
,a~ine ai ('en;', Stăpâne I 
1 Eparhia Aradului. văduvi!ă prin 

I noarlea marelui chiriurch Gri~ 
le1orie. îmbracă haină de sărbă. 
l:oare, fşi primeneşfe sufletul pen
am primirea Prea-Sfinţiei Tale. 
, !rale nesfârşite În cari isbuc
ecşfe bucuria suflelelor noastre 
e 

~! 
~I P. S Sa EPISCOPUL ANDREI 

I ~ lnlâmpină şi din adânc urile 
i kunse ale inimelor noaslre Iti 
rigăm: 
Bine ai venit, Prea-Sfinţite 

.tăpâne 1 
~Ne bucurăm şi suntem fericiti 
e venirea Prea-Sfinliei Tale. 

,ericirea noastră e imensă. pen
u că Prea-Sfinfia Tale din nea
lui nostru, al Crişemlor, al mo
or lui Avram Iancu. Prea-Sfin
II Ta ne cunoaşte durerile, ne 
moaşte bucuriile, ne cunoaşte 
lala, ne cunoaşte râvna pentru 
iserică şi Neam. 
Ne bucurăm, căci prin venirea 

tea-Sfintiei Tale la noi. ne vei 
npământeni aci flacăra naliona
smului în care a ars luminoasa 
gură a celui ce-a fost până mai 
ri Episcopul Roman Cioroga
:u, intărindu-ne credinţa in vir· 
Itile strămoşeşti şi lransformând 
test-colt de tară intr'o strajă 
le a Credinţei şi Nalionalis
lului. 
Ne bucurăm de Qenirea Prea

r1infiei Tale. căci prin ea în
heieturile ce începuseră să 
~osnească la noi, se vor reface. 
a fi muncă grea, cu piedeci 
iulie şi neprevăzute, dar cu atât 
lai mare va fi bucuria vicfo
ei ce, sub inteleapta păsforire 
Prt!a-Sfinţiei Tale, nu poate 

Ihirzia. 
l~Iă de ce, noi, tinerelul tinu

mloT arădane, iti zicem, din 
tatA curălenia şi inf1ăcărarea 
Jlfletului nostru dornic de munca. 
~ine ai venit, Stăpâne! 

Zmn_E7f1 F mrrl 

2 LEI 

De ale minoritarilor treburi 
- Sau despre cinste şi omenie -

In fala acfivitălii şi purlării faJă 
de Iară a minoritarilor, freb ue de 
cele mai multe ori să rămâi ta
blou. Iti suceşfi şi răsuceşii firul 
ratiunii şi al gândirii. fără să dai 
de un ar!Jument valabil. care să 
le justifIce oarecum purtarea 
scandaloasă pe care o au fată de 
lot ce e românesc. fală de tol ce 
~ autoritate,v indiferent categoria 
In care intra. In allă parte, ară
tăm băltoaca de murdărie in care 
se scaldă presa minoritară, lipsa 
d~ cinstc şi banditismul şnapa
I1Ilof. dela ,.Dacia", Ne pare ex
trem de rău, că in cele de mai 
jos. trebue să ne ocupăm 10t de ... 
minoritari. Dar trebue să o facem 
pentrucă cei, în afribuliunilor Că~ 
rora ar trebui să cadă rezolva-
>"cu ..... ,,~lV. .. ........ HU.UU. '>\,; ..... H 10; " .. 

dorm. sau aşa ceva. 

Ca,'iere infeclafe 
Sunt În Aradu] nostru cartiere, 

- cari prin faptul că unele in
treprinderi, prin conducătorii lor 
şi cu concursul celor cari sunt 
chema1i să aplice legile. au găsit 
de bine să se stabilească. mai 
in apropierea centrului. -_.- au 
fost pur şi simplu nenorocite. Se 
ştie lupta dusă contra fabricei 
de zahăr pentru a o sili să nu 
lase borhotul in liber, să-şi râs
pândească parfumul in lungul şi 
latul cartierului muncitoresc de 
acolo. transformând viata locui
torilor într'un infern. 

Exemplul fabricei de zahăr a 
fost şi este urmat actualmente, 
de făbăcăria Schlosser din str. 
Mucius Scaevola co'ţ cu str. Can
tacuzino. Tăbăcăria. după cum se 
ştie nu seamănă deloc a fabrică 
de parfum. este chiar contrarul: 
răspândeş!e o probă de putoare 
incât trebue să umbli cu batista 
Ia nas Dar putoarea aceasta. dacă 
slrică populatiei din cartierul În
conjurător, nu strică deloc pro
prietarului. Din conIră. putoarea 
de care se plâng cei ce au no· 
rocul să locuiască acolo. proprie
rarului Ii produce afât de mult, 
Încât ii permite să "ardă' ( dese 
chefuri prin localurile cele mai 
scumpe, întovărăşit de prieteni 
şi prietene de prin Timişoara. 
Asta n'ar fi mare lucru. In defi· 
nitiv e treaba omului ce face cu 
banii lui, dar ni se mai spune, 
că din câşligul ce j·1 aduce pu
toarea, n'ar face parte dreaptă cu 
Staful, adică mai pe şleau, ar 
cam trage chiulul cu impozifele ... 

In urma acestora, este locul să 
Întrebăm: cine a inlesnit lui 

SchI os ser instalarea tăbăcăriei 
acolo unde o are? Tot acela sau 
aceia i-au inlesnif şi chiulul la 
impozi1e? 

Un proces: 200 lei 
Schlosser nu ştim ce pregătire 

o fi având. Poaie e un parvenit 
de baza cine ştie cărei şmeche· 
rii, aşa că nu se prea poafe pre
tinde dela el să fic tare de ome
nie. Dar ... În capitolul acesta e 
vorba de un infelectual, un ad
vocat. Nu-i spunem numele pen
tru că nj·e scârbă de ce face. 

De acest advocat se plâng 
clientii că-i jefueş!e. că-i înşeală, 

colegii că le race concurenlă ili
cită. inlr'adevăr, acest advocat, 
promi1e celor ce vin la el, că le 
face orice proces pentru 200 lei. 
Asta numai până ce clientul i a 
semnat procura. că de aci înainte, 
in fiecare săptămână încă 100 lei 
pentru timbre, alte 200 lei, pen~ 
tru dracu. alte sute pentru măsa. 
până ce bietul client albeşte pe 
cap. Cât despre terminarea pro~ 
cesului, are doar Tribunalul de 
grijă. 
Intrebăm şi aci. nu se găseşte 

nimeni să-i punâ mâna in gât şi 
să-I trăznească acolo unde-i este 
locul? 

1 ti, oral.rale -dublă 
o foarte interesalltă polemică a 

isbucuit intre şnapanii conducători 
ai cafenelelor .. Dacia" şi .. Palace" 
şi "Sindicatul editorilor de ziare mi
noritare din Arad". 

Anume, ziarele minoritare din 
Arad, au pornit un atac concentric 
contra trinită1H Lippi -Zsedely-
Scheer, proprietarii deJa .. Dacia" şi 
~ Palacel(, pe motivul, foarte just de 
altfel, că aceştia caută să distrugă 
cafeneaua "Palace" pentru ca toţi 
clienţii să meargă în spelunca dela 
"Dacia". 

Cei trei muschtfari jidani dela 
.. Dacia" au răspuns atacurilor pre
sei minoritare printr'un comunicat, 
În care spun că "Sindicatul edito
rilor de ziare minoritare H le-a ce
rut 120.eoo lei anual pentru înce
tarea atacurilor. In schimbul celor 
120000 lei sindicatul se învoeste 
ca proprietarii celor două cafenele 
să ridice preţurile din cafenele, să 
închidă şi să deschidă cafeneaua 
_ Palace" când vor, Dar proprietarii 
celor două cafenele n'au accep1at 
oferta sindicatului, oferind numai 
55.fJOO lei anual, sumă ce-a fost 
însă refuzată de sindicat. 

Ce se desprinde de aici? 
Că sindicatul, care a iniţiat ata. 

curile nu le-a făcut pentru a apăra 
buzunarele publicului de banda de 
jefuitori dela "Dacia" şi "Palace
ci pentru a-şi umple buzunarele 
proprii. Totodată ne arată şi meto
dele de lucru ale presei minoritare 
şi moralitatea ei. Şi. .. mai vorbeau 
de imoralitatea presei româneşti. 

Proprietarii deja .Dacia" şi "Pa
lace" cari au afirmat că sunt .cin
stiţi". că au preţuri moderate, etc. 
totuşi au ceva de ascuns, dacă con
simt să plătească 55.000 lei anual, 

ca presa minoritară să nu se ocupe 
de ei. Că ce au de ascuns, noi am 
scris şi vom scrie. 

In afară de cele de mai sus,
imoralitatea presei minoritare şi ban
ditismele dela "Dacia" - din po
lemica aceasta s'a mai aBat ceva: 
cât sunt de porci minoritarii_ Asta 
e .•. câştig curat! 

Nu poate da 
La balul Gloriei, una din puţinele 

domnisoare ce le mai are Aradul, 
se adresă unui tînăr cam trecut, dar 
căruia i place să se'nvârtă 'n tovă
răşia fetelor: 

- Spune, de ce nu te 'nsori? 
- Asta o problemă foarte grea 

pentru mine ... 
- Cum asta? 
- Pentru că femeile pretind deja 

mine mai mult decât le pot eu da ... 

Adevăra'? 
- De ce o fi închizând cafeneua 

"Palace41 la ora 8 seara? - se'n
treba unul dela masa primăriei. 

- Simplu, - răspunse un al1ul 
- Bela amantul anonim n'are bani 
de poartă. aşa că trebue să plece 
acasă mai de vreme ... 

Tară bogată ••• 
In Anglia. cu ocazia inmormân

tării regelui George al V-a, intre
prinderile particulare şi autorităţile 
publice, şi-au suspendat, - în semn 
de doliu - activitatea timp de două 
minute ... 

•.• La noi, autorifălile pubJice n'au. 
lucrat deloc 1... . 

Asta pentrucă 'n Anglia .timpul e 
bani-, iar la noi .• _ rahat! 

Ţară bogată, ce vreti? 

1 
1 



__ .s._:lI'"..... 

Pag.2. 

Nădlac 
- Cinema. In curând: .. Excrocii". 

Ghiciţi cu ... cine? 
- In câteva numere anterioare am 

pus jidanilor dela moara .. Zs6fia 01 o 
serie de intrebări(e drept că au fost 
cam '" indiscrete), la cari, n'am pri
mit până azi nici un răspuns. - Se 
ştie că, în cazuri de aceste, tăce~ea 
confirmă Întrebările. - Hai, percJU~ 
naţitor, răspundeţi prin noi, nu prin 
fi(uicile jidano-maghiare. Vă stăm la 
dispoziţie! .-

- La veslea că, Duminecă va fi 
instalat P. S. S. Andrei. toată lumea 
se bucură. - Popa Niculaie însă, e 
foarte ... neliniştit şi fricos. - Se 
teme păcătosul că noi ne vom pre4 

zenta, cu documentele ce le avem, 
P. S. Sale şi vom cere să-I bage .• , 
afară din Sf. Biserică, pe care a con·
siderat-o ca pe un bun particular al 
său. - De ce îi este frică nu va 
scapa! Prea s'a întrecut cu gluma 
acest popă I Trebuie ca odată să i 
se şi înfunde. - In curând Nădlacul 
va mai avea un ' .. şomeur 1 -

- De "Ziua Unirii", Corpul Pom
pierilor Voluntari a proectat o ser
bare ... straşnică. - A trecut însă 
ziua de 24 Ianuarie, fără ca serbarea 
proectată să aibă loc! Interesându-ne 
pentru a afla cauza, am aflat că o 
doamnă şi cu o domnişoară n'au 
putut să încapă în ••. sală. fapt care 
a dat de gândit comandantului, care, 
pentru a "stinge" diferendul dintre cu
coane, a renunţat ]a , .. serbare. -
Vedeţi de ce sunt În stare femeile? 
Să ne lase ele fără .•• ba]! 

Sem 'ac 
Franz, Francisc, Ferko, de naţiona

litate maghiar - tată polon, mamă 
~wăboi1ică - comerciant căsătorit 

n I III lie.' 
căreia i-a spus că.j .. , văduv - de, 
a gândit omul că Ia Vinga între bul. 
gari nu-! cunoaşte nimeni. Nu 1-0 
fi cunoscând, dar femeia - Ecate
rina Mafatinszki - a fost mai deş
teaptă ca el şi l-a refuzat, - trebuia 
să·1 scoată cu măturoiul din casă 1 ••• 

Vezi nene Franzelă, sau cum te 
mai cheamă, deşteptăciunea ameste
căturilor, cade câteodată în balta 
prostiei! .•• 

Abonaţi "Bravo 1" 

'";,,-',-

Bravo! 

Februarie: Zodia peştilor 
Toti cei născuţi in zodia aceasta - băieţi şi fete vor fi ţăc~ţi ca. : . 

peştele-n apă. Bărbaţii vor fi frumoşi la înfăţişare, dar trăndavl ŞI desfra~ 
naţi. Cu învăţătura nu se vor împăca uşor. Până vor fi În şco.ala vor trăI 
din furtişaguri colegiale la teze şi din şoptituri, - tot colegiale, - la 
răspunsuri. Deci oricât se vor nizui să câştige învăţăiură, tot dege~b~ va 
fi căci nu cu învăţătura se vor pricopsi, ci cu frumuseţea corpuluI ŞI cu 
p~terea trupului se vor noroci. fierbinţi în dragoste, cei născuţi in zodi~. 
peştilor, îşi vor petrece tinerelea În t~vărăşia babelo~ nes~.turate de p!ă~en, 
cari ii vor "cinsti· cu multe parale ŞI bogate. daru~l. (Sl~gur Pet~lca. a 
călcat regula ... ) Prin urmare, cât vor fi tinen, vor mot~ 111 b?gătte? l~.r 
mai spre bătrăneţe, tot cu ajutorul balelor, vor p.ut~a ~Junge ŞI. mml~tfl1. 

Fetele născute în zodIa peştilor, frumoase ŞI cmshte vor fl la tine
reţe. Dar după ce vor îmbătrănii putin, minţile-şi v~r pie~de şi cu f!ă~ă.i 
se vor înhăita, care flăcăi multe parale le vor toca ŞI avenle le vor rISIpI, 
în petreceri şi desfrânări. . 

O caracteristică acelor născuţi in această zodIe, e că nu vor avea 
copii şi le va place ... peştele, 

Societatea de autobuse 
Mera & Co. 

. Aducem la cunoştinţa ono· 
raiului public. că pe linia 

ARAD .. TIMIŞOARA 
autobuscle noastre circulă fot 
la două ore, având pl~carea, 
afât din Timişoara, cât şi din 
Arad. ]a orele: 6, 9, ]3, 15'30, 
şi 19. 

Chişineu-Criş 
- De curând a luat fiinţă, un 

cuplu de trei graţii, cu menirea de 
a cleveti toată clica noastră sătească. 
Prima e nevasta gheşeftarului, care 
se mironoseşte şi se mirueştc; a 

madam aia care poale fi des 
prietena nedespărţită a celorlalte oua, 

- RasuJ internelor, loniţă cel 
frumos şi borţos, nu Iasă să treacă 
nici o săptămână fără să nu facă uz 
de pulerile sale fată de cefătenti şi 
funcţionarii ~ăi. Numai să nu-şi Îilsă 
din sărite ajutorul său, ăla cu oche
lari c'apoi îi croieşte nişte măsuri, 
de va trebui să-şi urce burta pe 
umeri şi s'o ia la fugă, 

- Preoţii dela noi, au binevoit 
să lipsească dela toate serbările de 
binefacere organizate de corul "Lyra". 
Noi credem că au uitat. Nu? 

Mofturi Qf'ădane 

Afiniş 

- La nunta de Duminecă, a par
ticipat şi popa nost. La un moment 
dat, popa a început să joace. După 
el şi dascălul, apoi fostul subprimar, 
mare de-un cot. Popa văzând treaba 
asta, chiui odată: Frunză verde pi
pirig, uite joacă şi ăI mic! Dar fostul 
subprimar, nu se lăsă, ci răspunse: 
Hopa, hopa iacă joacă şi popa I Uiu 
uiuiu, nu se lasă nici dascălu ! .... 

- Tot Duminecă a avut loc şi 
sfinţirea şcol ii. dar fără tabla pe care 
se afla numele primarului. Tabla e şi 
acum În galantar la Steiner din Arad. 
Oare dlui primar nu-i este oarecum 
pe la nas pentru încurcătura pe care 
a produs-o şi'n care a băgat şi pe 
d. notar? Intr'adevăr primarul ]-a 
făcut pe d. notar să spună că va 
amâna sfinţirea şcolii. Drept răsplată 
pentru această declaraţie, d. notar a . .. e 

Buteni 
Primim spre publi'care, următoa

re-le: In 17 fanuarie, Luştrea Gheor
ghe, care a servit biserica timp de 
17 ani ca epitrop şi 2 şi jumă ate 
crâsnic, a fost alungat din servici~ 
fără nici o vină. Luştrea Gheorghe, 
roagă pe P. O. Protopop Stefan 
Lungu, să·i arate motivele şi vina 
pentru care }·a alungat din serviciu 
şi l-a Înlocuit cu altul. 

~ doua zi de. Crăciun faptul 

Despre "moft" şi "moftangii" 
e rIguros autentic - când se fac 
de obiceiu vizite domnul no~ 
stru.a fost la nişte cunoscuţi. Pri
ma Intrebare CI fost: 

- Ce cadomi aţi primit de 
Crăciun? S'au publicat până acum, aci o 

serie de mofturi, dar nu s'a p;e
cizat din partea autorului ce-i aia 
"un moft", In lipsa titularului din 
localitate vom încerca să dăm de
finiţia acestui cuvânt. Deci... în dic
tionarul ŞăincQnu, la cuvdntul moft 
scrie: bagatelă. minciună, nazuri. 
După noi, definiţia nu-i exactă. 
Moft Înseamnă o expresie sau o 
atitudine, care exprimă o nemul. 
tumire sau o mândrie nejustificată 
fată de un lucru s'au o situaţie, 
Ca să vă dăm un exemplu, eităm 
o convorbire dintre Nae Gurărea 
şi Petrică. 

Nae Gmărea, se adresează lui 
Pctrică : . 
~ fim primit azi o scrisoare 

anonimd dela tine 1... 
- Cum scrisoare anonimă

sare Petrică cu gura - cd doar 
a fost semnată: Petrică. 

- Şi vrei să spui - reia Nae 
Gurărea - că Petrică e un nume? 

TIsta e moftul şi Nae Gură rea. 
moftangiuI. 

Dar "moftulli şi "moftangW· nu 
se rezumă numai aci. Fiu o noţi
une mai largă, in care Încap o 
groază de lucruri. Fişa, de exem
plu, există În l1rad, un intelectual, 
mare amator de cadouri. De Cră
ciun, a primit dela cunoscuţi şi 
prieteni şi interesaţi, o serie în
treagă de cadouri, de cea mai 
pitorească varietate: ciorapi, şo
colată, chiloţi, cămăşi, lichior, eiai, 
o curea, coniac, butoni de man
şete, un port-jartier pentru doam
na, o cutie de scobitori, o cutie 
de sardele, un chilogram de cdr
naţi, o cutie de va x, o perie de 
dinţi, o sticlă de colonie, o pereche 
de şireturi, 2 batiste. 5 kg, făină, 
şi alte măruntişuri. Ei bine, întreg 
bazarul acesta de fleacuri, a fost 
aşezat pe ramurile pomului de 
Crăciun - face şi pom, deşi n'are 

copii,asta e tot un moft- sau sub pom 

- Noi? Nimic. Si de ce-am 
pr~mi 1. N'avem relatiuni, n'avem 
pnetem ca să ne omoare cu ca
dourile ... 

:--. Aă, păi să vedeţi noi am 
prnmt o groază de cadouri... am 
primit dOt~ă cămăşi, lichior, dai, 
cafea,... ŞI înşiră Jista de mai sus 
complectată. 

De chestia asta am auzit şi noi. 
N'am crezut, dar cel ce' ne-a in
format, ne-a silit sd mergem la 
faţa locului, la o oră când numai 
servitoa~ea era acasă. Şi 'n schim~ 
bul unUl .. pol" trecut servitoarei 
am putut privi - timp de 5 mi
nute, pomul. 1'1 fost admirabili Prin
tre bonboaneIe colorate, atârnate 
de crengile bradului, se zărea, ba 
o pe~e~he ~e ciorapi, un pachet 
de Clal, cutIa etl scobitori. Butonii 
de manşetQ atdrnau de o creangă 
ca doud cireşe, €-ârnaţii erau În
făşuraţi pe sta tiv, iar in vdrful 

NI'. 152 .. 
Ai a,uil că ... 

.•. O duduie din GUl'ohonf, ca; 
acum câţiva ani a plecat la Tim 
şoara in serviciu, cu poale laq 
s'a intors în rochii strâmte, cu graf 
domania in cap şi cu vopsele • 
obraz şi buze? t 

· •. Primarul din JYIiniş n'a I~ 
parte la nunta unui vecin al ~ 
deşi a fost invitat? (Nu cumva 
fost necăjit că-! şterg de pe ta~ 
ce se va pune pe şcoala aia nouă 

· • ,Gogea, pardon Goga din Ha 
maglu, s'a supărat pe "Bravo I 
pentru că ... "Bravo!" ar fi de vi! 
că el nu poate dormi nopţile şi pe! 
tTU că a fost silit să 'nveţe pe d~ 
afară mersul trenurilor?: 

• .. Madona din Bufeni aia cu. 
vat să trăiască cu paharul pân~ 
fund, din cauza vinului prea aq 
a zăcut o săptămână? (S'a şi hm 
rât să nu mai bea, ci numai I 
"fluere" aşa câte puţin ... ) 

... fratele 'JUpll a voit să ţin4...~ 
eul de ceas din sat, numai să \. 
dea banii dela M6zes in act 
scop? 

... Un tânc1r din Cladova, comG 
dant' cult, prezentabJi, doreşte d 
sătorie, de preferintă cu o dudu 
japoneză, având dota corespw 
zătoare? Eventual se acceptă i 
farmacistă. ! 

, .. Un intelectual din Bufeni,i 
ziua de 24 Ianuarie, in timp cei 
cânta Imnul I<e((al nu s'a ridil 
de pe scaun decât după ce-a f! 
înghioldit cu pumnii de către 
cini? 

Aşteaptă ..• 

Med. Univ. ~ 
i 

Dr. rămaş ff~~h~ 
med!c dentist şi boli de gu] 

Cons.: 9-12, 3-6. I 
I 

Arad, str. Eminescu~ 1: 
etaj 1, uşa No. 5. 

&a m ................ .. 

t 

pomului fâlfăia ca un drapel pJ 
jartlerul doamnei. Mai jos cel 
chiloţii domnului îşi etaim"'-"(ll~ 
riIe ca un pavilion de pe lin ~ 
de răsboiu. f 

Un pom pitoresc, ce să spunl 
mai mult? In cazu! acesta ll1oftn: 
giul nostru a dus moftul până: 
ultima limită pennisJ, dar şi do 
a căzut în ridicol. 1 

l1lte mofturi şi alţi moftangl 
Câte vreţi şi câti doriţi.. . 

Mândria unor parveniti sau îl 
bogăţiţi - pe căi legale dar ÎIJI
rale, e cunoscut cazul unui -ad\! 
cat român care de pe urma u~ 
afaceri a luat un milion de lei! 
tremura ca varga în birja C$ 

transporta banii, de frică să nl 
atace cineva, - de a fi invitl 
la masă de diversele mărimi t 
cale, ce e dacă nu e tot un mo~ 
Dar pretenţiile altora de a fig~ 
în toate comitetele şi comisiile. 
f\rad, fără a activa în vre-o dire 
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ţie oarecare. nu sunt tot moftur ~ 
Şi câte mai sunt, Doamne? il ~ J 
le lăsăm În seama lui Kara-Giai ... 

EI le ştie şi vi le va arăta I : 
rând, săptămână de săptămână.. : 

'nled -..... 

.. 1 
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Calendar monden 
SÂMBĂTĂ, 1 Februarie. orele 21, 

11'. saloanele Cel'cu/ui Mililal', SE~ 
k\TA DANSANTĂ a REO. 931NF. 
,,.CbOŞCA". 
DUMINECĂ, 2 Februarie, În sa~ 

lcanele Pl'efecful'ii iud~tulu;: BA
LCL REUNIUNII FEMEILOR RO
MÂNE. 
SÂMBĂTA, 5 Februarie. orele 10 

seara, În saloanele Prefecturii Ju
deţului, societatea "Principele Mir
cea" organizează un BAL MASCAT 
DE DOMINO. 

Calendar IeatraI 
Duminecă, 2 Pebl'uorie, ora 9 

seara, 'l'ul'neul., 'feotl'ulu; Reg;na 
h7ario" reprezintă piesa: NUN'fR 
de RRGIN'f 

Jl!iercuri, 5 Fehruarie, orele 9 
seara, la Teatrul Comunal, turneul 
teatrului Maie5tie din Bucureşti, rep
rezintă comedia: Săl'i!i, om două 
l5oGCl'e J comedie. 

Joi, 6 Fehl'uarie, orele 9 seara, 
fa Teatr ul ComunaJ, 7'eaf"u/ Natio
nal din Clui, reprezintă comedia: 
Vn(hiul din p"ovlncie. 

.Externe 

B 1"ll vot 

I~ 
Iacă io mal IIOS subscrisul Iuăn Nojîţă tare is năcăjit 

da nu pântru că mar fi puşcat in fundoi ca pă şiela şio fost 
la vânat la Cuvin şi nişi pântru că mar fi ţapal gin slujbă 
ca pă Hirişu gin Buceni yin crâznişie şi nîşi pantru că nu 
mor pus pă vo tablă ge ciafră ca pă biraele gin Miniş. 103 
năcăii( ge altşeva şi năcazu mneu îi mare că văd cum tăti 
şei şe lucră şi umblă pă calea şea gireaptă rabdă ge foa1!'e 
ŞI să uscă pă pişioare că nau b ani să cumpere leacuri glia 
pocică şapu nişi plata gireaptă şe li să cage după lucru lor 
nu leo plăceşce nime cum să cage. Apu vad jară că şei şe 
umblă cu blăstămăţii cu inşăIăciunl, cu furlu. aşeia tăti 1s 
oameni bogaţi. ca prăpagiţii şeia gi vămaşi gin Arad, şi ca 
domnii şeia mari şie fură milioanele şele mulce gi la şei 
mişi nu mai rămănie nimică. Câti ls şI aişi in Arad care 
când or vinil or avut rocu rupt În coace şi nădragii cu pe
cişe in fund şi astăzi îs domni mari gi nu le poti agiunge 
cu o rudă ge c ..• la nari. Unui aşe ce!ălalt ii pegincolo. pă 
altul 10 făcut nievasta u om când so culcat cu allul, un altul o 
furat şi nu 10 prins şi aşe şor făcul domnia. Dapu vai şi 
amar ge domnia lor, că cum spune un precin gin Gezna îi 
cu moarea in sfraiţă şi cu cureciu În bâlă. Noa apu să nu 
cregeJi că cocoanele lor is mai gi bună gi cât ii. Nu că şa
şeles ca nişce pilărilă. Să feşcesc şi rujmăniesc pă obraz 
numa când îi vorba ge pişioare şi grumaz, sclinu li 
ge un geget ge gros ŞÎ puf a sudoare gi ce imbafă ge cap. 
Noa gi astas io năcăjH. Numa 'nu uilaJi să nle trămiceţi 
abolimenlu. Al vostu 

luăn Noji,ă 

; ! 

Nu de mult, Regele George al 
Greciei, pentru a satisface dorinţa 
unanimă a poporului, s'a reintors în 
ţară, reocupându-şi tronul 

Tol despre 
Electrică" . din Nădlac 

f'r 

~i 
Iii 
fr 

\ 

Acum câteva zile, În Grecia au 
avut loc alegeri generale. Din aceste 
alegeri a eşit victorios partidul ..• 
repub lican. 

Ce ţi.e şi cu grecii ăştia dom
nule! 

.•• La "Sfa~uJ_Negustoresc41 
Serîle lrecule, la clubul "Sfatul 

Negustoresc" din dependinţele haz
'-t-. dr!.!.gh.ici-.".!Jilcia", s'a 'ntampl .. t un 
• scandal enorm. 
.. _ Un jucă!or a mizat, la. ruletă, ~n 
I~ .. nasture, 10 loc de pol, Iar crupte· 
r rul respectiv neobservând Înşelăciu~ 
I nea, a plătit câştigul respectiv. TocIl mai când jucătorul . se bucura de 

• rezultatul şmecherieI sale, un chei-
I! l1er a intervenit: 

- Nu trebuie să-i plătiţi, a jucat 
cu un nasturel Controlaţi! 

f ,ln!r'adevăr s'a constatat că s'a 
jucat cu un nasture şi... scandalul 
a fost gata: 

I Crupierii tipau la jucător să res· 
~ tltue câştigul, jucătorul nega, şi 

spunea că a vrut să facă o glumă 
d - dar cine să-l creadă? - În sfâr. 
., şit un vacarm îngrozitor. La urmă, 
d 'cu ajutorul chelnerilor, în mijlocul 
II u~ui sgomot infernal, au ridicat pe 

bietul jucător, şi I·au aruncat afară 
din sala de joc. 

1 - Frumos neică, nu? 
I 
1 P.nere la pune' 

Intr' un < număr trecut, s,a scris că 
preotul din Şilindia, a fost bătut la 
o vetrecere aranjată de Crăciun. 
Trebue să revenim asupra informa-

. 1iunii deoarece cel bătut a fost im~ 
piegatul comunal, preotul sărind 
numai in apărarea celui atacat. De 
aci confuzia şi informaţia eronată 
~are ni s'a transmis. 

"Uzina 
Referitor la articolul publicat săp

tă mâna trecută despre situaţia dela 
"Uzina Eleclrică" din Nădlac, am 
primit din partea dlui Dr. Emil P. 
Orozda, notar public în Ravine, o 
scrisoare. - Spaţiul însă nu ne per
mite s'o publicăm. - Luăm act 
de toate cele scrise în seri-
soare i Ne pare Ome şi noua că 
- în parte - şi dl. Dr. Grozda 
confirmă cele ce am scris in arti
colul nostru. 

OI. Of. Grozda însă, (îl rugăm 
să ne ierte pentru aceasta) nu cu
noaşte starea adevărată dela bi
roul uzinei din Nădlac, Pentru a fi 
lămurit, Vă comunicăm - azi -
câteva "'chestii ~ foarte interesante. 

'a) Drasstill Francisc nu este 
slovac ci de altă naţionalitate (ni-se 
pare că·i chiar jidan maghiarizat). 
Este adevărat că e căsătorit cu O 

slovacă şi - admitem şi asta - se 
poate că a trecut la religia evan
ghelică. Naţionalitatea însă, nu-i 
slovacă! In plus: este un mare şo ... 
-vlnist: nu ştie româneşte bine, 
decj ar trebui inlocuit din birou, 
iar 'nainte cu câţiva ani a rupt pi
ciorul unui român la foot-ball. 

b) Prim maşinistul dela Uzină, 
Mâjor Mihai., este şi acesta un
gur. Sau, dacă susţine că e român, 
este adevărat că nu ştie româncăte 
deloc şi că femeia îi este unguroaică? 
Cum se face că acest "român" nu 
este văzut deloc în societatea me
seriaşilor români? 

c) Biroul uzinei - chiar cu sacrj
ficii din partea ei - trebue să 
existe 1 Nu se pate admite ca o 
comună mare ca Nădlacul să fie lă
sată fără elI - trebue însă condus 

altfel! Trebuie să i se dea adevă
rata însemnătate. nu ca azi, să fie 
locul de ... odihnă a lui DrasstiJI. 

d) Informatiunile le avem dela o 
persoană care cu noaşte bine toate 
amanuntele (şi v'ar putea comunica 
lucruri interesante, suntem siguri) 
dela acea~ti\ S()~il?ta·e. Nu ne sunt 
furnizate de vre'un angajat al 
Uzinei 1 Renunţat' să-I căutaţi prin
tre rândurile lor. 

Ca încheiere, Vă rugăm, domnule 
doctor Grozda, să cercetaţi toate 
amănuntele deja uzină, menţinând 
biroul şi dându-i un adevărat condu
cător. care V'ar putea face multe, 
iar "slovacului" şi "românului', să 
le ct.!refi., actele!... 

Radu Ciobanu, 

• 
In cimitir 

Pensionarii decorati cu "Bărbăţie şi 
Credinţă" şi • Virtutea MHitară" au 
dreptul - acordat prin lege - să 
fie impropr!etăriţi de comune şi oraşe. 
Au cerut şi arâdanii primăriei să-i 
împroprietărească. Şi primăria le-a 
destinat locul din spatele uepozitului 
de lemne Aufrjcht, acolo unde a 
fost cimitirul vechiu. Un răutăcios 
nu s'a putut răbda şi-a zis; 

- Primăria vrea să-i plasese cu 
sila 'n •.. cimitir ... adică în cel ve
chiu, - s'a corectat singur. 

Poşla redac,iei:. 
Mai mul!i tinep;, Chiş;neu-Cftiş . 

Regretăm, doft oacă vă cu/unda!i 
În masa aoonimilol', nu pnhlici1m. 

Peff'e - Deta. - Trimite promi
siunea că se 'mplineşte .•. jubileul. 
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Câteodată 

Zilele trecute o foarte tînără 
doamnă din provincie, a cărei băr
bat are de două ori atâţia ani ca 
ea, a fost la Arad. S'a întâlnit cu 
mai multe colege, e[eve încă la liceu. 
Una o întreabă: 

- Acum, că te-ai măritat am au
zit noi, dar ia spune'ne, bărbatul 
tău e tinăr? 

- Aşa ... câfeodată, - veni răs
punsul cam şovăitor, 

Răutăti 
Unei dudul bllrine. 

Că eşti acum aşa cuminte, 
Fără să SpUl~ o dovedeşti 
Când te-ompi de lucrun' sfinte 
Şi mel'ell îmbătrânfşti. 

Unor tinel'l cu mU8ca pe 
eiclu1li. 

Voi strigaţi Îlt gura male 
C' aveti nevoie de parak. 
Asta zău şi noi o credem 
Dacă ... Mllrtşul curge la vale ... 

Indl'ăgoslitul 

Lipova 
- Duduita J. ... din loc - .. Ma

dona Lipovii", - impreuă cu un Jţig 
.bătuceşte" şanţurlle de sud a .. Treu
şului" ... Dumineca În mod invizibil 
dispare de pe corso •• , ş' apoi se .•. 
urmăresc dela distanţă •.• Precizăm: 
cum de şi-a schimbat... năravul 
dela ofiţer la jidan. .. ştie duduia 
că nasturii cei lucitori sunt în pers
pective de a se transforma în ..• 
bumbi de brânză, iar pintenii În ma~ 
caroane jidoveşti ~ Până atunci ar 
face bine să-şi pună în ordine +, . 
ciorapul şi să nu-I ţină 'n dungă, zău j 
nu cadrează cu frumosul p[CiOrllş 
care-I îmbracă.,. 

- In curând va rula filmul sonor 
..SUB-POD" cu amoreLUl fantomă 
Cornescu născut în Zodia Porcului 
şi cu "Fica-Maici" haia cu 50 pe
rini În casa "dinaince". Anunţăm la 
fel filmul colorat "Mur~AşUL JN 
FLĂCĂRI" cu calfa fără brevet ..• 
şi cu Fritz Cladova •.. 

- In localitatea noastră a <Jpărut 
un "Hercules" Pierre Rouge hăI care 
dând o palmă unei găini a ameţit-o: 
mamă ba a taiat-o .•• 

Virgilică şi l"rln 
+~se 'ntâlnesc odată pe corso, 

in colţ la .,SChutz'f, şi fiindcă Lii
zărică SilvlCU puse problema abi
siniană şi plecd la cinema, cei 
doi - simpaticH noştri avocaţi -
discutau 'nainte, astfel; 

- Măi Virgile! zise Iuăn. 
- Ha' răspunse Virgilică. 
- ~Mi Iuoane! zise Virgilică. 
- I1hă! răspunse luăn. 
Şi după aceste discutii conclu

dente au plecat acasă să se culce. 

Sânnicolaul-More 
- La adunarea organizaţiei geor

giste din loc au avut mare succes 
"domnii anonrmi" arătând progra
mul, mic în felul lui, murdârina şi 
bârflnd toate programele politice, 
iar pe conducătorÎl partidelor celor
lalte, făcându-i:l> hoţi" şi "purcei", 
etc. etc. 

• .• De ce nu lăsaţi "domnilor 
anonimi" să se 'ngraşe şi purceii, 
că dvs, "râmătorii" bătrâni V'aţi în
dopat destul? 

- I. Sfâr(lează) nu mai ştie ce 
să facă f ZUnic merge la "fanfară" 
(căci şi el cântă în.,. flaut). Nu 
mai bea alcool, pentrucă sufere de 
ceva. " galantă şi curge multă apA. 
la ... fântână. Cum; n'aţi ştiut asta. 
până acum il 

f. 
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Col,ul vameşilor 
- Supărarea Şefului serviciului fi

nanciar, penlru campania noastră, 
am arătat-o săptămâna treculă. Veti 
intreba însă, cine face controlul? 
Păj~ cumnatul şefului serviciului fi. 
nanciar, controlează vameşii, cari la 
rându) lor, sunt nepoti de-ai şefu
lui. .. Merge bine, nu? 

- Se vede treaba că vama dela 
Aradul Nou-pod e cu bucluc, căci 
şi vămaşii noui aduşi acolo, chiar 
în prezenţa şefului biroului vamal, 
Îl! loc să dea biletele trecătorilor le 
aruncă pe jos, ca pe urmă să le 
culeagă şi numai după aceia să le 
dea trecătorilor. Vamă cu bucluc, ce 
să-i faci? 

- Vameşul Ilie, cel ce bea berea 
cu ou, de când e la vama Panatul 
Nou, s'a făcut foarte cuminte şi se 
va face mai cuminte dacă va fi şi 
pe mai departe menţinut acolo, pen
tru că acolo nu va putea face nici 
o învârteală, Dar probabil că va fi 
mutat, pentru că nu-i convine nici 
lui şi nici şefului. Este? .. 

Hălmagiu 

r~adio. Voşdogi ne transmite 
cronica fraţilor de cru .... e: 

Nil I! lucru! l11a; mişel, 
Ca la noi la Hălmăgcl; 
Dela mrC şi pân' la mare 
Toţi {/U câte-o supiirare; 
Strigă şeful, omul Host, 
Că la Lip e vil/ul prost 
Strigă -Lip. in gura mare 
Că srjill Il' arI! {lurale, 
Şi de-i dai pe dllto1'ie 
Nu-l mai ~ede 'Il ("ovarie, 
Ci e vecinic supdrat, 
DmÎlld moaşa l'a lăsat 

• 
•• , şi iar verde iasollw, 
.Lip. e şef În colonie 
Şi merm e supărat. 
Că 110rbfşte tu mea' Il saf 
e'a voit să halu etam, 
Dar să-i dr{J lui aldămaşu.' 

Mai e lIfla sllpăralcl .•. 
Aia care a fost pu.drafă 
Cu o .ltilii. de făină 
Şi lot n'a eşit regina ... 
Şf;ţi cii IOI/1l e de vina? 

Brad 
Printre evenimentele de mare În

semnătate petrecute pe plaiurile Za~ 
randului, lrebue să relevăm deocam
dată unul cât se poate de ridicol. 

Astfel un "ţopârlan" a ajuns şi el 
sărăcutul printr'o miraculoasă în
tâmplare mare "iconom", care va 
să zică domnişor (poate numai prlO 
simplul fapt că din ciorecar a ajuns 
nădrăgar). Aşa dar Don lualiul nos
tru a început să guste şi el din pa
harul lui Cupidon, îndrăgostindu.se 
tun de servitoarea M ... miss Gura
honţ, o bosumflată. 

Pentru ca să trăiască în cea mai 
mare comoditate cu aleasa inimii 
sale, loveşte chiar şi în interesele 
sociale, abuzând de marea încredere 
ce • se acordă, având iluzia că tră
ieşte În codrii Văsiei. 

Il prevenim pe amândoi că, sau 
se trezesc la realitate din letargia 
in care sunt, sau să-şi celebreze 
cununia cât mai curând făcându-ne 
onoarea de a ne invita şi pe noi. 

Bpa,vo! No. 152. 

Gânduri om singur ••• Din co ... n .... ' c"'pre" ..... .... 1 ... 

La un tribunal, un judecător, chiar 
preşedinte, dacă nu ne 'nşală me
moria, inteligent şi care 'n afară de 
astea se mai voia sarcastic şi iro. 
nict a intrebat pe un gazetar : 

- De ce· ai scos ziarul? Ce te-a 
îndemnat la asta? 

- L-am scos ca să am o sursă 
de trai şi scriu ceiace place publi
cului... 

Răspunsul gazetarului a produs, 
oarecum stupoare. Cum, - se vor 
fi intrebat mulţi, - gazetele se fac 
ca redaclorii să poată trăi şi gaze
tarii scriu pentru bani? 

Uitaţi, ăsta e adevărul. Al'levăr 
care a scandalizat şi pe magistraţii 
şi pe advocatii cari erau de fa~ă. 

Dar să stăm strâmb şi să jude
căm drept. 

Cei ce şi-au ales profesiunea de 
avocat de ce-au făcut-o? Din idea-

-
1. FEBRUARIE: 

Iism? Vax! Au făcut-o pentru că 
auvocatura era ° profesiune banoasă. 
Ca să nu reuşească cineva în avo
catură, trebuia să fie bleg de tot 
Acum s'a schimbat. Şi acolo e rău 1 

In ce priveşte magistraţii, medicii 
şi :: lţii, am vrea să ştim - şi ar fi 
bine să ne răspundă măcar unul -
dacă la aiegerea carierei a primat 
partea ideală, sau partea materială, 
-- confortul salarulLli lunar, inain-
tările şi la bătrâneţe pensie. S'a gân
dit cineva la idealism, la rolul so
cial? De unde!, •. toţi s'au gândi 
la bucăţica de pâine ... 

Şi.atunci, nu inţelegem de ce se 
scandalizează şi se uită cu desgust 
Ia un om care a scos o gazetă ca 
să aibă cu ce trăi. Cum trăieşte, e 
altă povesle, dar În tot cazul mai 
rău ca lupii moralişti 1 ••• 

€dnd cineva cere mâna:,:i r, 
fefe, îi trebue altceva şi nicide~ fi. 
Ctlm mâna... it 

- Dacă-ţi place pidorul unei ti 

fete, - ii ceri mâna... .' 
- nşa numita iti bire ve:-;nică r 

durează, deobiceiu, fO<lrte pu·tin. r ~: 

Cafeneaua Polace BALUL AMEFA. 
- Când eşti singur Ctl o fel~1eie !G 

frumoasă, uiţi de morcrlă - dar' 
îti aminteşti dc ea când I c"ti cu ~ 
una urâtă.·) " 

•• De ce mor OamenII 
- Ceîte-odată notele de ol1orari~ ~ 

91e ~I(?ctoril?r :-;unt mai greu de' h 
Inghltlt decat, tabletcle de chinină... ~~ 
- lista explIcă de ce femn(.lci<;tii .,. 
sunt mai bogati decât doctorii!' i< 

Se pIJre că Ia Iloi totul se face 
în moci extrem de superficial, chiar 
şi acolo unde superficialitatea ne 
poate fl]Ce cel meTi mare rău sau 
în cClz~11 cel mai bun, arul1cât1-
du-n~ în ridicol. 

Lucrul-ocesta--=r::-:c""-'Ic::"":s'"='c--"'ex""'t=rern--de " 
clar din cele de mai jos, SCOQse 
dintr'o statistică oficială a canze
lor de moarte în l~oll1ânia. întoc
mite după extrasele de moarte eli
berate de primării după declara
ţiile a~Jentiior sanitari. 

nstfeJ. din statistica amintită, 
reztlltă că În judeţul Constanţa, tm 
copil de cinci zilc CI murit de ... 
debilitate conjugală. i(lr tll1 bătrân 
din Orhei a dat ortul popii. din 
cauza bolii: senilitate infantilă cou
genitală. In judeţul Soroca, un ne
norocit a murit de,.. par('ltrăsnet. 
Un copil din Bălţi, a murit de ... 
intoxicarca nervilor la creeri, iar 
un altul a murit de.. epuizarea 
progresivă a sistemului nervos. La 
Cluj, s'a înregistrat un caz de 
moarte provenit din... sinucidere 
necomplectă prin strangulare. Dar 

Vinga' 
- Ce-i cu şefulică dela judecă

toria din Vinga? l1uzim, că dupăce 
şi-a dorit singur mutarea, acuma ..• 
nu mai vrea să plece l?? 

S'o fi răsgândit poate de când •.• 
gângurează nemţeşte? 

l1sta-i altă căciulă, dar atunci 
să fie niţel mai prundent cu da
mele şi să nu fie lallde cu una, de 
dragul căreia s'a făcut dadacă, în 
prezenţa alteia care-l, •• muştru
lueşte nemţeşte. - O mai poate 

niCI ftradul nu se losă mai prejos 
cclci şi lei Iloi Ci murit cinevCl, pen
tru că CI avt1t.. tuberculoză 9cni
tellă generalizcltă. Dar ni se porc 
că tot l.Imll dela IClşi a fost mai 
t(rn~. f\ccstu a mmit de... hemo
T0rl;e internă -Ja--f.e~~. E. Întrecut 
doar, 5LlU (lproape de un muscc
!can care a suferit şi murit de ... 
conclmie illtestinală. 

Să incheiem lista, arătdnd că la 
Botoşcmi CI fost o .. , înjunghiere 
mortală cu asasin necunoscut, iar 
În Sibiu, În buletinul de deces, la 
rubrica: C(luza mortii, s'a scris 
simplu, logic şi adevărat: Babă. 
Prin (Ilte părţi, oamenii cum -se 
cade, fără cunoştinţi medicale, mor 
tot atât de simplu şi curat, cum 
le-a fost şi viaţa. Dar agenţii sa
l1itari trebue să-şi facă datoria. 
ei scriu: au murit de ... stăhia bă
trâneţii. 

... Oare generaţkl noastră nu va 
muri din cauza vreunui atat cu 
gaze ICicrimogene nereu ~it şi pro
dus de indivizii annaţi şi necu
l1oscu~i ? 

Amicii noştri 
ungurii, se mândresc, precum 
se ştie, cu toate calităţile pe cari 
nu le' au, Natural nu scapă nici o 
ocazie de a se autoridiculiza. 

Cu ocazia Înmormiintarii rege
lui George al I1ngliei, Radio-'Bu 
dapesta a comunicat următoarele: 

..... Carul mortuar a fost urmat 

- Un avocat minte pentru l'a ni . 1, 
o fell}eie m.inte pentru nimic... şi r 
totUŞI femeIle realizează m(li t:;<.dtc· P 
parale ca avocatii. , 

La o şcoală t~ 
primară din llrad, d. l. B. prO(1.5-. 'r 

pt1ttll pCtlugog de pc l'itttd ~r,lt1-. ~ 
ului, explică elevîlor din el. f-a . 
cum se scriu literilc alfClbettlluL i 

l\jungând la literei m, ca ~ă Întu- r, 
iască mai uşor. ridică mdna În ,t'j 
sus întrebând: . ~'n 

- C~-i ace~sta? - în sperantă, LJ 

c,ă elevu vor .zIce ,mână şi astfd ' 
hte!a m va f.l mal uşor de invătat. r 

Spre sur~l:mderea peda90 9<.!lui. j 

nostru, e1evll au răspuns în cor~, ICI 
-- Brâncă! ~~ 

Madame Kiss . . /; 
nevasta sperjurului şi falsificatoruluf ri 
fost director al abatorului comunal la 
a primit o plastică palmă din parte~ ~a 
acelei justiţii româneşti care nu lart&_1 • 

Jntr'un proces pe care il-au in- "E 
tentat angajaţii abatorului pentru 111- ,p~ 
suHe, - re~zeges frater, vad oJăh tu 
- a fost pedepsită cu o amend~ ija, 
de 500 lei şi cheltuelile de proce!. 1 CI 

, ... CP. zici Madame Kiss, îti cade' 1 
bme amenda valaM? Ai? ~ ( 

aparelîn fiecareSâmbăIă -

alE 
rin 
II' 
'nh 
'sp 
• f, 
~a 
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Ah , ' ,'ee 
de familia Regală, căruia i-a ur- onamen e: .. hi 
mat, înaintea tuturor celorlalţi, d. pentru oraş: 150 lei anual fuI' 
Kdnya,ministrul nostru de externe ... l' pentru judeţ: 120 lei anuai tm 

.. ,PUu, tune dracu 'n burta voa- pentru instituţii şi intreprin· ti ( 
păţi din hou •.. stre de pustangii papricaşaţi, că deri, 1000 lei anual. ,a 

: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : fal1farO~ad~ voastră nu mai cu- Abonamentele , G 

• R' , I A. UER M ,'. Papr'caş de PUI' • noaşte imIte! se plXtesc in al' nte! ",'",,' •• es auA,oR".. UD "',1. cocă. I . : CI y 
n Paradox Director: It I 

: Joi, Spinare de iepure cu: - In dragoste, femeia mai mult S t n~ 
: gogoloşÎ. : se 'mprumută decât se dă ... şi cu IMION MICLEA 'Nil 
• Abonamente la prânz ,1 seara~ Vine,i: Ciorbă de peşte din. toate aceste până acum nu. este Redacţia şi administraţia: t c~ 
: cu pretul cel mal redus 1 peşte viu de Mureş.: nici un institut de credit pentru Arad, .'rada Ale ... andri No.a. 'elI< 

!.~.~.~.~.~.~.~.~.!.:.!.!.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.!.!.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.!.!.!.~.~:~~d:r~a~g~o:s:te:. _______ . ______________ ~~~~~~~~~~~~~~~ Sd ~s~ 
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