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t fi In,,'an număr recen' al zia
IV lai "Hirlap" URU' dinfre a
m on'mii scrib; din solda 'ui 
1 ima .. Ma;or·Kovacs, scria că 

la,ă sunl peste 20.000 'o-
eri ."telecluali dinlre cari cea 
ai mare parte este forma fă 
minorilari. de cari nimeni 

ă .. lIa "vea grijă, ba din con
e ti, "alu' se va amesteca ,i 

0\ administra,ia intreprinderi-
e • " ',.. d , , menor. are, 'n erz.can u· e 
~u "mai angajeze functionari 

Înori'ari. Că au'oru' esle de 
sC a credin,ă, credem că na 
.. ai e nevoie să ară.ăm aci. 
le, • I ~ ~ . pen ru a nu ne Incarca In 
.'scufiuni inutile, vom cila cei
I • I d' . fl lIa cazurI concre e, fn CarI 

·flO vedea situa,ia minori'a
'/0' fi a românilor angajati 

intreprinderile minoritare. 
lală de pildă marele moga-

lti . de fierărie A.ndreny;. 
In Are 101 angajaţi. Dintre a,'ia namai ,t sunl români, 
lista' ungari evrei şi germani. 
e ee priveşte salarizarea ro-

· 'niror, ca excep,ia direclora
· fenera', lo,i ceilal,i sun' 
"titi ca salarii inferioare ce

C ce le primesc coleeU 'OII' 

)1 'lIo,i'ar;, deşi prestează ace
muncă. 

· M,ă intreprindere: Adalber' 
· aM, magazin de porlelanur; 

:r ,Bticlărie, scăpat numai prin 
ă /Iane de 'alimen'al ce.' a

nin'a acum câţiva ani. Azi 
56 anga;a,i in're cari sun' 

.8 români. 
· MQt2az;na' Szentgyorey;, ca .. 

1;' a fost în aceiaş situatie cu 
:' galinaf Adafberl Szab6, iar 
f 'înoată În parale şi mătase, 
e, ,in prăvălie 10 anrla;a';, 
· minoritar;, cari abia in· 

1 J!q ca'e"a c""in'e româ
fi, eons;derând laptul de a 

e oi româneşte ca o favoare 
"'ordinară Iăcută client" .. 
,reDlan ce-Î calcă ~n pră-
e. 
(( DUri vorbim de celela"e 
er-,inderi minoritare din A-
. Situa,ia este peste 'oi a· 
ş, 

ribii dela .,Hirlap" ,tiu că 
aria este a<ceasta şi 'oluşi 
!e dau îndărăpl de a se 
(Iznicr, numai şi numai cu 
Pal de a arăla patronilor 

Budapes'Q, că 8e află în 
oă şi că fn're',,, zbania 
ti popula,ia mi"ori'ară şi 
românească. De adevărQ

· ,interese ale populafiei mi
, fa~e putin le pasă. Şi aci 

{da ticăloşia presei mino
re din Ardea'! 

• 

1 + 1500~ = pretul sifonului 
- Scandaloasele manopere ale cartelului fabri
cantilor de sifon -

fi surprins pe toată lumea ma~ 
jorarea bruscă şi scandaloasă a 
preţului Ia sifon. Insă această ma
jorare nejustificată nu s'a făcut de
cât in urma unor intense şi scan
daloase manopere, demne de cel 
mai reputat autor de romane po
liţiste. In cele ce urmel.lză, vom 
căuta să arătăm opiniei publice 
motivele pentru cari cartelul fabri~ 
cilor de sifon a urcat preţurile. 
pornind la jefuirea consumatorului. 

O lege bUclucaşăl 
Inainte cu doul ani, în urma in 1 

tervenţiunii sindicatului fabricanţi
lor de sifon din ţară, s'a luat dis
poziţiunea ca timp de 2 ani să nu 
se mai poată înfiinţa în ţară nici 
o fabrică de sifon. Valabilitatea a
cestei dispoziţiuni a expirat în luna 
l1ugust a, c. Imediat după aceasta, 
VasiJie Curilă a pus în funcţiune 
fabrica de sifon LUX, vânzând si· 
fonul cu jumătate din preţul cu 
care-l vindea cartelul fabrici lor de 
sifon din localitate. l1dică, sticla 
mică o vindea cu UN leu, iar sticla 
mare cu DOUI lei. Cartelul. pentru 
a scăpa de concurenţă a redus şi 
el preţurile la nivelul celor a lui 
Curilă. Insă În acelaşi timp, carte
lul a pus in mişcare toate forţele 
de care dispunea - bani, presiuni, 
ameninţări, etc. - pentru a doborî 
la pământ pe Vasile Curîtă sau 
a-l determina să între în cartel. 
Vasile Curi1ă, om sărac, în com
paraţie cu nababii din cartelul si
fonului, a cedat şi a intrat În cartel. 

O majorare de 150% 

Consecinţa acestei intrări a fost 
tl(carea imedială a preturilor si. 
fonului cu 150%. l1dică sticla mică 
ce inainte se vindea cu UN leu 
se vinde acum cu 2 lei şi 50 bani, 
iar sticla mare ce se vindea cu 
2 lei, se vinde acum cu 5 lei. 

CheltuelUe de regie 

Pentru a se vedea mai bine ja
ful pe care cartelul sifon ului îl e
xercită pe spinarea publictllui, vom 
aminti ad, că într'a sticlă de sifon 
Întră accid carbonic (gaz) de 16 
bani. La aceasta se mai adaugă 
30 bani (suntem foarte generoşi 1) 
cheltueli de regie, apă, impozite, 
chirie, etc. In total,'o sticlă Jt .o.i
fon, fabricată gata şi transportată 
la restaurant costă 46 bani. Dar 
să fim încă odată generoşi şi să 
admitem că o sticlă de sifon co-

stă, nu 50 bani, ci 60 bani. Ori 
in felul acesta. fabricanţii de si
fon tot mai au 40 bani câştig net 
de fiecare sticlă. Calculaţi: dacă 

. in lîrad se vând zilnic 8mO sticle 
de sifon (se vând mai multe, dar 
să lăsăm a1âta), ce câştig reali
zează, zilnic fabricile de sifon! 
foarte simplu: câştigă 3200 lei 
neito. 

Cat câştigă acum 
l1m spus mai sus că preturile 

uu fost majorate cu 150%. Deci o 
sticlă mfcă de sifon - ne rezu
miim aci, pentrucă la cele mari 
socoteala se poate face prin ana
logie - se vinde acum cu 2 lei 
50 bani. Din această sumă să 
scoatem suma de 60 bani, costul 

4ie fabricaţie. Mai rămâne suma 
de 1 leu şi 90 bani câştig net, ca
re Întră În buzunarele fabricanţi
lor, fără nici o justificare. Să re
luăm socoteala de mai sus. In 
I1rad se vând zilnic l'OOO sticle de 
sifon. De fiecare sticlă de sifon, 
fabricanţii bagă în buzunar un 
câştig de UN lei NoufizECI bani, 
- adecă suma aceasta o fură din 
buzunarul consumatorilor. In fe
lul acesta cartelul sifonului ba~ă 
zilnic în buzunar suma de 15.200 
Iei. bani nemunciţi cari reprezintă 
diferenta dintre pretul de cost şi 
preţul de vânzare al sifonulul. Lu
nar acest cartel, încaseazd fără 
rtlşine şi fără scrupul, fwmoasa 
sumă de 460.000 lei. I 

Se pune întrebarea dadi aceşti 
oameni, conducătorii fabricilor şi 

cartelului sifonuIui. mai pot fi nu
miţi oameni? Desigur că nu. Citi
torii vor califica această bandă, 
fiecare în parte, cu epiteteIe ce Ii 
se cuvin. fnsă aceasta nu este de 
ajuns. Comisia interimară, comisia 
de maximare a preţurilor, trebue 
să tempereze prin orice mijloace 
zelul acestor bandiţi. Iar poliţia şi 
şi organele încredinţate cu aplica
rea Jegii pentnl reprimarea spe
culd, trebue să se sesizeze de ac
tivitatea acestui cartel, ce seamănă 
mai mult a bandă de tâlhari eşit; 
la drumul mare ... 

Cine conduce cartelul 

N'am pomenit până acum nici 
un nume. fnsă suntem siliţi s1l po· 
menim acum, pentru. a arăta pe 
omuJ care conduce cu a:âta dia
volească răutate acţiunea de jefu- . 
ire a publicului. este un domn 
HaneJ{er, fost comandant în garda 
financiară maqhiară, fost, sub re
gimul românesc, controlor fis cal, 
actualmente membru activ in par
tidul maghiar, comandant de cer
cetaşi (ce ironie! legea cercetaşuIui 
şi...) şi, în calitate de director al 
fabricilor unite E:le sifon, conducă
tor al cartelului de sifon: 11, par
don, mai uitasem ceva. d. Hane
cker, mai este şi pensionar al sta
tului român şi în această calitate, 
ni se pare că Ia intreprinderea sa 
nici căruţaşii nu sunt tomâni' 

... f\ceasta este situaţia pe fron
tul sifonului r 

Rada Ba"ag 

o oferfă oriJ!inaIă ••• 
- Şi scandalizarea un.,i inleresat 

Se cunoaşfe acum În toate amă
nuntele intâmpfarea care a făcut ca 
functionarul Iosif Procopovici ~ tre
cut la religia jidovească şi căsătorit 
cu o evreică nu mai pentru că tatăl 
său i-a suflat simpatia dinaintea na
sului - să se sinucidă Sâmbăta tre
cută, trăgându~ şi un glonţ de revol
ver în cap. Ceeace nu se cunoaşte 
incă, este o ofertă interesantă, făc!tă 
in cursul zilei de Luni, [n legătură 
cu sinuciderea lui Procopovici... 

Un comerciant de arme, a făcut o 
dresA către controlorii administra
ţîei financiare, către câţiva funcţionari 
de acolo. În care, printre altele scrie: 

" .. dati:. fiind im prejurările de trai 
şi posibHităfile de câştig ale dvs., 

cu onoare Vă ofer spre cumpărare 
Jevolvere din cele mai bune, arme 
de precizie, cari nu greşesc nicio
dată tinta, fapt despre care Îmi asum 
intreaga garanţie ..... 

Unul dintre funcţionari, mai naiv şi 
care n'a primit adresa, ci doar o vă
zuse la unul dintre colegi. a alergat 
imediat la comerciantlll respectiv, un· 
de a făcut un scandal monstru pentru 
că nu i-a oferit şi lui un revolver! -Amândoai 

- Şti, mă tnsor. Dar ..• mi se pare 
că fac o prostie... " 

- Şi încă ce prostief dar cu toate 
aceste logodnica ta face o prostie 
şi mai mare ... 

•• 
ti intelectualii ortodocşi trebue să participa la congresul "Frăţiei Ortodoxe Române" ce 59 va 1inea 
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Nădlac 

- După multe "sămădaşuri" a 
luat fiinţă şi .. Clubul Amorezatilor 
Deziluzionaţi" - C.A D. - care se 
compune din următorii domni, mai 
mult sau mai puţin ... cotoi: 

Preşedinte de onoare: Popa Ni
culaie; Preşedinte "activ": Florea 
Capra; Vice-preş: Emil StiasnYi 
secretar: Andrei Karkuş; casier: Pe
tru Adamov. Membl'i de onoa"e: 
Dr. Caha Trifon; Dr. Bujna Ivan; 
Mu(co )ssolini; Paul lanecsko; Oroş 
Tăucean; Vasilie Anoca; Teofil Baciu; 
Petru Bocşa, şi Livid Preda. Mem
b"j in comilet. Altman Zoli; Erno 
Weisz; Petru P. Toth; Anton Barrtha 
şi Fraţii Kovacs. Membl'i; Stefan la
necsko - vânătorul, Ioan Vida; Şte
fan Brezinaj Kohn Imre şi Pavel 
Vizner. 

.. Clubul· îşi are sediul in ... piată, 
iar în timpul iernii, in casa lui ... 
Popa Niculaiel Urăm succese multe 
şi variate, indeosebi, pentru a nu 
se face de râs I 

- Popa Nicolae, şi.<l bătut bu
cătăreasa pentrucă a raportat ~cuiva" 
că Anicika a fost la el. Pentru acest 
fapt Anicika a primit dela "cineva" 
o bătaie straşnică. Păi bine, părinte, 
e tJeabă să baţi o femeie nevino~ 
vată pe "tru o ... romanţă? N'ai frică 
de Dumnezeul, pe care.L pretinzi 
că-l serveşti? Ş'apoi cu ce-i vinovată 
sărmana Eleonora, că odată când ai 
fo;;t la Arad, ai încuiat in cam~ră pe 
Anicika, că În fiecare săptămână 
Ooşneacika şi cu fala, fac baie acasă 
la Dta, şi de câte -alte porcării? Nu 
crezi că e prea mult ceiace faci? 
Nouă, - dacă am fi in locul Dlale 
- ne-ar fi aşa de ruşine, Încât nici 
in biserică n'am, mai intraI Zic, nouă. 
pentrucă Dta văd că ... 

- Un Iliăn a muşcat de ... buricul 
degetului pe • perţenteşu" dela Că
sina meseriaşilor români. De atunci 
I·au poreclit.. • buricosu· şi i-au a
tras atenţia ca să nu-şi muşte cumva 
şi "Mila păciil". 

Fiecare colaborator tăspan
!'e pen'r .. cefe ce scrie. 

'Ilr. Ş 
Din Igriş primim un răspuns bă

tut la maşină şi semnat tot la ma
şină. Chenfa, referitor la întrebările 
apărute În ziarul nostru. Din prin
cipiu, nu discutăm .cu Iaşii cari se 
ascund asHel. De altfel, răspunsul 
- despre care suntem informati că 
a fost distribuit in vreo 40 exem
plare în [griş - confirmă in intre
gime întrebările apărute. Pentru azi, 
alte întrebări lui Chenta: 

- Este adevărat că bugetul pri
măriei, a fost votat de către consi
liul comunal, la nouăsute mii lei, 
şi că tu cu Negusul (ştiţi cine-i Il ... ) 
l-aţi "umflat· fără ştirea consiliului 
- la 1 milion unasutll mii lei ? ... 

_. Cine a luat - în ziua de 10 
Mai trecut - bani din .. lada· pri
măriei şi s'a "gostit- cu prietenii, 
în parc 1 ... 

- De ce ai confiscat vara tre
cută unor bieţi oameni "romonită· 
şi mai apoi ai vândut-o cu 1200 
Lei, păstrând banii pentru tine ? .. 

- Cum ai aranjat cu cele două 
vaci a lui Gânsacu dela Nădlac? 
Cine a "păpat" amenda şi câtă ? ... 

••• Acum răspunde, dar singur 
şi cinstit, nu ca în fiţuica ce· o a
vem înainte. Lasă funcţionarii pri
măriei să.şi caute de treabă iar 
hârtia ţi-o cumpără pe banii tăi, 
pentrucă ţi-ai ridicat salarul dela 
800 lei la 1200 lunar L 

Aşteptăm 1 ••• 

VIn mlnlşan, 10 Lei kgr .• 1 păhar de bere 5 Lei, mâncări mai 

efti~~ Restaurantul B u cur e şti, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar: Traian Cristea 

l~ 
Iacă io mai gios subscrisu luăn Nojifă tarie 
mnio fost şod ge nişce notarăşî şlor încaput 
pă brânca pulitmaistărilor gin Arad că dară 
notarăşî ăşcia or vrut să facă rebolutiie şi 
să nu mai facă păşuşuri pântru uoam!ni cari 
vreU săşi vândă boi lu domnu Bertalon. E 
numa io zăpsit şinieva şI io spus lu domnu 
pul1tmaistăr şi lu domnu viţâşpan. Dapu 

Doamnie baceo gi reboluţiie da nu să faşie aşie cum or 
vrut nofarăşÎ sa facă că sor pus În birt la masă şi or zis 
faşiem rebolutîie gi io auzit Dumniezo şeI gin Semlac care 
gin nimic şo făcut mustetă galbinie şi doauă otomobile, Că 
,io am văzut in 18 reboluţHe când buhănşeni or spart du~ 
ceanu lu lţig gin Gezna şi alu Său cea. Atunşi uoaminfi or 
vărsat petroloiu pă drum şi or impărţit giucării pă la prur.şi 
apu or mai incărcat butiile cu răcie in coşii or înşeput să 
beie apu or luat puşcile în space şi sor dus tăt cântând 
cătră Buhani. E numa notarăşî nor făcut aşe. Gi băut ar 
băut ii numa nor avut puşci şi nişi giucării nor dat la prunşi 
gi pă utilale Araduiui. Tumna gi asta io dus la domnu pu
litmaisfăr gi 10 ascultat şi io ţinut aclo vo doauă zilie gi şi 
canile lu domnu comandir ge pulitări Mişu o râs gi ii cu 
rădăcina gila coadă. 

Apu io girept vă spun cil gl 10 ieram în loeu notară
şilor o făşiem reboluFie cum să cagie o, o Iăsam dreacului 
numa gi râsu cânilor nu mă făşiem .. 

Al vostu 
luă .. No;îtă 

~-----------------------------------------I 

Ilnl terminal! ... dJe dr~ Grozda! 
- "Elec'rica s. A. R" este .•• românească? -

In sfârşit J Ne·am hot5rit să Jă. 
săm domnii dela conducerea în
treprinde-ii "Electrica S. A. R. U 

din i\ădlac, in pace. Adecă, să 
nu mai scriem nimic despre ei. 
Hotărîrea aceasta n'am lual·o 
presaţi fiind de cineua, nici de 
frică sau - asta nici aşa - că 
ne-a "cumpărat" Dr. Grozdl. Nu. 
Am ajuns doar la condl1zÎJ - lo
gică d'alHel - că "poti bate toaca 
la ... urechea surdului", pană te 
plictiseşti, că fot nu vei face ni· 
mic. Aşa şi cu domnii aceştia. 
Afirmă că ~Electrica S A. R.
este intreprindere românească. 
Mă rog, dle Or. Grozda, de când 
Draszlvl Ferenc şi Harsâny M;lr· 
ton, sunt .. români? Ne-aţi putea 
spune? Am cerut o serie de pre~ 
cizări, in legătură cu nişte regis~ 
tre, acţii, streini. etc .. dar - deşi 
promise - nici până azi nu le-am 
primit. Oare de ce? Ce ziceţi 
Ole Dr. Grozda? ( ... Te pomeneşti 
că ni s'au trimis, dar nu le-am ... 
primit!?) Purtarea acestor doui 
streini şouinişfi - Draszlyl şi 
Harsâll\l - este din cale afară 
de obraznică. De ce nu sunt 
sancţionaţi? Cine-j "protejează" 
Dle Dr. Grozda? Ceva ... fustă de
sigur!? .. Am arătat cum se fac 
fraude la u.zină, cum o parte din 
banii incasaţi (precis ştiu de 
30.000 Lei, asta ... odată n iau dru
mul... Austriei la "simpatia Gret
chen" din Viena. De ce nu ati 
desminţit aceste... minciuni Ole 
Dr. Grozda 1 Aveti pOSibilităţi, 

(Până şi noi v'am fi seruitl} Sau, 
nu aveati cu .. _ ce le desminfi1 ... 
Am scris că posturile mai impor
tante in inlreprinderea româ
nească, sunt ocupate de streini. 
De ce, dle Dr. Grozda, nu ne-ali 
desminţ;l publiC? V'o spunem 
noi: este adevărat! Am intrebat 
dacă vă solidarizaţi cu proce
deurile incorecte ale lui Drasz· 
tvl? Ei blne, nici aiei. Dle Dr. 
Grozda nu ati binevoit să ne răs
pundeti, cu toate că Ştiţi că o 
tăcere conti rmă cele intrebate! 
Este 1 ... Am mai cerut ca Drasz
IVI şi Harsâny să fie dati afară 
şi inlocuiti cu români. Nici 'asta, 
Dle Or. Grozda, n'ati făcnt-o, nu
mai .. să crăpăm noi de necaz 1" 
Frumos 1 Numai că atunci nu în
teleg de ce nu-i schimbaţi titlul 
firmei in "Villany'elep R. TU ••• 
Şi, multe alte am scris şi între. 
bat, dar fără rezultat! 

Concluziile ?I 
Cititorii şi-au făcut "oglinda" 

societătii "Electrica S, A. R." Nouă 
ne pare rău că n'am fost înţeleşi, 
sau că, am fost inţeleşigreşit, 
Da. domnule director Grozda 1 
Asta s'o ştiU I Tot ce ştiam bine 
despre O-Voastră, s'a ... spulberat, 
lăsând să vă uedem ca pe un 
protector al slreinilor şi un duş
man al propriilor Du. frati ... 

... Şi e dureros şi ruşinos I 
Radu Ciobanu 

Cetiţi "Bra'Jo!" 
~ &i&f3Nt\! ii DIIII'R5\'!'1~j"f"lîlfi"i@M~1}~~ 

,I' O A N JUG Abi ă n ari 
I 

ARAD, STRADA MĂRAşEŞTl No. 4. 

Mare asortiment ele blănuri.: astr:than, pcrsiene etc. confecţionează după I 
ultima modă. Unica firmă românească fn Arad. Face apel la familiile 
de români să sprijinească cu lucru. Preţuri moderate. SelViciu proml 
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Miniş 

- Dan Dimitrie, dela prillii: 
este rugat a ne explica cum a 
şit la examenul de conducton 
tramvaiu •.. Dar la concursul de lu ' 
care s'a ţinut la Ghioroc cu ce' 
miu a fost premiat? 

- Oare acum nu mai, ame~' I 
văcarul comunal cu bătaia pe "bi. T 
ăla care·j pus pe piatra de marmrMa 
Sau acum bate "birăul" pe vă fi I 

HălmollÎu e.1 
- "Don Răpsigan", fiind obil ,c 

ca el să fie totdeauna deasupra. Idl 
zilele trecute s'a pomenit că el e U 

jos, sub motorul lui din "Valea Le e. 
- Friseml ăla care face [li el. 

p1îmbări pela Arad, este întreba: al 
ce tren a călătorit şi cât a plă!r m 
letul? Nu de altat dar cu alâtf.l . ~I 
rale putea călători şi la Paris. el 
mai bine dacă căIătoreai pe JOI re! 
post în post căci nu te costa n' re 
pingelele pe pantofi... l~ 

- Duduia aia cu concursul eal 
~icioare pleacă la Bucu reşli unG ilr 
fi ... premlată. 'n 

Intrebăm: ce premiu a prirr mJ 
primul concurs când a f, ,st la c 
cureşti? ilie 

e~ 
Lugoi mi 

_ Intrebăm pe OI Ursu, eO: âm 
colt cu uzina electrică, ce·a ind 
cu clota cu puii? Mai trăesc .s, 
ă Î orbi? 01 comisar Marinescu n~ 
nolJţie mai găsjt-a bucătăreaSl to 
i-a furat pUli acu-s doi ani? (1 ~t~f 

l' . I ceru de cunoscut tkl1 comisar . d 
la restaurantul "B~nltul"). 10t1 l' 
e de acum doi a:li, şi-l mai i .I~ 

f' m 
băm pe d. comisar, ce-a aCl,' 
sut~ de lei care fi confiscat·o J!le 

d. Gheorghe PQPovici, din B 
zis brânză cu c'lleaşă? I-a Pe 
proces că era sută fiti să sau. al 
Că de beut n'a beul-o că Ştl~ , . 

ă b I ni 
C nu ea... . :ne, 

- ... Donică, e su,lărat, fucŞl nd 
că nu mai are nici o "şlcrgurr epl 
reslau rant. Păi ce să-ţi faceI:· te 
şefule. dacă Costică al dtale Iti ~ 
la Preda În club. Costică e ar dr~ 
zat ~i trebue să primeşti. tOI, filei 
resemnare şi să.1 laşi mal Ile, i~(c 
să-şi menţină starea şi să urmă:: ea 
pe ă la care vine la casa de!, 'io 
la negruţa care toata ziua sta' 3a 
reastră. Ia I 

- In Lugoj se vorbeşte ci 'ŞlIL 
Marcu Roată MI Zdravan w a 2 
ge lupte cu Petru Bogdan d li ere 
zina Mică Marcu Roată nu va l' lzâ 
in ziua aia nimic decât o: pri 
tate de corn şi 10 boambe de un 
guri şi IlI' Bogdan ii dă Vi C~ 
mănânce două kgr. carne de. ori 
dar numai dacă le mâncă dela prie 
ter Ghili, fost servitor la Banc • 
mânească şi astăzi mare ml rei 
Nu scutura zdrenţele Ghili că 1 d 
eşti rnăcelar dar norocu slab ton 
Gheorghe Novacu că trebui~ s3 
pentru tine pentrucă tu tl.~al 
bani când ai vândut hârtllle 

bancă? 

C.A..M. aşa ••• 
Cu ocazia avansărilor la rob 

d. Const. Grigorie, agent d; ofi 
tură de pe lângă depozitul d 
Timişoara are promisiune~ {ed~ 
fi incurând avansat Cil w. tor 
Subinspector el. 1II. la culte 
tunului din Kuntz şi Kardos 
că o un bun prinzător de c 
bandit In anul trecut a de50 
o contrabandă mare ... o br 
şi piatră din ea. ftmendă le: 
Să trăeşti, Grigorie I 
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rătăcirile • unUl sac de făină 
o adresă dată greşit şi o întâmplare cu nişte ziarişti prea nervoşi şi cu 

altU prea sensibili. - Cum se scrie istoria şi cum se creiază opinia publică --

el' In editia de Miercuri a ziarului 
bi. TIREA a apărut o notiţă a dlui Ion 
m( Marlin apreciatul director al ziarului, 
Iă fi car~ spune că într'una din zile 

n căruţaş din Aradul nou s'a pre
~tat la locuinţa dsa le aducându-i un 

. c de făină pe seama sindicatului 
)1

, idriştilor români din Arad. Cum dsa 
a, u şI a ca in Arad să existe un ast
le e sindicat, a refuzat primirea făi
.e ei. In notiţă, după ce expune a
m astă stare de lucruri şi pentru a 
ba: muri opinia publică in continuare 
il! pune că nici un membru al redac
,~'ei ŞTIREA nu va face parte din 
,. reun sindicat al ziariştilor din Arad 
~: re s'ar ocupa şi cu comertul de 

ină. 
Notita aceasta a avut darul să jig-

1, ească pe conducătorii Asociaţiei 
lG i3riştilor şi Publiciştilor Români 

'n Arad, - singura organizaţie 
m mânească de presă din looalitate 
a cari, În faţa marelui public, ne

iliat În tainiţele organizaţiilor de 
esă, i-ar putea considera drept... 
mercianţi de făină şi nicidecum 

'o' ânuitori ai condeiuluL Cum însă 
'.nducătorii asociaţiei numite mai 
.' s, n'au avut nici in elin nici fn 
'u 'necă cu sacul de făină, au cerut ~!
'Il rorului ŞTIREI să dea o rechfl~ 
1,(: le a notiţei apărute Mercuri. Şi 
r 'tiflcarea a apărut in ŞŢlREA de 
'l i diminiaţa, spre mu!ţumlrea Aso
'i" li~i Ziariştilor şi Publicişti lor Ro
'1 '~i, cari au eşit din afacere cu ... 
." j,1e;ile scuturate de făi nă! 

Povesfea sacului 
, Pe noi, întreaga afac re ne-a iIl~ 
: . al. Şi am pornit cu pălăria în 
, 'ni după informaţiuni - vorba 

ne, căci am fost cu pălăria in cap 
1, nJ le-am primit -.:.. pentru eă dela 
• eput am bănuit că la mijloc nu 
r te fi decât o eroare de adresă, 
1t 1 căzând pe.. acarul Ion Păun. 
[ dreptatea este de partea noastră ... 
t, (ildi prin luna August - alunci 
:; bl~put povestea sacului cu făină 
, ea răbufnit in pub:ic dalorită u
,,'intâmpIăd despre care ne vom 
1, 1a cândva şi care va arata jos 

ia unor pretinşi intelectuali - li~ 
d 'Ştli minoritari au aranjat în Gră
I a Zânelor din Aradtll nou, o pe
li ere de grădină (garden-party), or. 
i' izând şi o tombolă, a cărei câş-

principal a fost... un S3C cu făină. 
e um obiectele pentru tombolă au 
'l colectate dela prietenii şi spri-
, orii presei minoritare, d. Bltto, : 

:. prietarul ziarului • Arader Zei-
~' • bJn prieten cu proprietarul 
j rei Kolb din Aradul nou, a ob-

I de acolo un sac cu făină pen-
1 tombolă. 

oara Kolb a încărcat sacul cu 
. intr'o căruţă şi a spus cărufa-
1 să-I ducă la sindicatul ziariş-
• 1 se va fi spus sau nu ca să-I 

la ziariştii minorHari~ asta n'o 
m şti. 

"rob.abil căruţaşul o fi fost român 
: o fi gândit: "hai să-I duc la ŞTI

că acolo ştiu eu eu că-i ziar r 
redacţia ŞTlREI .. intrebat după 

tor. I s'a spus că-i acasă bolnav. 

A cerut adresa şi s'a dus acasă. A 
fost refuzat. Bietul căruţaş o fi ple
cat scărpinându-se în cap şi Îfltre
bându-se: Ce-o mai fi şi asta? 

Era eafa, gata .• 
Vedeţi. dar, că dintr'o simplă a

dresă dată il1complect şi greşit, dar 
cu bună credinţă, era gata gata să 
fie compromişi ziariştii româui şi să 
fie acuzaţi că În loc să se ocupe cu 
scrisul~ se ocupă cu comerţul de 
făină. 

Şi vedeţi, pentru atâta lucru s'a 
risipit in cursul zilei de Mercuri, 
mai mult de o tonă de nervi, atât 
din partea ziariştilor cât şi din par
tea dlui Martin, numai pentru a lă
muri o chestiune atât de simplă ... 
Unii cereau sstisfacţle, d. Martin n 
asigura că n'a vizat asociaţia. 
~ Acum credem că i-am lămurit. 
Dar li rugăm pe viitor să fie mai 
calmi, căci se poate intâm pla aci 
altă chestie să nu mai poată fi lă
murită atât de uşor ... 

In olen,iunea primăriei 
- o sugesiie În legătură cu măcelării -

Am asistat adeseori la svârcoli
riie comisiei interimare în legătură 

cu maximarea preţului la carne. Ni 
s'a părut că totul se invârte într'un 
cerC vicios din care nu există eşi re. 
Să ne explicăm. 

Maximarea preţului la carne şi la 
alunentele de prima nesitate se face 
de obiceiu in ş~dinţa de Sâmbătă a 
comisiei interimâre, care ia ca punct 
de reper preţurile constatate cu o 

. zi înainte, adică Vineri, zi de piaţă. 
Or, lucrul acesta este cunoscut de 
măcelari şi de ceilalţi comercianţi 
de alimente, pentrucă primăria are 
de grijă să·i avIzeze din vreme ca 
să participe Ia şedinţă când se dis
cută aceste lucruri. 

In felul acesta, măcel arii & Co. 
pot foarte uşor provoca o majorare, 
artificială a preţurilor pentru o sin
gură zi, ca apoi primăria pe baza 
acestor preţuri să le fixeze preţu
rile maximale. Măcelarii pot foarte 
bine să se Înfrunească şi să decidă 
ca în Vinerea care premerge şed;n~ 
ţei comisiei de maximaJizare, să 

Tol ce se poate .•• 
Colaboratorul' nostru. d. luăn 

~;oj1ţă. a fost informat, Ia inche
ierea editiei, că dnli Pugna. Cls
maş şi ing, Ja)wcsy sun! Ia or~ 

dinele şoferului dela au(oşină t un 
anume Czimbal. 

Cum chestiunea priveşte re
giUnea de origine a dlui luăn 

Nojîfă. dsa o va expune in piro
rescul său scris. în editia de săp
tămâna viitoare a lui ~Bravo}" 

V,a să ştie ••• 
Cunoscuta duduie căreia un tînăr 

îi cam face curIe, voind să ştie 
dacă are sau nu şanse de a se că
sători cu el t l-a intrebat într'o zi: 

- Ascultă, trebue să fac ceva 
foarte important, dar ca să pot lucra 
cum se cade, trebue să-mi spuni 
dacă te căsătoreştl sau nu cu mine ... 

- Şi care-j lucrul ăla aşa de 
important? - fntrebă tfnărul nostru. 
~ Uite, mâine punem murături 

pentru iarnă şi dacă te căsătoreşfi 
cu mine~ atunci punem cu două 
sticle mai mult ... 

ofere pe vit~ preţuri mari. adică 
atât cât li se cere. Paguba ce o su-

. portă În felul acesta, o recuperează 
cu vârf şi Îndesat din preţurile căr
nii fixate de primărie, tn urma pre
ţurilor umflate cu o zi înainte de 
măcelari .. _ -

Suntem de părere, ca primăria să 
nu~i mai avizeze dinainte data şe~ 
dintei fn care se vor maxima pre~ 
turile Ia carne, ci numai cu un ceas 
două înainte. In schimb, intreaga 
săptămână să studieze preţurile de 
pe piaţă şi din media acestora să 
stabilească prcţunle maximale, .. 
Dacă se va continua cu sistemul 

de până acum, conSll matorul nici
odată nu va scăpa de preturile 
'3candaioase ale mAcelarilor. 

Şi apoi incă una. Să se sfabi
ltască un preţ general pentru carne. 
Să nu mai fie împărţită în clase. 
Căci la oricare măcelărie de duci 
ŞI oricât de dimil1lată, dacă ceri 
carne de cI. 11, ţi se răspunde inva
riabil: S'a terminat, şi-ti dă tot 
carne de clasa [f, dar cu rTet de 
clasa L Deci jaf În două părţi •.. 

Co ,nplictlliuni postume 
In altă parte, scriem că Iosif Pro

kopovici, fostul funcţionar al admi
nistraţiei financiare, a fost de reli
gie m :)laicăt jidovească. 

Lucrul e adevărat şi el a fost în
mormântat in noul cimitir evreiesc, 

faptul a scanjalizat profund fa
milia~ care pentru parastasul de 
şase săptămâni, se pregăteşte pen
tru a-i fdce un plrastas creştinesc, 
cu cruce~ lumânări t colivă, pomană, 
etc. 

Ba, după unele informaţiunÎ, in
tenţionează să I desgroape şi să-I 
reingroape după legea creştInă. 

Problema ce preocupă acum pe 
cunoscuţI este următoarea: 

familia lui Prokopovici - creş

tină - va fi mai tare decât familia 
văduvei lui - evreică _. şi prin 
urmare. va reuşi să-I deagroade şi 
să-] îngroape creştineşte sau va ră
mâne îngropat după religia mo
zaică ... 
Sărmane Prokopovici, nici după 

moarte nu te alasă in a pace!... 

Fabrica de Cartonage 

tenţiune 1 Onor. Public e rugat să binevoÎască a ne da 
Arad, Bul. Reg. Ferdinand No. 37. 
Cunslanza Kova!s 

Intr'o zi de sărbătoare 
Când era multă ninsoare, 
A plecat cu săniaţa 
Ca să·şi stâmpere gurifa. 
Insă tatăL a affat 
Şi foarte rău s'a lJusumjiat: 
- Cine 'n poştă va 'nlra! 
Cu mine se va certa. 
Fiindcă aşa sunt învăţat, 
De când la şcoală am umblat. 
Dacă şcoală n' aşi avea, 
Cu nimeni nu m'aşi cerfa! 

• 
Fanea cantor diplomat, 
La Oilaca s'angajtlt. 
Să ne facă-un cor frumos, 
Care s'aiM mult ifos. 
Insă Fanea poticnit 
Şi coral i s'a pacii. 

Bravo !-spor' 
Infrângerea de Duminică a Gloriei 

nu este inexplicabilă şi nu se da
toreşte in j.ltregime formei excelente 
în care au fo:;[ echipieni VENUSU
LUi. A comnbuit şi aceasta in mare 
masura in 'aplican.:a st!verului scor 
OLORU~I, uar cauza dezastrului nu 
este aici. Din convorbirile avule ClI 

câţIVa dintre conducaton şi dintre 
jucalori~ înainte cu câteva zile de 
malch, am tras concluzia că GLO~ 
RIA se duce la sigur în jocul cu . 
VENUS~ ne mai avand meI o îndo~ 
Jala în ce prIveşte rezullaluj~ el re
venind fără nici o vorbă GLORiEI. 
Optimismul acesta n-Î s'a pArut ,de 
rau augur pentru GLORIA. Dar ni 
s'a spus ca echipierH VENUSULUI 
sunt obOSiţi. unsprezecele bucreştean 
fiind într'o eclipsa ae formă~ fimd 
in pasă proasta. Cu alte cuvinte, 
GLORIA s'a încrezut prea mult a
tât in forţele, sale cât ŞI intr'o ipo
tetică slabi';lune a adversarului. Că 
preciupunerile GLOi<IEJ n'au cores
puns realităţii ne-o arată scorul de 
Ouminică şi ne-au arătat-o jucătorii 
Glonei prin felul cum au luptat con~ 
tra bucureştellilor. 

O concluzie se desprinde dlO în
frângerea de Dumllllca: Gloria, atât 
conuucerea cât şi jucatoru. 1!1 viitor 
nu trebue să mal subcvalueze valoa
rea unUi advtrsâr. indllerent care 
ar fi acela şi nici să se încreadă În 
forţele proprii, ci să depună toate 
eforturile, căci numai aşa vor duce 
culorile clubului spre izbândă, 

Infrângerea AMEFEI la Cluj. are 
aceleaşi cauze. 

Scurt: Duminică a fost zi de do
liu pentru sportul arădan I 

Calendar lea'ra' 
Marţi, 6 Odomvrie, orele 9 sea

ra, Compania de reviste, STROE 
şi VllSJU1CHE, va reprezenta ]a 
Teatrul comun~lt reyista: BUCU
I~EŞTIUL~ ClîNTli. BUCURE
ŞTIUL Rl'iDE. 
Duminecă, 11 Octomvrie, orele 

9 seara, Teatrul Vesel din Bucu
reşti, va reprezenta, la Teatrul Co
munal, comedia Ll'\ Il1RBti VeR
DE, cu Fotino, şi NicuJescu-Buzău 
in rolurile principale. . 

Miercuri, 21 Octomvrie, orele 9 
seara, Compania de reviste "Că
răbuş", va reprezenta la Teatrul 
Comunal, revista TREI FETE CU
CUETE. In rolurile principale, Tă
nase şi Giugaru. 

Bilete, la Diecezană. -• tot concursul, a ne cerceta f r I zer 1 a şi 
alurl pentru doamneo Preţuri reduse şi salon mărit. Cu stimă: 
aMi hai Iov ici, bar bie r ,1 c o a lor A rad, 
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- O justificare pentru un prin1ar -
Opinia publică din Oradea este 

scandalizată pentru gestul pri~ 
marului dr Laczi Bledea - ta~ 
re-i seamănă numele cu a lui 
Sandu Blegea tăbăcaru care a 
doborât la pământ pe şiei mai 
tarie om gin lumie din cunos-

. cula poezie a lui Vidor Vlad 
delamarină - care în cunos
cutul proces al călugărilor albi 
- ]a haine - contra statului, 
s'a angajat să le reprezinte in
teresele, in schimbul sumei de 
un milion de lei drept onorar. 
Dar nu să nu vă pună păcatele 
să credeţi că scandalizarea a ve~ 
nit numai pentru faptul că d. 
Laczi - ah, Laczi l-a pus 
mâna pe proces. Nu! CI pentru 
că a avut proasta ideie de a-l 
lua numai contra unui onorar 
atât de mic in raport cu pofta 

Dr. Parec% şi Românii 
In şedinţa de Miercuri a comi

siei interimare, s'a discutat _vânza
rea loturilor din terenul primăriei 
de peste drum de Piaţa Ştefan cel 
Mare. Referentul chestiunii a spus 
că în caetul de sarcini s'a prevăzut 
că functionarii publici, beneficiază 
de 10% reducere din preţ. D. dr. 
Parecz a şi sărit cu gura, spunând 
că in felul acesta primăria pierde. 
I s'a răspuns de către d. dr. Co
tioiu. că oraşul nu urmăreşte numai 
beneficiul material ci şi în!ărirea 
elementului românesc la oraş şi 
tocmai pentru aceasta s'a prevăzut 
10°/0 reducere pentru funcţionari. 

D. dr. Parecz ştia foarte bine 
lucrul acesta, dar a făcut pe naivul, 
crezând că se prinde cineva În 
cursa lui de vulpoi bătrân. Deocam
dată s'a inşelat I 

••• şi automobile 1 
In altă parte, scriem că functio

nari'or dela administratia financiară 
. li s'a oferit spre cumpărare, revo!
vere. In să cum, nu demult, unu] 
dintre funcţionarii acelei instituţii a 
ajuns in posesiunea unui automobil 
de toată frumuseţea, reprezentanta 
Fard din Bucureşti, s'a a "'resat ad
ministraţiei financiare cu o cerere, 
In care solicită permisiunea de a 
oferii spre cumpărare, tuturor func
ţionarilor, dacă şi nu o maşină aşa 
luxoasil. ca cea despre care vorbim 
mai sus, dar una aşa mai mică, de 
vreo 125-180.000 lei ... 

Ai auzit că 7 ... 
... Un bvăţător din Şepreuş se 

laudă că nu va mai fuma. uitând că 
prietenii lui numără zilele ca să vadă 
cât se va ţinea de vorbă? ... 

... Un domn din Pâncofa circulă 
mereu pe la CUNici in speranţa că 
aici va găsi ceiace n'a aflat în altă 
parte? .. 

... Un popă din POdgof'ie nu va 
mai repeta scandalul ce l-a făcut 
intr'o noapte de aslă vară ? .. 

... Doamna cu .. clopu şi cureaua CI 

din Şepf'eufj şi-a cumpărat frână 
pentru tampoanele dinainte spre a 
evita orice confuzie din partea băr
batului său 7 ..• 

... 0 duduie cu oermis liber la tren 
pentru distanţa Ceflmeiu-Cuf'lici şi 
cu oprire la Pâncofa, s'a distrat de 
minune mai serile trecute la un res
taurant de unde a plecat pe ]a 3 
dimineaţa ? ... 

de parale şi avere a actualului 
conducător al municipiului, Căci 
să vedeţi, acum trei ani d. Laczi 
a cumpărat o casă luxoasă, iar 
acum de curând - şi noi am 
scris despre chestiunea aceasta 
- a mai obtinut ,:e numele so
lid sale, o parle ă din terenul 

. primăriei, pe care a fost Înainte 
baia "Diana". Or lumea e scan
dalizată pentru că nu vede cum 
şi ce fel de casă va clădi d. Laczi 
pe aCest teran din milionul Călu
gărilor albi dela Goedoel oe. Aci 
e chestiunea principală şi numai 
de aci incolo se pune chestiunea 
incompetentei dintre pledoariile 
lui Laczi În favorul călugărilor 
iredentişti şi calitatea de prirrar 
al unui municipiu românesc Şi 
aceasta mai cu seamă cînd e 
bine ştiut că proprietatea călu~ 

Competenfă deosebită 

Cineva ne spunea că la congre
sul căminelor culturale care a avut 
loc Sâmbătă la Sâmbăteni a parti
cipat şi d. Birtolon. Dsa chiar a luat 
parte şi la discuţia unui raport, 
pare-ni·se despre naţionalizarea agri
culturii. Informatorul nostru ne spu. 
nea, că li. Birlolon a vorbit cu o .. 
deosebită competenţă' despre ingră~ 
şarea boilor! 

Tare slabă 
Intre rapoartele Ce au fost citite 

Sâmbătă la Sâmbă!eni, a fost şi unul 
despre munca femeilor. Raportoarea', 
un exemplar al ~exului slab care 
desminte slăbiciunea, şi-a Început· 
raportul prin cuvintele: 

"Femeia reprezintă o forţă con si
. derabifă În stat... .. 

Cu toate aceste, raportul citit a 
fost extrem de fără forţe ... 

Prosl informa' 
Tot la congresul căminelor cul

turale dela Sâmbăteni, discutându.se 
p.Tobiema costumelor nationale, pă
nntele Vancea, simpaticul nostru 
prieten dela Miniş, a intervenit rn 
discuţie, spunând următoarele 

- Nu trebue să ne ruşinăm de 
costumul naţional pentru că toti am 
umblat rn acest costum ... Cât despre 
mine, eu vă mărturisesc că m'am 
născut În izmene largi... 

- .. .In cazul acesta nu eşli ficio
rul tatălui tău~ - i-a replicat cineva 
În surdină - că dacă ai fi, atunci 
trebuia să te naşti În uniformă de 
factor postal .•. 

Minciuni 
- Firma Steiner a trimis arhi

tectului Ion Marian calde felicitări 
. pentru faptul că a primit lucrările 
de construire ale aerogării. 

- Fabrica Policrom a comandat 
un vagon de benzină pentru a se 
spăla de "mânjala" cu timbre de 
aviaţie ... 

- Szendrei, senior şi îunior, au 
prezentat urări de succes Asociaţiei 
ziariştilor şi lui Kozma Hugo în ve. 
derea viitoarei stagiuni teatrale ..• 

- Dabu a promis că in curând 
se va insura, precizând insă că nu
mai cu o singură femeie. ceiace este 
foarte important şi trebuie retinut.. 

Dbonat! "Bravo!" 

gărilor albi la haine revine de 
drept municipiului Oradea, pe a 
cărui feren şi probabil, cu a că
rui bani s'a zidit pe timpul ungu
rilor, Dar vedeţi, pentru d. Laczi 
e mai important buzunarul pro
pri, chiar dacă încasează atât de 
puţin, decât apărarea intereselor 
municipiului în fruntea căruia se 
află dintr'o simplă greşală de cal~ 
eul electoral. 

Dar, in ultimă analiză, . ~ . 
unui mucalit, las' să se se intă
rească şi îmbogăţească elementul 
românesc pe frontiera devesta ţării 

Da dar imbogăfirea să nu se 
facă în dauna intereselor publice, 
spre compromiterea românis~ 
mului furnizând subiecte de glu
me şi ironii pentru umoriştH 
streini din slujba iredentismului 
maghiar! 

o chestie cu ,.nemofenii" 
N'am mai scris de mult despre 

vămaşi. Nu \:Iom scrie nici azi 
prea mult, ci \:Iom expune o situ~ 
atie ciudală, care după cum sun
tem informati va fj adusă, pe ca~ 
le de proces, in d€sbaterile co
mitetului local de rev'zuire din 

. Timişoara. 
Iată desdre ce e vorba: 
D. Ioan Berzovan. admirabilul 

conducător al finan\elor munici
piului. este şeful suprem al aşa 
numitilor vămaşi, mari amatori de 
parale. Subaltern la biroul vămilor 
d. Berzovan are pe d.Hoffmann, cu 
care este cumnat. La rândul său 
d. Hoffmann are drept controlor 
pe d Sfefu Dumitru, care este 
nepotul dlui Berzovan. Aceştia 
]a rândul lor, au in suboroine 
mai multi nepoţi de ai dlui Ber
zovan. Precum se vede, un ser
viciu exploatat de o familie în-
treagă... . 

Or faptul acesfa este inferzi s 
de art. 6 din regulamentul statu~ 
tului functionarilor publici, care 
stabileşte precis gradul F.de ru
denie intre funcţionarii înruditi 
cari fac serviciu În acelaş loc. 

Credem că primăria trebue să 
facă ceva îna;nte ca afacerea 
aceasta să ajungă inaintea comi~ 
tetului local de revizuire. 

Poale fi şi scundă '1 , 
La şedinta de Mercuri seara in 

vederea pregătirii congresului 
FOR-ului, d. dr. Sever Ispravnic
senior, a spus că Ia acest con
gres se vor rosti cuvânfări malte ... 

... Tart' suntem noi curioşi şi am 
vrea să ştim dacă exis1ă şi cu
vânlări scunde 1 

Cel mai bun porlar ... 
Duminică, dupi!!. ce celebrul portar 

a] Gloriei a Încercat să rupă cu ca
pul bara de sus a portii, reuşind 
să· şi mai spargă un pic de cap, lo
cul i-a fost luat de dr. Rohan. In 
răstimpul celor câteva minute, cât 
dr. Rohan a fost portar, nici o minge 
nu s'a îndrepl::tt spre poarta gloriei, 
fapt care a determinat galeria să-i 
acorde titlul de ... cel mai bun por
tar al României! 

- Ba, - replică unul - e sin
gurul portar Virgin din tară şi aşa 
stătea în poartă ca o fată care aş
teaptă să se mărite! 

Din Spania 
lntTe. miliţienii guvernului spa 

adică între comunişti, lupta 4 
evreu, rătăcit cine ştie cum pe; 
Mifiţienii îl necăjeau mereu 
nându-i că este laş, că n'are ~k 
pic de curaj şi allele de felul ac; 
Evreul nostru n'a d~spuns niml 
intr'o b",:ă zi zi se prnzintă inl 
cu un drapel de a armatelor Iti 
naliste: 

- De unde ai drapelul ac~ 
au tăbărât militianii cu între~ 

pe el. " 
- L-am răpit dela armatei 

~~~t~~~tel răspunse modest I~.I 
Bine, dar cam ai putut 

una ca asta? 
- Secret comerCÎalf... p, 
- Dă-I dracului de secreţ h J 

ne spune!. •. 
- Am făcut schimb... eal 
- Şi ce ai dat pentru .rape. le, 
- Un tun!... ~d 

iII~ 

MinorÎfarii din Ardea! is, 
le, 

La şcoală profesorul Întrebă la" 
elev: NIl 

- Ce fel de minoritari avel7Îsl 
în România? . le., 

- Unguri ... nemţt... fU 

- Altii nu mai avem! "" 
-- Mai avem .•. sârbi... • 
- Mai departe! a. 
- .. cehi! ~el 
- Fo~rte .bine, dar ce mai a\~al 
- ... ţlgaml _ 
- Bine, dar mai avem, gâ'~cl 

te-te binel le '" 
-A, da ... mai avem, ... mai al .ill 

regăţeni I II! 

Numai pe unu' il ştie '~: 
. Mercuri seara la adunarea r ~r. 
diseutarca măsurifor ce se '.( 
in vederea congresului F. O. R' '1 
ce va avea loc la Arad în zill ~ II 
25 şi 26 Octomvrie, când ,ltt I 
vorba de alcătuirea comisiei dt~a' 
pagandă, cineva a spus: ~a~ 

- Aci~s ~iarjştjjl - arătânc ":' 
locurile unde reprezentanţii zi' I' j 
din capitală luau note in ve ~ Il 
reportajelor. :: 

Dar d. dr. Sever IspravniNf le 
nemultumit cu atâta, interveni: 'le 

- Dacă-i vorba de ziariştii ilie, 
aici îi Martin I cii 

Noi n'avem nimic cu d. AI nt, 
directorul ziarului ŞTIREA, d ~, 
neva, rău de gură~ a făcut UrIT ~,ii 
rea remarcă: p el 

- Pentru d. Ispravnic·senic 11/1 
mai Martin e ziarist, căci nu~ "ui 
ŞTIREA j·a ap~rut portretul Id,e 
interviewl... ~ c 
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