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Mladin 
OII. Să n. mire pe nimeni 
'acem ca%' din nenorocirea 

hd Ioan Mladin de'a 
I8c"uo,r. L-am c.nosc.'. Incă 

când era .,"den' la Aca· 
Teologic,., unde Inchis 

,,,fie' î,i făcea .'adii'e. De 
s'a căsă'orit, din "ra-

,. din lipsa mijloacelor 
le pen'r. a-fi urma 

· .... " ..... iI __ EI era 1. Arad, ia, 
sd. După c. ,i~a 'er

s'udiile ,i a f08' ales 
în Socodor, sifaa,ia s'a 

ltlli'nttJ'ol: el a .'a' acasă ,i 
, i-a "enil 'a Arad, la ra

Inlre ei a. los' nein
.lfll~rJ. Poa'e nepolri.,iri, ea 

d Inieleg. .bacium.' 
c a 'ui Mladin care-,i 
ar"e' căsălo,ia. S'aa 

I ,i s'aa Jmpăca' in ne
ra'e rânduri, Intotdeauna 

acela care a în'ins 
de _ăslin a păcii. Dar 

IIClo,dalla pacea ,.'a foat dur .... 
a răbdat mere .. , În

IIrI'lIftlllq-,i darerea In s.lIe'. 
explicabilă îl, im

aă se dea In spec'a
Iăcând .candal. ACllm 

'e,minal 'ola' ••• 
e din domenia' pre .. 

cari nu a... la di.pod
lIuI,no.,'''' aal.,afor din m'%'.
conjaea'ă prod.să de lip
de in,elegere a unaia din'r. 
, de nepot,iv;rea de mor.' 
fizic dintr. ei. In lamea 

'raJledii asemănă. 
luni m .. "e. Unele răba'
în pablic, aflefe rdmâ .. 

o"ăvind deopo'rivă 
ambilor .oti. cari .'a ... 

fără să se ,dndeasc,. Ia 
ce 'e pea'e aduce viifo

lIecu"oscu' dinain'ea '01'. 
tn misi.nea 101' au 

de liniş'e salletească, 
viafă exemplară care să 

da de arma' pen'ru cre,i. De aceia, atunci când 
căI.'oresc, 'rebue să .e 

bine 'a pas,,' pe 
!te·' 'ac, 'rebae să exami-
Ite iIt mod amănantit .if ... 
la ,i pe aceia de care hi 
I~ă via fa. 
Fetele ca,i se căIIă'oreşc ca 
~Ii ',ebue să-,i 'acd un 
l!inlln,., examen de con,I'
iii ,i de posibili'ă,i penlru a 
I ~Qri pe ne",ălliie în'r'o 
Ilo, care prin defini,ie 'rebae 
,/ie morală ,i lipsitd de 
;e a",bre. 
.~tlll Mladin, 'rebae să 'ie 
Indrepta"~ atât pentru 'e-

(Continuare ln pagina I V-a ) ... 

Bine ali veni'! 
P"ăfia Ol'todoxă Română, oceast IOl'midahilă organizatie ~l'eşfine'/5(ă I}i r~mânfiOuă Îşi Iii e 

/a fii>.d congresul genel'al anual. Rce5t congrGS, /a CON! pal'/jeipă foti conducătorii ei ŞI intelectualii nasfr,; 
cel mai Înrădăcinat; În tradItia românească. ua fi o exll'oof'dmară demonstratIe În core se 00 afirma /egă~ 
IlJI'a mdi.so/lJbi/ă dlntl'~ neamul I'OmUn65c şi brS€l'ico lUI. . 

In vederee acestuI r:ongI'Es. RI'odul Îml;i>or:ă haină de săI'băfoore, haină pe core a Îmbl'c caf-o de 
oM/ea OI'I In Il'ecullJI shlJciumaf, doI' romenesc, de f,ub iugul unguN!SC. 

Ri>odul 00 ol'ăto ŞI de asi,.} dată, că ş/w pune la o parte ol'ir:e patimi mll'unte, orice intel'eşB 
politice, orice ohesfiuni mOlel'iale, pnzenfândlJ-6e solidar atunCI când il cheamă neamul şi bi6~1'I{O. 

Rl'odu/ primeşte pe Îna/{ii eh rial'C'hi {il pe dis/inşII inteJe(/voh, elJ loata dragos/ea 9i le lHao3ă 
din inimă: BIN RŢf VENIT I "B,avol" - • Jidanii in-tre el. •• 

- o chestiune pasionantă 
Se Clinosc consecinte1e lovă.. toate Incercările ce]e va face 

răşiilor dintre evrei şi creştini. tovarăşul evreu de afaceri, spre 
Este ştiut că din acesle tovără- a·l ruina. 
şU, cel care păgubeşte. e toldea- Lucrurile aceste le-am scris 
una creşlinuJ. Şi pentru a face ClI scopul de a servi drept avant 
lucrul acesta, evreul nu trebue cronică sau chiar introducere la 
să depună o sFortare prea mare, o serie de reportaje, in care vom 
pentru că tnşelădun~a o are In :;.. ,'trăIa- lu pfa dintre doui evrei ară
sânge. o are rn fiecare mişcare dani. luptă care a luat o turnură 
ce o face, in fiecare vorbă ce-o senzaţională şi despre care incă 
scoale din gură. nu s'a scris nimic. 

Siluaţia se schimbă fundamen- [n lupta aceasta, ~afă intre doui 

pasionantă şi se urmâreşfe ca 
un roman de aventuri politisle. 
de aHrel nici nu putea fi alfcum 
când afacerea a ajuns în cerce~ 
tarea organelor fudiciare. cari 
vor trebui sa clarHice din labi
rintul de date şi fapte, afirma
tiuni şi negaţiuni •. .care....a 1nşelat..-~ 
pe celălalt, in ce mburii .şi cu 
cât a rămas păgubit fiecare ... 

Afacerea fiind în faza instruc
Jiei, ne rezumăm deocamdafă la 
atâta. Seria noastra de reportaje 
despre aceasta chest une ua In
cepe incurând ... 

tal afunci când e vorba de o to- oamem de afacerI evrei -. pe 
vărăşie tnlre doui evrei. In cazu] nume Gusmann şi Kornis - nici 
acesta, pentru ca unul să tnşele o cale de afa~ .şi de apărare nu 
pe celălall, trebue sfort· ri extra- a rămas neuhhzată. Lupta este ordinare. ______________________ _ 

Evreii. pentru a tnşela pe unul C • • onl,a - ser",clu de al lor. chellue vagoane intregi 
de trucul'i, subtrefugii, viclenie. 
ameninţări. acte şi faple compro
miţătoare. Dar cu toală cheltu
iala aceasta enormă de materie 
spirituală, până Ia urmă nici unul 
nu câştigă nimic, ci fiecare se 
ruinează reciproc. Adică vorba 
vine că se ruinează, deoarece, 
fiecare dinfre ei, tn timp ufiJ, a 
avut de grijă ca o bună parte 
din avere - dacii nu chiar foată -
să o treacă pe numele nevestei 
sau a copiilor. Astfel că succe
sul final - şi aceste În cazul că 
totuşi se produce - este mai 
mult de ordin moral,ca să zicem 
aşa. Dar e devărat şi aceia. că din
tr'o astfel de hartă comercială, 

,intre doui evrei, cineva tot câş
tigă ceva: este creşfinul cu ochi 
buni care ştie să vadă toate as
cunzişurile şi toatE' mijloacele In
trebuinţate de unul şi de celă
lalt dintre c"mbatanll. atât pen
tru a se apăra. cât şi pentru a 
ataca pe adversarul său. 

Creştlnul care a urm~rit o ast~ 
fel de luptă. nu va mal fi des
armat în fafa evreilor cu cari va 
intra in legături de afaceri, EI va 
fi pregăttf şi va şti para la timp, 

D. inginer Gheorghiu dela uzina 
electrică a cerut cuiva un serviciu 
A insistat destul de mult, Iar când 
a avut promisiunea, a adăugat ob
ligat şi complezant: 

- Şi când o fi să fi condamnat, 
la electrocutie~ iti servesc curent 
gratis •.. 

Domn' prefec' •.• 
Lungul şi simpaticul teolog Mir

cea (il ştiţi) a nimerit t~ seminar 
cam după orele 1] _ Când a ajuns 
la poartă voind să sune şi să intre 
tiptil, peste cine iru dă, ca peste 
laica Botiş in persoană. 

- Aşa dragă - îl admoneslează 
bunul şi blândul rector - de unde 
vii ? 

- Că... să vedtli. .. asta ... 
am fost intr'o familie, - îl salvează 
a "idee" pe Mircea 

..,... D'aia nu te scoli dimineaţa]a 
utrenie, dragă. Să ştii că te pedep
sesc! Aşa, dragă I Şi acuma cUn) 
voiai să intri? 

. . - Păi, vă rog, să- mi dati dru
mul, cu dvoastră ..• 

- Aşe dragă I să·ţi fiu şi portar 
dragă. Noa, hai intră, dar - re
pede. să nu te vadă dom' prefect!... 

H f "'i' U o II ••• 

La intrunirea politică dela Ora
dea a vorbit şi d. prof. Haţiegan, 
fost - şi J3robabiJ viitor - ministru. 

In cadrul discursului lansează inN 
trebarea: 

- Măi fraţilor, văd că mulţi din4 
tre voi aus opinci cam rele. Noi 
v'am trimi dela Bucureşti 5 vaN 
goane de opinci. Primitu-Ie·aţi? 

- Ba r răspund taranii in cor. 
- Noa vedeţll Hotii de liberali 

le-or furat 1 ... 

Popă cu 'recere 
Fostul senator Petre Bernaf, ac

tualmente preot in Secaş-Caraş, este 
mare amator de cadouri: promile 
şi pe dracuL. fript până le obtine, 
dar după aceia nu mai ştie nimic 1 
Frumoasă treabă 1 

Cu mine? 
La matchuJ Gloria-AMEFA când 

tribuna era mai încărcată de lume, 
tinărul TiU Siartău vine cam târziu 
şi-i strigă de departe amicului său 
Luli Muntean: 

- Servus, Luli r 
Dar Luli se scoală tacticos şi c'o 

mină intrebătoare şi mirată: 
- Cu mine? Nur 0 __ 

,ti intelectualii ortodocşi trebue să participe la congresul "Frăţiei Ortodoxe Româneu ce se va ţinea 
În Arad În zilele de 25 şi 26 OCTOMBRIE 8. c • .. 
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Cenad 
- Dna dela nr. 2. şi-a făcut În

trarea triumfală - fără s'o aştepte 
nimeni in sat mai zilele trecute, fă
ră să anunţe pe nimeni. Păcat I 
Trebuia ... 

- Nemulţumiri tn cercul libera
lilor dezidenţi, nu sunt, deaseme
nea nici În cercul popiştilor. 

- Complot!.! descoperit de er
Negusul a fost înăbuşit, fără văr
sare de sânge. Amenintări de am
bele tabere. Pentru răspllHirea in
vingătorilor au sosit mai multe de· 
coraţii. 

- La primărie toţi functionarii 
îşi fac datoria pe deplin. 

- Un adevăr constatat la Cenad: 
.Ca să nu te acuze nimeni pe tine 
acuzii tu pe altul, făcând caz, din 
orice nimic". 

- Divergenţe intre opoziţie şi 
guvernamentali nu mai sunt. 

- Pe frontul de miază-zi nu se 
mai aude nici-o tmpuşc!tură de .. a 
]a Puşcă", 

1. Vazâr 
croitor pentru dame~ 
aduce la cunoştintă Ono cli
entele că sa mutat in Piaţa 
Avram Iancu 10 Arad 

Lipovo 
- Oare marelui mahăr dela ju

decătorie, Ghighi Stoicovici. nu-i 
place altă muzică în afară de cea ru
sească? Nu de altceva, dar prea des 
este în societetea lui Căciulariu ~ 
rublă!... 

- Moisică. mai ştie, oare, să fa
brice cremă de ghete. cu terpenti~ 
nă? Il intrebăm pentrucă nemţii din 

" Sânpaul se vaită că li s'a ingroşat 

Bl"avl) I 

I 
Şebiş ~: Vi!! mlnifan, 10 Lei kgr., papricaş de viţel .( Lei, mâncări mai 

efttn1ae Restaurantul B u cur e Ş t .-, Cu un funcţionar dela Ocr: silvic din Şebiş, nişte prieteni t; 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar: Traian eri s fea spalaţi ai lui, au făcut o gluIră.· ... -________________________ stul de proastA. (Dar iar mă 'm 

Iacă io mai gius subscrisu luăn Noj1tă iară 
am văzut şeva şe nam văzut gi când doi pA.rinti 
mor schipit pă lume. Apu s! vă spun să v~ mnie
raţi o ţâră. Into zi mam dus la o misărniţă săm 
cumpăr OIşce cârnatâ că amnieu 50 gătat că am 
avut numa o ţîră gila porcul şe lam tăiet mai 
amu anu da mai după Crăşun on pic. Noa şi cum 
vă spusăi mam bAgat Into misărnită săm cumpăr 

cârnaţ da nu mult că misarăşt ăşcia Is tare prăpăgiţt şi v~nd pi
părat ca facu .. ~pu giloc in urma me so b~gat în misărniţll an 
c~eferiit gi pă la Miniş şe lucră el la ficihazu o telieru gin ~t.ţia 
gm Arad. Şe dreac o fi avut omu ăsta mă gângii io când il văzui 
că să acată cu brânşi\e gi cârnaţi şi zişe cătă o calfă gin misăr
niţă săi deie ţîduIă agică belit până În pciaţu gi peşce. Ha măi 
bacel doamne da cum şere ieI tîdulă pină în pcia\u gi peşce că 
doară nis în misărni1ă şi nu pă autofrastulile lui domnu ingeleri 
Şincai inge mo suit odată şi pă minie domnu derector. Mă tA 
gângi io ade cu mine că şio fi cu omu ăsta. Apu lnto doarl 
prăbăIi . să vorbăsc cu ieI şi abge atunşi văzui că abge tşi puce 
mişca hmban gură gi treaz şe iera. Apu atunşi mo trăpsărit mie 
că gi şe o şerut iei tidulă in misărniţă. Că si acolo spânzurA 
câr!lafâ ~a ţînătorile gin otobusăJie lui domnu Şincai şi minişanu 
mmeu gt afară o văzut c!rnaţt şo gângit căs ţânătorile gita otobus 
ş~ so .băgat r~ I?ntru ca să margă pânăn pciaţu gi peşce la nişce 
blrtun Cu mmen. Noa numa aşe nam mai văzut. Să fie omu aşe 
gi bat să nu cunoască iei otobusu gi misă~nită. Baceo doamnie 
gi treabă rumâniască că nie faşiem gi ruşinie amu pA sărbători. 

Noa apu să rămânieţi sănătoşi să tăieţi porşi şi săm trlmi
ceţi vo doi metri gi cârnaţî şi lu domnu drector săi trămiceti 
auolimentu. 

Al vostru 
I .. dn Nojî'd 

AM. _N 
Paltoane de iarn! 'Il rochll pentru dame, - au sosit 
In modelele cele mal noi ,1 cu preţuri foarte reduse 

M E N "C ZER eonfecllunt pentr1l dame 

, !:~!, !ra~a::1 ~~e:e: ~I~ 

şi zic: bine au facut că prea fe 
gură mare!) Anume, în ziua 'e, J 

s'au tras câştigurite loteriei, funt uel, 
narul a primit o telegramă anan' Un 
În care se scria că numărul său ll1 
câştigat suma de 500000 lei. ca 

FunctionartJl, la primirea tel il 
mei a sărit În sus de bucurie- oce 
dat cu capul de tavan şi s'a t' i j 

in ... Criş! Nu 

Ca vinzarea şi c.mllăraree. casei ',~~ 
locul' lor de caA!. me~mor, vii rea 
,1 morllor tncr~djnţali blr.d de mi; li 

cire al Imobilelor T(i . 

L··· A rad, aii' orlncz Eminescu l! I 
tru 

~------------------~Au 
Hă'maQiu 

- De când domnii cu ad 
greşită vizitează Hălmagiul, ~ 
mereu._. Mult! lume vorbeşte că u 
legerea de protopop dela LipOl 
fj cauza acestor ploi, cari nu II 
altceva decât lacrimi le vlrsale " 
noi pentruCă Amiţi nu va fi 
protopop... J 

- Cică ţapul noslru ar fi i • 
grea dilemă: să regrele petele Luni 
haine, pete Ucute la Brad, sa~ ui d 
regrete altceva ... Mai bine pe a cA' 
două! ari 

- Unul din Hălmăgel, care Intr~ 
să facă pe şeful - dar nu p, a 
- de când a fost reformat'nla! 
moarte, nu mai bea cu detul cintari 
litru!... Şi al naibii, nici nu se" În 
deşte ce va zice Bulzasca la Pom 
treaba aceasta I 

Redac,ia nu .. - în-~-eolt . ~ 
rar. nici o corespoacle",ă fost 
... i •• ne.e ... n.'.. 500 

. ~Fea- pe-cizme de când nu le-au 
mai ... "bocsălit" cu crema "MoisicăIt. 

- Se zice că Schultz Orbu -
tibrariu a venit dela .. chirvaiul" din 
Neudorf, ca ... racul. Oare de ce? iS_._ .. IM __ IIl'a"îlMIIISIIBIFlga;;lII_IR!!! __ a._.ws4j ___ MMI _______ ; 

Rodna 
Ded 

l 

BUinurile cele mai 
eftine la Bllnarla 

E. Neulănder 
Palatul Fischer EHz Arad, 
Bulev. Re g I n a Maria 12 

Şeifin 

- Senzaţia săptămânii trecute a 
fost un tânăr învăţător, cme voind 
să.şi arate fantezia ... originală, şi-a 
tras peste pantofi, o pereche de .•• 
cisme de 'mprumut. Unii spun că a 
făcut această faptă din precauţie, 
ca să aibă şi câinii ce roade pân! 
ce .. curagiosul şi genialul intre
prinzător- şterge putina... In astfel 
de cazuri totul pare verosimiL. 

- Cu ocazia concentrării premi
Jitarilor, o babtistă, săracă suflete
şte, dar ..• bogată trupeşte, a trăit 
raiul pe pământ ... 

- Un părinte sufletesc se plân
ge mereu de educaţia generaţiei ti. 
nere, - căreia ti lipsesc cam multe, 
după a Sa părere. 

... Ce să·i faci? Doar ştii că ,.aşchia 
nu sare departe de butuc!~ 

- Baei .,Oane- nici după dara
verBe avute cu .. Maistoru·, nu ştie 
cât ti e lungul nasului 1... 

EXPoz"lt'e de fotografii a I amatorilor din ţară, 
aranjată de secţia turistă SGA. 
Arad. Piaţa Avram Iancu 21. 
Zilnic deschisă: a. rn. ora 10-2 şi 
p. m. ora 4-10. Inchiderea la 28 act. 

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

Primăria Municipiului Arad 

PUblicaJiune 
pentru tratarea prin bună învoială 

In conformitate cu dispozitiunile alin. 6 şi următorii 
din Normele g-enerale pentru modul tratărilor pr"in bună 
învoială (Monitorul Oficial Nr. 12711931) şi bazat pe dis
pozitiunile prevăzute de L. C. P. se aduce la cunoştinta 
celor interesati, - că Primăria municipiului Arad, -

tn ziua de 13 Noemvrie 1936, ora Il a. m. 
va tine şedintă pentr'u tratarea prin bună învoială în Sala 
Serviciului Economic (camera Nr. 59) în fata Comisiunei 
de licitatii, pentru aprovizionarea Intreprinderilor muni-
cipiului, cu piesele de schImb "ford" şi "Citroen ". ne
cosare autobuzelor comunale. 

Ofertele se vor preda în două exemplare, în plic În
chis şi sigilat în ziua şi la ora fixată prin prezenta pu
blicatiune, însotite fiind Si de garantia de 10 % din va-
10area ofertei, în numerar ori efecte g-arantate de Stat. 
După deschiderea ofertelor se va supralicita şi oral, ur
mând ca adiudecatarul să complecteze imediat şi ~aran
tia la mâinile Comisiunei de licitatii, Ofertantul va de
clara în ofertă că cunoaşte şi acceptă conditiuniIe de 
licitatii şi ale caetului de sarcini, cari pot fi văzute în!ca
mera Nr. 59 a primăriei, ori la Intreprinderile munici
piului. 

Arad, la 21 Octomvrie 1936. 
Nr. 27.938-1036, 

- Cum strugurii sunt foarle 
tini şi mulţi, vom asista la c: 
riie ştraşnice ale popilor dela, 
năstire, secondaţi de faimosul 
trai şi de feciorii lui Mindl şi 
boş din Lipova. la B. dela ju' d. 
taria din Radna, unul care ' 
pără strugurii dela oamenii să' ' SI 

- prune eftine, sunt de vă 
la dl. Crâznic, din gara Radn 

- La "CIăru" se 'ncepe se 
" mititeilor. Aviz amatorilor I 

Igri, 
- Chenfa se laudă că nu·i 

căjît'· nici un pic de noi. Ar,z al 
trăieşti, după cum zici?.. tre. 

- Se zice că Partenie Oăle ao 
- bătrânu, bea răchia cu .. , t ăd dl 
cea. Ză li ? eS4 

- părtenie ăl mic, de ce d~ 
aşa des .• canalul la vecină·Si CI,! 
peste drum? n~1 

- Niţu, care alaltăieri era fir 
dox, ieri unit, iar azi din a eli 
cantor ortodox, tare face pe '. Ia, I 

vul şi pe Iăudărosul (era să Z l~'"j·, 
... mincinosul). Măcar, că nU'l t laS( 
frumos. il 

- Tare urîtă şi şoadă păI', , 
avut un Ginuţ, când a vrut III 
insoare. Toti râd de el... nasi 

- Este adevărat că, nişte fur:: Qevi 
fost comise de .. pătrolaşîi -lui. jura 
şi că nimeni nu 'ndrăsneşte sA·! car! 
ceteze? ' lei 

- Negusul ia pentru un el nd I 
sume fantastice. deja. I 

- Oare din ce bani şi-a ut 1'1 
părat notarăşul, automobilul .. I! () 
din Arad? Din cei prove~lţ ut 1& 
contracte, sau din ... moştemre 

-
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,,~oravuri arădane 
it~ - A fost, este şi... va fi ...• -

femeile lunt veşnice rivale intre 
Şi la o adecă se şi bal. Nu in 
ci,,, eatsh-as-calsh-can. 

Uneori cucoanele ajung până În 
initantelor judecătoreşti pen
aceste ii decidă care-a fost 

tare. (Deiigur aceea care pierde 
Fiindcă legea apără pe cea 

slabă). 
~u de mult s'a judec~t 'a Arad 
. asemenea proces!... Nu mai bi

advocaţil să vorbe ud de ... 
fi fost liioţii lor, 

un moment dat una dintre ... 
a tipat .CI s'o dea gata pe 
., ci: " .. ,să ~tii că eu am fost 
de ministru, sunt fa.tă de mi

şi- •. voiu fi fată de minhiitru". 
urmat singurul moment când nu 

in ic'llă: nimeni nu putea 
,u de râs 

Au fost odată ..• 

Şi cele două ete erau surori. Şi cele 
două surori nu-şi găseau socretale 
la Arad deuarece erau de neam prea 
înalt. Aşa că se duceau in străi, ă
tale să se diifreze. Dar apoi le-a 
venit vremea măritfşului. Şi s'au mă. 
ritat. Dar bărbafijamândurora iunt 
bolnavi şi jigăriti Iar soţiile îşi muşcă 
unghiile. 

Morala: Dumnezeu nu bate cu bâta. 

Vampira. 
Există in Arad o femee care iu

beşte mult de tot carnea de pul tl
nlr pentrucă ea nu prea e tinăr~ 
A fost mlritată, dar a divortat. A 
trăit apoi cu un tip pe care la fă. 
cut de a luat-o. Iar acum trăieşte pe 
rând cu diferiţi lineri pe cari fi vl
nează sub auspiciile căsnieiei. 

Arma îi este lauda. Cum dă de 
un ttnăr care-l sgândăreşle... senti
mentul, incepe să se laude că ea e 
aşa şi pe dincolo ... În pat. Că ea nu 

preţuieş!t! decât pe tinerii perverşi efc. 
Unul dintre tinerii căzuţi in cursă, 

ne a povestit că i-a pltruns secretul. 
Că adică, se laudă pentrucă ştie cât 
de neputincioase îi sunt farmecele 
vizibile şi de aceea vrea să-şi facă 
viitoarele victime a crede că ... hehel 
ce ştie ea. 

Scuipati.o! Să.i fje ruşine că se 
dă'n spectacol mândră de succeiele 
ei de vampir!! 

SotIa. 
unuia care se crede grozav pentru
dl-i destul de bogat, îi pune coarne 
demult. Chiar la seratele pe cari le 
da, iese in bslcon Iau chiar în ... 
baie cu cokgii mai tineri ai sotului. 

Acea5tă cucoanl ii 'punea unui 
tinăr la un bal că •.. fi poate pupa 
mana deo:lrece ... adineaori s'a spălat 
pe mâini,,, 

P,â.rea 

Lem"ărle, ţtgte. 118.1' ,i cIment ne- 1 -1· ~ a Arad, Calea 
ceaar 1. con.trucţ1i. pe lingi conliiţianl rausi VaDI . 
r.vorablle de plati ,1 in rale la fiTma il. RadnellOTeL 812 

~~----------------

$'. judecat procesul 3voca
dr. 10ln KOpf din Arad, acu

cA'n zilele de 10, J 7 şi 21 Mai 
arborat drapelul naţional. 

d. dr. Ioan KOpfer, aoo
Irllt că primiria l-a in-

Rumai de mlrimea regie
I drapelului, nu ,i de zi· 

În CAri trebuia orborat. 
1 casei a declarat fnii că ..• 
IOln Kapfer (-1. oprit sA 
drapelul. 

Intă, d. dr. Ioan Kopfer 
mnat la 200 + 2000 

lei amendă. 
data aceasta li pl~tit destul de 
naţionalismul d511.le .•• 

tefan Mozer 
pentru domni şi bIeţi 

Str. Moise Nicoara2. 

sosit ultimele modele 

dintre confrati - cel mai 
! şi zis GUitărescu - şi-a 

M ercuri liua naşterii. S'a im
o jumătate de semi-secol de 
a dat cu capul de duşumea, 
treaz. 
acest prHej simpatica-i bom
de iubită, i-a trimis - fără 

descoperL. identitatea, un ier· 
de birou. 
Cine să ti-] fi trimii, îl intre
noi nedumerifi? 
Cine să fie. ne lămuri Morit. 

e mai mic al iărbătoritului 
căci nimeni altul nu-I ştie 

ziaristul cu, pardon I .• 

Iprllmrd de ... Înzeslrare 
. I 

) nostimă domnişoară arădancă 
~ ~evoie de 15 lei şi cum era 
~Jurată de trei tineri~ i-a rugat 
~ec~re ,'o Împl'lJmufe cu câte 
~ IeI pentru a-şi face suma. 
~n~ să ajun~ă la ultimu], acesta 
eli CU meneda În Mân!, dar 

~ut s'o intrebe daci a lansat cu 
ISIă Ocazie inceputul unui im-
lut de • ' •. mze.lftol'e ••• 

.. 

Prielenul Do.lru 
cel cu cele mai admirabile musfAti 
fmanciare, a fost mai săptămâna 
trecut! la vânătoare de fazani. 

La reîntoarcere, sau mai bine 
zis, dupa, s'a prezentat cu un ad
mirabil fazan unei prietene a sa: 

- Iafă, ţi-am adus cel mai fru. 
mOi fazan impuşcat de mine vreo
dati... 

Prietena prietenului nostru - a
dică şi prietena noastră şi prin ur-

Calendar 'eat,a' 
SÂMBĂTĂ 31 Octomvrie, orele 

9, seara, pe scena teatrului comu
nal, se va juca, de catre compania 
Teatrului Vesel din Bucureşti, ad
mirabila comedie LA IARBĂ VERDE. 

MIERCURr, 11 Noemvrie. arii ştii 
societari ai Teatrului Naţional din 
Bucureşti, vor juca in sala Teatrului 
comunal, comedia "GENeRAŢIA 
DE SACRIFICIU". 

Bilete la Diecezană. 
mare şi a tuturor cetitorilor nostT!'- _____ •• _______ _ 
după ce examină fazanul ii zise: - c • 

- Zici că tu ai impuşcat fazanul CI"tl"ţl" Bra"o t" 
ăsta şi... uite, ici, atârnat de un pi- "V • 
eior e preţul cu care l-ai cumpărat 
dela prăvălie ... 

- Nu e preţul - replică' prompt 
şi tn.n ~pirlnd amicul nostru - dar ... 
dar ... am Împu~cat atitia fazani În
cât & trebuit să-i numerotez, ca să 
nu le pierd socoteala 1... 

Fiecare colaborator ,.ăSPUR
Ile peRI,.. cele ce scrie. 

Stefan Clonda , 
bUlnar Arad, Str. Regina 
Maria 8. Eftin şi frumos se lu
crează la blanarul Clanda. Pretul 
cel mai eftin. Se găsesc şi blănuri. 

II O ~~. S~A~ 2R!Ş~ N~. ~ n-a r I 
Mare asortiment de blănuri: asfrahan, pcrsiene etc; confectioneazi după I 
ultima modă. Unica firmă românească in Arad. Face apel Ia familiile 
de români săI- sprijineasci cu Jucru. Preturi moderate. Sel\'iciu promt. 

- • 1 •••• --•• I-___ .. ___ i 
~~.DE ............................ a.a .. ~a& ................ __ • 

Stofa ideală pentru costumul de 
toamnă al domnului elegant este: 

~,ELTEX 107u •• mtr. 470.- Lei 
nEL TEX 212".. mtr. 580.- Lei 
,.,ELTEX 12l10·~. • mtr. 640.- Lei 
Mareă înregistrate la Trib. Ilfov. No. 235-[ -1936. 

Depozit exclusiv pentru judetele Arad şi Hunedoara 
Mare asortiment de stofe exclusive Scherg din 
fir englezesc pentru paltoane de iarnă pentru 
domni şi doamne precum şi pentru costume 
bărbăteştLAm menţInut vechile preţuri! 

D. WIESEL 
postăvărie, Arad, Palatul Elisa Fischer 

Pali. 3 

Răulăti 
Dnei... CII prtt~nlil de maestri 
In ale leniallhll, dar .•• 

In van - parol - atâta străduinţă şi 'ucaz 
Tu p~ term câlid jod u râde şi SI face Ila~ 
Căci CI/. I'l1chefa rând lov~ti întâmplător 
Parc(J ai ba/~ /lIl ° millg~ ci-lin c(",or. 

Dlui X, dnitor de zea~rer de 
curând logolllt. 

ar~(l de bani, să fie jafa 
CII Clu'e te'nson, tJÎ v"a. 
Cât tU'ndurăfoare-i soaril/. ! .. 
• .. Lozodnica ta I! .,z"a" ... 

Celui Cll. preten11i de em apl
rlllll .. 

ZadamÎc cauţi omul 
Care si glJ.ste glumll ta; 
P!ăro.tii-i floarea paljumati 
Nu bllruiana rea. 

DI.i ClJtitan X. 

Soldaţii tmnură Ql toţii 

Când întră'1t rezi~nt 
Dtir - în cnnlrast cu rqimentul -
Acasă tmnură doar i!I. 

1". g. 

Cl'oltorla MUUal'l. ,1 CIYlll 

Gică Pârvulescu 
execută uniforme militare şi cos
tume civile cu preţurile cele mai 
8vantsg1oase Ara d, Strada 
Moise Nlcoarl No. 14. 

AI exandi'u 
ZIMMERMANN blănar 
Arad, Str. Daca ti. Mare asor
timent de blănuri. Preturi moderate. 
Ser y ici u p rom p t. 

Afacere? 
Gurile rele din oraş vorbesc că O 

seamă de eercetaşe evrei ce, cu con
ducătoarele lor, de asemenea evrei
ce trece la organizatiile de străjerîte. 
- unde tot gurile rele spun că
ar fi mai bine. 
Că din ce punct de vedere, nu ştim 

însă la 1 ici un caz n'am vrea să fie 
din punctul de vedere aL.afacerilor. 

, 0ii44iJ:3IQ 2&LI3ii!2Iia 

Cump!rlm şi vinde m 80'
nuri de stat 41f.% Inzestrare şi 
3 1

/, Consolidare după cursul zilnic 
cu cel mai con- Alexandru Spitz venabll p re ţ _______ _ 

birou de comision bancar A r a. d, 
Str. Mo!se Nlcoara 16. Etagiu 1. -Tribuna liberă 
Pentr. cele publicate aci, redaefla n. rl

IIpande-

Primim următoarele; 
Ono 1'. 

DiN,c{ianeo I'suÎ"lei .,Bl'ooo" I 

In legătură cu articolul .,50.000 
Iei pentru un post" apărut in No. 
184 de Duminică, 18 Oet. 1936, 
cu onoare \IA rog să binevoitl Ş 
publica următoarele precizări: 

,,1 n "Inscrisul" publicat, care 
. In original a lost scris cu mâna 
şi cu un scris extrem de i1igi
bil. numele t'lU fost greş1t, des~ 
cifrate, astfel că s'a citit Lov~ 
rinskv in loc de Manoliu cum 
era in original. 

Ţin să fac această precizare, 
tntrucât figurarea numelui meu 
intr'un "Inscris" cu continutul ce
lui publicat tmi cauzează oreju-
dlcli. Cu stirni 

R. kooftendy_ 

~. 
r 



. __ -_ .. _._-. ___ ''''~ __ J'_"" _. __ ~ :_' 

A -pau. 4. Nr.l&: 

Cazu' Mladi .. Alte moravuri Nădlac 
(Urmare din paztila [-Il) 

ologii ea,i se pre"ăfesc să 
in'r. fn 1110'd, cât ,i pentru 
leiele cari se .is.ază so,ii de "Am da' lovifura" ! 
preo,i. Intr'un ziar, am incercai să schi-

O singură via,ă are om_'. Iăm O frescă a moravurilor tim
D. ce.ă "·0 nenoroească ,i putui nostru. Că am reuşit, in 
.d~ •• "a'ă joc de ea ,i de a parte. să ridicăm vălul nerulŞinării 
'ova,ă,ei aale 7 şi să vedem micimea de suflet 

un loc pentru care n'are mei un 
interes 1, vă veti intreba cu legi
timă curiozitate. 

Pentru ca ... (ea :spune) "să dea 
lovitura"\... 

___ , _______ C .. · _ .... '. de sub el, ne-o dovedesc înde- Il doua; Solicilaloare, desigur 
una de specialitate, localnică, so
tie de functionar cu o leafă mi
zeră, cer~ postul penlru motive 
maleriule. 

"B,ouo 1" - spor' 
... După 

victoria re
purtată a~ 
supra A
M Ef El, 
Gloria o 

cam .. .feş
teli, ca să 
nu zicem 
altfel, in 
compania 

CfR-ului din Bucureşti. Eşecul, 
nu are nid motive. nici explica-
1iun1. Comentariile şi explicaţiile 
lansate de .. Gazeta Sporturilor" 
nu trebuesc luate în considerare' 
pentrucă cei ce scriu: acolo nu 
scriu pentru sport: scriu pentru 
bani. Deci critica lor este inte
r~sată şi fără nici o valoare. 

Noi credem, că bătaia "papală" 
de Gloria, se datoreşte ~ nu 
vrem să explicăm - Increderii 
cu care echipierii au plecat la 
Bucureşti. uitând că n'au publi
cul dela Arad. 

Credem că vom verifica lucrul 
acesta Duminecă. 

S'a spus că Gloria nu ştie juca 
decât]a Arad. Eroare. Gloria 
ştie iuca ori unde tnsă nu are 
elan decât ]a Arad. Vorbim de 
elanul cu care a jucat contra 
AMEfEI. Am vrea ca Duminecă 
să putem asista la aceaş desfă
şurare de forte - sufleteşti şi 
trupeşti. 

A :elaş lucru despre AMEFA, 
care a făcut partidă egală cu 
Victoria. 

E un necaz cu divizionarele 
noastre: des consideră adversarul. 
Consecinta: înghit la goaluri şi 
pierd la puncte. 
Dacă nu se debarasează de 

acest obiceiu, nu le putem spune. 
decât: să le fie bine! 

Concert religios 
Iată programul concertului re

ligios ce se va aranja Duminică 
seara In Palatul Cultural: 

1. a) Mânlueşte Doamne, I. D. 
Chirescu; b) Lăsaţi pruncii. I. 
Ghica-Comlineştij c) Cu noi este 
Dnmnezeu, B. Anastasescu. Cân
tate de corurile "Armonia" şi 
"Corul înv. OI reunile. . 

II. Sonata pentru vioară In re 
major de Fr. Handel 0685-1759) 
executată de maestrul Sanda 
Alba. 

m. a) Milueşte-mă Dumnezeule 
b) Monologul Ţarului Boris, din 
opera "Borîs Godunov", cântate 
de maestrul GII. Folesca. 

IV. a) TaUI nostru, L. Nieder
mayer, cântat de maestrul GII. 
Foiesc .. , acompaniat de corurile 
reunile; b) Cântece populare, 
cântate de maestrul Gh. Folescu. 

V. a) Ave Maria, Schubert-Wil
beJmv; b) Tempo moderato, 1. 
ScarJatE'scu; c) Sigur, Emil Mon
tia; d) Doina, Emil Montia, exe
cutate de maestrul Sanda Alba. 

VI. al Tatăl nostru, G D. Ki· 
riae; b) Cuvine-se, 1. D. Chirescu; 
c) Concert religios, G. Muzicescu 
cânta te de corul Şcoalei Normale 
de Invăţătorl. 

m':lurile ce-am primit dela mulţi 
citltori. Continuăm azi seria. Vom 
exemplifica mentalitatea timpului 
actual cu cazuri concrete: 

La un gimnaziu mic din pro
vincie, două profesoare sunt can
didate la acelaş post. 

E firesc. la drepturi egale. însă 
tocmai aci, nu este cazul, căci 
iată: 

Una: fără să fje de specialitate, 
fără să aibă un cât de infim in
teres, nefiind nici mAcar local
nică, căci vine cu trenul dela mai 
mult de 60 km., are insă pe "na
şul" care o ţine in spate, şi care 
este obligat "să-i dea" (postul) 
pentrucă... şi ea ,.\-a dat"! Se 
poate inchipui oare, mai mare 
cinism? 

De ce insistă lotuşi să solicite 

Exemplul de mai sus este ri
guros autentic. Pentru aceia 8m 
şi redat cuvinte proprii. Consi
derăm de altfel, autenticitatea 
exemplelor ce le dăm ca un punct 
de onoare al acestei cronlce De
sigur că, [n exemplul de mai sus, 
"naşul" a triumfat, iar "fina" a dat 
louitural .. 

Da, d8, a dat lovitura, dar e lo
vitura de copită!... Iar noi, alături 
de o mie, de zeci de mii de oa
meni, al căror suflet a rămas cu 
urma copitei. credem În regene
rare, fimdcă semnele vremii o 
arată. 

1. p. 

Francisc Gartner 
sculptor ,1 tâmplar, execută lolfelul de PIlobile, 
vitrine, lucru de clădire şi tâmplărie, ehin si prompi 
A rad, Strada 29 D e c e m vre No. 8. 

Cel mal bun Izvor de lemn de IULIU BBEl 
construcţie pentru case, garduri, 
moară etc. şi de fo..: se află la firma 
comerciant de lemne Arad, Plata Ştefan cel Mare lângă 
Direcţia CFR. Preturi reduse. Incercati şi vă veţi convinge. Ţe!8fon3~O. 

Primăria Municipiului Arad 

Publicaliune 
Se aduce la cunoştinta celor 

măria mumcipiului Arad. -
interesati, că Pri-

in ziua de 6 Noemvrie 1936, ora 11 a. m. 

va tine în biroul. Serviciului economic, camera Nr. 59, 
licitatiune publică cu oferte Închise şi sigilate, pentru 
procurarea a 3 (trei) şasiuri de autobuse tip 2,5 tone pe 
seama Intreprinderilor municipiului Arad. 

Ucitatiunea se va tine în conformitate cu art. 88-
110 din legea contabilitătii publice şi potrivit normelor 
de· licitatii în vigoare. 

Ofertantii cari vor participa la licitatiune vor depune 
odată cu oferta (care se va inainta in dublu exemplar) 
şi garantia provizorie de 5 % din valoarea în numerar 
ori efecte garantate de Stat. Această garantie întrucât va 
fi mai mare de 20.000 se va depune la administratia fi~ 
nanciară, urmând ca la licitatiune să se depună numai 
recipisa de consemnare: Ofertele se vor face numai în 
conformitate ·cu caetul de sarcini care poate fi văzut 
in camera Nr. 59 a primăriei, ori la Intreprinderile mu
nicipiului, în orele de serviciu. , 

Arad, la 14 Octomvrie 1936. 

Primăria municipiului A,ad 
Nr. 29.739-1036. 

-:- Cunoscutu~ advodţel şi \ 
pahcul nOltru (tn)arnic, Dr. B· 
îşi va comanda la eroitorul său' 
k?list un ... frac. Aceasta in vec: 
vntoarel gu vernări ... internationa~, 
răniste, În care, sperează că i 

. .derutat. 
... Paşte murgule iarbă verde!. 
- Popa Nlculaie - care ' 

cum se ştie, ne-a intentat o ~ 
de procese, pentrucă am avut.. "II 
drăzneala să-i inregistrăm toale" 
d~rele. s?le fapte - Ia desba~ I 
dm Timişoara, a binevoit să n' 
prezinte. Gurile rele vorbesc că ' 
f?st f~ică şi ruşine de cele ce 01 
fi aUZit cu această ocazie. 

.•• Te credem şi noi, părinte! 1. 
- Intr'un număr trecut am 

că fo~ta dnă inv. PaufI, esle 
gura !~văţătoare flomâncă de e 
care JŞI comandă cărţile dela ,. • el 
danu/ Weiss. Nu ne aşteptam " 
ca să oblige băieţii, cari eve, II 

doresc să-şi procure cărţile I 

.. librăria Românească" să-şi sf 
cu re manualele, numai dela - _,i 
Ba, ceei mai dureros ci fU-

v 'Il'. această doamnă a ţinut aresl1 , 
c~teva zile - pe un băiat, pen, 11" 
n avea cărţi, la librăria român a~ 
ne sosind incă, deşi au fost ce ăI 
d~e. ~ 
... .lati de ce, uneori, ne esli fa 
şme că suntem români şi, cA : ( 
în România-Mare 1... e 

- In sfârşit! Df'asztyl a fos Si 
gat... afară din biroul uzinei. El o.,. 
dle Dr. Orozda, că tot ajungi eel 
cet insă - la toale ale noal 'alll 
Nu putem, de cât să Vă leii' f-' 
pentru această faptă, dar cert .• 
fie dat şi Harsanyi afară dela L'~ef. 
O cerem aceasta, şi in urma p'. Iil 
avute la cheful făcut zilele trr fni" 
purtare nedemnă nici de un ar si. 
ne cum de un .•. magyar embe~ ilG~ 

... Vom fi oare inţeleşi? anG 
Ac, 

A.i auzi' că.,.1 ecâ 

.. .Ilie Braşovan dela Almaşi ~ c da 
cură mult de reputatia câştiga:! ei:' 
Musteşti ? Îr81 

.. Doru, tinărul invăţător, pr. . R 
rn vindecarea femeilor şi băr' ăBa 
a cam dat "chix" În ultimul p I 
din cauza metodelor pe care II qdi 
buinţează? li i 

... Apelul lui Corneliu n'a avut Ce 
ces deoarece in timp ce jude leu 
căuta cât ti de bună piparcai.! ·zd. 
nei Miii? 'Iim 

... Un oarecare domn din Bul' ede 
rbpunde seara şi'n anumHe r ,1 
la salut? pe 

F" .. .In Almaş armonia este perl • ~, 
... Societalea "Minciuna" dir na 

maş a anunţat o şedinţă secre n,~e 
.. .In Hălmagiu o moaşă cu ,. :G~ 

s'au dus in dosul bisericii un ea 
ascută foarfeaca de tăiat buric; fiii ~ 
~ _________ • .,Faci 

ti) .La. I U.j~ ~i:i; 
~~;~:: 

,. "ja, 

apare in fiecare săp,(i1l1 lati .................. -r.q 
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SIMION MICLEA Iltd. 
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