
ziaristului . .. 
la lnetput de serls 

mI! slintem siguri dacc't ne l'om 
ma,turisl eândul fntl'te, la, 

putea, o vom face fd,tJ ura 
fII cadrele st,lcte ale 

• Am precizat lucrul il, 
ca sd ramdnd,1 sd nu dea 

la discutII uIte/ioa". 
sa incepem. Un colee de m~ 

nollttll'l'lt al unul ziar ain 
Q fost - oare cum sd 

? - erav ofensat de lin 
politienesc. MotlJ,luJ? A 

câteva corespondente - vlo
o recunoa~tem - la adrtsa 
cap de autoritate din loeall
Ca acfle corespondente alt, 
drepte Iau nu, pe noi nu ne in

PrÎncipalal e forma in 
I.'a raspuns zlarlstulal. Ofensa 
s'a adus - Indiferent de unde 

- constituI! un ati de bar
şi e ultimul mi/Joc şi poate 

IIIloş - zicem poate, Plnt,u 
sunt ,i altele - prin cari 
rdspunde unui mâna/tor 

Sunt atâtea ctil. dtla 
tn judecatd pând la polemică, 

, cart se poate vorbi cu un ziQ~ 
r~cât 'ntrtbuJntarea 'IIo/ensei" 

o descall/ican a celui 
la ea. 
resptcttv, a sesizat orea· 
cart face parte - Aso· 

iatlSlrJiOr şi Pllbliclştilor Ro
- dtSpre cele el i 

IlIIrUI71DU:ll. Asociaţia a redactat 
care a fost ttlmis 

din localitate, comunicat ce 
au a apdrut in nici unul. UnI t 
"fuzând sd·l pubJlce pentru 

alrele pmtru altul. (L'l 
1:Olllirmt(:allll apart in altd paTle 

,-.. 
2 IEI -

.~. 

Fernt eu tarea ••• -otetn 1 ni 
.. , 

Confiscarea de câtre serviciul sanitar· a otetului produs 
de fabricii· "margÎnea ... Reşita" produce complicaţi uni 

Ziarele au scris 2ilele trecute ci _ La partea analiză. buletinul cup. 
serviciul sanitar al judeţului, in baza nnde următoarele: "sticla originali, 
nnor analize făcute la laboratorul inchisi cu inscripţia: oţet din vin 
de igienă şi analize din localitate, a 9% Marginea Reşiţa S, A. R. Timi· 
dispus confiscarea unor stocuri de şaara, 280-300 gr. Acciditatea ex~ 
oţet produs de fabrica .Marginea primară in acid ace tic 9%. Extrac" 
Reşiţa S. A. M din Timişoara. Faptul tul 0,355 gr. Acizi organ ici : nimic, 
deşi in aparentă pare să fie lichidat Acizi microbi: nimic. Metale toxice: 
cu această confiscare, a dat naştere~' nimic.- . 
Ia complicaţiuni cari pun şi scot in Acesta e rezultatul analizei. Din 
evidenţă fapte care n'ar trebui să se el rezultă clar, ci oţetul pus pe piaţă. 
petreacă intr'un stat civilizat şi ciI o de fabrica Marginea Rl:şita, nu este 
viaţă morală la inălţimea lui. Dar să din vin, cum anunţă etichetele de 
procedăm metodic. pe sticlă, ci din esenţă, în c.Qntra 

Rezultatul analizei dicţie flagrantă cu legea pentru PI'O-
Buletinul i:le analiză. emis de la- tecţia produselor viticole, creată 

bacatorul de igienă sub No. 376/ pentru protejarea recoltei de vin. In 
1937, dupa ce a examinat produsele . afară de aceasta, procentul extractu. 
fibricei ~Marginea- Reşita~ constată. lui ce trebue să-I conţină oţetul, 
la concluzii şi observaţii următoare- este 3% - prevăzut de lege "-'- iar 
le: ~nereglemientarM. Nu este oţet oţetul fabricat de societatea Margi
din vin, ci oţet preparat prin dilua- nea Reşiţa. aşa cum constată autorul 
rea-esenţei de oţet. Nu indeplineste analizei, este abia de 0,355 gr Deci 
condiţiuniIe art. 218 al. 3 având ex. lucruri cari contravin legilor şi dis· 
tractul foarte şi contravine la art. 2 poziţiunilor în vigoare, luate chiar 
al. 4 din regulamentul pentru cont. pentru a pune c.!păt fabricării oţetu· 
rolul alimentelor $Î beuturilor fiind lui din esenţă, . 
că oţetul 11U -corespunde cu denu In baza acestui rezultat, organele 

S serviciului sanitar au dispus confis-
mirea scrisă pe stic la, e va opri d 
debitarea şi punerea în consumaţie carea pro uselor "Marginea· Reşiţa-. 
el acestui otet Se '\Ta pl:depsi fabri Grandomania âvocatului' 
ca "Marginea-Reşiţa" din Timişoara 
pentru că pune in vânzare pe piaţa 
oţet din esenţă sub numeJe de b~t 
din vin N

• 

Lipsa de solldtintate de azi, "'a a
vea efecte mâine. Mei a Jace gaZt
tdrte polltlC'tJ, nu inseamnd sd jtl 
uneaUa inconştienld. Faci eazetdrle 
polit/ro, nll1ut de zis. dur splrUul 
de camarad. de COlfg. e mai presttf 
de toatt. Da, trecem mai departe. 
sa admItem 'd din .anumite mo
tih" nu te poţt BOl/dariza 'Il cel 
ofensat. - deşi areosta ISft laşt
tate infti tn caZli1 aCesta fiU trebue .. 
1111 e cinst. t şi drept, să porfltrtt in
trigI, sel lansezl svon"ri contra .vle 
ttf1rel· # nici sd lael acte ~ r/~ 
edrllldf in ce pnVtşte ntnvroclrea 
coleeulni. 

ŞI In ac,astd .p'/~nld ·UNI stdm 
tu .. lndependenla- ctloi'lolt~? 

Am strl, ule de mai su&, cald 
PUfttllt 1J sttlViltf vtZlulltl de stlollllrl 
tendentioase la adrtsa eliui oftn$Ql; 
ea sd rtsmlntim relor IR dltpt ca 
ItU "Dt jflce ce vor. ca 8e1 adm -
oldt.,i tH Asociaţia ziariştilor. Ii 
Publlci,tllor - il satisfacţie coll
euluJ Diensal ,i mat cu seama prnt,,, a erdla ~d ,.Rem la dellUliltdta 
".astrtJ de Ziarişti, Indi!tTtlfI mm 
o tnteke şi CO!lUP alţii ... 

Insă fabrica din Timişoara -- care 
in treacăt fie zis, lucreaza cu capital 
!itrein şi are ca director general pe 
un oarecare Frankl, iar ca director 
executiv un Somlo oarecare - nu s'a 
mulţumit să. ia la cunoştinţă cotra· 
venţia făcută. să achite amenzile le· 
gale şi sa· şi îmbunătâtească produ 
seIe, ci a recurs la alte mijloace. 
Primul dintre aceste a fost trimite
rea inginerului de mine Rudolf 
Bonnert, avocat şi şeful contencio 
Bului fabricei, la serviciul sanitar al 
judetului pentru a se interesa de 
chestiune şi a protesta. La servjciul 
sanitar acest advocat Rudolf Bonnert, 
în loc să aibă o atitudine tuviind
oasă, ,'a purtat într'un mod foarte 
obraznic, ameninţând pe d. dr Ala' 
morl:al1U, IOcţiitorul dlui dr D. CosIila 
şeful serviciului. Intre altde, avoca
tul Bonnert adresându·se drului 
Alămoreanu • :spus tă organele &4, 
nitare sunt neserioase, ci analizele 
nu corespund situaţiei de fapt de· 
oarece ei - fabrica - au ade că 
otetul este fabricat din vin, şi altele 
de felul acesl'a. D. dr Alămoreanu 
nu s'a intimidat de obraznicia mino 
ritarului, ci ]- a pus la locul să.u. lai' 
cum la disc.uţîe au asistat mai mulţi 
martori, numele lor au fOfit notate 
in ved«ea uneiacţionări in judeca
tă a avoutului Bonnerl. 

Afacerea continui 
, Jnsălucrurile nu s'au terminat nici 
aci. Avocatul Bonnert a părăsit furios 
birourile serviciului sanitar şi oraşul. 
Urmarea a fost că Mercuri dimine, 
aţa in ziarele minoritare din Arad, 
a apărut • Tribuna liberă· urmatorul 
anunţ: . 

.. Anunţul serviciului sanitar alora
sului. Referitor la oţetul produs de 
fabrica "Marginea lZeşiţa" ministerul 
sănătăţii prin ordinul circular No. 
62121/1937 din 5 AUg!lst ~i !,rin 
ordinul cî[~ular. No. 4332/1 Q 37 din 
9 Augu,"t.,1·â'~';..~nectoratujui sani
tar din~îJh;şoaci. ~ a oed.aBt nrodu
sele numitei fabrici de legale şi se 
pot vinde liber in comert. Cele d..:: 
mai sus setvesc pentru. lămurirea 
comercianţilor'~ publiculuk..t\rad, 
10 August 1937. "Semnat. Dr, Vasile 
CUCUI medic lef". . ~ 

Punând laţa. în faţă rezultatul ana 
IizeÎ făcute la laboratorul diQ Arad 
cu ordinele ministerului să.nât'lN.. şi 
a inspectoratului sanitar din Timi
şoara. este imposibil să nu se observI! 
contradicţia flagrantă dintre ele, Oa
meriii de bună ctedinţă vor da. de
sigur dreptate, ordinelor ofiCiale, şi 
aşa am fi facut Şi not, dacă in acd.1Şi 
ziare "- ca după cum bine se ştie 
nu scapă niciodati prilejul de a lovi 
in tpt ce e românesc -- nu am fi 
găsit,atnestec.at printre alte artiCot~ 
şi informaţi, un scurt reportaj privi· 
tor la chestiunea care h~ inter~seaza. 
Sursa acelui reportaj, după citire, 
este evidenţa $i pentru oricin~, chiar 
laic fiind, c'onţinutul lui contrazice, 
prin nervozitatea lui, afirmaţiunea 
din ordinele ofiCiale. Iată, dăm in 
~adu~ere ,:onţinutu!. report~;ul~i .... 
Identic - In toate ziarele mmontare 
din Arad: 

"In trecutut apropiat s'a răspândit 
ştiri, prin cari nechemaţi, au afirmat 
că produsele "Margin("a-Reşiţa" S,A.R: 
nU rore!lpYn~ Can diţiuniJor lt'~Ie. 
Birourile dih TImişoara ale fabricti 
a lu.at măsurile fiece.sate pentru de~r. 
minţirea afirmaţiunilor, iar pentru 
noi - adid penttuziarele minori
tare - a dat următoarele lămurire 
tehnică: . 

.. Este hatUta) ca .• Mârgifita·Reşiţil' 
si fabrice oţetul din "in, dUpă Ille . 
tode proprii ... ,tîinţÎfi-~el uri au 

. f06t aproba~ de autOl'lbiti, de mî~. 
nistetul agritultuHi. $i oomenH1ot, 
direetia viticolâ .. ministerUl sănâtăţii, 
după eoaliule -legale. . . . 
- .Gu5tul e~nti calitatea ti lip" 
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Năf;flac 

. :--"Mare şmecher se crede .... Pop", 
Niculaie! Şi. fiindcă azi suntem si
tltt să-I punem in Joc de flUnte, 
vom mai povesti o altă faptă creş
tinească a sa. In dorinta sa mare 
de-a vedea pe toată lumea bine 
îmbrâcat~~ şi deci şi pe AnkJ, a dat 
dispozîtli comerdantuJui FriedJ. in 
casele căruia îşi au birtul, Doşnye
koaiele să furnizeze .Tomantei- sale 
favorite. orice va cere pen1ru a se 
îmbrăca Romanta prof.tând de o· 

;5 cazie~ si a facut cumpărături. in va
Joare de câteva mii de lei. Du oa 
ce (omerciantul a furnizat marfa':"" 
pe bal bi popii - s'a prfZ 'ntat cu 
._bctula. Popa Î!'1să, nimic! Că fa 
nu plăteşte, că să plătească roman ta 
şi mamasa, b:t a mai şi injurat IH 
comerciant. pentrucă l-a dat ma,fa. 

rată la ce se pretează un pre
tins slujitor al altarului Nu ţi-e ru
şine, dacă nu la nas, măcar in altă 
parte ? .. 

- Săptămâna aceasta Popa Ni· 
culaie (uite Mikloş, că tot de per
soana ta ne· •• ocupăm!) a fost la 
Arad. De ~ici a plecat încărcat cu 
.JJocun- (pachete) incât abia le 
putea duce. Suntem <urioşl, c..au 
continut şi - mai ales - p.ntru 
cine au fost cumparatl? .. 

- Mâna dreaptă a Rospatinalai 
(aha. că te inforfecarăm iarăşi pă· 
rin te şi. nu ştim zău. cum ai să ne 
s.capi!) B.la Hala,;yJ, l-a cam .•. 
părăsit. Ar putea acum să ne spu .. 
nă cin. il furnizează muieri Popii ? 

- Jidanul Găbor Joşca nu se 
astâmpără! Vorbeşte verzi şi us 
eate pe socoteala n03strZ. Ba m~i 
are trupeul să afirme ca ne·a Şl 
bătut 1 

... Apoi hlpân.A')ă.!I\L mai vorb~şli 
~-~.~---- de .. -;·ttlni~~ in casa spânzuratufu;, că 

o pafeşti cu noi! Prea ai devenit 
____ obraznic dela un timp, dar avem 

~-. noi ac ş~ de ... perc{unH tai! 

---

. ~-Duminecă 15 Aagust "So
cietatll Tinfrimei Române- aran
jează un FESTIVAL A ((TISTI· 
CQ, CULTURA.L, in sala "Dacia.
Romdnii trebui, să li, loţi pre
zenti., 

AI auzit că ..• 
... U n tinerel din coborâşul Aciuţii. 

voind să se insoare cu baptisti a 
fost refuzat şi trimis să păzească un 
pod de grajd din vecini unde şi~a 
pierdut şi pălăria? , 

... Şeful din Baia de Criş când ci~ 
lătoreşte la Vaţa ia un singur bilet 
şi călătoresc 6 persoane cu el? (Măi 
că faină, i reducerea asta şi bine 
ne ar prinde şi nouă 1) 

... Unul din Pleşcuţa,· însurat de 
puţin timp, ar vrea să. şi lege ne
vasta dar nu poate, pentru că şi· a 
pierdut "funia" la o nană de peste 
drum? 

... La Miniş, creferistul Ion. arată 
poze de femei, adică ilustrate cum
părate din pravălie, spunand că sunt 
miresele lui? . -NU vA PIERDEŢI TIMPUL I 
autând in ziare ti reviste articole cari 
pomenesc numele dv •. sau tratind prob.
lemele cari vă interesează, căci o insti~ 
tuţle _perial creată ,i bine organizată 
pentru aceasta poate face acest lucru mll; 

bine şi miU ehIn Cll dvs. 

'HServklul Gazetelor" 
Agenţie internaţională de presă ~i publicitate 
Directori: Emil Samoila ~j Th. Iorv Bucu~ 
reşri, Str, SI. Constantin 24_ T elefon 3-16~ 15 
urmăreşte tot ce !le publică in cele circa 
1@ publicaţii din R.omânia, iar prin 
intermediul celor 102 agenţii similare 
din .trăinătate, tot ce se scrie in preBa 
din toati lumea ,i procură tăeturl de 
presă ~upra oricărei personalităţii sau subiect 
Cereţ1 telefonic sau in scris prospecte Iă
~u~tc:a~ sau_o prob~ gratuiti de o săp~ 
tarD.ana, wdlca.nd subiectul care vă intete~ 

seaz.i_ 

Bravo! 

Dela Popa Nicolae citire! ... 
- Textul altei scrisori de dragoste -

Pablicim in continuare, textui al
tei scrisori de dragoste ale Raspu, 
rinului dela Nădlac. Această scrisoa~ 

. re lasă să se vadă până unde poate 
merge prostia omeneascâ, atunci când 
predici apă şi bei vin ... 

Stimată Anka r 

inainte «1 puţin casa mea va fi ferită 
de vizitele ule dt" cari astfel nu mai 
am nevoe, cu atât mai puţin de fo, 
tografiile tale. Ai promis ca eri Îmi tri, 
miii batista, dar eu pretind şi bticea~ 
gul, care e la tine, ori l~ai dat cuiva. 

. Toate aeeSk sâ mi le trimiţi im~diat 
dacă mai ai în tine un pic de cinste 
ce nu trag la indoială. 

Acestei ţinute a tale fU cue de 5 
. ani o afişezi, nu am altceva de răs 
puns decât: cum e omul aşa e şi 

ştiu cu siguranţă că azi toată ziua 
ai fost în Nădlac. De un timp încoace 
observ În atitudinea ta o schimbare, 
da, ducind eri fotografiile tale, în locul 
că,ora azi nu mi-ai adus altele, cu toa· 
te că trai acasa şi cu toate că mi~ai 
promis sus şi tare, că azi la 1 după 
masă le aduci, ai dovtdit ruptura ta 
definitivă, la cart am rontribuit li eu, 
aceasta este doliul tău. Fie voia ta, pe 
care ai afirmat.o dealtfel cu minciuni .. 

, opera. Dar.o să ne mai întâlnim odată, 
asta va fi ultima ~i anume la 1 No~ 
tmme ce nu·i mai atât de depărtată. 
Fii fericitii. Puteai să faci altfel, intr'o 
formă mai cinstitâ. Dumnezeu cu tine. 
Mai amintesc doar că-mi datorezi cu 
1400 lei. 

De mai bine de câteva săptămâni. 
aproape fiecare cuvant al feiu pentru . 
mine a fost o minciună, astfel spar~ 
gerea geamuJui cumpărarea celor 
dou.i perechi de pantofi şi altele, pe 
cari deeacea le ai făcut ca să mă 
storci de bani, fii fericită cu ei. Cel 
puţin acum sunt in elar cu tine. De 

. un timp incoace, una dupa alta: ne' 
plăceri paguhe şi ruşine m'au aiuns 
din cauza ta. Cu ruptura, pe care ai 
făcut~o cu purtarea~ţi barbară. De azi 

Almaş 

Inci ceva poate fi, 
Dacă vreţi a le citi. 

a, 
Măcelarul nost vestit 
De meserie plictisit, 
E in schimb Băluta lui 
Ca şi floarea soarelui, 

Că, 
Barbiriţa noastră fati 
Cu Pavel nu-i cununată, 
Cunună-te Pavele 
Să-i mai scadă ... obrajii, 

Că, 
Şeful nost din M.1derat 
Iară sa pus pc'nsurat, 
Domiciliul şi-a schimbat· 
Peste vale colea'n sat, 

Că, 
Gintu nost şi cu Lica 
Lăcătiş şi cu Rada, 
Nu se pot ei im păca 
~ân.ă ce se va afla, 
tel cu musca pe ciciuJă, 

Ourahont 

-~ , . , 

- Unui "nagy vitezA din Gura 
hont, jucând cărţi in crâşma lui 
Fucks, la un moment dat i-a apărut 
inainte scumpa i jumătate şi.l bagă 
in fabrica de palme, de nu ştia în
cotro s'o ia. 

- Fain viteaz, ficiorul ma mii. 

Cuvin 
Marele escursionist Sărbu, a în· 

ceput odată cu sportul şi escursiile 
pe ruta Cuvin-Măderat~ Agriş. 

... Păcat insă ci nu mai are bilet 
pe tramvai - vrea el ca'i corespon
dent la vreo patru ziare! - astfel 
că mândrele lui .. dela Radna şi Li .. 
pova nu·1 mai văd şi de dor varsă 
lacrimi făcute din benzină distilată! 

Radna-Lipova 
- Mare şmecher se crede Ştefi 

"ţănzariul- de porci! Zice, că noi nu 
ştim că îşi scutură zdrenţele şi ci 
face pe "exportatorul- de porci. Zău? 
Dapu' fereştile lui Vasi, cu banii alui 
din Timişoara le ai platit? 

- Moisică este rugat să ne corou 
ni ce dacă a primit mii a de Lei dela 
Scoica, pe~tru .::eva nisip?! 

17jX 1935. 
(urmare in 1U1l1 .i itor) 

Ne oprim la jumătatea scrisorii, 
pentrucă spaţiul limitat nu ne per
mite mai mult. Panea mai înter~· 
santă. însă, numai de acum incepe. O 
să 1 vedeţi pe Rasputin cum se plân
ge că l-a refuzat Anka... dela con, 
tactul sexual, şi câte alte porcării, 
cari nu fac cinste unui laic, dar in
că unui slujitor al Altarului! 

r. c. 

HA'maglu 
Tamplarul Ionel, la târguI Găinii 

a fost aşteptat de un grup de ciu.
băran cu O moaţă, însă din oeferi .. 
cire inzaclar. Ionel se pare că nu s'a 
putut duce la târguI de pe Găina 
deoarece Cula Domnului nu i- a dat 
nici un ban din milionul primit din 
America ... Şi mare a fost jalea şi du-. 
rerea moaţei care s'a plimbat singură 
pe dealul "Taurilor"! 

Mlndruloc 
... Minunile dragostei şi a lui Dum~ 

nezeu se arati peste tot. In Mândru
loc este un indivit, care cu toate 
că-i cu două picioare incepe să sară 
gardurile, parc'ar fi cu patru. Inchi~ 
naţi-vă inaintea lui că~i un geniu!? 

.. .Intr'un pod sfânt din Mândruloc 
s'ar fi întâmplat o dramă amoroasă 
cu efect tragi-comic, victima fiind ... 
ghiciţi cine? 

.• .In Mândruloc sunt născocitoare 
de tangouri, "Am răguşit gândînd la 
tine", "Nu ştii de unde sare cpurele?" 

Sânnicolaul· Mare 
- Suntem informaţi - pe cale 

particulari - că soţia lui Buciumaş 
e foarte supărată pe Măria lui Coana. 
Supărarea, cică vine de· acolo, că o 
intilneşte până şi la Mureş, unde 
- se zic.e - merge Coana, la... co
manda cuiva. Ce să ţi facem noi, 
stimabi1ă? Până una alta, Buciumaş 
ar putea să ne spuna cine a fost 
"barnăcuţa~ cu care petrecea in res
taurant la "Fiak" şi dacă a fost cu 
el şi Pătru Perianu, ăI cu briciul L 

- Rusu pielariu ala "nialcoş" din 
Lipova, când întâlneşte vre'un cu 
noscut, il invită la "gostiie" cu pă, 
radaici cu pită. Frumoasă goştiie, ce 
ziceţi? ... 

- Ghiţă Burtâ-Gramafonul. ala care 
nu ne'a plătit abonamentul, deşi a 
citit foaia vre'o ... 8 luni, şi~a smuls .... 
sprâncenile alea stufoase. 

Bravo, şefule! Sperăm ci acum vei 
vedea mai bine când conduci "oto~ 
mobilu"" şi nu te vei ciocni, cu ceva . . , pom, sau... gara mica. 

Nr. 221 ,22' 

luAa Nojlţt scrie: 
Am" \10 doud $dp. 

tdmânt vam /0 fI:t~ 
,Itva ei mşct 't.~ , 
efa 1I0$CI Rt fIIr ~ 
pth/tl MUld~ ~t /1' '~1 
lord ITI bt sd SCI de 
/li M"tll (a lkt etul 
sor imbcttat dOI ·tofC 
şor jallJf o Jâ'dîte~ 

cap. Apu veştn'i olşc,a dJDd ŞI Îll 
baul bln1e 11r gâng t sd tttacd p '. p 

Mures la Arad sa bele 012 pc' le 
m()art Ile cartel s4 sd tomnta 
la rânza. Numa hiba şi balul 
rdU lto m.tocosât olanurile ,i bl 
pd carle. şor suit tn 10= Ct1 'IIma 
Atad - o 1uoalo cd/d Pt1CCl 
1IFşlnJi noşcl SOI m ,t trezi' o 
Câ"d OI "aZllf lngt ls unu fI 
li o zis: apa Ingt o mdrs mla ,ea: 
ga It vaca ca ŞI notartiSll fin 0U111 
mand z/Ş! cam zOşt Ca şi d Că· ilie. 
muJul /it VtEl. tacit af ",re sa ti 
Q Jul, eiar şi una gln santano, jatc 

- Ba to ued ca uml ar 1/4 Ş 
mit ,1 v l("a şi sala şi ~tJălul 
saşi poala Jldd cu ,ine şd Inl 
Aşe o pa/fi ş( unII Rin Mint, 
o Ilmblat e n CladollQ şl pân 
mand şi tat nu şio putul edti 
vasld 

Cronica mef 

IgIena barb·erltuJuj. 'el 

Holtlrâl lMcr1t - vor cice ,eliJorii, 'îud 
FlaymllC sUJn>' de 1mmia igieneklr, ~l 
ce vreţi s4 fac 1 L'''Hea de azi ~. ;arc 
tU IeI de lel de manU, de CI ti. ce 
preott&parea cdruia .,Jlr4 igielllli 

lasa mai prejos? 

Citeam de ... "4z; iftJr'fu. ziar c4 
bimi şi lriurii di", lartl s'au 
pentru sttirpirea dill comerţ a 
tU ras - IlU abisi,.ia" - ci G 

d~ bărbierit. Vor avea ei drtptalt, 
cer înfiinţarea Mnor imtrnite pe 
pe maşini de barbiet'Îl, dar pt1l/fl 
borarea acestar p4rtri, ei teU /II 

şi pdrerea mareluI p1Jbl'c, cart fi' 
lamtle şi preferll s4 se barbi" 
casă, dee4t la frizer.' Şi ;" , 
aceasla, pe 1411&4 impozite, li. 
aviajie, operit, şomeri, etc. jllu 

miltl da.. c. atâl mai r45_ 
fgierJa. 

Sti stea /rizerii, barbierii dll 
saH îKt1'eag4 lume îfS creştet, şi 
tutea obliga ,e nimeKi sd SI 
reasctl 14 ei. dac4 respectiVld 
nu vrea De ce'1 N. zic de tog~ 

lierek de jrizerie, dar am lIdtN! 

H"de clientul intra cu o brazII/ 
ca la 2-3 ,;ile s4 fie plin de ; 
puroi le lala te care tin friU! 
nos şi.a plimbai briciul infulat, 
frizn" apoi, mai are obrazlI] si 
slrdng4 pe eetdlean sll·; mai 
pragul alelierului. Nu aveji 
d-lor lrizeri Foa1'~e fflul# dw 
19f1of'all Cfţ desev4rşire flo/ifllltl 

eleme"tar4 de igietld, dar mai 
deasemenea un lucru imporlall, :.~. ,."a 

AViţi tarif Destul de pi;4rlJ. ,n, 
i. atelier o mulţime de pmoll<' deiE 
te rade. altul le tunde, al 'm 
spald, M" aJtul te jricţio'lf{ad, ~ i 
ie pudrraz4. te lerie etc. ttţ·iin 
taxa de 15 lei pl. ras, dar f!IIl pul 
pelitru bacşiş. d 

Unde credeţi e4 are bitllil j 
sa... alt nevoiaş care dacI se 
se rade zilnic, s4 dea zilnic.t 
Iru barbiereaM. (PoliUeieni! SI 

resc grl,Z~is ). , 
O lamtl, ·_curat IitiulJ, jael' 

"iei», fllrd garsoni, persoane, 
ce da.. voiţi. sd mai limbra# ,; 
lamtl cu jmpoziltt CU congr6l' ~. 

o _ • ., Of. Flai di 
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erDlentarea oţetului ••• 
C01lti1u",re di. pa~. I 

culoare se datoresc tocmai 
metode ale noastre. 

care a deslantuit o cam
presa şi in care se afirmi 
nostru nu este reglementar, 

unei analize facut~dupi 
şi o metodă invechită, 

in baza controlului făcut de 
ministerului in calea vânz.ării 

noasti.e nu s'au pus obs 
" considerind ci aceste intru· 
(Gate conditiunile legale şi în 
sens, forurile sanitare, judeţene 

au primit îndrumările 

mai multe milioane 
oţet din vin şi circulaţia 
de vânzare) lui este cea 
dovadă a calităţii şi bună

îale. Fabricarea acestuia se poate 
numai in fabricile noastre, 
după cele mai moderne 

şi in cari se lucrează. pe baze 
ştiinţifice-. 
de mai sus, sunt însoţite, în 

, minoritare, de urmatorul co· 
redacţional: 

de mai sus nu are 
de nici un comentar şi va 
cu siguranţă situatia pe piaţă 
.• Marginea- Reşi ţa". 

Mic comentar 
cele mai sus, rezultă câteva 
cari trebuesc uţinute. In pri· 

ziarele minoritare consideră 
.• pe autorii analizelor în 

jrora serviciul sanitar judeţe· 
confiscat produsele fabricei 

"Marginea-Reşiţa". Aceasta, la rândul 
ei, considera metodele de analiu 
ale tânărului chimist dela laborato' 
rul din Arad, ca "invechite- cuvânt 
prin care şi arata şi enervarea. Pentru 
ce, este evident. In al treilea rând, 
din lamurirea {abricei, rezultă ci a 
ştiut - ceiace presupune şi altceva! 
- ci organelor sanitare in subordi
ne li s'au dat dispoziţii ca sa lase 
liber în comerţ oţetul "Marginea 
Reşiţa". Şi lucrul acesta îl face cu 
atâta satisfacţie Ş cu intenţia vaditi 
de a spune: e mai tare fabrica de. 
cât autoritatile româneşti! 

LucruriJe sunt, deocamdată in stu
diul acesta. Ce urmare vor avea in 
viitor, nu putem şti de pe acum. 
Un lucru est~insa evident: legea 
prin care s'a inten{ionat să se vină· 
in ajutorul podgoreni1or, interzicân
du~se fabricarea oţetului din esenţei 
şi obligativitatea de a fi fabricat din 
vin, este călcati. in picioare în mod 
nedemn. Intenţiile legiuitorului şi 
valorificarea unui important produs 
romanesc., batjocorită de streini. In 
urma acestor fapte, ministerul agri r 

culturii şi domeniilor şi cel al să 
nataţii şi ocrotirilor sociale, trebue 
sa intervină energic pentru lamuri· 
rea st.ării de fapt. Să se faci o mare 
şi severa ancheti la fabrica .Mar 
ginea· Reşiţa" din Timişoara, sa ana· 
lizeze produsele ei raspândite in 
lungul şi latul ţării. Podgorenii din 
intreaga ţară - nu numai cei din 
judeţul Arad - aşteapti. cu nerib 
dare să vada măsurile ce se vor lua. 

~H&ă ureti ca visul să ~~uie realitate 

leriadeSlal 
lozurile norocoaS8 

ale 
Clasei II-a 

Tragerea la 
i\ugusl 193~ 

Bucure,ti 
Paris 
Berlin 
London 
Viena 
Bud.pe.ta 

.şi cu vaporul peste ocean în ••. 

America 
A.ia 
Africa 

frum8~SH este I u m e H ! 
Inlre Făgăraş • Ş. Arad 

cu incidentul petrecut 
unui coleg, ca să se 

"ier"."n'h de ... atmosfera, ca să 
ce exista intre Fa· 

. Arad, reproducem un frag-
110tr'0 corespondenţă din Fa~ 
publicatii în "Universul U N r. 
data de 12 August c. Iată 
,Universul" : 

10 August. Eri a sosit 
Paul Soma, inspector 

. administrativ, spre a face 
ordonată de ministerul de 
Contra d·lui dr. Ion Barsan, 
iudeţului" nostru. Această 
fost ordonata în urma te·· 

.trimise de d. dr.lon Vijoli: .. 
din localitate şi fruntaş li· 

beral, finul d lui OromoJu, fost mi~ 
nistru şi şeful organizaţiei liberale, 
in urma faptului ci d. prefect a bătut 
la sânge pe agentul de poliţie Ghe· 
rasim Bereş. Cu acest prilej, suntem 
informaţi, că se vor releva şi alte 
fapte ale prefectului Barsan. In cercu 
rile liberale se vorbeşte de inlocuirea 
prefectului .. ~şi aşa mai departe. 

Citind aceste ne·am gândit: daca 
la Făgaraş se 'nlocueşte un prefect 
pentru că a bătut un gardian public, 
Ia Arad nu s'ar putea inlocui cel 
ce-a ofensat un ziarist? 

-----------------------------Cititi şi răspândifi .. 
"Bravo~ 

Nu s'au amestecat· 
,. Un redactor al nostru a făcut săp.
tămina trecută o calatorie telegrafic.ă 
prin partea cea mai muntoasi şi pi~ 
torească. a judeţului Sibiu. In cursul 
cilătoriei, facută în autobuse şi ci, 
ruţe mici de! munte, a rămas încan· 
ut de starea bună a drumurilor. a 
intrat in vorba cu tovaraşii de drum 
interesându~se cind şi cum au fost 
făcute. 

- Păi le or făcut şi le fac oamenii 
de pe sate, cine să le facă? 
. - Aha, - trase concluzia redacto
rul nostru - va să zică nu s'au a
mestecat iginerii şi serviciile tehnice ... 
asta face să fie drumurile aşa bune!.. 

Glumă radiofonicA 
- Cine a fost primul constrw.ctor 

de radio? 
- Adam! 
- De ce? 
- Pentru că din coasta lui a fost 

facricat cel dintâiu... haut·parleur ... 

Receptie in glumă 
La sosirea grupului de esc.ursio

nişti, la gara a eşit întimpinarea lor 
o lume imeDsă. Printre cei mulţi a 
fost zărit şi vechiul nostru prieten, 
d. Babescu. Cineva vazându-l a in· 
trebat: 

- Da ce, englezii~s naţionaJ·ţăra~ 
nişţi de a venit şi Babescu la gară? 

Nu - raspunse un altul - dar 
a venit sa vadă cum se face o pri
mire... Asta pe când va fi primar al 
oraşului ... 

Interesant, 
.. .instructiv şi distractiv trebue să 

fie un magazin ca să~şi îndeplineasci 
rolul său. Calităţile aceste le are cu 
prisosinţă "Buletinul saptâmânii" ex· 
celenta pubJicaţiune bucureşteană.. 
redactata in stil american - deci ~ 
biectiv - şi tipăriti în condiţiuni 
tehnice superioare. Rubricile variate 
- incepând dela articolul de strictă 
analiză a celui mai important fapt 
al saptămânei, pânâ la cronica umo
ristică - sunt admirabil scrise; for. 
mănd un tot corn plect şi indispen 
sabii oricărui intelectual. Rubricile 
scrise sunt complectate cu admirabile 
reportaje fotografi ce prinse din vâr~ 
tejul actualităţii, imagini ce incânti 
ochiul şi recrează creerul obosit de 
munca. Toate aceste fac, ca "Bule· 
tinul Săptamânii H să fie lectura favo
rită a tuturor iubitorilor de frumos 
fi obiectivitate. 

"Buletinul Săptămânii~ apare in 
fiecare Sâmbătă dimineaţa şi se vinde 
cu 10 lei. 

După cu .. priveştf ... 
Opoziţia, nerabdătoare să ocupe 

scaunul puterii afirmi pe toate căile 
ci guvernul nu respecti Constituţia. .. 

... Ori, acum partidul liberal este 
hotarât sa ramână la guvern până ce 
împlineşte patru ani. 

Şi opoziţia iar s'a supărat!... Acum 
pentru că guvernul vrea să .•. respecte 
Constituţia! 

ŞI cu mure .•. 
... şi pe jos! - ar putea cânta doui 

tineri aradani, cari negăsind fete la 
Arad s'au dus in peţit la O văduva 
din Milova. Aici insă au găsit nu· 
mai pe viitoarea soacră de a cărei 
frumuseţe s'au speriat şi au plecat 
repede pe dealuri dupâ... mure. Dar 
vezi, murele naibii au fost cu lipici 
şi tinerii noştri au scapat trenul, 
trebuind sa vtD.ă cilare pe ... picioare 
pana la Radna. 

Se ziqe că Duminica viitoare vor·· 

Epfgrallle " 
Lui M. Ar. Dan. 

Eşti un om de ftfleutate H 

Şi elti tare 'n epigrat7U:. 
DaT pâcat că .greutatea, 
Ti o măsori în... .kilograme-

U Dor eloamn. din lumea 
• buni • I carl cauti distrac
ţii extra conjugate 

Alergati dupa distracţii, 
Aruncând în ",anturi banii 
Şi va sunt oribili soţii: 
Va plac însa... Gaetam;. 

Gura lUMi 
Lltptet. dia Spania IWlt 
duse pe tirâ/au! technic ia. 
tre Ruti ei GerllW1l ia am. 
bel. taber •. 

La beligerant; pe fronturi 
Sunt doar Ruşi li Nemţi în rol. 
Unii spun - auzi prostu I 

. C'ar fi li vre· un... spaniol 

Sociale 

Cei bogaţi se duc să faca 
Bai li pla;e pe la mare. 
Cei ce n'au, îşi fac sarmanii, 
Zilnic, baie de.. sudoare.. . 

U4ui prea pretenţios, care.,i 
acuzi soţia că D'a fost 
"vjrgin'-

Dupa ce 'ţi aduse zestre 
In mii de hartii bancare, 
Mai ai li pretenţîunea 
Ca sa fie .... fata mare", 

Ion Topor 
Ghicitoarea ... 

... din aproprierea păduriţei se dă 'n 
vorbe de ruşine - spun gurile rele -
cu băeţi tineri, fără practica vieţii. 
încât roşesc bieţii de ţi~i mai mare 
dragul sa te uiţi la ei. Dar vorba e 
ci ... ghicitoarea nu numai vorbeşte, 
ci şi... face! Şi asta numai de cind 
a primit wbănuţii", ci de atunci e~i 
aşa de făloasa! Numai nu ştiu cum 
şi ce·o fi după ce s'or gata, ci pă. 
mântuI 1 a împaturat. Nu i vine rindul 
la casă? 

Intre şoferi şi politie 
Inainte cu câteva Juni Chestura 

politiei a fixat un examen pentru 
şoferil şi blrjaril din Arad cari nu 
posedă indeajuns numlriJe româneşti 
ale străzilor. Cu alle cuvinte, nu 
ştiu româneşte. 

Intre timp, În ziarul "Universul
a apărut o lungă corespondentA in 
care se arată primejdia ce o repre
zintă şoferii rninorihuf, atât cei de 
pe plată, câl şi cei din slujba 8U

loritătiior, din oraşele de granite. 
cari in cursul drumurilor ce le fae 
aud tot felul de lucruri importa.nte 
ce nu trebuesc şliute de slreini. 

Ca urmare, examenul şoferilor 
- amânol odată ~ 6 fost aban· 
donat, ca ei să nu ajunga la o mai 
bună cuno8şfere a limbel române 
Şi prin urmarp, ştiind mal bine ro 
mâneşfe. să fle mal primejdioşi si ~ 
guranfef Slatului.. . 
• Ce li· e domnule şi Cu siguranta 

6sl1'1 C6re te obligă chiar şi la corow 

promisuri ruşinoa~e! 

Conced.i~l V'a împiedecat sol 
cumpăraţi lozuri? 
Ca 25° Lei 

puteţi Incepe şirul complect 
al acestei loterii. 

Adresa~vă cu' încredere l~'o 
Colectura oficială 

Arad: ION OLARIU 
.'. Str. Brărianu 3.' pleca iarâş! .. . _____________ • 

·1, 
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J\omâl1că sau străină ~ 
---------------------------- Sptf llcheler,a dlsclltl1ler -

Polemica, slÎumai b!ne ~i!l, diszuţia 
publică awnită de un' articol al cola:bo
ratorului DOstru, ci, Vladimir Barbu, a 
avut un dsunet mai male de~ât ne-am 
a~teptat. Şi acest lucru ne face ca ina
inte ele a continua publicarea diferitelor 
rlspunsuri, să facem o mică recapitu
lar. a celor expuse cu ptiltjJl ictiaori· 
lor public_te 

ti cerut de toate legile morale ,i naUC)-> 
nale_ Şi de Încă un lucru Noi românii 
81lntem un popor dti tlrani. Sl'rsa de 
energii nliţiomil~. cu tot complexul, O 

formează ţărsnii. Din tirani se ridică 

tinerii, din ţănnl se ridică feteie, -
domnişoarele. Şi accste alo un drept mii 
mDU ca odată ce terlT'fnă o şCOliI. oa· 
recare, fă fie mal mindre It at pretenţi. 

E2 

oase daCi doriti, dtoar~te ereIŞterea ,! 
educarea lOr necesItă mai multi griji ,i 
mal mul1e cheltuieli derât " băieţilor, 
cari se pot Iba fări grijă de capul lor. 

La lucrul acesta nu s'a gândit nici 

uaul dintre autorii părerilor. Să se gân. 

deasci asupra şi poare vor privi altfel 

. chestiunea. 
Si luăm înafnte ee-a lust-Dut Vladi. 

mir Barbu: fefele ion:ânce suni arogante, 
inchipuite, vânează ftumal bieţi _i tin.ri 
cu sitwţia bUIlă, atât sodală rât şi ma
terială In contradicţie eu această menta. 
litale - ea p.J 2:fcem aşa - a român. 
celor, fetele mfrori1llre sunt mai priele
iloase, mai ama bile, mai B<.ciabile, mal 
prietenoase sau daf'ă vreţi mIIi darnice 
eu tinerii românn. 

Asociatia Ziarlşt,lor şi Publiciştil .... r Români d n Arad. 

.C:::oDIuni.e::al 

Alte păreri oblectiv4 au fost cele ex 
primate de O demnişoară; care arată că 
preferintele rOll'lânilor pentru minoritare, 
M datoreac unor ~tări Buf eteşti ascunac 
in 8ub~onştient _i ei nu toate fele'e sunt 
ca cele descrise de VI.. Barbu; ai doiam. 
aei care peciza ci romÂneele nu se o'e. 
ri ca .minoritarele şi streinele, _i, a treia 
cea • diui Ţtrmuroşanu. 

.Asoclatia Ziariştilor ,i Publici,tilor RomAni" din Arad, 
sesizati Mnd printr'o plângere a unul membru at'~e', î,1 line 
de datorie si protesteze impotriva unor metode iaadmisibile. 
cu cad a fost fratat, In exercitiul functiunii sale de corea· 

. pondent ai unui ziar din capitall. 
Arad, .( August 1937. 

$i i as 

Asociatia thiri$tllor ,r 
Publiciştilor Romlnldin 

Arad 

Celela te scrisori au fost simple ţinrl 
pezsonale, cu ex 'epţia Inepţiei industria· 
,ului căsătorit de două ori cu unguroai· 
că, scrisoare, care a deşteptat enervare 
,t o aerle de nedunulritt asupra c.paci. 
tă1ii de judec6tor • autdMllul el. 

Brulari' din ,Arad şi 
)i.uLa. rOI'BJâneas«:ă 

(;e .'. di5C:ulai t.. adunarea generală ~ Sindic:atulul 
Lru' •• ilor di .. Arad. 

laii dar in ttzumat Ce a'a dlseulat 
până aci •. 

Valabilitate ia, deci justeţea lor totalA 
cste txluu, pentru că pe JângA cea mai 
mare grijă, autorii au pus in diac\iţie ,i 
considertnti! personale. Dar nu face ni
mic, ŞI rAră aceste, chee.tiunea este atât 
de importantă incât ea nu se poate re
sQlva printr'o simplă trĂsătură de con· 
dei. Cauzele surit multiple ,i adânei ,1 
De vom atrădid Să le discutăm CU ahi 
ocaziţ. Acum he marginim a apune ad, 
ci ori câte păcate ar avea român:ele 
tloastfe~ Uneni români trebue să lIe c~. 
sătorească, 8i intemeieze căsnlcii numai 
cu fice ale naţiuilei noastre. l.ucrul acesta 

Ne-em ocuP6t in săplămâna tre
cuti de "activitatea" brutar! or din 
Arad. Am promis cii ezi revenim cu 
amiSnunte tol etAt de interesante, ca 
ti acele din numarul trecut. -

Preşedintele sindicatului. Sztoyka 
Rezso, a tinut nn discurs fulmInant. 
atacând pe brularU români. Rista şi 
Marticl; cari fiind numai 2. au tre;' 
buit si indure, la Inceput toate 
apostrotărlle acestui preşedinte. care 
în 8nul 1932 a toei pedepsit:; luni 
inchisoare, pentru propnglmdi co..: 
munist6. • 

" P R I MAR 1 A M UNI C t p i .lJ L~ U .1. A R A. D. " ---
Ni. 9628/l937. 

Publicaţiune 

Se aduce la cunoştinţă celor interesaţi, că Primăria Mu
nicipIului Arad, 

1n ziua de 28 Septemvrle 1937' ora 11 a. m. 

va tine In b!roul Serviciului economic. Camera Nr. 59, iicitaţl
une publică ru oferte Inchise şI sJglate, pentru vAhzarea atot 
cea. 180 bile. cauciucuri vechi de autobuse, de diferite tipuri, 
conf. caetulul de sarcini. 

-
Licltaţlunea se va ţine In conformitate cu Art. 88-110 din 

Legea contabllitătU publice şt potrivit normelor de liCitaţii tn, 
vigoare. 

Ofertanfl cari vor partiCipa la IIcttatfune Tor depune odat! 
cu oferta in plic separat şl o garantie pÎ'ealabil~ de le'l: 6.odo, 
conf. caetulul de sarcini, In numim, Iar oferta ie l'â putea 
face numai ttt baza caetu)ul de sarcini, care se poate vedea 
tD camera Nr. 59 a 'primlrlel In i>tele de. gefvleiu. 

~ Arad, l'a 6 Au~ust 1937. 

ObrAznicie 
Dar ca Insulta să De şi mei mere 

şi să fie adresată nu numaI celor 
2 români. pre-ztllt1 lnfAmpletorj 
pentrucă nici n'eu fost măcar In
vitaU la adunare, bolşelfcul Szloyka 
şi-a tinul discursul in limba lu: Arpâd, 
crezâodu se - probabU - şi acum 
In tara lui HorU,y. 

Iată incă un Sindicat profes~onI8t, 
care işl hale Joc de limba statului, 
eonducându-şi Sindicalul ,i acum 
după vechile norme. 

D'allfel nu-l de mirare, când Sln
dtcaml este condus de un comunist, 
iar procentul de strelni care n corn· 
pune, aUnge 90% 1. •• 

Sa mai amintim că din Sindicat 
face parte şi fostul chelner Sieg
Iried Weisz il Credem că e de· 
prisos 1 ••. 

Protestul 
OI Riste, când a auzit că preşe

dintele - cere acum şi-a dat... ab
Jezu, de ru,ine ~ a protestat contra 
acestei obriiznlcii. spunând ci Dsa 
nil intelege.. ungureşte şi că nu 
suntem in Ungarla_ 

EI, dar credeti că preşedintele a 
dat satisfactie românilor 1 Da, de 
unde I Din contcă, românul a fost 
chemat la o parle de pre~edi(ltele 
sindicatului brutarilor din Timişoara 
- Szekely -:- (!sta'l jidan). şi a 
fost rugat sl nu facă ... scandal., 

. Cum vine asia, nu intelegem Va 
sil zică, după. ce iti bnti joc de 
limba statuluI In care huzureştt tu 
streln, după al tău bult plac şi ro';' 
mânui protestează COntra 8ceslei 
bafjocoruri, fy - roman - fad, .• 
scandal. 

Intrebam: Ce-a căutat Preşedin
tEde Sindicatului brutarilor din Timl
,oara - un Jiden păduchios ~ .14 
~dunare8 ,generală a Slndlcatulu\ 
din Arod '1 Cine I a adus 1 Nu cred 
autoritAtile compeunte, ci e nece
sară anchetă, Iar .lhovalU traşi la 
răspuT' dere ? 

Pe vreme de criză 
'. a J-

In droguerie. un client exam! . 
o bucată de săpun: 

- E bun săpunul acesta? 
- Foarte bun si afară de ~. 

economic: e destul să te speli ( 
odatâ la patru zile ... 

Aviz 
. Se cauta mecanici români, s 1 
lişti în autobuse:.2 (doi) la go; "~ 
de autobuse c.. F. R. Arad ' 
(unul) la garajul din Ti~işoarl ' 1 

tru angajare şi probă se vor a , 
la: Centrul V. Al4tobuse, unde 
primi informaţiuni complecte, 

Direcţia C. F, R. 
Secţia Autobuse M, V. 

MurAturi de castraTe 
numai cu oţetul de vin 

~cercat C 

" VIN OTET' ~~ 
. ~. 

produsal Coopera. lam 
tlvel podgbrenl1or lace 
din Arad Iruc 

Str, Cloşca 1. Telefon 10 ~s1 
Oml 
asa Sf~ceritate 
It,. 

- Ce deveneal tu, dr8gul plOI 
daci nu mii căslitdream eu lInt laI 

- F alil, scum \10 1 POlii 

Cu automobUuL~ 
~,. 

Jul~ 
ItÎm 

- Dacă te căsătoreşti cu mi· ~#, 
voiu purta numai pe palme. sau 

- Să nu faci lucrul acesta- I1te, 
un automobil! 

Apropos de moştenire 
Cititorii cunosc - desigur - al;. .!tj 

cu moştenirea. Gaal, relatată de nu 
ziarele. In legituri cu fabuloasa r~ 
- e vor ba de vre' o... 300 mi! net 
dolari - care aşteaptă nuăbd C, 
să intre in... buzunarul moşle 
lor, am surpri ns următoarea 
saţie, intre unul din moştenit 
un client al lui: 

..:.. Am primit o scrisoare d 
merica! 

- Şi ce, ţi scrie? 
- Să- i. trimit câteva sutase, 

nans de moştenire ... 

Poşta redacttei 
. Păsărică - Scrisoarea s'a pri 

parte s'a şi publica. Gazeta 
tot la două săptămâni, 

Fiecare colaborator r~ 
de pentru cele 

apare in fiecare 

Director: 
SIMION MICLEA 

Redacţia şi administia~ 
ARAD, Bdul Carol No. 

ABONAMENTE: 
1&\ Oraf: 150 lei an
lo. judeţ: 120 lei ~ua1 . 

PeIltro: instituţjuni pubUce, 
comeI'aa1e ti indu.triale, in 
ti miile individuale: 1000 

, . 
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