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fapte 

ocazia întrunirilor antirevi~ 
de Marţi, am asistat, in

comuna - nu importantă. 
pentru că în toate e la fel 
toastul unui intelectual cu 

conducător acolo. A promis, 
dacă până acum românii au 
cum au fost, toleranţi şi ne~ 

faţă de minoritari, de al 
inainte situaţia se va schimba: 

.. nu vor mai tolera să le 
călcate d re p tu ri 1 e , CI-ŞI 
afirma şi impune supremaţia 

care le dă dreptul de stăpâni 
acestui pământ. 

lUlLl,""U.UU:"" este foarte frumoa
Am vrea să o vedem realizata 
putin acum, după 18 ani de 
românească; am vrea să ve.

intelectualii noştri rupând 
care i.a legat de coada mi .. 

şi afirmându-se inde
chiar cu riscul de a pierde 
şi tovărăşia de domino . 
a ungurilor de prin C<P 

din judeţ. 
WM,''';'';,,. __ ... am vrea-o realizată 

curând. pentru a nu avea 
lamlUZlle mai mult, regretând 

a fost făcută sub influenţa 
. vorbitori şi a vinului 
masă. Entuziasmul care 

naştere frumoaselor cuvinte, 
speranţe, n'am vrea 

stinga odată cu plecarea 
masa comună. Vorbitorul a 

pe cei prezenţi că in cu~ 
Vor auzi despre o hotărâre 

Jollle.tsca- şi bărbătească. O aş' 
şi noi. O aşteptăm drept 
că mândria şi iubirea 
şi de ţara a unui om, 

IIIlm .. n+ .. I" critice, se ştie Iapă da 
de sine pentru a se pune in 
sufletului românesc. 
fost asprî, câteodată excesiv 
faţă de românii cari s'au 

pe acelaş covor CU minori· 
in dauna românilor. Tot aşa 
avea şi cuvinte de laudă 
. acei ce se vor lepăda de 

acum, când intreaga mâr, 
~-au dat-o pe faţă. 

"tem fapte. Cu vorbele 
mulţumim. Orice cuvânt 

care românii - astazi re~ 
Ia coada minoritarilor -

. asigurându~ne că de a~ 
lllaÎ.nte s'a terminat prietenia 
~ ei şi unguri, va fi ţinut in 
LI fi pus in evidentă până la 
~!ecta lui realizare. 
Qi, tinerii, cari in vremuri de 
I ~cercare pentru ţară, vom 
~ a caror sânge va înroşi 
~~~ nu mai putem tolera 
It dinaintea noastră să fie in~ 
~ _tu U~gurii, ~ e,:reii fi ~ei: 
"1: pretmdem sa fie romaru 
lite tnanifestaţiunile lor! in 
t fi in fapte 1 ... 

r", tulul eul tur"l 
Ard.1l 

-

.... ,,~-~ •. _.,;,.. -~-.... _-

Radio Budapesta .. -. 
Cei cari au ascultat Marţi inainte de masa radIo Budapesta. au aVI'tlocazia;să audă~o' serie Ide minciuni 

obraznice Ia adresa ţării noastre. S'a spus, ca in. ziua Unirii, autorităţile româneşti au arestat, pe frontiera de:wst, peste 
o mie de unguri cari n'au voit sa participe la serbările de comemorare ~i î'ltnmirile antirel'izioniste din aceasta zi. ____ 

Radio Bucureşti a stralucit prin absenţa oricărei repUci. . 
După noi, imediat ce s'cm recepţionat magariile wIgureşti, radio BUC!4reşt~ .rebuia sa someze Budape5ta sa 

dea cazuri precise de arestari pentru lJep.lrticipare la serbarÎ şi somafiunea aceasta sa o difuzeze În toate limbile 
europene. 

in cazul ca radio Rttdapest.1 ar fi tăcut - şi c sigur' ca aceasta ar li făcut - radio Bw;urcşti trebuia $·a 
difuzeze laşitatea şi minciuna ungureasca. . 

Ne îndoim daca in urma acestui procedeu, radio Budapesta ar mai îndrăzni În viitor sa debiteze minciuni 
la adresa tlOastra. 

- .. . • - ;u."WI W'. ZI .n • • - .$ .- .. 
Biletele false dela ltineUIa "Corso" 

- Primăria are ~u'Vânlul 
Despre cinematograful .Corso· tat fhcuJ, a frustat Si primăria, deci 

nu scriem prima dată. Şi credem, s'a dovedit ca un tovarăş necredin
nici ultima dată. E natural să fie cios. 
aşa, de vreme ce, acest cinema- După cum În căsătorie, frustarea 
lograf) chiar dela dt:$~MdJ:n;a lui, a- ~,euIUjti cOf,jugale ciuce ia divort. 
fost priJej de zâzanle, nemultumiri. primaria trebuie să denunte tovă-
scandaluri şi intrigi. răsia cu cinema .Corso·. 

Autorizatia pentru functionarea C?dată, pe~tru că primăria ca au~ 
lui a fost scoasă pe numele scrii- tontate pubhcă nu poate tolera a 

faptă imorală şi necinstită ca cea 
comisă de cinema "Corso·. 

A doua oră, pentru că nu poti 
fi tovarăş cu unu] care te fură. 
Dacă primărIa va 'mai contit'lua 

să mentină cartelul cu cinemato
gra fuI "Cor50- şi asupra el se vor 
resfrâr.ge manoperiIe Jui Mănescll 
şi a socrului său. 

tarilor românL Aceşt~ au subco~ _ţ~_~-~'~~~~_~I.~~.'_~"~'~.~~~d~_.~-~.~~~_~_~~~.~.,~.~~.~~. __ ~~_t~.~~~ 
cesionat autorizatia unei societăti 
anonime. compusă din evrei şi un 
român: Măneseu. Mai târzIu, so
cietatea s'a dlsolvat, cinematograful 
trecând in proprietatea exclusivă a 
lui Kornis, care a incheiat cartelul 
cu clnematografele primăriei şi cu 
Schillinger. Din cartel a plecat Schi· 
)lfnger, iar la "Corso· proprietarul 
s'a schimbat iarăşi: Kornis a plecat 
şi a venit Mănescu împreună cu 
socru] său. Carte]ul't:u primăria in să 
a fost mentinut, şi pofida faptului că 
filmele bune rulau şi rulează tot la 
.Corso"'. Dar să trecem peste a
ceastă cinematografiadă .•• 

Interpretare 

S'au certat lardş. Cineva dintre 
roden// i-a Impacat pentru a nu ştiu 
ct7ta oarll, dupd cum nu ştiu pe ce 
duratd. ŞI 'nt" o seard, zilele lre
cutt~ sttlnd la gura sobei din micul 
orăştl minitrr nevasta rOs/oind • Unt
lIersul- se adresa solului ei, voind 
sd-l mdgllitascd: 

- Ce fulcire pentru tine dragd, 
a.le 1/1 ziar scrie cd bdrbatlt insurati 
traiesc mai mult decât bur/acU ... 

- Mare scofala - rdspu"se hat
batul - barbofilor cdsdtorlfi li se 
pare timpul mal lune, aci e totul J • 

• 
Săptămâna trecut;}. d. controlor 

s. fleşeriu deJa administratia finan
ciară, a tăcut un control la biletele 
spectatorilor deJa cinematograful DeoseLire 
"Corso·, In cursul controluiui a fost 
insotit de socrul lui Mănescu. Acesta, 
a incercat să înduplece pe controlor 
să nu facă nici lin fel de control 
spunându-f că totul e în regulă. 
deoarece el cunoaşte legea .•• 

Sigur, a cunoaşte foarte bine, de 
vreme ce când controloruJ şi-a sfâr
şit lucrul, a fost in poseSiunea alor 
80 bilete false, coJectionate dela 
spectatorii unei singure reprezentatii. 

De când uzează cinematograful 
.Corso· de aceste mfjloace nu se 
ştie. Cert este, că prin această des· 
coperlre, şi·a dat in petec cu or
goJnele lis·cale carii desigur. Îşi vor 
cunoaşte datoria. 

Chestiunea ma' are o Jatură. 
Clneml .Corso· este In cartel,. 

tev:" râşie, cu primăria, cu cinema
tografe!. comunale. Şi- aşa flJnd. 
cln.ma.Corso· atunci când a frusa 

Juna vădu,ă Oăbeanu nu se sfmte 
bine. 

- Nu-I nImIc grav. - rosteşte 
sentln1a doctorul, după consuU8fle. 
E numai putinii nenozifafe. Va fre
rul 88 fe remeril! cât de curând. 

o - 0, - se .nJipl văduva de el, 
- vrei sili mă faci si§. citesc prIn
hele rânduri 1 

- Rpgret, conită, - lşl Jui re
pede doctoruJ pălăria, - noi doc
torii prescrlem numai medicamente, 
c8r nu le şi furnizăm. 

Pesl ... llQD 

; - Uitai sd-ţi aducvolumul.Alta 
a a JI Insurat ,t totu, /erlcJt-. E 
it mare Impoltanld lucrul acuta 
;1 tre'utt a'o cite,tll 

- la last!-mtl'n pact 1". tll 1111 
tifeac. basme I 

. Se pregăfeşte o ce ,i5'or[e. TrnerH 
8. căror unire e dorită de ambii 
pirlnti se dd pentru prima ori ,1 
fiecare.şi spune c81iJătile. Incepe 
fata: 

- Inot şi Joc admirabil fenrs, 
joc destul de bine footbal şi dlă .. 
resc minunat, conduc automobilul ,. 
motodcleta, dansez 12 ore In ,ir, 
beau trei feluri de vin fără sii mă'm. 
băt, boxez blnfşor ... 

- Eu - Intrerupe ffnirul - şfIu 
UHa un pul, prepar şnllel excelent, 
,Uu fierbe ouă moi~ cunosc arfa 
facerII paturilor ,i ,Uu mAfura .... 
După cum ,.ezI ne polrlYlm de mI~ 
nune 'n, 
Con,:ul'entii ... le.11i 

Serile trecute, MJtict'l BOr/esc" " 
Prâslta Aper-dicosu, cinau Intr'u" 
ttslautant in companta lui,.. ,tiu el 
cint, dar noI nu spunem. 

Prasita ApendJcosu, dUPd cea,1 
termlnd clnal ,e adresd anul chel
ner: 

- Dd-ml un tap cII pt,tel, .rta 
.dlnoatel 

Da Mltlcd BOr/tscut tfrmin~nd Il 
ti de Cinat ,1 cu Rândul alurla. 
,blerd la chtlner; 

- la dd-mi ti mle-un ,priI ,a 
porcul prta s4 ,~ adape f 

Aptndlcostl 4 $tSixat situa,la In 
care ,'a pus MitJcd B~r/tsaJ •.• ar
marea: au cht/ult pdnd'n zor. ,.n
,umtJnd ,1 o Irtlmada de harti'. 

i, 
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O,I.cil. 
ZI frumoasd şi cu soare, 
Imbrdcati de sarbatoare, 
Toti ne râdem şi glumim, 
Filndc' aşa vrem ca sd fim, 
Numai seara la 'fIChtrva~· 
De unil au fost cam vai. 
De~i vinul era bun. 
Iti părea cd e pelin. 
Asta când s'a'nbătat, 
Un domn mare şi bogat, 
Ftindc'a spart şt a 'njurat 
ŞI pe urmd a regretat. 
Cdci prea Tău s'a'nhi'ifat 
Şi deacula a, tur .... :n.at. 
Lumea tOută îl sfida, 
Cdd prea grob el se purta. 
Numai pridmu.l cel bun, 
Comanda mereu la vin. 
Hai sd bem şi să jLlcdm 
Şi pe .rma sd cântăm, 
Toli dm sala sd ne-audd 
Ca sa poată sa se ,tldd.' 

Baia. de Criş 

Duminică a tivul loc tltegerea 
comitetului pentru care va avea sti 
cons1ate numele, vârsta., n8tionf:l1i~ 
latea şi • domiciliul adual, el wunui 
tetă a. cărui urmaş sau urmeşa -
Inci nu se ştie - se va naşte cam 
dela Sf Nicolae. Ca preşedintă a 
fost ale8s8 uoa cu experientă mllltă 
câşigEltă la dilugăr1le. Com;fetul a 
fost ales deo8rece se sustine că 
t81al este creştin botezat, - dar cu 
briceagu: 

. . 

! Mare expoziţie de covoare persiane,: 
i mobile de birou, lucru de mână, ta.. 
: blouri IIi alte obiecte inmagazinate 

j 
la Firma 

"J\..URORA." c:oftJlisiune 
I ARAD, Str. Eminesc~~s.._ 

Miniş 

lonica. mare cunoscător de cursuri 
interne şi externe, 8 voit să "S8.
dească" şi la Iloi obiceiul logodni
celor, invătat la Ploeşti; dar n'a 
reuşii. Aşa-j ulciorul nu merge la fân
tână decid până la un timp: ori· 
câtă grije ai avea, odată tot se 
sparge 1 

Sâniculaul lUare 

- Marele scamator dela pastă, 
după ce-a făcut .cu averea nemloa
nei, a incercat S8 facă pe şmeche
rul şi cu o fată de român. Dar 
aceast, având O proptea bună la 
perceptie~ )-a cam dat la vale pe 
scam~toru care nu vrea s5 se U· 
niştească şi să rumege everea nem
loanei. 

- Ourile rele de pe le uol vor· 
cesc că egronomul şi.a smuls sprân
cenele pentru a ti pe pl",cul unei 
cucoane grase. 

- Liuba, marele exportator de 
porei. săptămâna treo:-ută a cump(i. 
nIt O gâscă din piată şi a vândut, O 
lui Soman, cu 10 lei câştig cural. 
Olire nu câşt:gă mai mult cu cele 
trei dirti prin târguri 1 

Bravo! 

I 
Vin DIIinişan, 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mânciri mai 

eftine ., 1 1 B 1 • la_ ..... eslauran u u~ure, 1, 

Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

HăI .... agi ... 'rrăiască Vaida! 

_ Femeia care singură s'a bo· La Întrunirea de Duminecă ana· 
tezat cucoană, inainte de a face tional tăreniştilor in momentul când 
lucrul acesta, ar fj trebuit sa·şi care d. Iuliu Maniu a spus că d. Vaida 
toată mur!lăria afara din casă şi.. 8 adus la cunoşlinta parlamentului 
epoi să se spele. Şi în~ă ceva, să-şi unguresc că românii nu mai vreau 
imbrace cumsecade straile. s§ facă parte din Ungaria. unul dintre 

_ 1'1t1şlntt HU5Ie105u:ul, la HăI- asisknti e tnooput să fidrlgQ: 
mablu, nu merge aşa cine ca la Trăiască Vaidal 
târguI Aradululuf. în pivnita jidanu. - Ssssi L. Sssl [ •. din toate păr-
Iul. cu merele roşU ş1,.. ' Ne sâsăiturile căutau să impu~ă tă. 

_ Atragem litenliunea medicu'ul cere. Ba. ~nul mai breaz, dm tri· 
veterinar din Hălmagiu asupra pri- bună stn~a: v • 

marului din Băneşti. care vinde carne - Tacl mo, ca Vai da nU'1 de-a 
in mod clandestin. Nu de alta, dar nost ! I 
oamenii se pot uşor îmbolnlivi 

Epigra .... e 
Rău de 101 

Unui pensionar 
Când nu mai laci două parale 
Si nu mai eşti in muncă luat 
Eşti ca" bilelul de lavoare, 
Mai dai ceva.·, şi eşti acceptat- -

Unei domnişoare 
Arta fofografică 
S'o pricepi, eşti în măsură, 
Ai lacut doar practică 
D~s. in... camera obscură. 

Unei învăIătorile 

Cu pudră nu mai da - mă iartă
Dar totul ~ste înzadar' 
Din lut letito eşti crescută 
Şi lutul zău. îl dai cu var. 

Dascălului unit 
Ne-ai promis zău, o mardeală, 
Insă numai când bei vin;~· 
Asta i însă socoteald -- \ 
Nu de om, ci de .as - asin'. -

8. myk 

- De ce IlU vă căsătoriU 1 
- Păi nu găsim casă. 
- De ce fiU stati împreună CU 

socrii 1 
- Nu se poate, cii slau şi ei 111 

un loc cu socrii. 

L-a gLidt 

JeniC8 povesleşte: 
- Intru dar In odaie. Şi cine 

crezi că era culcată pe sofa 1 îm· 
briicată numai Într'un combineson 
ador8bil7 Cine hale 1 Lulu. negre
şit! Eu, Dlnule, trebuia sa fi fosl 
tu acolo, să vezi 1 O dulceaUi 1 
Paşii in vârful picioarelo spre sofa ... 
depusei un sărut uşor pe făuntea el 
curată şi apoi mă strecurai afară, 
tot aşa de incet precum 'i'enlsem. 
Tu, ce aÎ fi făcut în locul meu, 
DJnule 1 
- Exact ce al făclIt şi tu, minei
nosule! 

;a~;:a::: b7~n:;;, ~;:s;~::~ 
satisficând toate gusturile, in execuţie 
burui, cu preţuri de concurenţi la, 

M E 'Fttl 1" ZER ~onre<lI .. n' penlwu d~ l" ~ A~·8d, Paiatul Fisch~r Eliz ;.: :.: 
MenoL ..... Ia MERCUR 

_ ... _.. '.·W ..... ..... .noN "S' dII 

Paiul fa«:lorilur 

Se vorbeşte prin oraş, că la unul 
din oBciile po~t8Ie. fa :torU, pentru 
a avea unde·şi odihni câte'un ceas· 
două, oasele in timpul serviciului de 
noapte. au adunat bani şi şi-au cum· 
părat un pat. 

Dar minune - se spune - pa· 
tul abia cumpărat a cam dispărut 
sau cu alte cuvintel 1 s'a dat altă 
destinatie .. 

Nu vrem să ştim cine 8· fost CII 

chesU6 Constaiăm numai, că nu e 
bine cea făcut. Patul a fost cum
părat de factori şi nu 1 se poate 
da altă destinatie •. 

() pred:.r:are 

In numlirul trecut, dinte' o eclipsă 
de in(ormatiune a unui colabora· 
tor, s'a s':ris, că .. Societatea Prin' 
cipele Mircea- 8 org'mizat concer
fuI violonistului D. Hubermunn şi 
acum al pianistlliui Rubitls!dn_ Si· 
tuatia de fapt e UI m~tolm~8: "Ace· 
ste concerte le organizează Socie. 
tatea pentru prolect:a copilului $i 
nici decum Societatea Principele 
Mircea. Dealtfel, cele publictlte erau 
adresate persoanei de care se vOr· 
bea şi nici decum celor două so· 
cietiiti. 

Nr. 

"Ciupiluri" 
Dlui Brutus zis 

In ziarul .Stirea· I 
rut nişte articole 
la adresa Prof. N. lofgl. 
cilite Senior. 

Multa lume se illtreaba ce-Of 
Avea comun Iorga şi cu Senior. 
Ce'ncercaţi a despica firul de iarbă? 
Nu ~Iiţi? Se potrivesc la barba. 

Dlui Popiţa. 

Straler mi-S cU canel m-a faeu, mama 
lA Tg-Mureş. Ia Dacia, la berarie. 
La. Auer, in tot locu facut-am stra;erie. 
BăI sa ştiţi, eu stra;uesc; Nu dorm 
De cât la dame şi la primărie. 

C •.• d • op... e aZI 

A 

Deunăzi fusei la frate·meu 
z tă, Nepotii mei Raduc şi 
d:.1pă ce şi-au terminat 
o sumă de lucruri import 
flcut. Răduc fabrică un nou 
aerop1an, iar Irina trtbuie să 
teze rochiile păpuşilor. 

Tocmai când sunt mal cu 
jocul lor, intru eu, 
întreb: 

- Ascultă tu, Răducule, 
lrino, care din voi se repede 
t;,tung<>rie să·mi ia nişte 
D m doi lei la care se duce. 
Să fi văzut numai ce ochi 

cruncau; fiecare ştia că nu 
sa arunce sarcina in Epinam 
tu IaU. Deodată Raduc avu 
spiraţie • 

- ştii ceva. unchiule, 
iti dăm noi patru lei ... du.te 

Kedac:,ia nu ilill in c:onti4~bi 
rare nid o c:orespodent« 
___ isă nese.unalii. 

MARE ASORTIMENT de BONEltiltine. 
NE ,i CIOCOLATA se cap''''' • .,. 

ItIESSE 
ARAD, 

apare în fiecare 

Redacţia şî adm-
ARAD, Bdul Carol No, 1 .... 

ABONAMENTE: 
In oraş: 150 lei anual 
In judeţ: 120 lei anual 

Pentru: instituţiuni publice. 
comerciale şi industriale. - . 
şi firme individuale; 1000 Iei 

Redactia nu ia in cons de
rare nici o corespondentli tri· 
misă nesemnaUi.. 

~!s~~ţfe~~e~~~rc3~: •. I~~4u~~ I U LI U A B E 
moara etc. ŞI de foc se afla la firma 

c.orn,", ("; ,mI d.- iem:1J Arad, Piaţa Ştefan cel Mare I 
Direcţia CFR. Pret~lri redus€'. Incercati şi va Vftl 

...... .At ...... , ................ " ten ., Telefon 320. 

Tot ce-ai văzut pe mine: mflnEfi 
p~]ărie, d'imaşi1 cravată şi 

guler, le-am cumpArat dela 

Calitate bună şi pr~turi ce desfid orice concul'ent~ 

ARAD, membru la "CONSUMu şi la· "INLESNIREA" 
_0'1:*,." , u '*'1$14 ,..~ •• ... V ...... ce .. e;, 

Incercaţi şi vâ veţi convinge I 
La Cârnăţătoria şi Măcelăria 

RUDOLF KRIESZEl 
ARAD. Str. Eminescu No. 19 

se află specialităţi de prima calitate de mezeluri, carne 
slănină şi carne ta. Serviciu 

,!f-- ->~ ,; 
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auzit «:ă .• 
Tlganll dela Che"aJu din Of. 

... mai diminetile trecute au ,.ân~ 
1:;. ~rn cârciumarulul1 

Dacă 'o Şiwlll niar fi poştaş 
l "s'ar alege cu o iotă frumoasă? 
. O duduie dio Brad ft creiat o 
... 3 nou8, odusă prin avIon direct 

" Hăimagiu. 
Un functionar dela Valll n'a 
si guste vinul cu ouo ce i I·a 
Mii aia de care IlU mai poti 
,,!ira nfmic din p al 1 

:' :Ăla dela primario dill Bârsa 
~ e voia să se Însoare, acuma nu 

vrea, penru Că se leme de te
" 

'BsronllI din Bârsa îşi va începe 
'rând dădirf'8 c· stelu u': 6şle8plă 

:. ognl'je Crjşul ca S8 aibe de 
lua ghiafă penlru fund~men t? 

DJn C8UZII cJătodei făcu!ă cu 
idul de călre u domn şi doam

j :(1) cioevll dîn B,&d Il inc puf 
: caute un revolver spre impă· 
I 1 

lui Gloriei 
16 Ianuarie 1937, va avea loc 
jubilar al Gloriei, in cafeneaua 
• ace. 

lui va fi desigur o ocaziune de 
i ~ solidară manifestaţie româ
,. deoarece Gloria a Încetat de 
numai un simplu dub sportiv, 

tinde la formarea unei citadele 
manismului la graniţa de vest. 
avo!" care in repetate rânduri 

~ manifestat sentimentele de 
er şi neprecupeţit apărător a 
,eselor româneşti de orice formă, 
I că prin, apelul ce~llanseaza in 
/Stele sale coloane pentru strânge~ 

• românilor într'un bloc indisolubil, 
(t o plăcută datorie sfătuind în~ 
bi asociaţiile femenine din 10.

'te ca să îmbrăţişeze cauza bar 
Grganizat de Gloria, 

I'Qr face prin asta nu numai un 
de solidaritate pentru tot ce ne 
· e, dar vor dovedi, în speţă, 
· principiile anunţate prin mo

cirită la serbarea din ziua de 
e~embrie. 

pă ploaie ••• 
~Iă parte scriem despre găsirea 

SO bilete false la cinema:"Corsou
• 

re chestiunea aceasta s'a se
I şi primăria, şi a decis să se 
rlă de "Corso·. 
bine şi acum, deşi lucrul tre
fâcut înainte ca functionarii 

iriei să trebuiască - probabil 
;!ezentăt - să conducă ffgis
· prin camerele hotelului Cru
A Oi in tovărăşia şi la disere-
· Kornisl 
ll'l'mih'm o Yn.r"'b~re: 

Bravo! 

Iacă io mai gios subscrisu luăn Nojită 
mam luat pân lume şî pân iară să mai văd 
şie zîc uoamini şi am oiuns la Peşca. Sat 
marie păeat că au numa o uită pă carie poti 
men Iără ca sa ti pcierzi copieile gila oDinş; 
r;âfl cină că şiil~lalce uliti Îtl plinie gi cină gi 
să bagă roala pânăn buluc. Şis uoomini faină 

..... ,u._ pado bogati nu ca pala noi. Noa numa ge aşeia 
nu dau io nlmic pă ii că îs pântră ii şi ge aşeia care numa 
cu unguri umblă şi să leresc gi rumâni. Dapa io nu pre' 
şÎep cum îi ca asia. Ţu rumân in tara ta să ce cemi gî un' 
guri şi să gioci tăt aş9 cum iti cântă ii gin higege. Da să i 
mai dati dreacului, 7 ie llâ'1llesc rumâni că ,indm; JID OFDra 
să împrecinesc ca rumâlli pântru că le plaşifl ii. Dară. Un· 
guri să impreciniesc cu rumâni că să i şiufuleşî să facă să 
le fie şiudă la seiaJalti rumâni pă aşeia care îs prieceni cu 
unguri. Şi rumâna bun să lasă, Ba am auzit că on pârlit gt 
ungur ii sărbut cU 0'1 fiscalaş rumân. Apu lucruri gt aieş
cea nus bunie. Atunş; geaficea merem noi şi strâgăm că nie 
duşiem până la Budapeşla. că tai nu nie "uc.am duş/e dacă 
domni nQşci gi TUmân iş tăt cu unguri. Că să Iăt gângesc io 
că Şl unguru aşiela balal potca lui ii tăI uom ca minie şi ca 
cine vete Toagere numa ii Îmbrăcai in hainie negre da ge 
şciut nu şei iei mai mult cu minie o ca cine. Atunş; dreacu 
mai prişepe· gi şe la domni gi rumân lie plaşie mai mult gi ii 
cât ge noi ge paori carie sâncem tăI foită ge rumân ca şi 
domnii noşci corie când or fost prunşi or mars cu gâşcile la 
iarbă ca şl prunşi lu sorame sărace. Apu nu noi nis vina că 
toţi noşci nu ngor putul da la işcoli. Şi gi near li dlt şine 
ar fi omu paor~ dacă tăt. am fi domni. 

Aşe dară. Eu vă mai scriu io nu ma să nie cam trămi
cel' abolimEntu ca altleliu nU vă dăm carindariu la Crăşiun. 

AI vosta 
luan Nojifii. 

~ ................................................ ••••• •••••••• 111 ••••••••••••••••••••••• IUII ............ _. ~ 
~ ...................................................................................... "......wIt- •••••••• Y.1: 

i( FRANCISC GARTNER .. "ii .. .. - -- -- -ii sculptor 'ii tâmplar, ('xecută tot felul de mobile. g 
!5 vitrinE'. lucru de clâdire şi tâmplăriet eftin şi prompt g 
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Huppert şi Goda 
croitorie 

ARAD, Str. 

Primaria pe ciml va trage la ras, 
pundere în afacerea aceasta? 

Baritiu Ne. 13 
TELEFON 231 
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Concert 

Jof 10 Dec. Ia orele 9 seora 1'8 
oveo loc la Pa1atul Cultural un 
concert dat de Adrian Cirliu 'enor 
delo radio Viena cu următorul pro
gram: 

1. r. Brediceanu: Cine m'aude 
cântând. 

2. P. Tosti: [dea1. 
3. Perez - de Carma: Romania 

spagnola - Mlirio Mari. 
4. T. Brediceana: Doine de pe 

Mureş. 
5. o) G. Bizet: ArIe din Opera 

Pescatori de perle. 
b) Verdi: Arie din Opera Rigo

IeU. Quesla, Quella. 
6. F. Lf!hur: SchOn ist die WeU ; 

Laud des Lăchelns; (Vâgyom egy 
no utân); Friderika lFetilo ce dCH~ 
gă- mI eşti). 

7. Mayerbeer: Arfe din Opera 
.. Afrikana- (Land so Wunderhllr). 

8. o) Brediceanu: Băfrânele haine 
grele. 

b) E. Montia: L .... fântână cu gă
leată. 

9. Flotow: Arie din Opera .Mar-
tha" • 

10. P. TOBU: Canzone It8U~ne. 
ii, S. Drăgoi: Doine din:Banat 
12. F- Schuber: Sfandchen 
13. Goga-Dumitreşti: BătrânIi. 
14. a) Massenet: Arie din Opera 

.Manon", 
b) Pucini: Arie din Opera rosca 

act. 111. 
15. G. Verdi: Ârie din Opera 

RigoleUo .La donna e mobile-, 
La pion DI ,Dr. Aurel Boliş. . 

"Szlnhâzl Elet" 

După cum se ştie, Inlroducerea 
ci!irtilor şi revistelor româneşti in 
Ungaria, este Interzi~ă. In schimb la 
noi intră zilnic. vogoan ~ intregi de 
maculatură tipărită la Budapest. A. 
cellsto insii nu-i de ajuns. UngurU 
nu se multumesc cu atât, ci in re· 
vistele lor destinate României. vAră 
şi freicolorul unguresc, 6şa ca să 
nu·1 uite ungurii d ·oici. C8zul s·o. 
Întâmpla' cu "SzinMzl Ele.- revistă 
pe care o citesc şi o multume de 
români. 

Oare ftuforitătile noastre n'au 
nimic de zIs in chestlunea acellsta1 

lnlrebăm lucrul acesta t pentrUCă 
dacă cinema .Corso" a tras chiu
lui statului, desigur şi-a înşelat şi 
tovarăşul de afaceri. 

D. Ştefanuf - cel mai in măSt'r.l 
să ştie - are covântul! 

~ADALBERT 
i I SZABO Au sosit 

aparatele de rod;o 
t::ele IUBIM IDoderne, 
Dl.odel t93:E, seria: 

~l 
~ 

Mare maga:t:io de sliclărie - şi porcelanurl -Kapsch, Standard, Eumig, Mi
nerva, Radione,Ingelen, Orion 
în mare asortiment, cu preţuri 
extrem de ieftine şi în condi-

inlSmund H-::Immor ŞI· ~iul !iuni de plată. '!vantajoase. -: 
~ I U (,. 1 fi rate. EXpOZiţIe permanenta 
M~. Bul. Regele rerdînand fio. 21. de aparate de radio. 

~~ Arad, Bul. Reu. Maria 20 
t~ 

Cel mai eftiin izvor de procurare 

de cf1douri pentru Crăciun. -
tn • ..»4 e • 

hitg eftiu de CrAciun 
r in stofe pentru doamne şi pentru 

domni. Duflinuri şi f1anele, 

Articole ceramice moderne, 
porcelan argintat, 

cristaluri de plumb, 
obiecte de artă 

1n mare asortiment Ia FIRMA e 
lckertnann şi Hiibner ,-___________ --.J 

~iD, Bul. ~egele Ferdloand 2S ~~~~~~~~~~~~~~~~--~~._~~~~~~~ 

• Rugăm achit.ţi Abonamentul! 

1c 

. , 
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Cât produce gunoiul 
- o meserie murdară, dar bănoasă -

# 

Desigur. nImănui nu i-a dat prin 
gând sa calculeze cât produce tran
sportarea gunoiu!ul de prin casele 
şi curtile din oraş şi prin urmare 
cât câştigă guncierii, aceşti oameni 
care zi de zi respira mirosul infect 
al ramaşitelor dela masa boierilor. 
Suntem siguri, că mu;ti dinlre citi· 
tori au compătimit de multe ori pe 
oamenii incredintati cu căratul gu
noiului din lada murdară şi Iniec
tă, aşezată spre fundul curtii pen
tru a nu·i simti mirosul.: Cu toate 
aceste, noi sU5tinem contrarul, că 
adică nu trebuesc compălimiti• Ci
titorii nostri au făcut şi ei lucrul 
acesta, poate intr'o ID8sură mai mică 
atunci când după ziuă de 1 a fie-
cărui luni, gunoierii s'au prezentat 
cu o fifuică, - drept chitantă pen· 
tru cei 20 lei ce-i incaseaza drept 
cost al transportării gunoiului. 

Da, 20 lei lunar se plateşte a· 
proape de fiecare casă - zicem 
aproape, pentrucă În unele case 
fiecare chiriaş plăteşte aparte câte 
20 lei - pentru transportul guno
iului. In aparentă suma nu e marE'. 
Credem. Pentru unii o fi şi e na
tural să fie. 

EI bine, de această sumă infim?, 
]a Arad oamenii se imbogăfesc ŞI 
se Jln cu dintii de intreprinderile 
de cărat gunoiul. căci or fi aceste in
tre prinderi murdare şi puturoasf, 
dar aceasta nu contează de vreme 
cead\Jc bani grel. .• 

Nu-cerem sa fim crezuti pe cuvânt 
. când afirmăm că oamenii se imbo
gatesc din ... gunoi. Nu. ci vom do
vedi cu cifre. 

Iată, In Arad sunt 14.000 de case. 
Socotiti după fiecare casă numai 
20 lei lunar... Veti avea. odată 
280.000 Jei. Deci o sumă destul de 
rumoasă. 

le vin ba.nii acasă fără nici o muncă 
- aceasta e făcută de nişte anga
jafi platitI destul de prost - nu se 
multumesc numai cu această favoare 
pe care o detm dm gratia munici
piului, ci se ocupă şi cu alte afa
cerit a căror natură nu interesează 
acum. 

Un lucru ciudat in toată chestiu
nea aceasta, este faptul că primă
ria a intocmit un proect de regula
ment pentru curălenia publică, im
plicit şi pentru reglementarea tran-

sportării gunoiuluI. regulament ce 
l-a trimis ia ministerul de interne. 
ŞI acolo zace de câtiva ani, cu toate 
straduintele primariei de ai obtine 
aprobarea ••• 

Probabil, cineva are interesul ca 
rfguiamentul să nu fie votat! •.• 
aşa ni s'a spus la primărie când 
ne-am interesat de chestiune. Şi 
aşa trebue să fie. Că cine o avea 
interesul. nu ne interesează. Iese 
el la iveală, mai degrabă de cum 
se aşteaptă I 

.... . In urDIarIre ••• 
- FăI ... real -

Avem noi românii. o administra· Răspunsul Jui nu veni la timp, iar 
fie, cari in nici un .caz nu poate fi drept orientare au fost trimişi ia ser
trecuta alături de administratiile viciul tehnic care la rândul său i a 
fară cusur. Dar ce-i poli face? Când trimis la serviciul economic şi de 
la birourile, frumos lustruite, în- acolo, mal departe la serviciul ca
conjurate de ginglşe dacUografa dastraJ, de unde in finE', au eşit tot 
stau iu jilturi bme CăptuşIte în ca- aşa de lamUriti, după cum au şi 
tuea portocalie .şefi- de rasă latină, intraU ... 
a pretinde desclfrari prompte in Copleşiti de o oseală şi cu ca
chestiuni ce te-ar interesa la mo- petele buimădte fură nevoiti Să-şi 
ment, - e greu de aşteptat. Patania vadă inainte de treabă şi fără lă. 
a doui ziarişti - reprHentanlh ce- muririle urmărite ... 
Jei de a patra puteri in Stat - tre- Noroc că eclipsa informatiunilor 
când pe la unul dintre înaltele oficiale. a fost complectata de... o 
noastre institutiuni administrative oarecare hartă a oraşului tiparită 
locale, ca sa nu~i zicem pe nume - tn două limbi - română şi ma. 
primărie - vOIau sa afle. in interes ghlară - în anul 1932 dela Hristos 
public niscaiva date, au fost nevoiti şi 14 de stăpânire românească! ... 
să treacă pragul suszlselor birouri. 

Ce li se părea lor o nimicit toată, . Nu invidiază n,imeni, nici .Iea.f~ 
deveni pentru inaltii demnitari -.. do~r:llor d.e C~rI fu vorba ş! mCI 
locatarii fotoliitor bine arcuite - 9 . P?Zltl~.-.1O timp şi sp~tlU -
adev~rată calamitate. ... f!mdc~.1 şhut ~ă. sunţ ?emm func-

Şeful adm!nlstratlv a fost rugat t~onafl al administratiei noastre na
să le spuna cam câte străzi are llonale.! .. 
oraşul. Doui ,raibări 

Nr. 

BraTo-Sporl ! 
Campionatele de toamnă 

prăvit. 
Gloria - preocuparea 

săptămânală - şi-a cucerit un 
onorabil prin stralucita victorie 
purtată asupra team.ului 
Mat(hul de Duminecă nu se 
Gloria la sfârşit de sezon, a 
dit o formă mare. 

Aceasta însă nu ne îm 
facem o remucă: şi anul 
sfârşit tot in formă 
sezonul de primăvară l-a 
prost, pierzând ce-a câstigat, 
adică rămănând tot acolo 
incheiat. 

Am vrea ca in primăvară, 
. să la firul und~ la lăsat 
să Înceapă matchurile in 
mare şi şă şi·o pastreze 
sfârşit. 

- Amef.a deşi a încheiat 
loc, care putea fi şi mai bun, 
ne inspiră temeri. Echipa are 
surse - de tot feJul- şi'n 
vară, desIgur. va {prezenta 
ireol greu de trecut pentru 

D. Reus:.: 
Camera de comert in şeOII~JIti~ 

saplăm6na trecută a pro 
Ira număruluI mare de 
oraş •.• 

Insii, II uitat sit protesteze 
faptu'ui C8 d. Reusz -
~.bricant de Itcheururi - lire in 
nu mai plllln de 42 cârciumi. 

Ottre de aceia " fost omis 
testul pentru d ReUSI e 
bogat1 
Val de Dtlne 

Pe o cunoscută duduie o 
un fost cavaler el el: 

- N'ali tixa' nici acum dela 
sătoriei 1 

Nul.. EI se hofi!ireşte aşa de 
- Asta·1 semn bun I 
- O fi el semn bun, dar 

g6ndesc co acum III căsătorie 
decide aşa de greu, ce·o face 
o fi să divortăm 1" 

Suma aceasta nu intră in buzu
narele unui singur om, ci în buzu
narele alor 16 intreprinderi pentru 
transportul gunoiului cari şi-au im
partit oraşul în 16 circumscripfjunt. 
Fiecare intreprindere - vorba vine 
intreprindere, pentru că fiecare e 
un singur om, afară de câteva es· 
ceptii unde nu un om detine concr
siunea, ci o familie detine mai multe 
concesiuni pe numele diferit:lor ei 
membd, începând dela soacră până 
la nepoată! - incasează câte 
17.500 lei lunar. Hal să zicem, că 
fiecare concesionar are o regie lu
nară de 7500 lei - ceiace este extrem 

ce c:::lc:::lc:::l c:::l c:::l c:::I J::::l J::::l J::::l C C&::::Jcc C ce e e Cc:::::lc:::lc:::l c:::I c:::IC Cc:::::Ic::Jt::Jt::Jc::J 1::1 c:::::J 1::1 Cll:lC{ 
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ZWACK Fabrică de Lichior, 

Rom şi Cognac S. A. Ara 
STRADA MIRCEA STANESCU No. 

~ Renumitul şi toate . se găsesc de vânzarel 
D UN.-TCU~]IA" produ6elezw~ ",crT/toate magazinele 
D .11 1 r ~ fabrieei .t-l. ~ de eoloniale ,1 dalie 
CI::lt::Jt::Jc:::lCJ::::lI::I&::::Jt::Jt::Jeccoc::JI::lCc:::lI::lCCc:::Ict::JI::lCc:::Ic::JCOCCI::I 

de mult t - aşa că·j mai rămâne ~(~l( 
lunar un venit net de 10000 lei. 
In1r'un an - gunoiul trebue cărat zi 
de zi, vara şi Iarna, - câştigâ deci ~I ~ 

de Mureş şi de Dunăre în permanentă, cu preţurile cele 
mai efline ICRE DE CRAP DE MANClURIA şi ICRE NEGRE 
precum şi tot felul de brânzeturi. apoi ghiudem şi pastramă, 
telemea se găsesc zilnic în magazinul de coloniale 

RAspuns ,1 replicA 

La unul din ceaiurile 

120.000 lei. - _ 
EI, dar oamenii aceştia, cărora 

IOSIF ' KOHN Arad, vis-a-vis de 
Biserica luterană. 

tinAr avocat. a fost silit de 
niente, să invite la dans 
c08nă mal În v6rst8 şi 
polenti. Nu-I p.ăcu "vocatului 
bea 8sla, dar n'avu ;ce face. 
coana, care a observet că 
tului nu·1 face plăcere I a 
spunA.du-l : 

Stofa ideală pentru costumul de toamnă 
al domnului elegant este: 

"ELTEX IO," - - mtr. 470.- lei 
"ELTEX .1:." - - mtr. 580.- Jet 
.. ELTEX I.",O" - - wtr 640.- lei 
MarcA InregistratA la Trib. Ilfov. NO.235 -1 - 1936 

Depozit exclusiv pentru judetele Arad şi Hunedoara 
Mare 1l8ortiment de stofe exclusive Scheerg din fir englezesc 
pentru paltoane de iarnă pentru domni fi doamne precum şi 

pentru costume bărbăteşti. 
A.m menţinut vechUe preturi! 

H. WIESEL 
poatAvArle, A.rad, 

"'" r' ~ .; ••• f" ~~ .. $~~ ~ ~;~~.:,.r.: ",:".:' ~:;:-;~~ ::..!':-" ţ...: ,::..:".._~ d., ... ' ... ~ _~.;:.;;ţ'. '"'-ţ • : .... .. .J, "'~.~ ~. ~.~ _.~ 
----~- ~ ... -

'lk~:;;:urc;r;~f bu'ită;asox"xx= 
. cumpărare 

lLa Bazarul de. 
) ~ . 
: Concurenta.: 
Al ORAŞULUI ARAD " , .• 
PIATA AVRAM IANCU 

::> &sa &S8293&-V2( .. V52QSX&952S6dX6 ( 

K MANII 
Produsele Brânzăriei româneşti 

- Multumesc, eşti foarte 
dar nu dansez cu un copiii 

- Vă rog sii mii scuza~, 
nI - răspunse avocatul -
ştiam co suntell gravie! J... 

"AROMAT" 
sunt unicele in România premiate 1. toate expoziţiile cu medalia dt 
Consumaţi specialităţile noastre, ca vestitul 

'1, Kg. dela 25 la 62 Lei, Caşcaval de PARMA dela Lei 25, 
dela 20 Lei, Telemea de toamnă dela 12, Pirtr&mi de .iad 
tau de iarnă dela 13 Lei '1, KJr. ji multe alte specialitiţi, ,Uiţi la 
,OTc, ........ de "~ROM .. \ T" Ind. "U .... Arad, Calea ......... nJuu 

00 Tiparul Tipoarafiei .Dieccy.ane" lmtitut de Arte srafice, Arad 

.. 
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