una dintre prietenele Iepw 
anume ZoIa tare îi place sâmo 
"oeoşească." Vorbeşte pe ti. 
lumea de rău, ca şi c{[nd Iloi I~a. 
ştie dne e dânsa. Vezi să ni.J 
cepem cu II chestia" aia de al- ':l 

seara, când a fost ceva .. tar~L;1 
te l"eSCIflt " înQintea l(tmnărieiH 
Szucs, că nu ştim ce-o să fie/DO: 
zultatul. Caută-ţi de treabă şi_ 1l1 
lumea În pace! t"e 

- Popa Niculae, Începe s~: 
cumint.eLlscă. E pre<: ttÎrzill PLirf~Il~. 
De nOI tot nu veI scăpa U 

nll îţi vei ispăşi pedC{lpsC1! I r,. 
00' 

~=-... n''''' ..... m---- = "--ne 
s. A. de Autobuze Mera &, Cf 19; 
--------------------~~~Ik 

Birou şi garaj: : ve. 
Str. Col. Paulian 10-12. Telefon' nQ· 

Cassă de bilete: : ou. 
. Oclogonul Bul, Reg. Maria. Telel(\ un 

l\VIZ! . ;P. 
Aducem la cunoştinţa _. Ou. ~. dlt 

călător că am deschis o Casl!ll! 
bilete in localul Oclogonului ~ ne 
Bul. Reg. Maria (de parlea mal , 
nului Andrenyi), care stă la di~ tUj 

lia Ono public călător: peniru i fie 
ferea blletelol', rezervarea lod of. 
şi in tol ceeace e in legăM fp, 
Autobuzul. ! im 

Autobuzel e sunt prevăzute ci să 
curi numerotate. i m 

Nu e îmbulzeală. La toafă ~ şi 
e asigurat locul numerotat. 

Călătorie comodă, şi 
legătură neapărat punctul .~ 

sigură. ' 
Billte Tour·Retour cu reduce· _ .................... 

1. 
Ciuda' r Cil 

Băieţelul intreabă: I ft) 
- Mămico, cine-i domnul: It 

care vine aşa des pe la tine: dl 
- E prietenul lui tăticul tău ni 
- Da? Dar atunci de ce 

Întotdeauna când tăticu nu-i a~ t4 
li 

Abonaţi "Bravo r E 
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