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Anularea promptă o numr .. ii 
doui medici mino .. Uari -

Kerehes şi d,.. Kalichmann 
la Casa Asigurărilor Sociale 

A.rad, a dovedi~ şi celor 
sceptici, că, da, cu pafină 

rtll"j'OI:e, fo' se mai poa'e lace 

Profectia industriei •.• minoritare , 
- Când nu se respec·Iă regulamentele comunale -

ne în '01 .. 0 noaslt'ă. As.a, 
un compliment pen"u 0"U 4 

numirilor şi pentru. nu-
u celor două medici ro

Ia Casa .Asigurărilor SG~ 
, De 'opi, nu or merita 
plimen'e şi felicită,,;, deoa
daloria fiecărui dregător din 
slă ţară ar trebui să fie: La 
ife numai români pentru a 
a un impenetrabil zid ro
se, de care să se isbeasco 

te uneltirile minori'are şi 
In cazul celor dou; 

minorilari, minis'erul 
inceput bebuio să .. e8-
orice 'nione,;un; şi influ· 

de ordin politic şi să aibe 
lIf'dere numa' consolida vea 

1.II!mE'nfului rnmtÎnesc pe gra .. 
In lo,a acestui postulat. 

imporfantti vitală pen'ru 
o,ice interese politice sau 

ordin electoral, 'rebuiau să 
pe p'ansecundar. Nu 

t,ecu' în mod na'u,al, dar 
t,ecu' in mod for'at, punând 

ciudată 'umină pe repre" 
~I tii legali - sau ileJ!ali -

doctorito .. Kerehes şi Kalich
n. Dar aceasta n. mai in.

acum. Hid .. a influ-
făturlanice, în dauna 'e
tii, a 'os, 'ovită peste bo'. 

u'ui i s'a făcu' odată 
tn 'ara lui, - chiar 

de Utl minoritar. Primul 
a 'oBl mai I!reu, celelal'e 
"rma. N. uşor căci şi pri~ 
a 'osl Qreu, dar desillur 
urma. Pasal acesta trebue 

pe răboi ş; ,inu' mereu 
infea ochilor: semn că pIeSa 

nedreptăţii aduce drep. 
năpăstuitu'ui. Şi asta nu 

uitat 1. •• 

l'a pea-ne 
i Prefectura judetului a dat or

an\ă prin care sub sancfiunl, 
I gă pe tet i propriefarii de ri'ra 

din oraş, să ulilizeze, în jn· 
i, o limbă corect romaneaa 

rdonanla a fost dală cam 
II li, ŞI cU foate aceste, la d
lografll! .Central" am vă
reclamă cu următoarea ina 

e: 
"Floe peniru perne •• .'~ 

că in afară de pedeap
CUvenită firmei pentru inco· 
fudinea Iimbei in eare e 

rezlama, mai trebue să i 
aplice şi o pedeapsă pentru 

ndirea imortllifăjii. 

Ne plângem mereu că minorita
rii şi streinii se. îmbogăţesc şi fac 
averi în ţara noastră, ddr nici 
odată nu căutăm să vedem prin 
ce mijloace şi prin· a ctii tljutor 
fac ceiace ftlC, de Într'o bună zi îi 
vedem bogaţi, obroznici şi sficifi
tori. Si chitlr ducă vretln eUl io:' 
scotoceşte şi află mijloacele utili
zate de minoritorj, nimeni nu le 
ia în considerare, spunând că tJ 

făcut-o din ură personală sau Jiu 
dorinţCl de cdştig. Vom prezenta 
În şirele ele mai jos, tm caz, care 
întruneşle condiţiunile aceste. 

O autorizatte 
Consiliul de igienă al ofCişuloi 

f'irad, prin deciziunca No.13SI;1934 
a autorizat pc Slgil5mund Stern, 
să înfiinteze şi ~ă pună in func
ţim,c, în CJlnpul Liniştd. Ln cup
lof' Închis şi 8tabtf pentru tab!';
cal'ea că!'omidei, pe Jângo !'espec
tat'ea conditii. ni/of' PNwăzufe da 
{'egu/amentul indusft'iilol' insalu
bre. ar, (lcest regulament prevede 
că fabl'icile de cărămidă frebue8c 
situate la cel pufin 1000 melri din
colo de roZO oraşului. D(1r, cu 
ocazia unei cercetări la fata Jocu
lui - în procesul No. c.1. (A89/1934 
pendinte Înaintea Curţii de l1pel 
din Timişoara - s'a con 5Iola t, că 
tahl'Îca lui Sigismund Stet'n, eMe 
la. •. 757 metri de paza 01'09u1ul. 

Fabrica funcţionează 
ilegal 

Prin urmare, f(1brica loi Sigis
mund Stern, fiind situată numai la 
757 metri distanţă ele oraş, În con
formitate cu re~lulamentul indus
triilor insalubre, luncfioneză În 
mod ilegal. Dar aceasta este nu
mai prima ilegalitate. Urmează a 
două: autorizaţj(f consîlîului de 
j~lienă s'a dat pentru cupfot' În
chis. or la fabrica Sigismund Stern, 
este instalat un cuplo.!' deschis, 
care perictitează atât interesele ce
Jor din împrejurimi, cât şÎ intere
sele ~Jenerale ale oraşului. 

Cu toate aceste, nici condtlCerea 
oraşului şi nici consiliul de igienă, 
nu s'au sesizat de aceste lucruri 
cari sunt în contradicţie flagrantă 
(Itât cu legile generale ale ţării, 
cât şi cu cele speciale, deşi, după 
cum suntem informati, au fost in
ctmoştinţaţj în mai multe rânduri 
despre starea intoferabilă de acolo. 
Şi cazu) devine cu atât mai inte· 
resant, că autorităţile comunale, 
pentru a Împiedeca funcţionarea 
unei fabrici cClre nu Îndeplineşte 
con diţionile lega le, au la îndemână 
legea administrativă, care le dă 
dreptul, în cazuri de aceste, să 
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pf'ocedez·e imediol la {nch,de[(w 
intreprinderii şi dorâmorea ei 
Imediată. 

Interese, Jnterese! 
Sunt doui ani de când cccostă 

fllbrică fun..:ţioneuză În coudiţiu
nile arătate mai sus, fc1ră Cei ni
meni să·i fi zis măCdr un cuvcÎnl, 
SelU ~ă i !Se fi pus vreo piedecd. 
Şi dotarUl! acestei nepăsări, fCl b
rica îşi face de cap, fabricând şi 
punând in comerţ marfă de cali
tate inferioară, melriă care În ne
numărate cazuri a fO'5t lltiliz<1W 
chiar la intreprinderile publice. Ntl 

mai vorbim de particulari, cari toti 
s'au a provizionat dela această fa
brică, plătind cu bani btltlÎ, marfă 
inferioară. 
_ In urma acestora, în mod natu-

rol se rJQSC Între bările: Cille (1re 
intert:,ul ClI. această fohrică să 
funcţioneze, în mod ilc{)td, in apro
pierea im~:djQtă a oraştl!ui? Cine 
o susţine Ctl Cltâta putere Încât Si
~Jjsmulld Stern, propridnrul f(Ţbri
cii, îşi pnmitc !tlxtil de a-şi bate 
joc de kgiie (lc{'~ld tări, de regu
lamentele Gc("stui OfilŞ şi de con
sumCltorul necăjit? In schimbul că
ror favoruri e:;te susţinută fabrica 
de cărămidă de ciUre cei cari o 
5tlstin şi intervin ca ea să rămâ
nă şi pe mai departe în legalitate? 

Primăria are dLTtoria să răsptm
dă ace<.tor Întrebări sau, să ia 
măsurile cuvenite contra fa
bricei Sigismund Stern şi În 
cazul acesta ne dispensăm de răs-· 
punsul cuvenit Întrebărilor noastre. 

Radu Bal.aQ 

Concesionarea teatrului 
Primăria a concesionat Mera 

curi teatrul comunal. Dar voind 
să împace şi capra cu varza.
adică să·şi facă datoria aşa cum 
se cere'n tara românească şi 
nici să nu-şi răscoale'n cap im
potenta presei minoritare şi-a 
magynrpârlului - a impărJif con
cesiunea in două: jumălale ro
mânilor, jumătate ungurilor, pro
ducând prin aceasta nemulţumi. 
rea ambelor părfj. 

Primăria nu trebuia să SI..' bage 
'n incurcăfura asIa. Trebuia să 'ia 
boul de coarne şi să concesio
neze Teatrul românilor. rn spri-
= t caz 

Deosebi1'e 
Dintr'o casă poţi scoate o lin

gură, dar dintr'o Iingurănti poţi 
scoate o casă. 

Dacă nu credeti, - inccrc(]ţi ! 

Scandalul de!a "Corso" 
Din cartelul cinematografelor -

cinelllatogrllfe:e asociate - s'a re
tras ,.Urania" rămânând numai 
.,Corso" şi Cinematografele COtru
na'e. E bine, e rău, '- se \o'a vedea 
la urmă. Dar noi desPIe altceva vrem 
să scriem. Despre preţurile bHetelor. 

.La "Central" şi "Seled" cele mai 
scumpe bilete sunt cu 24 lei. La 
"Corso" cu 29 lei. Nu înţelegem di
ferenta asta de preţ, ori sunt tovarăşi 
leali, ori s'o dea dracului de tovărăşu.'. 

In afară de aceste, la "Central" şi 
.. Seled" reprezentaţlile incep la Ora 
anuntată. La "Corso", cu 15-25 
minute întârzier~. SIă lumea şi aş
teaptă. De ce? Probabil, pentru că 
aşa-i place jidanului Korniş! 

jinuJ acesfei leze, în afară de 
alte considerenle, amintim nu
mai alat: ungurii l-au avut 16 . 
8ni la rând! 

Primăria n'a făcut acest act 
de etică românească. Nu. penlru 
că suntem in ailInul alegerilor 
comunale şi parliJul liberal
probabil - are fiet'oie de ,.!Otu~ 
rile ungureşfL. Acesta e adevăruL 

Insă nu credem că românii -
Asociaţia Ziariştilor şi Publiciş
tilor - cărora li s'a dat in fara 
lor, jumătate dinlr'o concesiune, 
o vor primi. N'ar fi de demni
tafea lor .. 

"57 

Face pe nebunul 
La procestl1 lui Ghel"Clsim Dus

cău, core, du pă ctlm se ştie a o
morît pe magistra t1na ~rdelean 
din Guttenbrunn, cineV{l spunea: 

-- i'\:sta la 'nceput a făcut pe 
nebunul, dar l-a făcut aşa de bine 
Încât acum e nebun de-a binelea! 

Şi n'a grqit! 

Ce vremuri 
Confratele O. V. scrie: 
Victoria obţinUtă de Glorie! asu

pra Ripensiei a stârnit o bucurie 
enorm<1 în rcîndmile suporterilor. 
Mai cu seamă a suporterelor. ~
eeste - femeile in extazul prOdtlS 
de bucuria :înfrângerii Ixipensiei, 
nici n'au ştiut ce să facă: unele 
au 1mbrăţişat prietenii lân~Iă cari 
stăteau, - dar ni ci una şi nici 
măcar din greşeală nu şi-a sărutat 
bărbatul.., 

Zicem şi noi: Ce vremuri!... 

! 
i 
i. 



Pag. 2 

Nddrac 
- Mulţi, ba chiar foarte multi din

tre cei cu .,musca pe căciulă" sau 
bucurat când au citit în numărul tre
cut că d. T. Faur s'a retras din rân
durile colaboratorilor noştri. Printre 
aceştia notăm deocamdată pe Popa 
Nicolaie şi pe [van cel Groaznic. Ei 
bif1.e, pentru a le ... deranja puţin sto
macul (e ştiut că pe Tibi nu-I .,în
ghit" multi!) D. Faur a re\'el'it Întle 
nni, având aceleaşi atribuţi ca şi pâ. 
nă acum, dar mai ..• furios cu mult. 
Deci strângeţi-vă... brăcinarul! 

- Toate ne plac la cinemaiogra. 
fuI nostru 1 (Şi la bilete ne fac re
duceri domnii, aşa de drăguţi sunt!) 
Una însă e rău: purecii, cari, in 
timpul reprezentaţiilor, se plimbă pe 
toate ... bulevardele corpului omenesc. 
Serios domnilor, mai "şpriţuiţî" aşa 
din când cu ... Flit! Nu strică şi 
poate că va veni şi mai mult public. 

- Este o boală foarte periculoasă 
În Nădlac. In ultimul timp am cons 
tatat că ea e şi molipsitoare. E vorba 
dealtfel, de o boală. cu un caracter 
local. Nimeni - sau aproape nimeni 
- nu este primit în anumite socie
tăţi, dacă nu-i îmbrăcat '\Ilic", chit 
că.i de~o prostie... epocală. Cazuri 
sunt multe. Uitaţi-vă in jur că veţi 
vedea mulţi tipi şi tipese îmbrăcaţi 
elegant, fără vreo ocupaţie, dar proşli 
ca noaptea cea mai neagră, tăcând 
parte din unele societăţi "selecte" 
(zic ei; "jidoveşti" şi "ji dănite" -
zicem noi). De ce oare "boala" mai 
face ravagii? Şi chiar printre unii 
români ? ... 

- Scîiam că la "Electrica S. A. 
R." se fură, Ei bine acum când am 
adunat atâtea dovezi, suntem în si
tuaţia de-a arăta şi autorul. Este cu· 
noscutul nostru Drasztyl, care, la 
petreceri, sera te, nunţi etc" face ins
talaţii speciale, de unde Încasează 
sume, cari variază intre 200-1200 
Lei. Pentru acestea eliberează chi
tante în •. , alh şi fără timbre. Se poate 
aşa ceva? O firmă ca "Electrica" 
trebuie se eli bereze chitante tipărite, 
şi timbrate. Atunci, cum Îşi permite 
un obraznic ca Draszfyl să eliberez: 
altfel pe chitanţe. Ştiml Banii sunt 
ai lui, sau în cel mai rău caz, ii 
imparte cu celalalt tovarăş. O chi
tanţă vom publica in facsimîl, pen
tru a vedea şi dl Dr, Grozda că la 
"Electrica S. A. R/' se fură ca in 
codrul 

- Jidanii dela moara cuşăr "Zso
fia" prin nişte denunţuri faise, au 
reuşit să închidă -- pentru scurt 
timp însă - cealaltă moară. Locui
torii sunt foarte revoltaţi şi dacă nu 
greşim, li-se pregăteşte o ... manift!s
taţie de simpatie, pentru a le trece 
pe viitor pofta. 

Despre aceşti... perciuni ne vom 
ocupa in viitor. 

Oţet bun 
se capătă la Depozitul de 
oţet fermentat Arad, BuL 
Regele Ferdinand No. 42, în curte 

la Banca Arădana 

Serbarea pompierilor 
Duminecă dimineaţa va avea 

loc inaugurarea companiei de pom
pieri militari. Tot atunci se va co
memora şi lupta pompierilor cu 
Turcii, luptă care a avut loc în 
Dealul Spirei din Bucureşti. 

Serbarea va avea loc în curtea 
cazarmei de pompieri la orele 9.45 
dimineaţa. 

Bravo, 

-Vi.n minlşan, 10 Lei kgr., 1 păhar de bere 5 Lei, mâncări mai I 
efh~~ Restaurantul B u cur e şti, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar: Traian Cristea 

Erili ai) fost şi-Of să Inai fie! .•. 
Intâlnim adeseori În viată, oa

meni cari se bat cu pumnii În 
piept şi strigă'n grra mare că ei 
au făcut România mare 10 spun 
şi o Strigă, fară să·j întrebe ni· 
meni, dar mai cu seamă când 
suut prinşi cu ocaua mică. Şi·a
tunci, încercând o salvare, îţi a· 
runcă in fUJă: Cum, eu care am 
făcut România Mare, eu care am 
murit la Măraşeşti, sau eu care 
am fost inchis de unguri pentru 

. cauza românească, n'am dreptul 
să fac asta şi asta, n'am dreptul 
să fiu sprijinit În Ţara româ· 
nească? 

Da, e frumos ce spun ei, dar 
dacă te apuci să scotoceşli ni· 
Jel în trecutul lor, de cele mai 
multe ori multe ori afli că cel 

ce·a făcut România mare, niCI 
n'a văzut frontul, iar ce·) care a ... 
muril la Mărăşeşti a fost ori~er 
sau subofiter de administraţie 
şi pe urmă cel care a fost 111-
chis de unguri pentru cauza ro
mânească, ~ a ... furat vre·un cer 
cu fân, sau a subtilizat ceva bani, 
sa~J militar fiind a făcut invârfC'1i 
cu făina şi aşa mai departe. A
ceştia fac pe "eroW. Numai cât.d 
sunt prinşi cu câle·o găinăric, a
tunci li se trezeşte eroismul. A· 
devăratii eroi, ori zac În cimili
riie p;'iră5ite, ori cerşesc pe străzi. 
Pseudo eroii. găinarii, îşi conti~ 
nuă şi azi matrapzlâcurile, cân
ti.lnd în gura mare: Eroi au f05t 
şi·o!' să mai fie 'n neamull'omâ
nesc I 

-----------------------------------~~ ~-~ A tenţiune 1 Onor. Public e ru~,at să binevoi.oscă a .ne d~ 
• tot concursul, a ne cercda f r 1 zer 1 a Ş1 

coafură pentru doamne. Preturi reduse şi sa1011 mărit. Cu stimă: 

M M 1 .. hal- Iov 1- c" bar b 1 e l' ,1 c o a rol' A rad. 
L • (, Piaţa Catedralei No. 1. 

ŞeiJreuş 

Un domn spunea odată, ia un 
chef, că nu-şi alintă Cl.1co(\na de
cât de două ori pc săptămână. 
Sărmana! De-aceia îşi ia concediu 
cu lunile! 

S • ade 8- ehi s magazin IUTA" 
de mărfnrl din cânepă " 

în Piaţa l1vram Iancu, edificiul cine
matografului Umnia. De vânzare toate 
felurile de produse de câm:pă: fUllii, 

sfoard, saci, iutd, etc. şi toate acccso
rile necesare tapiţierilor. -- Il re t 11 r i 

scăzute, serviciu prompt. 

Pâncofa 
Duduia noastră a sosit dela băi 

dela Curti ci, dar foarte descepţio
nată, pentru că nu i.a reuşit ce·a ... 
voit. l1cum, ni se spune, va pleca 
la Cermciu l cu ace!e(lşi scopuri. 
Noi, În orice caz. rC9retăm mulţi. 
mea de călătorii şi-am vrca ca fata 
~ă·şi găsească norocul. 

Şi.t'ia 

Prinţul Valer de Coji uscate este 
ameninţat să-şi piardă obiectul 
dragostei din cauza nervoziiăţii de 
care suferă. E ncvoie de puţină a
teniie, pentru că doui de abia aş
teaptă să-I fure. 

Fiecare colabora'or răspun
de penfru cele ce scrie. 

Gurba 
Consiliul comunal din Gurba, în 

loc să vadă de clădirea şcolii, or
ganizează vânători de câini pe stră
zile satului. Probabil că vânătoa
rea de câini e mai rentabilă decât 
clădirea şcolii, nu? . 

L~pova 

- Un tînăr îm pr<.:o nă cu :<,1ă-. 
pâlli.l·~ău au venit la băi. Tînărul 
fără să Întrebe ne llimeni ccît. e 
de adâncă apa în bazin, s'a arun
cat În (lpă. J1pa - din ndericire 
- nu era mtli adâncă de ... 30 cm. 
a şa că era ca să-şi frâ Ilgă bună
tatea de.: cap. 

19riş 

- Primar deştept ;.lm văzut noi, 
dar ca la Igriş, nu, N'ar îi el om 
rău, însă prea se Iasă dus Cu ză~ 
hărelul de Tony lu' Ţilindăr - Nu 
ştim care o fi motivul, dar credem 
că-j face pe plac neamtului pen
trucă acesta dă oare ... de bicicletă 
prirnăriţei. - Ce zici Chento? 

-- Ghiciţi care-Î doamna ce re
grefă - mai mult - sfârşilul va
cantei şi de ce?. 

- Ar putea T vny să ne spună 
cu cine se 'n!âlneşte la Periam în
tr'un birt anumit il Nu de alta, dar 
.. chinezoania" se laudă că nu cu ea I 

Tănase 
Mercuri 21 Octombrie dt'Ja 9 

seara, compania de reviste Tănase, 
reprezintă Ia Teatrul Comunal, re
vista TREI fETE CUCUE TE. 

Bikte la Diecezană. 

O,Îsiraal 
Un învăţătoraş dintr'o comună 

a judeţului nostru, după ce-a venit 
din concediU, de bucurie Ctl şi-a 
re văzut prietenii de... chefuri, a 
cumpărat o ... Iebeniţă, pentm a 
face .. cinste. 

... Măcar dacă le-o dădea Întreagă, 
dar a tăiat·o în două ieu jumăta
te a dus-o acasă. De, vrea băiatul 
să fie ... original. 
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Otlaca 
Ştefall cnl/tor CII .!?ias tare, 
A plecat ÎI! căIII .. ,re. 
O drăglI/ă sâ·şi găse"scii, 
rără srl se opintească. 
Ori bogată, ori sărală, 
Numai lui ca să-i placâ. 
Cu fata. s'a '1l/IUnit, 
IlIsă râll s'a !"Ierilit. 
CtiCi pc alt!!l fa iubeşte, 

Şi de rl sc cam jcr<,ştc. 
III li(,('<12111 lili ccl marc, 
A cciur! in d/s,')cmre. 
Şi cor JIU 1'reu sli I/C facă, 
Pii nrI ce /1tI-1 pupă o fa fă. 
i}; ihai A1 .. Cit Vioara, 
Place·; llii sa mâl/ce para. 
Insă para lui cca dulce, 
La Bucureşti o I'or duce. 
In Otlaca tlimbă/ău, 
lai/CU face mare teill 

La ddil[ută Î/l ogradă, 
Nimenea să ,m·1 vadă 

Hăfmagiu. 

p 

111 

In 
ar 
~( 

îl 
- Un tânăr tabhar din Hă;lI ~ 

gel, vrea să 'nvete şi olăria. Iar p 
tru aceasta, aproape'n fkcare s' p 
cânt.ă din vioară sub geamul c el 
unuI olar. ial 

... Numai de nu şi-ar sparge OII 

oalele În capul tăbăcarului, Pt~rij 
felul cum îi cântă! 

- In curjnd, calfa de nOD! or 
primi di ploma de hamal precÎ: E.i 
dreptul exclusiv de a exerCJla ac al 
profesiune pe dist~lnţa dintre H: brb 
giu şi Hălmăgel. IrE 

- Părăul buclucaş nu mai SE 

două parale. Altfel nu ne putet~ri 
plica de ce unele dudui cari au. S', 
patizat acest pârâu. nu se rr, , 
nici acum, deşi a venit toamna li 

Gurahon, lE 
Pret ura plasei Hălm~p"iu ŞI ~51 

un primar În slibordlilC lJ~pn:u; ~i 
fratele său au cam şters nişte f ~~~. 
dela un vagon din aara Rom·~ill 

• b 
prin toamna anului 1935? : -
alta, dar după părerea noaslr: ~sc 
astfel de om, nu poate să ma: ~ f, 
in fruntea unei comuni ca pr la 
mai cu seamă că a umblat c: t-
restrile in spinare înaintea ja: 'ci~ 
milor. ni: 

"Şuştăru" ăla de lux din ~ i i 
honţ care a vrut să bage 10 tel 
afară din buzunarul unui pret;-. 
său, a primit, ca răsplată, c: Il! 
perechi de palme. 1.1 

---1 ca 

comunică onor. clientele că c 
mutat cu prăvălia de \10 il 
sele În Strada Brăfianu! 1 
Arad, vis-a~vjs cu Gimna ~re 

Iosif Vulcan fi C 
~----------------------«a : 
Toamna se numără bob ~ 

- Da, numai n'avem ce nv. 
căci abonaţii noştri cari au ter' a 
număratul sacilor de grâu şi 1 . 'd 
i~cep s~ numere bu.toaiele d~ :!t: 
ş~ de vm, au cam Uitat de noI, ~ 
să cam facă bine să-şi aducă ~ 
c'aItfel ii uităm şi noi. 

- Corespondenţii noştriî su~ . 
gati să-şi reia activitatea, pene 
ne pune in situaţia de a le for 
fia mustăţile!.. L>vă 

- La Chişineu Criş, teamnat
se numără un boboc mai I rl4 
Schmollpasta a fost pensionat! . 

- Unii dintre elevi s'au a! arE 
de gospodărie: în loc să arunc IJ. n 
rigenţele vechi le-au păstrat. ~·rvl I 
ele-şi vor confecţiona, pe ziua .Ia 
perii anului şcolar, o repefenţă" 1 e 
nouţă! ră 
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portivii 
Cam [a fel amiii loţi, 
Dda tropke la poi.-
Bllle deSI'olta ti, I'oio"i, 
Haine sport şi capul .. gol.' 

Dlmce8cu~Râmnic 

uminecă: 
CA.O - Gloria. 

Gloria a douedit că ştie să in
nqă. Români, toţi trebue să m~r
Il la malchul CAO - Gloria 1 
~mai astfel sprijiniti şi incura~ 
~i sportul românesc! 

ulIo;-Bitumen 
[n şedinţele comisiei inleri
are, au avut loc in nenumărate 
II1duri, aspre critici, asupra ielu
p în care firma. Bilu men" il1fele~ 

fă:. să execute contractul ce-l are 
iT! primăria, referitor la pauarea 
. s pielruirea străzilor, S'au citat 
i c emple de pavai făcufe de mân-

'a[ă, s'au citat străzi unde pla
o~ de pav3j a fosl numai aco

pe fită cu ni:;;ip, putând fi scoasă 
o simplă mi:;:care a pi-

)D; orului. 
:Î: Ei bine, cu toafe acesfe nu s'a 
le al nicio măsură efectivă -
i& rbe nu [ost destule - contra 

Ireprinderei DBifumen" care in
i sează parale grase dela pri
et~rie şi iace lucru de mântuială, 
,u. S'ar putea. oare, şti de ce? 
IT.,.. • • 
r" IRCIUnl 

- Medicii Mircea Stoinescu 
IQn Aldeşitl, recent numiti la 

SI rasa de -Asigurări Sociale, au 
~: ~\ c.~!duros fellci!ap dt' căire 
f ~Iegll lor: dr. ){ere}{es şi dr. 

lY ~iichmann, 
.- Memhr:i Cercului Româ
I"r:sc au felicifal direcfiunea pen
a: fu faptul că sifonul îl cumpără 
); la singurul fabricant român. 
e\: .i\sociati~ ziariştilor şi pu

'iZ: c!şfllor romani din Arad". a 
nis felicitări călduroase comi

t i inlerimare pentru felul cum 
O tezolvat chestiunea teatrului. 
;\: - De când cu deciziunjle pri
c: ,iei, gunoiul e cărat În cele 

i bune condiţiuni: dela fi eea
_ casa gllloiul se duce de două 

pe zi, În loc de odată la 
II ă zile. 
II-Alegerea consiliu!ui orăşe
:ă r. va avea loc în mod ireIJo
W II la lS Octomvrie. 
! Direcţiunea cafenelei şi re

al urantului "Dacia" a luat mă-
~ ca acolo să nu mai poată 

- a nIci un fost puşcăriaş. 

b Noul Nout -, 

;',~fnetul şcolar 
! Ildentitate şi informaţiuni. 
. ,at de .Cercul de Studii l1ro(jn 

In [Il cI. IL prim_ se intro-
duc numai ,CAETE DE 

1: GEOGRAFIE" întocmite 
ne de Stroe Postelnicu şi Ion 
'! B/ăgăilă, cari prezintă o 
~ărată inovaţie ped9.gogică 
!~r----;........:.._~~-...! 

!I două stomacuri 
l! 'arele anuntă că ·s'a desco
cl~,un om cu două stomacuri. .. 
\l"l n~i, cari credeam că IlU· 

,a fIgurat şi printre poliH
~Pi eXIstă astfel de oameni 
rămânem? ' 

• t~ 

l~ 
Iacă io mai gios subscrisul luăn NoFtă am I 

fost la NădJae când o fost V!ăgica nost aclo ŞÎ 
când o ţâJiut pregica în beserică. Şi Doamne !?,_ I 

rie mâl~dru y v(~rbit vJ~gica nost când lio spus 
la nădJacaOl Iăc!e păcacicle ge carie trebe să sa 
ferească uomu câtă vrieme traieşce pă pall1ânt. 
SOT ruşinat nădlăcanÎI da so ruşinat şî popa :'\i-
culae gii tremura păru gin barbă şi abge aşcepta 

să ghe~e V!ăgtca lIost pregica, 10 am şieit tăt şie o scris R~ravn 
nost gl popa Nl~culac ş,i Illam tăt mnierat că nu so pus în ge~ 
n mţ nalncea Vlagli.:ulul nostea să şeară iertăşiune şi slobozănle 
să nu mai fie popă. Numa popa Niculae no făcut nimic. O slat 
~clo în be~erjCă gJrept Cil on ţăpuŞ ~i lemn şi no înţăles că şi 
Iei o fost mtră p<idlloşî gi care o vorbit Vl~gicu nost aJdui~scăI 
Dumnezo. ~oa apu spun girept că mult uoamini şi mulţi popi 
a~ vă~ut ~at, a,m umblat pân ţară. Numa nişi unu nui ca popa 
Nlculal7 ş~ mşl ge un!! nu să vorbăsc atâcea blăstămăţii. Că da
că aş fi g,m Nădlac ŞI dacă ~r f} după mineea me şe proastă gi 
mult laş fI be!lt gc revereanda ŞI iaş fi smuls barba. 

. Noa v.ă spl1săi ?l ge popa NicuIae, Amu să fit sănătoşi 'că 
ŞCIU că răc!a vă plaşle numa săm trămiceţi şi mnie o uicguţă • 

Al vosfu 
'ucin Nojîtă 

Cine şi ce-a fosl Ilfoise? 
- Ce se 'ntâmplă când deşteptti n'au de lucru -

Ziarele au publicat acum cdtevCl 
zile, o telegrnmă care anunţa, că 
un savant (?) german, după muite 
şi minuţioase cercetări, a stClbilit 
că Moise - conducătorul evreilor 
- ar fi fost directorul general al 
carierelor de pieltră de pe mun
tele Sinai. In această calitate, (l 

poruncit lucrătorilor să-i facă cele 
10 Table ale legii, pe cari le-a 
dat poporuloi, cu ocazia focurilor 
de artificii dintr'o zi de sărbătoare. 

Ungurii, ca să nu se lase bă
tuţi de descoperirile gcrmanului, 
le continuă. l1stfel, după unguri 
Ivloise, copil mic fiind incă, a fost 
ucenic intr'o fabrică de împletit 
coşurl, de unde din cauza sQ'lartl
lni mic, CI fugit pe apa Nilului, 
într'un coş flîcut de el. Şi aşa a 
fost găsit de f(lta faraonului. De 
aci Î!wintc, vioţa lui Moise a fost 
plină de neprevăzut şi nesiguranţă. 
la ]7 ani a fost campion de box, 
învingdnd prin knocl~aut, un cqip
tean core lovise un evreu. La' 20 
ani, MoÎse se ocupa cu p!antarea 
şi creşterea trandofirilor (rllgilor) 
dar cum jafacerea nu era rentabilă' 
• .' I 
I-a C1slgurat pe o sumă importantă 
şi apoi i-a aprins. Cu suma pri~ 
mită dela societatea de asigurare, 

-

a Înfiint,ot .un birou de voiaj. Prin 
anunţun ŞI reclame ingenioase. a 
r~uşit ~ă convjn~Jă pe toţi evreii 
dm EgIpt, să participe· la o escur
sie peste Marea Roşie. 

Din organizarea acestei escursii 
a câştigat o sumă fantastică: pe 
escursionişti j·a obligat să-şi ia 
mâncare de acasă, iar de călăto
rit au călătorit pe jos. l1jungând 
în Palestina şi văzând lVloise ce 
perspective comerciale i se des
chid, n'a mai lăsat pe evreii -
cari prokstau contra lipsei de ali
mente - să se reintoarcă Îll E
gipt, ci i-a convins să rămână a
colo, că le vel da pământ. Şi 'n
tradevcJr, a obţinut Palestina pe 
care a parcelat-o, transformând-o 
În locuri de casă, vănzându-le pe 
bani buni evreilor. Pe tlrmă a fost 
numit directorul general al carie
relor de piatră de pe montele Si
nai, unde s'a ocupat cu fabricarea 
ponmcilor şi predarea lor în cad
rul unor tTIlmifestaţiuni cu foemi 
artificiale şi bengalice. Pentru fap
tele sale, Moise a fost decorat cu 
"Meritul Comercial" el. 1 şi cu 
"Cordonul Jndustrial in grad de 
mare cavaler". 

Francisc Garfner 
sculptor şi tâmplar, execută totfeluI de mobile 
vHrine, lucru de clădire şi tâmplărie, eftin si prompt 
A .r a d. Strada 29 D e c e m v r 1 eNo. 8. 
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~ Atentiune! Atentiune 1 

~J, S'a deschis, în 'oraşul Arad 

Librăria Invăfăforiior , 
de unde se pot procura tot felul de cărti didactice şi literare, regis
tre (c~taloage, matricole, reg. de prezenţă efc.), Mare asortiment de 
r~cvlZlt~ şcolare •. Sediul in Bulevardul Regina Maria No. 111, 
Vls-a-V1S de Revlzoratul Şcolar (intrarea prin Strada V. Alexandri). 

.. !iU - M ;" ?FU 

Bl'ovo! - sporI 

Gloria a obţinut o strălucită vic
torie asupra fostei campioane Ri
pensia. Este o dovadă că Gloria, 
când vrea, poate să se ridice de
asupra celor mai bune echipe. 
Toate compartimentele echipei au 
funcţionat admirabil, anulând COITI
plect echipierii Ripensiei. mţii au 
spus cuvinte frumoase Ia adresa 
jucători!or. Le semnăm şi noi. Dar 
un cuvânt în plus se cuvine an
trenorului liusztiJ" care ca fost ju
căto!', a ştiut unde e partea sia bă 
a echipei şi a căutat să o În
drepte, Jţczultatul s'a văzut Dumi
nică. Husztik trebue să continue 
În directia pornită, căci numai ast
fel va putea forma o echipă tare. 
Şi Încă una. Nici jucătorii, nici 
antrenorul, nici conducerea Glo
riei, nu trelJue să se culce pe IClu
rii smulşii dela [~ipensia ci trebue 
să muncească intens, căci vor avea 
încă multe şi grele Itlpte de purtat. 
Nu mcli departe decât Duminică. 
cno este un adversc:r redntClbil, 
de carc Încă Gloria - dacă ne 
aduct'm lJine aminte - n'a dis
rus Tradiţia trebuie înfrântă,
şi acesta aşteptăm deJa Gloria! ... 

Oţet de vin 
Ia 

Cooperativa Promontorul 
Arad, Str. Cloşca 1 

Ai "uzit că .•• 
. .. La Sânnicolaul mic un tînăr 

şi o tînără au plecat clandestin în 
voiaj de nuntă dar în gara f'ira
dtllui Nou au fot ajunşi de tata 
fetei care Ie·a tras o mamă de bă
taie? 

... Baptiştii din Buteni au modi
ficat regulele de botez, obligând 
pe cei ce se botează, ca ît1ainte 
să-şi "spele gâtuI" cu un pic de ... 
rachiu? 

."Vasile Ministeru din fUmaş 
bea berea cu rachiu şi tot nu reu
şeşte să se îmbete? 

... Un agent dela percepţia din 
11I maş şi-a pierdut şi tlltimul prie
ten ... bastonul? 

... picherul Gheorghe Duican, 
obligă pe sub.Jlternii săi să Qn~la
jeze oameni, pe banii lor. să facă 
banchete pe drumuri, în caz de 
refuz mQltratându~i? 

... )vUcuţa ll din Şepreuş simpati
zează numai bărbaţii cu... nasul 
mare? 

... Un domnişor scmidoct din 
Şepreuş, în loc să-şi vadă de he
ITIoroizii lui, s'amestecă unde nu-i 
fierbe oala? 

Redacţia na la in conside~ 
rare nicio coresponden,ă 'ri. 
misă nesemnată. 

A. apărul noaa 

Programa analilică 
a învăţământului pcimar (er. IMVII) 

cu anexa: Norme, direc
tive şi programul analitic 
al pregătirii premiIitare şi 

Programa analitică a şcoa
lelor de copii mici adno
tată de Ion BIăgăilă . 

---------------
, 

, ! 

L ~ 

.~. 
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Unui amic B r a v o O rad eal Scaii. de manevre 
Anilld o([(I,.l o nl!gln!â. 
Ce-I clUnflirl ca lUI salmp, 
Abia atullci Îşi dclt s~'ama 
Cri are ... cap.' 

Dlmcescu·Râmnlc 

Ce-i lipseşle? 
Comuna PQrwtul nou, pentru a 

mări fOIldurile comunn]e, a crdot 
impozite pe următoarele cCitesorii 
de intreprinderi; 

Cubarck, elancin\Juri, varickuri, 
du huri pentru jocurile de noroc, 
boukm(]ckeri, mOfJllzine de auto
mobile, fl1brici Je bere, teC'trC', in
stituie de piro~J[(jvură, birou de 
arhikctur(l, etc. 

... Şi se mai plâng şvobii că nu 
le mnge bine! 

Sfaiuri 
D(1că ti :"c de] O marfă pe cre

dit, atunci cumpără t:ât mai multă 
posibil. IClr dacă nu ţi se dă, a
tunci llumoi cu ceva mai putin 
decât strictul necesar!.. 

Zabb Pişfa şi mU:ilo.a 

După ce-am ptlblicot (i(kvărota 
foio0rClfie a lui Pişta bd..:si şi de 
când a fost 5CO'; din comisia in
terimară - unde acum e pomenit 
cu "regret" - lobb Pista şi-a ros 
nlllstu ta. 

I1ceCls!ă schimbare la foţă -
obvenilă şi În urma apărării ce 
şi-a făcut Îll "Nord-Vestul" şi )\a
kas" - ure un tâlc pe care noi... 
"nu-I putem/! sesÎzel. Dar Pista bJ· 
[.:ii crede că dt.1Că şi-a ras mtlsta
ta şi noi ne luăm după el: gata, 
Pişta bdcsi şi·a schimbat părul şi 
... năravull 

Degeaba! Nu credcm, deourcce 
pân<1 acum n'am mâncat slănină 
din câine bJtrân I 

Lipsesc banii .•• 
Ca iipsesc banii, asta o ştie ori

cine vrea să facă o cumpărătură pe 
piaţă, Şi asta e un necaz general. 
Dar mai este un necaz speclal: lip
sesc bani şi din pachetele şi sacii 
cu cari Auministraţla financiară plă
teşte salariiie: Joi, din sacii de bani 
daţi pen!;u achitarea salariilor au 
lipsit diferite sume. 

Vina nu e a funcţionarilor fiscali, 
ci a firmelor cari varsă banii În saci 
pecetluiţi garanlând exactitatea su~ 
mei, - minus o mică lipsă, cum s'a 
În~âmplat şi cu moara Wagner din 
Aradul Nou. Aceasta, În fata ener
gicei intervenţii a organelor fiscale 
a vărsat unui biet pensionar dife
renţa Între suma reală şi suma în
scrierii pe pachet. De aceia, functio
narii fisca li, în loc să· şi Iingă de
gp.tele cu cari umblă fn miere, mai 
bine şi le-ar spăla şi ar aplica pe
depse severe celor ce caută pe orice 
cale să fure şi să se îmbogăţească. 

Şomeri in'elec'uali 
Guvernul a dispus inscrierea tu

turor şomerilor intelectuali pentru 
a se vedea câţi sunt. Concomitent 
s'a răspândit svonul că guvernul 
intenţionează internarea şomerilor 
intelectuali în tabere de muncă, 
tabere ce vor fi utilizate Ia repa
rarea podurilor şi şoselelor. 

- l1uzi domnule. - se scau
daliza un şomer intelectual -
dtliJă ce f'şti şomer să te mai pu-

Cine sunf şi ce vor evreii Carol şi 
Lajos Einglănder la soc. de Auto

b"se Tinea? 
Ştiam până acum, că prima în fruntea ei. Pentru prestigiul 

socidale de aulobuse din Tmea, societa1iii şi pentru bunull'enumc 
este condusii şi administr~fă, atât al dlor senatori Bica şi Fildan, 
In ce priveş!o parjea finunciara puehinoşii jidani, EiHlLinder Ca
câi Ş1 cea politică, de dnîi sena- rol şi Lajos - tatăl şi fiul, di. 
tori Fildan şi Bira ... Am fost ni· rectorul şi inspectorul diavolul 
şte naivi. Pentru că la societatea şi fiul, - trebue să plece dela 
de autobuse, cuvântul hotărâtor sociefalea de autobuse. Altfel. 
il au jidanii Einglănder Carol şi prin purtarea lor scârboasă şi 
Laios, - latal şi fiiul. murdară, o vor compromite in 

E cel putin ciudată atulputer- toale direcfiHe . 
nÎeia celor dOUl jidan;, Intr'o în- Dnii senatori Fildan şi Bica au 
Ireprindere care se pretinde ro- cuvântull .. 
mânească şi e condusă de doui _____ •• _________ _ 

senatori români. Dacă căulăm 
Însă in dosul par<wCltlulllÎ aflăm Nu Irăesc rău 
că Einglander - talăI şi Hul, sau 
direc10rul şi inspectorul - au 
investit o Stimă de b.mi În capi
talul eu care lucrează societatea. 

Evrejj din Germania, au dat un 
comunicat in care spun că irăesc 

bine şi nimeni nu le face nimic. 
...să fi ind'răznit numai să srună 

că le merge rău c'apoi Într'adevăr 

dădeau de baiu!· 

Ştim, banul n'are miros Dar 
penlru ar.1la cei dou! iid~ni. lalăI 
şi fiul Einglander, trebuie şi Ilu,i 
permis să fie atât de obraznici, 
atât de lipsiţi de piele pe obraz Armata viitoare 
ca să facă tol ce fac la societate 
şi să se poarte atât de scârbos Lupta intensă ce se duce pentru 
cu m se poar1ă. desarmare, va duce la un moment 

Ploşnilele aceste. taie şi spân- dat, ca armatele să fle numai sim-
zliră !a societate. Nu le pasă de boli ce. 
nimeni şi de nimic, de parcă - Cum vine asta numai simbolice 
sunt draci urcati din iad, unşi cu - Simplu: trei generali şi-un 
foate biesternăţiile Nimic rău nu s(Jldat!... 
le este necunoscuf. Işi fac pllr şi ... Evenimelilcle din SDania nu mai 
~implu. de cap,. com~romi1ând indrepf('lţesc pe nimeni ':<ă judece în 
intreprinderea ŞI pe cel ce sunt felul acesta. Dm colîtlă. 

r-:t1une căi~ domnii direct~:;:;~=i7~' 
I La d isfa uNa' na' ssy lustrultor, zugrav şi vopsltor de mobile. 

Primeşte orice lucru pentru vopsit. Arad, Piaţa Avram Iancu 12. 
Preţ eftin! Pret eftin!'~ 
~~~~~FE eu=--~ .. ::-o-,,,...,,2~ ~ ~--'iIf~.'.c.~l:;:"",ct7,§""~.~ .. :-.~ 

Uilimile ştiri din Spania 
- DeJa corespondentul nostru prin firul auto
mat al telefoanelor din Arad -

Barcelona. In urma ultimilor e- - Don ftlfonso, eşti drăguţ să 
venimente, consiliile mUl1icîp'lle al mă conduci acasă? 
oraşului San Sebastian şi Toiedo, - Da signorina, dar unde stai? 
a decis transformarea (Ieestor 0- - La o aruncătură de bombă 
rcşe în ... cimitire. Dat fiind ur- de aci! 
genţa acestor lucrări, prin rt1dio - Băi gra'u.ite 
s'a cerut şi concursul gropamlui 
din ... Hamlet, cunoscutc! piesă a San Sehas/ian. - Pentru mă-
lui Shakespeare, suri de igienă, guvernul a decis 

iUti răscula,i executafi transformarea tu1uror băilor po-
Mad,,;d. Joi dimineaţa gtlv\.:'rnol blice şi particulare În... băi de 

comunist a arestat şi executat Încă sânge, hotc1râncl totodată şi 9ra-
3000 răsculaţi. f\ceştia s'au sculal tuitatea acestor băi. 
cu un ceas mai devreme decât 
ceilalţi locuitori, iar guvernul co~ Dela 'incepul 
munist i-a considerat de "ii-seu/ati Pompe/ono -. Deşi lucrările de 
~i 'n consecinţă i-a executat. . recensământ abia au fost incile-

Pe stradă iate, in urma evenimelltelor re
cente, recensământul trebuie rc-

7'o/edo. - Dona Inc.z se 'ntâl- făcut deoarece nu mai coresptmde 
neşte cu Don I1lfonso: realităţii. 

Cel mai bun izvor de lemn de construc,ie pentru 
case, garduri, moară dc. şi de foc se află la firma 

luliuAbel 
nă şi 1(1 lucru!... Nu-i destul o pa- .comerciant de lemne Arad, Piaţa Şfefan cell\Jrare coste pe carul omului? .~ 

U t" - • i nlllQf, 111 urma traqcri! 
kctuatc în tovăro sia tlllei· -.. ( 
.. l\liss~ (J fost scutit de ... rn<ll;:~ 
tm fosteI .D,\ijSS" I1CI1l.ultumittl;_' 
de fr(lfJerJ, ,! trcC\.it ŞI peste L} 
ca să va dă ce fel de trt.Joni·' 
veci~lÎi. [~âI'ă la urmă, mă~tt:r ~ 
du-şI reciproc cons!(ltările GL ~' 
făcut tovdrcişia de tragere'l '. • ,.,. 1 

Fi,.itea:! ~ 
ă 

La primăI:i(l tii? firiteoz, r:'a 
uzul prqedultelw consi]itilti U 
mtl~L11! este un clopoţel orit" e 
o pIUliţă de mtlm<1. Utiliz(1recP~ 
e~te în~rc~ljntală învCţătoruki. 
rosl~danYf, ~are bClte 'n ca C~ it 
m~n.1 nu mell aude'nimic in II 
marIe. a 

OClre ce salaI' şi dela cine·: la 
meşte d: in.vătător pentru tr:'
asta strict Ir1telecttlQ Iă ? 'fă 

Serviciul Postal 
rl 
~I 

In ce priveşte distri buire.:: ha 
re~or I? ~bonaţi am primit şi leI 
~l~ zllmc o mulţime de reck re 
ţlUn1. Ori nu primesc oazete"~ 
l~c). or.i o p~im.::sc nlptă~ ori c ~ 
tarzlen man ŞI (lceasta. mur pl 
Î!:. oraş, cât şi În jodeţ. Cerei: ~r 
Clllor respective şi cu musc,.~ 
căciulă, că aştl, cum ştiu pr( II 
exemplare de onoare să-~î 
impune srTviciu]Lii de 'carta;e :1: 
facă datoria I /li 

C · ~ ooperal,e IIIle 
RO ţional·'ărăni stă tor 

E · ~ 'el U' xlsla ŞI e (lst(l, ca un ]li: ; 
~tll ni stLttviui ţărănesc. C. .~[ 
ti acest stat, ne corn ClrClt{1 ( , 

ra.ti~.a naţiOlwl·ţărtlnistă ~(Ie!c ~~i 
vnrşm. llceClsta are dau(! rt ~h 
:ant~l. tlcolo, şi r:e t!md~do':"l'e 
mchmat unor millontan f~ 

Credem că merită feli'cită:: ~: 
Pe ce bază? Il 

fi( 
nAradi KozlOny'c de Joi, se'n: Il] 

că pe ce bază s'a anulat m uzi 
celor doui medici minoritari ,·ldE 
f~st nU1!liti la Casa Asigurării~ ~Ul 
Claie, ca doar sunt şi ei cetă:;~ui 
acestei ţări. Da. Sunt. Imă Sl 

altă origine etnică decât rei D·I 
mc?ici, _cari a~ ~~ru1 cele dQui l 
tun. an cum IŞI Inchipue A.. a 
în ţara asta mai pat fi mint .TI 
inaintea românilor? N'am ave~ a 
de Z!S dacă ~'ar exista niciun: ~;I 
roman, daca posturile vaear .,e, 
s'ar putea complecta cu româ' ~,>ţr, 

""e, 
Cine n'are drepfate... Sai 

- ~ Bărbatul când viIle : .. s:~ 
acasa. r 

- footbalistul când joacă >~c~ 
-- fata când nu e ... mare ~ă 
- Doamna cdnd merge· , 

nematogmf. ~Q 
- l1rbitrul ccînd e prost. 
- Cc1Iătorul fără bilet. b~ 

.. - ete 

Cet·ţ" B \1 III Qll II " ravo. cd 
li 

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

apare în fiecare 
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