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Disti/ândJ prin alambieul minlli 
melt. Jmpresiile culese din Viata de 
toate zilele şi comparându-le cu le

, la} meu de a gândi şi de a ved('a 
iDcrurile, am ajuns fn dtlema ani
malu/ui de cafe vorbeşte Buridall. 
Pt pragul minţii m!'/e se bat, azi, 

Dece Dusi minoritorii ~in ~irouri1 , 
- Pe marginea examenului de limba română dela C.F.R. -

doui1 Ctmcepţll şi care va Jnv.'nge, De câteva zile. in urma unui br- 1"ii - sunt lăsaţi in pace şi nu sunt 
r mărturisesc, nu ştiu. din a direqiunei CFR, la inspeqia . trimişi in faţa comisiei de examina-
" lnd:vldul are drept scop ln vtoţa de mişcare din oraşul nostru a in- re. Dintre aceşti minoritari cităm 
• Iluş/fa. Inteligenta - dupa Bcrge.Ofl ceput un examen de limba română următorii: Kapitany Geza. Ludovic 
: - este Instrumentul de adaptarr, pentru funcţionarii cari ind nu po' Suntai, Andrei Balatonyi, ing. Er

we are ca ob!rcl linie lumea din sedă in mod suficient limba statului neszt Presseler, ing Iosif Hesz, ing. 
I ifard şi a cdrei formule stab!lite 
IIlllt simple mijloace de a ne că!a~ care le dă. pâillea' de toate zilele. Şi Ludovic Varga, ing. Carol Virag, 
ni il triumfa. Valoarea acestor for. la acest examen au fost aduşi toţi ing, Carol Derecsakay, ing. Andrei 

uc Rule at' ca sanctiune TtU~/td. lnle- acarii, cantonierii, franarii, in general Szeles şi Adalbert Farkas, Aceştia 
;,eenla pură tflsă daecl nu este du- toţi funcţionarii mărunţi - minori lucrează prin birouri, sunt plătiţi cu 
:Iald de cultura, n'are nici o va- tari _ plătiţi cu câte 2000 lei lunar, salarii mari, dar nu sunt chemaţi să 
. alt. Dupd cum o moară ca Sd 

e aduca fdina are nevoe de grâu. Oameni bătrani de aci inainte, Ia- să facă. un examen de limba româna. 
lUI, I afQ şi Intll/etnlt:l, ca sd produca saţi până acum să şi vadă de treburi De ce? Sunt mai buni decât frânarii, 
, '0, are nevoe de un bagaj de cu· şi să şi câştige o nec.iji(ă şi amară acarii, cantonierii şi ceilalţi şi dacă 

ştinle, care nu se câş/gd decâl bucata de piine. Nu vrem să j apa- nu cunosc Hmba români? Just ar fi· 
. munci!. /n tse~ta ti, culiuTa rărn prin aceste şire pentru că vi. ca aceştia să fie primii trimişi Ia exa-
e aristocaraticd ŞI nu re poatt . -' . ll'm-" bândi prin sJ1n1fi deJq-lerusallm,· -novaţl sunt de -u~unoaşterea . merCşr-in caz de nereuşită inlocui\i, 
numai prin munca. Individul spre bei otici.1Ie-, ci să scoatem în eviden' cu tineri români, dintre miile ce um

, se caluzl In vialti, se fOloseşte ţă un alt fapt. scandalos în intreaga blă pe drumuri flămânzi şi rupţi. 
, de Intellgenlă, ralinatd prin accepţiune a cuvantuIui. In timp ce Este cu mult mai important ca in 

ltard. In afar~ de aceste trebue nenorociţii de cari vorbeam mai sus birourile CFR ului safie fUllcţionari 
. se fncadreze mtr'un cadru moral, . . . 
t.l rldicd deasupra animalelor. sunt aduşI, cu cheltueh, dm cele români, conştienţi de menirea lor, 

lU Inteligenţa, mUllca cultura mo~ mai îndepărtate regiuni ale razei de cari să poată lucra intens şi incom· 
pe a/stea sunt armele' de care 'trebue activitate ale inspecţie;, ciţiva gran- parabil mai mult decât minoritarii 
~., re folosească Ind. vidul, spre a guri milloritari, bine plasaţi prin cari vorbesc şi scrie o românească 
H mfa. birouri şi bine plătiţi, dar cari vor~ pocită şi stâkită, Şi cu toate aceste, 

DQe~ în rea~/tatt ar Il aşa, tolJ besc tot atât de prost româneşte _ ei sunt lăsaţi În serviciu, lăsaţi să in. 
emJ aşezaţt In vdrjul piramidei. ." . 
~tdt[l ar li oamenllnt~e'" Rea- cateodata chIar mal prost decat aca~ ghiti salarii enrme in raport cu mun 

ca ce o depun, Direcţia gelleral CFR, 
căreia îi atragem atenţiunea asupra 
acestei anomalii, este datoare să in
tervină energic şi să supună ace1uiaş 

tratament pe toţi minoritarii din ser' 
viciul sau. Nu este admisibil ca cei 
mărunţi să fie şicanaţi. iar cei mari 
să fie lăsati să huzurească in bine. 
Dacă cei marunţi nu sunt apţi pen' 
tru serviciu din cauza necunoaşterei 
limbei statului, atunci cei mari, din 
birouri, sunt inutili in sensul strict 
al cuvântului, Prin urmare, Se impu
ne ca şi funcţionarii minoritari iffşi~ 
raţi mai sus să fie supuşi examenu' 
lui de limba romana, iar in 
cazul că nu corespund cerinţelor 
comisiei, să fie daţi afară din servi
ciu, să nu mai mânânce in zadar 
pâinea românească. 

Cond uct>rea inspecţiei şi birouri
lor din Arad, incă ar trebui sa aiJs,ă 
un cuvânt de spus în chestiunea 
aceasta şi ne mirăm că nu I-a spus. 
De ce? Sau nu ţine 1a românizarea 
integrală a corpului său de funcţio
nari 1 

Am vrea să avem un răspuns in 
acest sells. 

tUI dd însd alte Tezu/tate. - - • ft.r- _ CI ..... - _ ... __ .... w .... - __ ..... _ .. _ .... _ ..... __ .... -.... ""'. __ ·w ......... ..,.; .... _ ....... "._ .... ~ ..... oM._ ....... ,. .... "" ....... _ ..... -... ~ __ ... w ....... 

, ',Va prin intel/genIă, nu prin mun, 
nu prin o viata măralil s'au Co

rnnjo1ttatea din ei 'n primele 
,duri ale societatII, el din contra, Judecată 

alte mijloace, care sunt: lenea, 
a~lrea, minciuna, nedându, se in 

j i dela nici un mijloc, spre a 
I • ' ind Jerint ca t estt moral 
.. , TIU. 

Ar ~ci stau, faJd în laltI doud con· 
I I de Viaţa: una care se tndreap· 
III !.~re drumltl clnstel, Iar alld cale 
Of "1dreoPtă spre drumul necinstei, 
j . rlmal drum nu duce la triumf. 
nf iJuJivldul~ care·1 urmeazd, trtbue 

le rnultumeasdi CII o viaţa obs 
j sa caute compensaţII d.e mul
tt SlilieteasCă In deUelul mun~il 
rdsplatd. Se poate sU.a pe un 
11I0la1 urcat, şJ de acolo sd p' i 
'd. eventual, cu dlsDreţ pe cei 
It balac.est! 1" mocirla vieN, 

dOilea drum, al necinsteI, duce 
:I/e mai multe ori, la reusitd in 
~ cu tot corttg'ul ei de plăcert. 
urI. Insa pe acest drum, daca 

fond moral nea/terat, greu 
14 strdbatl, fard riscul unul 
:h11lbru suJletesc Daed intle le
de a eâf7dt şi Jelui de a acra· 

---

Cimva sună la uşa unui cunos
cut avocat. 
După mult,} co:lea!2. de frica vi

zitei vre u1ul datornic, avocatul se 
holărf şte În f ne să deS hid2l. 

E cismarul din colt. 
- Domnule avocat. am venlt să~ 

mi plătifi fălpuitul P j ntomor. 
- Dar ştii ca eşti grăbit, stima-

b:Ie? , , 
- Cum. grăb:t 1 Sunt opt zile 

decând vi I·am reparaI ! ... 
- Opt zi;e I Ştii că'mi placi ? ... 
Cum să-ti plătesc fie reparati?, 

când n'am achitat iocă pantofii? 
Judecă şi dta, ce dracu ! •.. -
na n. esit o Jeeătură indistluctibila, 
se va produce in s~ftt.tul acelui in
divid un desechilibru moral. 

Lfl făscrucea acestor doud dru
muri se af:ă multi dintre noi azi. 

Spre care drum se vor indrepta? 
Phaed'l'tul 

~20>" ,ti ...... la bpauzcnaUO& 

Sarjă, 

Ca glu.ă ... 
La ancheta ziarului "Curentul", 

un jidan II dat un răspuns foarte 
interesant. Anume, ca la jidanf să 
fie admis avortul iar la bBtronefe să 
li se dea ajutor. In felul acesta jl
dHOcele n'ar ma! face copii, iar jf~ 
danU. ştiind că bătrânete!e le sunt 
asigurate, n'ar mal stărui să aibe 
moştenitori. 

Ideia nu e ree, nIci ca glumit. 
dar ce ne facem dacă jidaocele 'ot 
nor continua să facă ta copii de 
parci's ... Ia .ovadă- 1 

Dela obraz la obi8z 
La tribunalul corecţional. preşe

dintele se adresează unui acuzat, 
care tine morţiş, că e nevinovat: 

- De.ar fi să dăm crezarea tutu .. 
ror acuzatilor n'ar mai exista nici 
un vinovat!... 

La care acuzatul a răspuns chib 
zuit: 

- Apoi de-ar fi să credem, dom
nule preşedinte, pe tOti procurorii 
n'ar mai exista nevinovaţi ... 

§illiră şi DIHor 

S'ar face concurentă 
Săptămâna fructelor a f03t pre ..... 

lungită până Duminecă._. 

Ea ar trebui permanentizată pe 
întreg anul pentru a face concu
rentă ..• Poamelor bune cari se pot 
consuma in toate r.ojJlile anului. 

Ne hltlerlzăm., 
Oficialitatea duce o luptă destul 

de intensă contra organ!zaţillor ti
nereşti de dreapta şi pentru a le 
combate cu mal mult succes, a in
fiintat sfrajeria ... 

Zilele trecute au sosit în Arad. 
11 tineri h:tlerJşti ~~ din orgaani
zatla oficială - cari În tară au fost 
intâmpinati de .... străjeri şi străjere ... 

Ne întreblm: ce va face ofjcia
litatea dacă străjerii se vor hiUerjzat~ 
ceiace e echivalent cu formatiile 
politice de dreapta? 
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Bravo,1 Nr. 225 

Tot ce e • 
ŞI nou interesant! 

---------------------------

vInovate de trădare, spion6j, alen
tate sau sabotaj Din 1936 până in 
prezent au fosl deslifuiti 10 coml. 
sari ai poporului şi 5 pl'eşedinji de 
republică sovietice federale sau 
autonome, 

~ .............. I ...... .... 
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- D. VICTOR BERCE:\NU, 
nu mai este reprezentan
tul ga3Efttei "BRAVO 1" la 
Oradea. Prin urmare ori
oe angajamente, sau In
oasări fzcut. in numele 
gazetei "Bravo IU de VIC
TOR BERCEANU. nu vor fi 
reounoscute. 

- In afacerea soţilor Csermak, 
cabinetul 1 de Instrucţie de pe lân
gi Tribunalul Arad, a ordonat aresta· 
rea inginerului lan Kratochwil din 
Bucureşti. Tribunalul a infirmat man~ 
datul de arestare. 

- Săptămâna fructelor. se va în
chide Duminici 25 Septemvrie. 

- Anul acesta, din cauza putre· 
zirii strugurilor, culesul va incepe in 
primele zile ale lunei Octombrie. 

- Câtorva abonaţi in restanţă cu 
cu abonamentul, 1\ s'au trimis, din 
partea administraţiei gazetei, soma
ţiuni. Ii rugăm şi pe această cale să 
ne trimită sumele ce ne datorează 
pentru a evita celelalte mijloace de 
incasare şi pentru ca noi să putem 
aduce şi alte inbunătăţiri gazetei. 

- A apărut "Buletinul Săptamâ. 
"al" No. 30 din 19 Septembrie 1937. 

Din cuprinsul acestui număr ex· 
tragem: - Invăţătorii şi profesorii în 
congres. - Guverne Gandiste. - Ri
pirea unui diplomat. - Calul româ
nesc.. - Preistoria stenografiei - O 
avere căzută din cer. - Ultravirusu
riIe. - ValoareA culturală a pariu
murilor. - Sport - Cinema - Fe. 
mtntne - Şah - Culinare Medicale 
- Buletinul în imagini. Preţul lei 10.-

- La 20 Martie 1938, va avea 
loc la "EL Golea" în deşertul Saha
rei, sfinţirea primei biserici din pus· 
tiu. Aceasta biserică s'a ridicat în 
cinstirea aminitirei unui misionar 
francez, părintele Foucault. Doritorii 
cari vreau să asiste la această. cere 
monie, pot si meargi în orice timp 
al anului... ei nu vor suferi de frig, 
sau de alte intemperii, vor avea 
aceeaş căldură constată. 

- In anul 1756 in comuna Ineu 
a fost condamnati la decapitare şi 
ardere pe rug femeea Elena Sas, acu 
zau de vrăjitorii, In acelaş timp a 
fost condamnată şi executată şi fe
meea Elena Bodnar. 

- Kurje Cervonji, ziar oficios 
din Moscova, anunţă că fiul lui Sta. 
lin, dictatorul Rusiei, a fost răpit de 
necunoscuţi, Copilul se numeşte 
Vasilie şi are 9 ani. Cu toate cer 
cetările întreprinse de teribilul GPU 
nu s'a găsit nici O urmă a victimei. 

- In Statele Unite: se ivesc anual 
100 milioane cazuri de boala fie gra
ve sau uşoare. In spitale există 7000 
mii paturi, ocupate in fiecare zi a 
anului. Bolnavi ospitaIizaţi sau nu, 
sunt serviti de 142.000 medici 65.000 
dentişti, 150.000 farmacişti, 280.000 
surori de ocrotire, sau eleve. Sunt 
în total 7000 spitale, 8000 clinici, 
6.000 farmacii. Se cheltue anual 715 
milioane dolari pentru medicamen 
te ... Unde suntem noi dela aceste 
realizări?.. Aha! 

- Pungaşii de buzunare adecă. 
acela acei cari nu ştiu face deosebi
rea dintre buzunarul lor şi a veci
nului, dupâ nouile dispoziţiuni a 
poliţiei din Capitali, vor fi vopsiţi 
la urechea stângă şi mâna dreaptă 
cu un fel de vopsea, care nu se 
poate spăla nici cu... sodă caustică. 

- Intr'un orăşel dintr'o provin 
de a Franţei a isbucnit un incendiu 
în cursul nOPtii. O locatară cuprinsă 
de panică a fugit, dar ajungând in 
stradă, şi a adus aminte de copilaşul 
ei care a rămas în casă. A urcat 
scările cuprinse de fl,icări şi n'a mai 
eşit. Salvarea a fost cu neputinţă. 
Dimineaţa au fost gisite trupurile 
carbomzate ale mamei şi ale copi
lului. Mama avea 27 ani şi copilul 
16 luni. 

- Profesorul Caba din Arad 
fiind chemat la concetrare, in timp 
ce mergea călare la instrUCţie, calul 
s'a speriat şi 1 a aruncat din şea. 
Călăreţul a căzut atât de nenorocit 
incât la câteva ore a murit. 

- Intre staţiile Ciucea·Poeni. s'a 
ciocnit Mercuri dimineaţă trenul per
sonal plecat la ora 9 jumatate din 
Oradea, cu un tren de coletărie Ia4 

pidi. Ciocnirea s'a produs din cauza 
cetei, - aşa se spune până acum. 
Din primele informaţiuni primite, in 
urma ciocnirii ar fi aproape 20 morti 
şi 50 riniţi, 

- Duminecâ, a fost sfinţită bise
rica din Comlăuş. La sfintire a par 
ticipat o mare mulţime de oameni, 
cari au ascultat cu evlavie Sf. slujba 
oficiali a P. S. Sa Episcopul Dr. 
Andrei Magieru. 

- Miercuri seara la Oradea a 
fost omorîtă, cu trei gloante de 
revolver I fata (rm" Sjki. Joi dimi 
neatl) la politia din Ared. s'a pre· 
zentat, insotit de mamiisa, muncito· 
rul Arsenie Duma, cere a spus că 
el a omorît- o pentrucă nu voia să-I 
fie nevastă. Crlmlnalul a voit şi el 
să se omoare dar n'a evut curaiul 
necesar .. 

- Contra alor 6 medici din 
Arad, se face o anchetă. pentru că 
au lost denuntati. ci 8U prescris 
bo)n8vilor eentitătt de stupefiante 
m8i merl de cât 8ce,Ha er fi evut 
nevoie. 

- Fata Elena Rus dintr'o co
mună din Moldove, a Încercat de" 
ori si se omoare. dar pânl acum 
n'e putut muri niciodată, oare \'li 
mei Încerca vreod6tă 1. 

- Locuitorul Gheorghe Preda 
s'a spânzurat pentru că nevasta ia 
născut doui copil deodată. EI să· 
racu era snrac deabinelea şi s'o 
ingrozit ci n'o sri aibe cu ce·1 creşte. 
A crezut că e mai bun ,treangull. .. 

- Târgui de Iară el Aradului, 
va incepe, anul acesta in ziua de 
29 Octombrie ,i ya line timp de 5 
zile. .. 

- Cu ocazia unei furtuni. in 
Anglia, pe aerodromul militar din 
Cardington, au fosl triisnite zece 
baloane. 

- Stroiovlci Lazir, din Sâm
băteni, a fost condamflat 10 o lună 
inchisoare, pentru că a "furat" o 
fdlă de 15 ani. Azi nu· ti mai poti 
fura draguta pentru că te bogă la 
inchisolue _. 

- JOi dllpă ami6Li la 4, cu trenul 
de Oradea. a fost adus in Arad. 
ceferislul Emanoil Lăcătuş, omorât 
in ciocnirea de Jrenud dela Ciuce~. 
In gară. corpul neinsufletit 8 fost 
aşleptat de văduvă şi tata de 16 
eni a mortului. Era jale mare'n gară. 

- Cop lui Simion Bota din Feniş 
8 fost împuşcat in pictorul stâng de 
loon W,esner, paznic pe moşio jl· 
danului Polatsch'c k din Iosaşăşel. 
Copilul a voit să sară un grlrd şi 8 

fosl văzut de paznic. Ăcesto 8 strt· 
gaf, iar copilul a inceput să fugă. 
Paznicul a Îndreptat puşca 56-) 
sperie - aşa zice el- şi ruşea 
s'a descărcat singură, alicel· nime. 
rind in copil. incât a trebuit dJS la 
spital. Paznicul a fost arestat, dar 
pe urmă i S'8 dat drumul. 

- Un puternic cutremur s'a 
shntil zilele trecute la Parma (Italia) 
şi in r"glunile inconjurătoare. Nu· 
meroase clădiri au suferit stricăciuni. 
Victime omeneşti nu sunt 

- Un arestat evreu din închi
soarea Văcăreş1i, anume Grossmann. 
a trecut la religia creştină. Botezul 
s'a făcut in fata asistentei detinuti
lor şi a dlrect;unîii tnchisorlt. Unul 
din naşi a fost Dutulescu. autorul 
froudelor dela "D8toria publică*. 

- Duminecll noaptea, d. Oina, 
din Bucureşti, se Înapoia deJa ci
nematograf, ÎIlsolit de sora sa li· 
tregă, Lenuta T aros de 14 -onf.
Ajungând in dreptul restaurantului 
.tlMolanulnegru*. a _ intrat inăuntru 
să caute un pr;eren~ "Dupa ~-câteVll ~~ 
mlnule eşind in stradă, o mai pulut 
'Vedea cum trei nicufloscutl urcau 
ClI forta pe sora lui într'un auto
mobiJ. care S'ft indepărtat apoi cu 
toată vlfez8. 

- In Anglia constatAndu se ci 
anumite boU de copile, la anim51e 
prlcinuesc anual d~une de 14 mi. 
lioane lire sterline s'a hotărât si 
se ocrotească piciofnele vHelor (boi 
şi vaci) punându le într'un tel de 
cisme galoşI. Expresia de ,. vită in· 
ci!taIă" este acum prin această 

- Din Psr;s au fost rapiti ruşii 
Mlller şi Skoblin, foşti generali 61 
armatelor tariste. Se crede că nu
mitii 811 fost rapiti de bolşevici. 

- PolItia arădaflQ a găsit Joi I ap 
seara un copil de vreun an jumii. mi 
late, care ştie doar afât că se nu· nosl 
meşte Oeza. a o 

- Pagubele suferite de dlle P C 
ferate in urma ciocnirii de frenUrl m 
dintre Ciucea şi Poenl, se cifrează ,bat 
la 35 milioane lei. sp 

...... ConduclHorlf tiganilor din 
Românie, Oh A, UzuriC8 şi A. C. CI 
Laurentiu. au fost arestati pentruca $,DE 
au făcut un chef şI n'au avut cu ce dUJ 
plăti consumatia. pd 

~ş 'j 
- Iosif Minar:c dintr'un sat din să 

Cehoslovacia. S·8 dus la cârcium&pu 
unde 8 inceput să bea LII un mo- d, 
menwt dai 8 !nceput să râdă şi Il ras PU,I 
pâna a mUflt. s: 

- Se anunti din oraşul CartII' 'POl 
glna (A.frica) că femeia TudeIa, 4 10 
născut. dela i la 22 Sept. 9 copii, 
Insă dintre aceştia trăesc numai #: 
primii 2. născutt În ziua de 1 Sept, 1), i 

- GrefJa iucrdlorilor tipografi ~ J 
tncd nu s'a sfârşit şi de acela ea . . $/ 

zefa noastră apare tot cu o zi dt 
întârziere şi incomplectd. 

Cu toale acestea ţinem sd subU· Ci 
nltm un lucru: deşi e grevd, siR·' ea; 
euro EQzetd sdptamdnald din Atad, COli 
care a oPărllt şi afJare în timJHl/ Ilai 
grtvel. este BRA. J7 0/. . tii 

Noi ne preţuim cititorII şi alJo. 
nafU şi pentru ti facem toate sa- . an 
eri/leule J. 

FABRICA 
STAMPILE 

GRAVOR 
"Stampa" 

KARCZAGI & ILLIN 
ARAD, Str. Eminescu 12 

Să ne bucurăm .•• 
inonlle ceva .. mai indrepliitifi ca De când cu Introducerea no 
inainte. reguli ale circumscriptiei, polili It/la 

- Functionarul Conslantin 1 J b' Stănescu, dela C. F, R. din 1Iva- au rou le nec6zuri cu mare e pu al1 
Luncă, a furat un aparat de radio ce nu vrea să inteleagă necesita nlll 
din maşJnn turnizorului Pavel Ko. _ acestor reguli. Insi dacă s'au in 
rech din Cluj. in timp ce Bufomo. dus reguli pentru reglementarea 
bUul stationa În fala drciumU lut culatiei, inseamnă că circuJ6~a 
Valeriu Siovaca din Lunea. Cazul 
fiind cercetat, şeful postului de Jan crescut, ori daci circulatia "CI J( 
darmi din Ilva mare a dresat actele cut, inseamnă că oamenfl umblă 
cuvenite pe cari le a inainbl par- mult şi dac! umblă mai mult e se, j~tu 
chelului ci au după ce umbla şi deci ~ I 

-- Ziarele anunţă că intre " tiga Prin urmare de,1 suntem 
Seplemvrie B. c. au fost impuşcate buzunarele goale _ să ne bucur 
183 perso3ne in Uniunea Sovietică, 
dintre cari Si in regiunea Leningrad. de creşterea circulatIei ş' de 
Toate aceste persoane s'au tăcut rfrea câştrgurilor 1 ~h 

~------_.----------------------~ u 

Oajda l.'; 
cele mai noi, 

l?ostăuăria 

• cele mai bune, 
cele mai eftine! 

str. Gen, Berthelot 8, peste drum de tea-
trul comunal. Se poate cumpăra cu liureful 
_ .. InlJfSnlRffi 

~-_ ... """" -. , 
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sojlţă scrie 
Mor dus pdcacUe 

. ca noi zlşie moi bl
nie şi pd minie pdn· 
t"J uoaminl inge gra· 
ind cu unu şl gla
suind cu altu am 
allzî! gl tdce jelu
rJie când mal bunle 
când mai Tt lIe. Şi 

j Qşe pânird uoam/ni am 
mii/ţi zlc.ând ca.li j,Ica gi 

~ost. Ooa apu ca leo fi 
a o cam prJşlcp io numa 
p că gi şte nil li frica gi 
mari din Bucur/eşci. Şi 

bal pd unu gi treaba asta 
spus aşe cum va spun 

ca sd md pr'şltpl mal 
spunle o povestit con 11gan 
dus sd jurie la on 10mân 
pd ţigan şî ca sai sptJrie o 
Ş 'Il şt on pc/ştoi o 1evor-
să zlşit amll şi o zis câtd 
puşcd numa mal naince 
Il ca el carle sd cEmt mai 

S puşcd o gi p.:iştol. Şi ţiga
s: 

'pOI rumân/co mâncutl co· 
io md cem mal italie ei 

. ~e mtJi tiganie il 
IlUOi 1umâmco ţucuti brân$iie 
t. . gila plşloare pând ilŞd 
fi ţii itMa el la la puşcd mai 
l' sa md ascund dapu la 
u ,lai mal scurM şi pJumba 

schipe inge 10 p.s popa 
uo bOtezat ..• 

~. eala povestia şi mie mi sd 
'd, cam aşe. Cd la joUe şiele 
luI la/ poli ascunge pdntrd 

. aşi la Bdravu nost nal 
10-
ia· . ama ca vini vorba el ţl

/Ilai spun le una cu taganu 
_le1ş vestit IÎ cum eauM la 

7l0apce so dus unu la 
Idl sparle o tird cd dara 
PIStit pândn Gurba şi Şi-
• eaz ,ei. Omu nost so a
batd cu brânca In obloc. 
trezlt el somn şi cu su· 
urd sd dusa la cbloc sd 
Mei. Da tat aunşi zisd 
ta: 
ada puşca Etn şpals 1,., 
(rea Ei elo g /tII : 

md Adame dapu nul J 
ado şi dacd nul, - sd 
catd Ana, mal mori el 

scrls el lâeanl aa pd 
IItJUd o~ SSCllt el carleva 
(t carie nu şor pldcl a-

nl,l ddpa şlt Ilo ttdmis 
Of prollocarit. 

Al vostr. 
IUAN NOJ/7A 

tui Gurban - ne ocupăm 
je el fiindcă e român!
at in coloanele noastre 

l ebui~ să scriem iarăşi un 
lII" nt petrecut acolo. Anume, 

etute a intrat in restau ... 
~merciant de lemne. A 
iahar de vin - sau de 
Q importă. L s'a servit 
. illledîat î au fost serviţi 
n, cari l-au dus la post, 

. 1 unui interogator. Omul 
1, nu-i vinovat cu nimic. 

dar ce s'a 'ntâmplat? 
'ea Un conflict cu niscaiva 
~ ~ in grabă h confun. 

Cu unul dintre aceia. 
d, În Vata se spune, ci 
odatâ cu beutura se ser· 

,Iilor şi o... porţie de 

Bravo! Pag. 3 
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In 
,.~ .. 

Se~olul 

al XIII-lea 

;.--

UN NOU FLAGEL AMENINTA EU
ROPA: năvălirea Tătarilor. Moldova 
(, fost îndeobşte unul din tinuturile 
cele mai chinuite de nesfârşitele in
cursiuni mongole. Pe cat de eumpJiti 
erau năvălitorii pe atât de neaştep. 
tate erau năvălirile, Străjerii moldo
veni vegheau fără preget şi prind
paiul lor mijloc de alarmă era focul. 
Noaptea, din culme in culme/se o. 
prindeau focuri mari şi grozava veste 
cutreera tara Întreagă. Lumea celor 
slabi se punea la adăpost iar piep-

turile otelita ale vitejilor Moldoveni 
se grăbeau odată mai mult să stă
vilească puhoiul, să Învingă duş
manul. 

*** ASTĂZI, pentru a ne informa, avem 
la dispozitia noastră un mijloc mira
colos - telefonul. 
Pentru apărarea natională şi sigu
ranf~ generală: pentru afacerile co
merciale cat ŞI pentru a ne adUCI) 
veşti deJa cei ce ne sunt dragi, tel .. 
fonul csfe indispensabil. 

.~, :.,,---.J 

." ._"~', . -.' .. ~ 

.-. :,.' 

SOCIETATEA ANO NIMĂ R...,O:MÂ:N:.:.Ă:.~ -"..,.~".II~ 
P.E TELEFOANE-

IiM 14 dl,pDtifÎa Dr aII 

.1rId f.,/enlc, t:WI (:tJlI!In, 

C' 'Dai. In/tlnna/UU fi tQrlflh 

Nădlac 

- Deşteptul din fruntea sokoli~ 
lor - aţi inţeles ci-i vorba de DT. 
Buina - a interzis echipei să joace 
Dumineca trecută foot.ball "pen' 
trucă.i doliu". Mă rog, dar repre· 
zentativa naţională a Cehoslovaciei~n'a 
avut "doliu" jucind cu Ungaria. (dela 
care a încasat o mamă de bătaie) 
numai .. Sokol"? Sau... vrea să fie 
mai catolic decât Papa? Ori fiindc..i 
trebuia să joace cu o echipă româ' 
nească 1... . 

Prea. le faci de oaie, Ioane ! 
- Rezultatul alegerilor comunal~ 

a fost cel prezis de noi: din 5 man~ 
date lista lui Ţiriac, abia a luat ... 1, 
restul împărţindu-se între vaidişti şi 
internaţional. ţărănişti . 
Rău aţi mai mai ajuns ! ..• 
- Sida ceia lui chisăliţă, care are 

2 "polgari" la Sânmiclăuş, împreună 
cu nişte fete, se duc la biserici să 
râdă şi să critice lumea. 

Credem că n'ar strica dacă s'ar 
cuminţi puţin ... 

- La "Otthon" iredentiştii grupaţi 
acolo, s'au cam tras de cap. Probabil 
pentrucă eu ales pe jidanul Ioşea 
Kohn'Găbor ca .•• cel mai bun şi a, 
devărat (1) meseriaş ..• 

ClnelDalogra le: 
SELECT: Printesa Potinajului, cu 
Sonia Helne ,1 Adolphe Melljou. 

CORSO: Negustorii de sclavi, cu 
,Oar1 Cooper ,i Oeorge RafL 
Progromul viitor: Ultimul tren din 
Madrid, - un film de Bculă ocfu· 
olifo'e. rnarcând Inceputul războiu
lui civil din Sponia. 
URANIA: Sion şi Bran într. 
cowboy. 

Teat .... 
SAMBATA,23 Octomvrie, Com
pania Cărăbuş, cu revista ELEC. 
TRO cARABUŞ. Direcţia: C Tă
nase. In trupă, Sirae şi Vasilacheo 
Biletele la Diecezana. 

Concerte 
Luni 11 Octomvrie, orele 9 seara la 
Palatul Cultural: un sjngur 
concert dat de GEORGE ENESCU. 
La pian: Ionel Gh erea 

"."".".,. .. Yr~. 4-... - • 4 W-* ,.- t. n_ ., r • .. 

PRIMARIA COMUNEI ŞEBJŞ 

No. 2058/1937. 

Publicatiune. , 
52 aduce la cunoştintă pub:ic;\ că, la Primaria comuMi Şebiş, jud. 

Arad, in ziua de 14 Octombdt! 1937 ora 11 S::! Vl fne Jicitaţie pentru 
lucrările d~ con 5truirea grajdu)ui comun':!} şi unui şopron penlru fân, con
form devizului şi pIanului intocmit din p"Ulfa Serviciului Teehnic al iu" 
detului Arad, in valoare de 160.000 lei, respectiv 68000 lei. 

Angajarea lucrărilor se face prin licitatie cu lratare prin bun~ fn
volală, fiind declarată urgenta cu deciziunf'a Nr. 2 din procesul verbal 
Nr. 10 din şedinta consiiiu'ui comunal dela data de 9 Septembrie 1937. 

Concurentii, odată cu oftrtt>Je vor depune şi garantie de 5 1
/., iar 

caetul de sarcmi, planul şi dt-V zut se pot vedea zilnic in orele ofictoase 
la această primărie. 

Şeblş, la 20 Septembrie 1937. 
PRIMARIA 

~i 

I 
I 
.~ 
; 

i~ 

~ 
~ 

_ _ ~ __ ~_--~~:-...-~--~ ______ it 
,r ---- r~ 
IF'~ .. U(ta.If 14 Dp.iLLU .... VOW- p.iSUet,.. 
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Viata , politică 
Cu ocazia punerii ultimului 

planşeu de beton la sediul partidu~ 
lui "Totul pentru Ţară" sa va face, 
Sâmbătă si Dumined o unică festi' 
vitate legionara. In camerele gata se 
vor face urmatoarele expozitii: 1. 
Comerţul legionar, 2. lucrări de artă 
produse de legionari, 3. tipăriturile 
până acum în cadrul mişcării legio
eare, 4. Un mU7.eu cuprinzând amin· 
tiri şi fotografii din trecutul mişcării 
legionare, 5. Munca depusă de cor
pul legionarilor şi a ooamnelor din 
legiune. 

Declaraţii şi manifestări - Eterna guvernare 
liberală. - Naţional-ţărăniştii şi d. Mihalache 
- Bănlcă Dobre - Banchetul dela laşi -

Ştiri pol iti ce, 
Dela redacţia noastră din Bucureşti 

Bucureşti 23.- Din cercuri au· 
torizate se lansează svonuri că totuşi 
actualul guvern imediat după termi, 
narea manevrelor, adica la 15 Oc· 
tombrie. îşi va prezenta demisia, iar 
M, Sa Regele va începe consultârile 
cu leadarii opoziţiei. 

Indiferent că agonia actualului ca
binet se va lichida la data amintită 
sau, că. din considerente economice 
- fiind muncile agricole in toiu -
sau de ordin interpretativ a eveni 
mentelor ce au avut loc la sfârşitul 
lui 1933, se va lichida abia in la· 
nuarie, fapt e că tara va trebui in cu· 
rând să şi aleaga nouii demnitari. 
De altfel, după recentele ideclaraţii 
ale unui ministru cu multă greutate 
în actualul cabinet - d. Valer Pop 
la Sighet - se afirmă cu şi mai 
multa certitudine raminerea libera' 
lilor până la sfârşitul lui lanuar şi ... 
pe incă mai departe. (In multe cer· 
curi iniţiate in culiseele constituirii 
cabinetelor acest svon nu surprinde 
delocl) 

Dar chiar cu liberalii, implinindu' 
se patru ani de legislatură, alegerile 
sunt inevitabile, - de unde şi pre 
gătirea partidelor p91itice pentru cam
pania electorală. Au şi început une
le manifestări in diferitele centre ale 
ţării. Astfel în Museel - !idul elec
toral al diui Mihalaehe - a avutloc 
o intrunire a .tineretului" naţional
ţarănesc unde figura tivul şef al par, 
tidului a voit să anunţe un nou pro' 
gram de puvernare. A voit numai 
căci... pronia cerească a făcut ca, in 
acee'a zi comandanţii legionari Bă 
nica Dobre, PUtU Gârniceanu şi pro· 
fesorul Ion Codreanu să aiba o in
trunire cemaraderească cu legionarii 
din judeţ şi să execute câteva mar
şuri. Marşuri cu cântece vesele, cum 
numai legionarii au şi triste in acelaş 
timp. Triste pentru că în ele e sbu, 
dumul Neamului. Populaţia i a pri
mit cu flori şi urale .. , iar d. Miha' 
Iache v.izându·se in faţa unei asis~ 
tenţe reduse (majoritatea cam miro
seau a usturoi) a protestat. Ce naiv ... 
şi cică ii demo.crat! La Chişinau dnii 
Iunian şi Dobrescu au infierat par
tidul aceluiaş d. Mihalache că ~dis
truge" şi "uzurpă" ~democraţiau. 
Curios cum se leagă toată lumea de 
paltidul naţional ţărănesc şi şi mai 
curios că guralivul domn Nicolae 
Lupu - şeful frontului popular ro 
mân - tace chitie. Până acum a ţipat 
in toată streinătatea, Paris, Bruxelles, 
etc. la diverse meetinguri comuniste 
sadea, despre progromurile, barbaria 
şi teroarea din România şi natural, 
revolta care a trezit·o in conştiinţe, 
le romaneşti e firească. Şi d'asta tace 
Iar dacă va vorbi, precis ca va lua 
cuvintul numai in ghetou!: Dudeşti 
şi în centrele camuflate ale interna~ 
ţionalei a m·a din Basarabia. 

* 
Se mai anunţă participarea mai ac 

tiva a dlui Mareşal Averescu în des
făşurarea evenimentelor. De câţiva 
ani d. Mareşal e foarte prudent şi 
rezervat, şi, circumspect cu anumite 
elemente alogenel De aceia şi presa 
din Sărindarul cu perciuni nu I 
prea simpatizează. Cu atât mai bine. 

* 
ina trecută s'a mai bucu 

rat doar de un duel al veşnicului 
conflict dintre Frontul Romănesc şi 
eternul buducaş partid al dlui Miha, 
Iache. Ar fi o naivitate să se 
creadă că se leaga lumea de 
fostul partid al dlui Maniu din rau' 
tate sau invidie. Nul Ci din contri. 
Din compătimire. Se ştie că partidul 
naţional ţărănist a reprezentat a re
prezentat acum 9 ani cel mai fan· 
tastic curent politic în ţara noastră. 
Părea un iureş de neînfr~t şi cind 
colo a fost o deziluzie. Iar de vreo 
doi ani neavind nicio directivă şi 
niciun şef propriu zis (In Ardeal d. 
Maniu, in Muntenia d. Ar. Călines' 
cu, in Oltenia d. Potârcă, in Mol
dova d. Costachescu, în Basarabia d. 
P. Halippa, iar drept colac peste pu
păză d. Mihalache) mai traeşte doar 
prin sfortarile ce le fac simbriaşii 
partidului de a şi recupera che1tue
lîle, dintr'o eventuală guvernare, fă
cute cu propaganda. 

... 
Ca să fim corecţi, trebue să anun

ţăm din nou ca d. lamandi a mai 
organizat la Iaşi un banchet (tot cu 
vin de Cotnari - viţă veritabila) şi 
la sfârşit - ca omu! - a repetat 
povestea cu "eterna guyernare libe
rală". 

e. h. n. 

- Du mineca, 26 Septembrie, or
ganizaţia partidului "Totul pentru 
Ţară" va ţinea o consfătuire. în co
muna Comlăuş. In vederea acestei 
cOt:lsfătuiri s'a cerut locurilor in drept 
autorizaţia necesată. 

- Prima de 7000 Iei de vagon 
la exportul de grâu, va fi menlinută 
până la 10 Noembrie. 

- Intre d. mareşal A verescu şi d. 
Oct, Goga, a intervenit un acord 
de colaborare la guvern sau de front 
comun in opoziţie. Se pare că acest 
acord este un pas inainte spre crea· 
rea unui front a partidelor de dreapta. 

- D, Mussolini, a plecat Vineri 
la Berlin pentru a se întâlni cu d. 
Hitler, intreaga europa aşteaptă cu 
nerăbdare rezultatul intilnirii dintre 
aceşti doui oameni de stat. 

- La Sighet, d. Valer Pop, mi· 
nistrul justiţiei, a declarat la o în~ 
trunire publică: "Minoritarii aflaţi 
in anul 1918 pot să muncească ală 
turi de noi, in cadrele muncii noas· 
tre naţionale. Insă nu putem trece pes· 
te marele număr de streini strecuraţi în 
ţară după 1918, toţi acei cari au venit 
după Unire, trebuie să plece." 

Ar fi bine, dacă, d. Valer Pop 
i ar şi trimite, nu numai să consta~ 
te că trebuie sa plece! 

_. In unele cercuri politice din 
Capitală, se vorbeşte că parlamentul 
va fi disolvat în curând şi că alege
rile generale se vor ţinea inainte de 
Crăciun. Alte cercuri insa desmint 
aeest svon. Insa din informaţiile 
noastre, rezultă că alegerile se vor 
face abia după 15 lan. 1938, dată 
la care guvernul va demisiona. 

- Monitorul Oficial publică de .. 
cizia Consiliului de miniştrii prin 
C8reBe interzice transport şi prinurm. 
vânzarea - porumbulul care COn
tine un procent ·mai mare de 14 la 
sută apă. Constatarea procentului 
de apo se va face de către carne· 
rele agricole sau laborotoarele de 
analiză a Stafului. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
~~~~~~~--~~--~------~---------

Ne 25621/1937. 

Publi!;aţiune . .. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că Primăria mu

nicipiului Arad, 

in ziua de 12 OctoMvrle 1937, ora 11 a. III, 

va ţine In biroul ServIciului economic (camera Nr. 59) cea dţ 
a doua IIcitaţiune pubiică pentru asigurarea maştnelor şi .caza-
nelor dela Uzinele municipiului Arad. ' 

Licltaţiunea se va ţine in cortformltate cu Art. 88-110 
din Legea contabilltătil publice, regulamentul O. C. L. şi nor
mele publicate In Monitorul Oficial Nr. 127 dIn 4 Iunie 193,1. 

Toate persoanele care vor lua parte la llcitaţlune vor face 
dovadă că au firma Inscrisă, că nu se află In faliment şi vor 
depune pe lângă of~rtă şi o garanţie de 5°/0 din valoareil 'a
sigurărII, iar oferta se va face numai in conformitate cu cae
tul de sarcini, C;i.re poate fi văzut .tn fiecare zi dela orele 8 
până la 13, tn localul prImăriei, ServIciul economic, ori La U
zinele municipIului Arad, Str. Mucius Scaevola Nr. 9-13. 

Arad, la 20 Sept. 1937. 

, 

o delegatie de 
suedezi de lemne. 

Nr. 

clJrile noastre forestiere 
importantă fraezactic de 
chereslele •. , Va să zic~ i8r 
pesc lemnele r. 

- In prImele 20 zile 
Septembrie s'au exportet: 

Mere 333.440 kgr. 
Prllne proaspete 146009 
Struguri 42-4678 kgr. 
Vin 512 litrI, Iar dela 1 

până la 31 August 1937, 
portat: 

Mere şi pere 6.619964 
Prune proaspete 388.767 
Prune uscate 1.512 600 
Nuci cojile 592539 
Nuci in coaje 4 
Pulpă de caise 37.432 
StrllgurJ 112560 kgr. ; 
Caise 29.125 kgt'.; 
Vin t 95.941 litri. 

Almaş 
Iar aicea subnotarul 
Amărât ca v.li1"marul: 
Şilindia sau Ineu 
Ii fac gânduri, mereu. 

Buca· hetef cbişbirdu 
Braşoveanu. În 5at mai 
Percepţia in casă 110U4 

Ionescu mai o zi doua: 
Popovici agentulescu 
A făcut pe nebunescu 
Ascultând de Al. Ionescu 
Madarele perceptorescu. 

Iar Filip om cu 
A bâgat pe doi 
Pe unul la măturat 
E~te vântul ... celalalt 

Brad 
- Când Nu,l'n pod 

S "ara.i aşa de 
Că Ulii de ani 
Lui Iuţi s'o 

O comero de·o eleganlă 
şez8tă intrun pod in cale! 
de lamă. îşt petrece nOP~l:i.,..,.. 
preasliivita şi celebra _~ ...... ,.,. 
n8 blondeloT) von K. K. 
şi romantică mal e Il 

li p18ce să privellsc8 In 
noapte prin Întunerec cum 
zele copacilor in acest 
toamnă. şi să stea visând 
pierduti prin stelele care 
ca şi ea. Din când in 
zită din această visare, 
Intrarea unul drag şi din 
emic al el ... 

- .Dacă tu nu m5 
eu· şi fiindcă el n'8 ll"ut, 
sperie fiicându·l si .. ·.j)'A~It·' 'It 
ofra,' a luat nişte 
mit şi pe loc a in 
şters· o, ea s'a trezil a 
Uuzile spuJ,Rerate şi 
lull s'a sfârşit 

-Ce mal face amlcu! 
Salutări deie LUi 1 
Hălmaglu 

- Meşterul loksy s's 
totul: zilele trecule şl·a 
o femeie pe iângă cea 

- O vorb& din bătrâni 
omul cu multe meserli nu 
cepe la nici une şi prin 
'leşie mmind de foame. 
o desminţf'şte pantofarol, 
care o duce foarte bine ŞI 
mionu\ cumpărat din ~' 
gat la loterie, Ş'apoI SII 

in vorbele bălrâneşti I 

Pleşcula 
Duduia dela poştă 

atât demult şI' . 
gureoscă, atunci să nu'ŞI 
şi de oficiul poştei, . 
ta patimi limb maghIară. 
stllut românesc. 
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