
Sportul şi presa 
1,. recenta adunare generală 

""Glorie." s'aa ridica' poei pen
, iru editarna anui zia.. spor', v 
1'1tI A.rad. Ape'a' a prins pr;n're 

cei prezenti. S'au şi gă.iI ime-
4 dia' sastinălori, cari şi·aa ole-
J nf obol.' 'or maleria'. Se cre· 

dea atunci că o ac,iune sănă· 
joasă ,i în direc,ia aceasta va 
'i porni'ă 'of d. I'omânii dela 
.ranifa de ve.I, d. arădan;. 

1. Mişcarea Însă s'a mărgini' nu
~. lIlai la o pripeală, oarecum ca
. facferisfÎcă temperamen".,.i 
IIOS"U 'a'in. Vina na 'reba. 
rnsă cchda'ăîn lor,a de muncă. 

; Aceas'a exis'ai ,i e mai mull 
: decât dornică aă se afirme. Ne 
; lipseşte pe 'ângă inflăcărarea 

de min.', fenacitatea, din care 
,ezaltă .olidarita'ea şi deci im

:' plici' sen'imen'a' de jertlă pen
l Iru O caază comando Se pane 

deci în'rebar_a. O tntrebare 
,dill',e cele mai li,eş';: avem 
· noi, Român;;, nevoie ,i d" prun 

00 .por'i"ă aci 'a c.a mai expusă 
ti tâvnită parte a ,ăr,. noastre 1 
Să nu 8e .ife, că spor'.' aşa 

• eam eate el praetic.' a.tăzi, a 
ieşit c. mu" din Inll •• tele '~i 
fadr. ce .e mărJlinea. n.mai 
10 "ric'a problemă a educa,;ei 

· G:ice. Spor'.' a de.enil O for,ă 
',eaIă În .'""c'."a popearelor. 

o armă de propallandă. de 
emare •• b drapel, de ad.~ II'. a rândurilor. Gândi,;-Vă 

n momen' la na,ianile mar 
ine ol'l!an;,fate decâl noi in a'. domenii'e. La Gerlltani, 

exempl •• La orSaniza,We 
ctstoro nami,. "T.rnvere'ne". 
ati şi alle exemple mai in

. epăr'ofe, mai deapro.p. şi 
li vedea ce rol co"ârşilor are 
rla unei pa'ernice oreafffzatii. r,u' se cere insă ş. dil"zat~ 
re nel10ie de o presă bund de 
ecialito'e. Incerc;;,.; s'aa moi 

'CU"a Arad. Prime'. mai p ... 
reuşite. ziarul "Spor'ul de 

U'fII credem însă că a satis
'CII' şi cele mai exieent. p"e. 
nlilln;. Această "ibană a 
orl.lui românesc şi-a închis 
'tile din ca.za lipsei de spri
. Vom fncerca in "iitorul aa 
opia' să edităm in 'ocalitale 
tiaI' sporUv române., bine 
ilf, bine infor",a'. 

. anan,ăm aci apari,ia. Să nu 
,i cu acesl prUe; aruncald 

car" ;r..,.ăş; pe spinarea celor 
~·şi ,n,eleg menirea 'or. Vrem 
~ ,"edem înşira,i. prin". spri~ 
~n~lorii nos,,,i pe lo,i românii 
~Qdani, prin'"e cari tn primu' 
'â~d. 'ă fieureze olicialitătile, 
~nIQ"da-şi dărnicia lor, dapă 

111 au discu'a' impor'anta 
~'hdui in ullima şedinfă din 
aplănaâna aceas'a, dela pre
~elu'Q iude'ului. 
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Mussolini • 
Ş' ••• Aradu! 

fim Pl'OPUS, săptămâna i!'ecută, În locu! acesta. Cl'eOl'ea unui N?g;onolism local, orădan. Regio
nalişmul pf!OpUS de noi, n'a avut cOl'ocfef'ul unu; secfol'lsm În codl'ul genel'ol 01 oietil sociole sau politice, 
ci numai din punc/ul de oedere al activitătii cullUl'ale şi 01 6coatef'ei În eoidents a capacităti/ol' origir are 
din acest coIf de 10l'ă. Suntem nevoifi o l'eof!ni OSUPI'O o~estei pl'opunef'i o noastre. 

Nu pentf!u că ea al' li neaoenltă, ci pentl'U că aşa () cefl infef!esele superioaf'e o/e momfn/ului 
d~ Iolă, şi, poate, a ce/al' (e 001" urma. 

Revenil'eo noasfl'rJ se dalol'eşte, in pI'imu! l'âmJ, 1'8centuluÎ discuf1s a lui Mus 5t lini, COrB s'a 
pf'onlJnfal net În laooof!eo l'f;;viz/Onismului. 

Orr, in Uf!ma oceO/ui fapt; n" putem aştepta fa () atitudine similară şi la decJof!ofii identice din 
pOf!leo lui Hitlel' 

OfU:i. fUCl"uf'i exfl'em de pf!imeidioose penfrrJ integl'i/oleo Ma/ului nostl'u. Noi - lo/ahlalea nea
mului românesc - in Iafo ace5fol' situatii de fapt, fl'ehue eă ne pl"ezentăm unitarr. laf' penlf!u aceasta, 
trrehue să eliminăm dintrfl noi, orice uI'mă dfl ,.egiona!ism, dfi seatorism, dQ regăfenism, de ardelen/Qm .. 

Infel'f/s.fti t5upel"iOoN/ ale neamului nostru () Cel". In Iafo acestui impel'ofiv national. trebue să 
n. pl'ezfmtăm, foti. ca un singuf' om, 

Functionarii, pensionarii şi ... târaul 
- Simple comentarii pe marginea inacfivitălii 
parlamentarilor de Arad -

Nu esle nevoe să fii obselvator' 
prea attnl, ca să observi, în viala 
noastră publică, anumÎte lucruri cari 
nu ar trebui să se întâmple într'un 
stat bine organizat şi cu Jegislaţie 
modernă, cum se pretinde tara noas
tră. 

Natural nu ne vom lee-a de lucruri 
mari in reportajul noshu, pentru că 
JIU este tradilia noastă, Vom paml 
şi de astă dată, dela lucruri, cari in 
aparenţă sunt Illiei şi fără importan
ţă. dar cu toate aceste au urmări În
semnate in viaţa şi economia oame
nifor mici şi săraci, car;, prin defi
niţie ar trebui să constitue preocu
parea reprezentanţilor trimişi În Par
Jament prin vot t:gal, direct, secnl 
şi... furat. 

Salariile ,1... târgUI 

Ce legătură ar putea fi fn aceste 
două noţiuni atât de îndepărtate în
tre ele? 

Legătura este, şi o veti vedea in 
cele ce nrmează. 

Târgui Aradufui - vestitul nos
tru târg de toamnă - a avut loc 
săptămâna trecută. Salariile pe Sep
tembrie s'au plătit de mult, iar ce
le pe Oaiombrie se vor plăti abia la 
20 Noembrie. Cu pensiile este ace
Ja~ Jucru. 

ar, la târgui Aradului au fost a
duse cantităţi imense de nuci, ma· 
giun de prune, cartofi, zarzavaturi, 
varză şi alte alimente necesare în 
gospodăria fiecărui om. Toate, cu 
preţuri foarte eftine 

Sun'em putini, cari ne an,a
;ăm 'a editarea noului ziar 
sport;p. Dur suntem 'enaci ,i 
harnici. Vom În"inge indolenta 
celor Ce vorbesc, dar nu acli· 
vează! 

1. D. DINU. 

Câştigi ... evreU 

In zadar au fost toate aceste. Bie
tul fUllcţionar român şi ptnsionar j
idem, in lipsa salariului şi pensiei, 
nu s'a putut aproviziona cu nimic. 
In schimb evreii - speculantii -
au ~capar.at totul, cu preţuri fooarte 
reduse - in lipsa concurenţei. 

Evreii şi-au aşezat în maiazii măr
furile cumpărate aproape pe degea
ba, iar acum - de pe aCll m, închi
puiţi-văI - au început să le pună 
în vânzare cu preţuri scandalos de 
urcate. Iar bietul funcţionar şi pen
sionar român, pJăteşfe evreului de 
se frânge. 

Cine-I vina? 

Da. Cille-i vina la toale aceste? 
Răspunsul e cât se poate de sim

plu: parlamentarii şi reprtzentanlli 
nostri, ai Aradului. Ei in callilltca 
lor de exponenţi ai populaţiei Ş -
Regre'e 

La ceaiul Sodetăţii Principele Mir
cea, faimoasa jeunesse dO/ee a Ara
dului a fost În păr (sau în ... chelie, 
care după cum a putul). Şi cum, da
că lipseşte unul din buchet, bUChe
tul nu mai e buchet, şi de data a
ceasta au ţinut să fie la aceeaş masă. 

Şi mă rog, ca să fie spirituală se 
înţepau din timp in timp. 

La un moment dat Gusti Il care, 
după părerea pe care d. prefect şi-a 
dat-o impartial intr'un moment de 
bună dispoziţie, este cel mai frumos 
dintre ei: orhideea buche1ului, am 
zice noi, - aşadar Gusti 11 îşi ex
puima părerea de rău că fete re .. plâng 
după amicul său Oelli Popa. 

- Da, il regretă. lămuri a treia 
floare: Ciobi. 

- ... că nu mai poate •.. complec
fă sadic Gusti fi. 

mai cu seamă a fl1ncţw..varîJoLcat 
sunt obligaţi din oficiu să votez, 
pentru paIlidul care face alegerile' 
erau datori să se ingrijească dl 
achitarea salariilor Înainte de târg_ 
Şi aceasta mai cu seamă În ce pri
veşte salariile pe luna Octombrfe, 
a căror decret -- dacă ne aducem 
bine aminte - a fost semnat de pe 
la 20 ale lunei trecute. 

Decl •.• 

Deci, era nevoe numai de _ mică 
sforţare dill partea rcprezentantilol 

. poporului din judetul nostru. Ca 

funcţionarii şi pensionarii din oraş 
să se poată aproviziona' in condi
tiuni modice pentru iarnă. iar po
pulaţiei mai bune decât a făcut-o 
prin lipsa de pe piaţă a orăşeniJor 
salariaţi. 

Credem, că cel putin pe viitor, 
trebue să se ţină seamă ce ace s1t 
iimprejurări. Radu Baltag , 
Presa no,ionolistă .•• 

Intre ziarele ,,~I'ara noastră- şi .A
părarea naţioIlală~ a isbucnit o ceană 
violentă. Motivul certei: cineva a in
trodus foi volante - in care Oh. 
Cuza era înjurat ~ in exemplarele 
din .. Tara noastră" trimÎse abonatilor. 

Spectacolul, adică. pardon. cearta, 
nu ştim cum va sfârşi. Până atun
eia noi povestim o glumă care pare 
că se cam po!riveşte: 

La şcoală, profesorul de şiiinte 
naturale explidi: 

- .. Şi cum v'am spus, trebuie să 
vă păziţi, că atât albna cât şi urzica 
pişcă foarte tare ... 

La aceste un copil ridică degetele: 
- Ce vrei Ionel? 
- Aş vrea să ştiu, mă rog la 

domnu profesor, că dacă albina se 
aşează lpe urzică, care dinlre efe 
pişcă mai tare pe cealaltă ? .. 
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Otlaca 
frunză l'crde, frunză laIii, 
Dumnezeu.pe lIoi I/{; bald. 
Câlld la T .. ~om il/ira, 
După ce s'a' ntU/ll'fC 

Frunză verde tr(foiş/{', 
Pllrecii pe lIoi ne pişlr 
Dacă la T.. vom sit 
Pâlld ce s'o' nop/a, 
fj'um;ă verde de lIIollor, 
Să vă SPUII ca tutaror: 
Şi l'ă rog să m'ascultati 
ŞI'1l rop bine să băgati. 
"LfI Ot/aea inlr' 1lI1 par 
TaMde lai Moisi apar", 
Pe ele e scris tU drag, 
/Il bold eu ca să mă ba,{[ 
Dar irlima nil mă Lasă, 
Că T .. prea rdu mă apasă 
M~ T .. prea mult vorbeşti! 
Pe noi rău fIe cillf/lleşti. 

Şi pe-aceia n'om intra. 
Nici darii te-i supăra. 

P. R. - Treci odată pe la noi şi-om 
aranja. 

Hdlmagiu 
- Lui Oolea i-a sosit un vagon 

de aer de Bucure~ti. EI a angajat 
douăzeci căruţe pentru transportarea 
aerului: zece căruţe le v'a duce la 
Hălmăgel, iar zece la Băneşti, cole
gului său Sârbu. 

- Unui tânăr din Hălmagiu, can
didat la însurâtoare, iAsa oferit drept 
dotă {zestre} două maşini cu orgă, de 
acele ce se invârt cu caii. Atellţie ti
nere, că o să-ţi rupi ciolanele şi n'o 
să mai poţi juca FOOTBAL. 

- Ut1 domnişor funcţionar dela 
Blineşti, şi-a cumpărat mezeluri şi 
n'a avut poftă să le mânânce decât 
in câmpul dela Cristeşti cu încă un 
insoţitor de sex femenin ... 

Hai numa hal, c'apoi la urmă vi
ne şi... df'gcărc~ rea L. 

1. GllBERT 
croitor 

de haine domnesti, uniforme şco
lare şi militare A rad u l ~ Nou, 

Calea Banatului 23. 

Pâncofa 

Prietena noastră cea cu plimbări
le dintr'un capăt la altul al judeţu
lui, de un timp incoace nu mai dă 
nici un semn de viaţă. După unele 
guri rele, ziua întreogă stă acesă şi 
cântă un tangou, ce'n curând va de
venj celebru •.. Lască'i tot mai bine 
aşaL 

Albert Haâsz 
fondat 1919 

birou de mijlocirea imobilelor şi comi
sion bancar Aracl, Strada Eminescu 
20-22. Mijloceşte vânzarea caselor 
parliculare. comerciale şi palate de in
chiria!. Mijloceşte imprumuturi de bani 

În condiţiunHe cele mal latlorablle. 

Şepreuş 

- Cică învăţătorul ăla cu Iăsatul 
de fumat, a fost prins de nişte co
legi, cu tigareta în gură .•. Oare câte zi
le "ne afumate" i-au numărat cole
gii ? 

- Doamna, ştiţi care, aia clienla 
noastră, a anunţat că i s'a stricat 
motorul !. .. 

AM'sea w· 
"'AiMlbW+M.-__ _ 

Vin minişan, 10 Lei kgr., papricaş tie viţel 4 Lei, mâncări mai I 
Cfti~! Restaurantul B u cur e şti, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar: Traian Crisfea 

I~ 
Iacă io mai gios subscrisli luăn Nojilă 

am fost mai amu două-iri săptămâni In staţie 
la t~rad că dara mo tră:nis domnu drcctor sM 
bag nişce scrisori la ghezăşu şie mere cătă 
Brad, Apu mam nimerit acolo lumna când o 
vinil ghezăşu gi căIă Brad. Şi am văzul on 
om Slăbuţ când so scoborît gil1 vagon şi câra 
pă umeri doi desagi plini cu mere. Gâfâie 

uomu mnieu şi fumna mă gângem să mă duc săi njul on 
pic. Numa cănd mam apropiet gi el am văzul căi unu ~in 
birjiele giacolo gi cătă Honţ. Atunşi lam lăsat să şi chere sîn-
gur gesagii cam şciut io că naduşie mierele să lie vîndă 
numa le aduşie şinsle la careva gintă riberali ca săI tină 
mai giparce in birăit. Şi mam uitaI dllpă iei cât ti gi fără 
mince. In loc să vândă merele şi pă bani săşi cumpiere şie .... a 
lui o la muiere o la prunşi, iei duşie mieriele la domni pa 
geafişea. Noa dapu nu gâtai io binie cu gându că gesagi 
gin space să şi rupsără şi picară pă ţimentu gin ştalie şi 
mierele sămprăşc eră pân ştatie gi săraşi hordari să băceau 
carie gi carie să culeagă mai mulce. Da birău gi ele când 
văzu inge mărg mierele lui să scărpănă odată în şeafă 
schipi .un.a .pă ţim.ent~ rotund cât o piţulă geo sută şapu zisă 
că mal bmle să fI bagat dreacu mlerelie în măsa uicât să 
cică.rească cu i~le până la Arad să i le mânşie hordarii gtn 
ştaţle. Dreac săI ducă şi pă domni mai zisă iei dacă Iie ll"ebe 
mere săşi cumpere. 

Noa aflU văzurăţî ce păţeşce omu când vre să fie mai 
cumince gicât allu. 

Vo,a de jos 
Este foarte interesant cazul femeii 

ce cumpără găinile şi ouăle din pi
aţă Şi e interesant, pentrucă bărba
tul acestej femei, e ingrozitor de 
slab, ceiace înseamnă că el nu gus
tă nici din găini, nici din ouă. O gu
ră rea ne~a spus, că se'graşă alt
ceva I Oare să fie adevărat? 

Şeifin 

- In curând va apare celebra 
operetă .. Maistoriţa nevasta mea" 
de marele autor (de cuplc;te picante) 
"Baei Oane". Cheltuelile de lansare 
le va suporta bietul "Mais!oru". 

- Un domnişor a ajuns .Ia C011-
vingerea că e mult mal rcnlabîl să 
se căsătorească cu o văduvă, tă. 
rancă decât cu o fat~ cu "işcoli". 

Oeh, la aşa cap, aşa căciulă_ 
- Comunitatea baplistă a aranjat 

o "gală de box". Matchul de des~ 
chidere a fost intre "Cioaca" şi 
.. Ana". Primul învjngând prin knock
aut. 

- O domnişoară, cam mică de 
stat, dar mare in gură, nu se sfieşte 
să ne insulte în tot locul, şi unde 
are drept şi unde n'are. Noi insă 
nu ne pierdem timpul cu ea... ' 

_ .. Ştiţi povestea caravaneil ... 

Al vos!1.1 
Iuăn Noiîtă , 

Almaş 

- Frumo:lsa acţiune luată de mai 
mulţi in'clectuali de a clădi o .Ca
să culturală," a rămag baltă. Tot ce 
s'a cheitllit şi s'a plătit s'a făcut or
beşte, fiindcă cele SQ.cOO de cără· 
mizi se ruinează din cauza aceluia 
care a fost însărcinat cu arest lu
cru şi care n'3 luat nici o dispozi
ţie pentru a fi scutite de ploaie. 

- Contra jidanilor a luat o ofen
sivă de laudă vrednicul român Oli
gor Moisă cum, vom vedea în cu
rând! ... 

- Moachi jidănuţul, mergând sea· 
ra după lapte. sărută fetele românÎ
lor îi plină stradă. Ei, şefule, să te 
mai prind odată, căci ai să vezi ce 
dulce e gura dela fete tinere de ro· 
mân. Ne spurci neamul fire-ai !tui 
cu două cOllrne. 

Ce nu face omul 
In primărie se discuta: 
~ In ultimii ani, numărul căsă

toriilor a crescut îngrositor! ..• 
- Da, - reluă altul - cu cât 

criza e mai mare. cu atât creşte şi 
numărul căsătoriilor! ... 

- Perfect - complect! un al 
treilea - când oamenilor le merge _ 
prost, încearcă orice prostie, numai 
să poată trăi I . _ . 

Igri, 
In comuna noastră a înviat, din 

nou, ~Scorţoane· în persoana Pres. 
coanei. La ea acasă se adună can
didaţii la însurătoare. 

- Vălere M1I1da, poate să- şi plini 
planul în aplicare, numai să găseasQ ~ 
pe unul care să-I arunce peste poani 

- Se zice că, nepotul lui Mal 
Piz, a vândul u fată a unuia cear: nâoc 
masă făcută din fund de cadă ca" ion 
ftind mai prost, nu ştia ce să ~ea;; Cluj 
pe ea, Pril11LJ 1. adecă Hepotul, ar: ,ar 
experienţa. cu bărto:'gelc - scutue ă\'al 
plă!i!r, cu 10000 Lei, de ţigani. jllf 

- Ourile reit: vorbesc că De ch:. d0~l 
niezul W Chenta o muiere 'nu' m' k1fl~ 
vrea să·I vadit. pentru că şi-a p,~ I dl 
ochii pe un cuscru, mare şi vest:'. :Iua 
cântăreţ! ei , 
~'~-~ .. ---------.Jllagl 

Atelier R. G O N D~ 'J~ 
Rad; o n0!l~alede en?lKapst'\~con 

1 195' Il sOSl1 vi e I 

pre!url efline şi in foarte 
b ~ne condilluni de r1ată 

A rad, str. BraUanu 

Nă61uc 

- Soţia unui atlet a aajuns 
convingerea că soţul ei (alletul) 
confirmat regula: "Toţi atleţil SV 

impotenW. Sărmana, o compătim DE 
din suflet!... 

- Programul balului Sokolir 
mulţumită râvnei părintelui .. Tesn~ I 
a fost recom pensat, cu aplauze k d 
t :noase din partea publicului. ne· 

- Suchansky Pavel (eroul cu rr' ad, 
tura) ne- a ameninţat că ne frâr; 
în bătaie, dacă va fi "băgat': ţiol 
Bravo!. Păi bine mă şefule, crezÎQ 
ne f! leă şi nouă de mătură ?... 1 fi 

Brad 
A • "1 1 tâ l' nu I •. cum 111 mi} ocu rgu UI, , 1"'. 

zisul domnişor Farli Fus, mare ca :11;n, 
a cumpărat şi oferit unei VI",. a 
blonde, un ceai de mână, cump2 ~Ia~ 
cu ... 25 lei. .e 

Y' mor 
- la~a, .. du.dUle, un cadou, nu prins 

dela hăleţll om Brad... . r,divl 
- Dar băieţii din Brad - ri miri 

punse fata - nu fac astfel de fURe 
douril nlU 

O duduie, ~caHăIoI de croitom 
face", pe rnândra cu meseriaşii • rOI 
loc, spunându-le "sărăllOi ' iar ocr "' 
f d ă 'f '. ".re ug mereu up um arme ŞI cer ~ş'e 
pişti de prin birouri. Ai vezi J I ă 
v?rba a;~ - nU~fi să ntl aj~' ~al~ti 
sa le freci nas turn .... luril 
__________ •• -t1ar 1 

lostf Voros 
,f P 
lirici 

Afelier de plapome !şi tapill emJ 
A T a d, Strada Emlnesc, .,:sa, 

• ,. ' I~ 1! ai 
Fac plapome !?I pnmesc IL, 
de lucru ,1 de taplţnie cu r : '1 
\:el Hlal convenabil ,1111 I _____ • ____________ ~~rr 

pe ( 
Calendar 'eafral ilul 

MIERCURI, 11 Noemvrie, ar 
societari ai Teatrului Naţional 
Bucureşti, vor juca În sala leal: un 
comunal, comedia "OENERA 
DE SACRIFICIU". 

Bilete la Diecezană. 
~Smli~\Ji!.IJS GJ~~~ 

Francisc Gartner ţ>altoane de iarnă, pălării şi poşete pentru dame au sosit 
10 modelele cele mai noi şi cu preţuri foarte reduse 

L 1 O N E confecţtuni pentru dattlt lita sculptor şi tâmplar, execut! totfelul de mobile 
vitrine, lucru de clădire şi tâmplărie, ehin si prompt 
A r a d t Strada 29 D e c e m v r 1 eNo. 8. 

f , ARAD, vis a vis cu Administr. Financia~ 
-Membrll 
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.. ;VO -SPO,.,! 
<'\ După o 

duminică neagră a Ji
vizionarefor arădalle 
se pare că se apropie 
alta, poate mai n~agră, 

~ dtuârece e fllarle po
sibil ca una dir.l ele să 

~~ nânce~ bătaie chiar acasă 
,: iona" În compania ş~pcilor roşii 
'; Cluj. susţine o partidă grea Tra-
I, d . ă A ,are oar o slngur dată -'- In 
1: \'ară _ a fost desminţită, se va 
.( Jjina de astădală, răpind 010-
. d0Uă puncte preţioase. fală de 

1:. !clriş!ii trebue să pună 'n joc tot 
, I de care dispun, pentrucă alt
:: ilUajla lor nu va sta tocmai pe 

ei v,)r câştiga mateh-ul dacă 
trage la poartă din orice pozitie 
, cum. 

I Ne permitem încă odată să ru
,conducerea gloristă, ca să facă 
, e odată pentru totdeauna în 
ziariştilor, unde se 'mbulzesc tot 
de nechemaţi. 
Cu vădită curiozilate aşteplăm 
·ul Qloria-Amefa, şi din pune. 
vedere aL.. spect<::torilor. Sun. 
curioşi dacă boicolul pe care 
remarcat la Gloria-Unirea Tri
,se va repeta? 

Depozit de lemne 

:.Klein 
nedefoc Cll preţul cel mai eftin 

,ad, Calea Bihorului 35 

liona: .. ' nou" 
i familiei Ghia'ă, În numărul 
d;n 2 Nov 1936, aduce vestea 
leresantă pentru noi - că d. 
nu, cunoscutul inspector gene

, I itnanţelor ar fi achiziţioiiat un 
il la Budapesta. 
hiar dac'ar fi aşa, nu ne-am 
de loc. Trăind în mijlocul pro
liior de maşini, case, vii etc., 
prins şi d-sa gust de.: proprie
lr.jividuaIă. Ceeace într'adevăr 
mira ar fi intabularea ci la o 

. lunduară din sfreinătate - in
ni Ungaria sau oricare altă tară. 

rog ••• 

. parcul de peste drum de bise
GşÎe - luterană - sunt două 

, ; văduvite de busturile unor 
alilăţi unguresti. 
Iunie au fost gonite după so
lar aceste stau acolo văduvife, 
le petrii funerare, fără nici un 
llricând aspectul parcului. 
em primăriei să demonteze so

" să cureţe parcul de acesle 
'i ale unui regim pe veci 

III riie să fie aşezale în ma
pompierilor alături de bus
pe cari le.au sustinut. 
ilul românesc pretinde şi 
ă satisfactie ... 
~-~~;rj~~~ 

.lipa vot 

In loc de moravuri arădane 

." "" ~ -' ,; )araCl3 sa tie oprita prin legt! 
Da. Credeţi că n'ar fi mai bine? 
Multe poate fr ca de puşcărie. Şi 

ce-ar fi dacă toţi cei cari Îndura 
mizerie ar fi posibili de pedeapsa cu 
privaţi unea de libertate pe-o durată 
de timp crescând direct proporţio
nal cu gravitatea ... sărăciei? 

Oare n'am avea destule închisori 
pentru mulţimea de delicvenfi? 

0, nul Să nu vă fie teamă. Cel 
mult ar trebui închişi pentru a fi 
întreţinufi de stat cei absolut inca
pabili. Şi bine ar fi, căci n'ar mai 
Încurca lumea degeaba, 

Credeţi Însă că ceilalţi s'ar lăsa 
să fie Închişi, că n'ar da tot ceeace 
pot da, că nu şi-ar inzeci posibili
tăţile de realizare pentru a scapa de 
sancţiunile nouii legi? 

Pentruce nu vezi, nici pe timpul 
celei mai sufocante călduri, vreo fe
mee - fie şi cu corpul perfect
plimbându-se pe stradă fară haină, 
oricât de săraca ar fi? Fiindcă acest 
lucru e oprit de lege. Fiindcă ar în
hăţa-o poliţia şi-ar inchide-o. 

De ce nu ne ripsim de locuinfă 
pentru a dormi in parc, ceeace ar 
fi mai sănă!os şi mai economicos? 

Tot pentrud nu ne Iasă politia. 
1<1 sa vedem ce-ai face dumne?ta 

sau dumneata dacă la ora prânzului 
s'ar prezenta in casa dtale o echipă 
de poliţişti În frunte cu un comisar 
şi dacă văzând că nu mânânci patru 
feluri de mâncare şi nu bei trei şpri
tul'i, - te-ar lua pe sus şi te·ar 
băga la zuhausl?! N'ai face şi pe 
dracu'n patru ca să- ţi procuri icre 
n('gre şi şampanie. (In acest caz, 
poate, ai fi decorat), 

Azi dimineaţă, de pildă, m'a oprit 
un prieten ca să-mi ceară 1500 de 
de lei. fi trebuiau neapărot IJ până 
mâine dimineaţă". Dacă nu urma: 
să fje inchis pentru excrocherie. 
N'aveam de unde să-i dau. Dar l-a 
amiazi I~am întâlnit. Era radios. Gă
sise banii ,şi scăpase astfel de puş
cărie. 

Po tiţil Suma nu-i tocmai baga
telă În ziua de azi. Dar ce nu face 
omul de frica inchisorii! 

Şi. totuşi... eu n'am in buzunar nici 
şapte lei să-mi cumpăr patru .. Re
gale·... căci, deh! sunt obligat să 
fllmez numai "Regale ..... 

P"âslea. 

HatilO Kapscil 
Elife serie 

Senzaţia fârgul .. , de moslre_1 
vienez. Marcă mondiofă._ 

Dela lume adunate ... 
o senzaţională întâmplare 

difia, ca ea să-I accepte în pat, 
pentru acea noapte. 

o lanără şi simpJticii dnă din 
Arad, sttldenlâ la Bucureşti. mer
gând într'o seară pe "Cale", ză~ 
reşte pe un tânăr concelă1ean ce 
privea În SllS şi în jos, in dreapta 
şi in stânga, uimit şi lliuit, ca 
omul vemt pentru prima oară În 
Capitală 

După F-chimbul de amabiiităţi 
obligalorlj etl ocazia unei reve
deri neaşteplate, doamna îl in
IrebJl: 

-" .. Unde mergi? 
- "N'am nici un program" sosi 

răspunsul prompt. 
- "Hai cu mine. Hai să luăm 

masa impreună". 
In timpul mesei doamna il rugă 

pe tânăr să·i dea 2500 lei, fiindcă 
are mare nevoie de ei penlru 
nişte cumpărături. . 

"Nu pot, dragă doamnă, 
mâine plec spre casă şi am ne· 
voie de bani~. 
După acesl refuz, s'a mai scurs 

dtva timp şi doamna sft.den/ă in
cearcă din nou: w Dă-mi cel pu
tin ]500 de Jej, şi-ţi voiu fi re
cu noscăfoare". 

Tânărul, care nu stătea prea 
bine cu finantele, îi propuse să·i 
dea numai 1000 de lei, cu con-

TârguI a fost incheiat imediat. 
Dar, doamna nu s'a tinut de 

angajament. In uşa holelului Stă
nescu, unde săIăşluia arădanca 
noaslră, lânărul a fost expediat 
spre propriu-i domiciliu fără să 
se fi putut infrupla din bunurile 
trupeşti ale conceHiiencei sale. 

Tânărul îi poartă de atunci o 
ură neîmpăcBIă. Pe stradă când 
o \1ede nu se m(}i deranjează să 
o salute. 

Acest tânăr păcălit. \1ă dă un 
siat: .. Atentiune, domnilor! Chiar 
dacă ar fj concetăteancă de-a 
dvoosff'ă, nu dati banii. •. Înainte/" 

Cefi!i BroDo! .. 
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Cactuşi 

Dlnl P. S, p~nlru "epigrama
adresali': mie şi teminatA ~'u 
l ersul ~ .!ncaL ... ai cac.,. tuşit 
drapelul·, 

Zici e'am "flllIrdădt" drapdltl ? ... 
Nil mii supără, hiidie! 
Dar mii "';'fl că·ţi bagi l/asul 
//1 (/craslă murdăriI'. 

Unui functionar vamal Însărcl
nat cU ~perchezilia unei Iru
moase dudu!, ~ănultă că rdce 
eonlrabandll de mătase. 

COl/Ira rllldă de mătose 
Să lUi facă, o dC5braci 
Dar devii tll ddicflmtul 
Cdci Începi să o ataci. 

Domnişoarei X - a,ocati .1 
din când in cind, ziaristă. 

Ochi albaştri- peruZl!a 
Gură m;cii, acarlm 
Cât de mică-i e gura 
Vtşnie trăneiillc CII ea· 

Unul soţ. fosL. bărbat. 

UII concediu conjugal 
Spui că e lucru barbar 
Dar când soţia ţi spline: "IUJi!" 
Tu pe-acorei nu mai dat: 

Se polriveşfe 
R. GOl'. 

La cinematograful "eenfPo!" ru
lează, in reprizâ, • Timpuri noui" cu 
Charlie Chaplin. 

Un cetăţean, văzând reclama de-
pe care surâdea Chaplin a exclamat; 

- la uite, asta se potrveşte! 
- Cum adid!? 
~--- Pai Iu nu v.'zi ce jerpelit e ă

la? Iar sub el scrie: TJm puri nouL.. r 

Compania Po, •. ci ... he ... co •.• 
.0. mică. ex~ursie Iii moşia logod

nrcel unuia dm cei trei bărbaţi ai 
quarte\ului Pociheco. Ca singură re
prezemantă, în acest qua tet, e sexu. 
lui "slab". era tânăra şi supla dul
cjnfe de 100 şi multe 'nainte kilo
grame, domnişoara "Ula jurnal". 

TJmpul culcârii sosind, musafiri
lor li s'au dat cămaşi de noapte 
de-ale tinerei logodnice Pentru unul 
numai, pentru cel rotofeiu şi mititel 
ca un butoiaş, nu s'a potrivit decât 
cămaşa de noapte a bătrânei ţ:,azde 
o femee pe cât de înaltă, tot pe a
tât de spaUoasă. 

"Domnul Po, încântat de ţinufa 
sa, incepu să facă pe... balerina, 
descoperindu-şi subite talente co
reografice . 

Evoluâ d din odaie in odaie, 
ajunse - urmat de ceilalti - În 
camera duiciiled "Ufa jurnal·. unde 
Într'un ultim elan, se asvârli În pat, 
alături de ea. 

Dlr. .... unde-s doi " ... graşi.. .. duş
manul nu sporcstc u 

•.• patul s'a rupt, 
in hohl1tul de râs, al asistentei, mi
nus bătrâna gazdă care privea În
grozită cămaşa sfâşiată tocmai În 
locul unde s'ar fi putut comite anu
mite eva dări.. 

Dar ... de unde nu-i, nici Dumne
zeu nu poate da .•• 

>n _~~I3e!l!Ett8piM 

Pe!Otle VI' U de Mure:!} ~i de Dunăre in permaneIl1l\, cn preţllrile ceLe ~ 
, ltlai eftine ICre de crap de. Manclul'la ~i ICl'e negre l' 

precnm şi 101 feln! de brinzeturi, apoi ghiudesm şi paatrllltlli. ae gh,ellc zilnic In 
magazinul de coloniale 

IOS"<>IF KOHN Arad, v!s-a .. vls de 
biserica luterană. 

~~twc~-ai văzu~ pe mi~e: ):'f A E', A",. 
t
ClarJe, cămaşa, cravata ŞI ' 

lerJ le-am cu m p ă ra t dela 

. litate bunei şi preturi ce des fi dor i cec o n c ti ren t ă 

~rad, membru la "CO n s u mii şi la" 1 nlesnirea
H 

-~3' :ăI: __ "!II$I!*Il' •• __ • __ 4Q_:"';.~~"'m~;;·:"!':':;,:,~w.m 

• ib5 ti W"aB~-Hj!);m A' e n" u ne Sursă ef!ină de procu~a~e.8 arU-
• v • '.' " colelor fme de otel, brlC1Url. foar-

I 
TOClhlfla m,ecamca "ar?n.Jala feci, cuţite, etc., precum şi as- el 

cu cele mat moderne maŞIni cufirea rapidă şi perfectă, pe lângă 

~~~~'RANCOVICI No.· 1. deplină garantie, la ...--:o. L L 
(Peste drum de farmacia f'oldcş) G U STA V 'I ~ 
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Românii, firmele şi cinematografefe ••• 
Poate obsedati de ideea, că 

suntem sfida(i de cei ce-ar trebui 
să ne poarte respect şi re(unoş~ 

tin'ă pentru tr<ltamentul mai mult 
decât amical ce li·} acordăm, ne 
sar în ochi, zilnic când trecem 
pe stradă, firmele redactate un
gureşte cu litere ce se văd dela 
kilometri, pe când t~xtul aşa zis 
românesc de abia se observă. 

Impingând indulgenta până la 
extrem, nu facem nici o obiec~ 
tie' conlra acestei diferin(e de 
m~rime; ne revoltă însă textul 
acestor firme care numai româ
nesc nu şe poate numi. 

Când În toate ţările s'au luat 
măsuri drastice (ba tn unele nici 
nu s'au luat fiindcă minoritarii 
şi~au cunoscut lungul nasului) 
pentru a se respecta până In cele 
mai mici amănunte legile şi re~ 
gulamenfele didate de naţiunea 
stăpână, la noi, cu loată existenta 
organelor cu speciale însărcinări, 
nici astăzi nu s'a rezolvat in mod 
mu Ilumilor ace8stă chestiune. 

Pentru a descifra firmele şi re
clamele. anunţurile sau progra
mele, tii trebuesc o mare doză 
de răbdare şi multă bătae de 
cap. 

Nu s'ar găsi oare in tot acest 
Arad câţ,va români neaoşi, care 
să cunoască şi limba maghiară 
şi perfect limba românii, aşa în
cât aceste traduceri de firme, re
clame. anunluri şi programe, să 
fie făcute aşa cum se cuvine? 
Răspunsul nu trebue să \ii-l 

dăm noii 
Uar fiindcA există un dar-

minoritarii, şovinişti până la 
culme, răs,?rălili contra ţării ce 
i-a primit la sânul ~i ca pe pro
priii săi fii, infocmai ca şi copiii 
ai căror părinţi sunt prea buni, 
nu vor să apeleze la serviciile 
unui român, fiindcă nu vor să 
procure mijloace de existentă u
nui individ oarecare din natiun~a 
ce-i prolegueşte ,i le dă posibi
litatea să ducă o viată cu mult 
mai îmbelşugată şi mai liniştită 
de cum au putut să întrevadă. în 
cele mai roze vise ZIle lor. 
Dacă le îngăduim toate extra

yagantale şi o libertate pe care 
in multe state nici naţiunea ma
joritară nu o are, credem că nu 
păcătuim cu nimic ridicând pre
tenliunea, ca ei - minoritarii, -
dintr'un imbold propriu, să caute 
să satisfacă aceas1ă pretentiune 
a noastră, a românilor. 
Dacă nu, organele însărcinate 

cu revizuirea textelor firmtlor şi 
afişelor, să distrugă toale firmele 
şi să nu mai îngădue să fie scrise 
decât în româneşfe. Dar in 1'0-

mâneşte/ 
• 

In ce priveşte cinematografele. 
românii - după cum ungurii au 
incepul boieotul contra filmelor 
ce nu aveau text unguresc - ar 
trebui să sc solidarizeze intru 
boicofarea acelora care, in fil
mele ce le prezintă, textul româ
nesc nu este sufident finut pe 
ecran ~penfru a putea fi citit în 
inlregime. Şi de asemenea con~ 

Ira acelora cinemafografe care 
programează filme de propa. 
gandă iredentistă. Indiferent le 
nume ar purta artiştii, fie u ngu
rese, fie englezesc sau gHmaJl, 
din momentul in care in subiect 
s'au strecurat pasagii cu vădit 
caracter de propagandă ir€den
listă, filmele nu trebuesc jucate 
pe ecranul nici a unui cinemato
graf din ţară. Iar acea sală de 
spectacole care totuşi rulează 
un astfel de film - mai ales aei 
la graniţa de Vest - trebue boi~ 
cotală prin toale miiloace!t.'. 

* 
Dacă vreţi să vă desfătaţi de 

felul cum poate fi scrisă limba 
română, dacă vreţi să vă găsiti 
In situatia penlbilă de a descifra 

În umbra acestor texte, scrise 
Într'o românească mutilată, sfi
darea pe care o arum'ă minori
tarii organelor noastre de con
trol, iată câteva "perle": .Idus
trie de geamgiu", "intreprinderea 
pt, trusouri de albituri", "beulor 
de lapte", (adică ... lăptărie), "de~ 
pozit de bIăna", iDr o mică in
treprindere, cu câteva fete fune
ţionllre. ne anunţă printr'o pla~ 
cardă pe uşă, că are "monstre" 
din străinătate. 

Fetele 1 ... 
După cum un altul vinde "lapte 

de bătuI", sau il trimite .,acasă". 
Şi mulle şi nenumărate alle fir

me şi reclame de soiul celora de 
mai sus, 

R. Gors!an 
•• S=ll&*g·'"~1tIiBf:~i~;m ___ iliWQ_E:r.:!S'!!S"-':;'!!· BSIllIiSiI!!ll!l'll:ll.lIla:Jl:....,:II.'2i·.l!liS!!l._·:IiII,iiII, ...... , » 

Cele fntl; nou; RAD" 
pal'oone de toamnei ' . Il 

Ce! mai mare asortiment ~ 
.; 
q Cea mai bună calita_e . 1 

şi de iernii pl. dame, nI~nJ7.in de nwdă C I 
memll rll la C {lnsum e mai 

j 
,flin p"l I 

haine pentru dom e "R A o TIM I Ş o ţ, R A 
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B ... , 
Q nu zau .... Ziua economiei 
De~pre ce va câştiga Spania din Bărbatul - un cunoscut advocat 

răsboiul celor două tabere, ne Iămu· - se pregăteşte dimineata 5ă meargă 
reşte următoarea anecdotă: la tribunal şi- j spune soţiei: 

Doui evrei se duc la Roma. lntre - DrOlgă, azi nu tl::,bue să pre-
minunătii au vizitat şi un muzeu, in găteşti mâncare: la prânz mer~lim la 
care au admirat statuia unui luptă- restaurant.. 
tor, fără mâm şi fără picioare. Cu- - Ei, asia- i vorbă, mă scapi pe 
rioşi ce-i cu statuia asta, au exami- ziua de azi de lucru ... Dar i-a spune 
nat-o mai bine şi. pe soclul ei au cum ţi-a. yenit aSl~'n minte? 
citit: ;nvingătol'uI. - PRi, aZI e ŞI 31 Octomvne-

_ T~ribil, - 'exclamă unul din- _ziua ec(:momiei - şi-a~ voit să-mi 
tre evrei, - dacă ÎnvingotfJrul e in econ.~mlsesc un deranj al stoma· 
halul acesta, atunci cum trebuie să CUiUl .... 

fie Înoineul? 

La brutăria 

Iosif Kotila 
A RAD, Piafa el. Cern.f " 
se capă.tă zilnic pâine proasră,ă 

şi bună 

Discu'ie'n familie 1 ..• 
Bărbaful, intră'n cameră cu o 

scrisoare in mâtlă la care citeşte. 
La un momet dat esclamă: 

- Ciuma la Arad!. . 
-- Ce? - întreabă scumpa-i 

jumătate. 

- Ei da, vine maică-la la noi 1 

Ce-Î nebun 
Un functionar şi-a cerul zile le 

trecute concediu pentru 1:\ se că
sători. Şeful său ii răspunse: 

- Da de ce n'ai putea aştepta 
cu căsătoria până'n vacanta Cră
ciunului? 

- Da ce-s nebun sli-mi stric 
bunătatea de vacanţă pentru a
tâta lucru? 

Fiecare colabora'or raspun
de penfra cele ce scrie. 

Două 'runze vorbesc 
Mai zilele trecute, plimbându.mi 

pe malul Murrşului, am auzit d~uă 
frunze vorbind: 

- Hehei, surato, sunt foarte tris-
tă •. 

- Dece, soro? 
- Nici să rugineşti nu poti.. 
- Şi pentruce, mă rog? 
- Păi nu vezi? dacă ingălbeneşti 

cât de cât intri la "Pagina literară"' 
În Ecoul ... 

B 1 an u riie cele ma.i 
eftine la Blinaria . 

E. Neulănder 
Palatul Fischer Eliz Ara d, 
Bulev. Re g I n a Maria 12. 

Nu mai stă mull 
Un cunoscut director şcolar din ... 

- hai bateţi-vă capul si ghiciţi de 
unde! - se intoarce acasă aşa pe 
la 3 după miezul nopţii. Nevasta-I 
aştepta mânioasă, ca toate neVrs
tele lăsate să se cU.ce singure, iar 
când Întră in dormitor, il luă în 
primile: 

- Să-ţi fie ruşine, porcule I 
- Da ... de ce ... ? 
- Mai intrebi! ... Nu vezi că 

abia mai stai pe picioare!? .• 
- Na, iacă, uită- te la ea - răs-

Ai aUli' că .•• 
· .. Cocoroadă din Aciu!a; 

Iigat să schimbe (oţi pue~ii~: 
tăţeană, dar numai dacă vă:' 
intată la gradul de ... nen!" 

..• Pe sediul subcenlrului' 
litar, "anlistia comulJală" va t 

În curând tabla respectivă? 

'1. 

· .. La [neu, decând cu co, • 
tia ,POdului, trecerea prezir' ~ 
pellcol enorm pentru fune 
fiscali? (Pă , cum să nu fie' 
apă sus, apă jos!) 

· .. Incurând, din cauza, 
nării, baronul din Bârsa î~i \ 
stru i un castel, pentJ u el şi 
lt.i şobolOillii? 

' .. Don caporal dela plec 
din Baia de Criş, s'a supăr" 
bil pe timpul nefavorabil per. Spci 
nu· şi poate lua cismele eelt, SII' 

cari nu le· a ayut niciodată? ate. 
In urma golirii câtorva, Slie:1 ,il • 

causată de UR apel al mef( ai, 
din Gurahonţ, Pârva Vreup! '1 ac 
clarat Dumnneu) acestei ce, i III 

F •. W 
rancmasonll ne con' Jnal 

C ~I a urmare la reportajul I 
de săptamâna trecută, in ş~: ş e. 
Sâmbătă trecută a comisiei ~.I 

I . ă' f al fi mare, a prim ne au ost C( I ~ 
o seamă de comercianţi in ' 
măsurilor de reprimare a f ~.ar 

P . t· ă' III fi · . • nn re el am num ratl I 
masoni I e OI 

Afli doI D 

'n .. 
Mussolini. ducele macar P.' 

lor şi al mascalloni1or, in!! fşte 
cent discurs a cerut d" prel 
pentru Ungarin.. ni, 

•.. Dacă dreptatea ccrull;., pecj 
Ungaria e soră cu cea f lai c 
de Mu~solini În Ahisinia, oJle 
o subscriem şi noi l 

o povesfe ca Buca,! 
"coarne" 

Uit 

Intr'un mare m3~azin de mi' De" 
Bucureşti, un târ~r arăd.nf den' 
nără ar1ldancă - zice.~e, ir rti., 
tiţi URui de altul - cumpi dale 
te va taJ1iOuri noi, imprimatt[ dia 
de patefon. n p' 

Când tânbul sot tranşa' d. 
nile financiare, iubitoarealuic: rl fj 

tă, În cabina căptu şită, inCt" "a; 
jo~nia chipeşului vân~tor1 rliu

i gazln. . ca 
Ce ţi -e şi cu nevestei' as IIOt 

bitoare- .. - Se culcă cu 3~· 'ah 
să· şi menajeze bărbatul. \" iti 
gele de ele I IpO 

Redac,ia nu ia în ( 
rare nici o cores1'ondtft 
misti Jlesemnată. 

i di 

rallc III·--______ .~ tii 
~gJ 

t ÎIIII , , 
apare in fiecare săplli l'GI ________ ...-,::'Ial

e 

Director ~ .' bi 
SIMION MICLEA p:r 
Redactia şi administ·, ClÎi 

.4rad, Bdu' Carol No, lr I 

ABONAI\'\ENTE: ,acel 
'OlJl 
ler. Cel mai bun Jzvor de lemn de IULIU RBEl punse directorul - ce ai tu cu In ora!,': ]50 lei anual 

construcţie pentru case, garduri, picioarele mele? .. Imediat mă culc 10 iudeţ: 120 lei anual 

moară etc. şi de fot.: se află la firma şi nu mai stau mult pe ele... Pefltrl1: inslituliuol ?lIbllc~.: 'II~' 
comerciant de lemne Arad, Plata Ştefan cel Mare lângă eoltlerclale şi IndualrlSle, 1"1,· IQ~ 

~~D~I~r!!!!e~c~t~ja~c~. F~R~.~p~r~eţ~u~r~i ~re~d~U~g~e.~I~n~\:~er~c~a~ţi~ş~i ~vă~v~et~i~c~O~nv~j~n~g~e.~T~e~lef~on~3~2~O~. ~ _____ ~C::i t::i ţ::i:...-.!.,,~B:~r~a:.:V:..O:.:!:..'_' __ --1~ş~i~fi~rm!!e~in~d~iW~id~u~al~e~: ~IOOO~~I!'~./: 
~ - ~ Ti~arul CONCORDIA lMtttut de Arte GnHe:e şi Editurii S. A. Arad. Str. V. Gotdi~ Nr. 6. 

----~ ~.,' 


	Bravo_bw_140
	Bravo_bw_141
	Bravo_bw_142
	Bravo_bw_143

