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1, TERN!. leA VI ti 
'< Ziarele scri~ că un gr~p de vo- : U ce vor Inca ZI 

,tari germam ce luptau In armata , 
neralului Franco, au fost expul.tţi 
, Spania din cauza unor delicte ... 

I ~ spune că judechtnrnl crlr" " I 

t expulsarea a fost arestat 
In judecatA pentru crima 

a delictelor 1 
peţi eum devine cazul? 

Bul.tia.ul Slptămbii No. 32, din 
brie 1987. Din cuprinaul 

numAr extragem: Viaţa ,i 
lui T. G. Maaaryk, Axa Ber

.. rIV ..... ' pe teren economic. Care·! 
mai bun film alllptlmAnei? O 
univeraului Chimia vieţU, Mai 
o femeie li aibA doi blrbaţt 
bărbatul două. femei, MaladU 

. Cinema.Feminine.Juri-
....... J ... II.,uu.UJare • Culturl.StlinţA .. 

CURS ŞTIINŢIFIC CU PRE
_ Roman feuilletin·Buletinul 

It maginl. Preţul 10 Lei. 

noatru, ,tiţi cel cu pili
pe ureche a fOlt ••• aV&WIat. 
gradul de impieiat comunal a 
, eu capul in joa - dar fAri 

ia pAlAria din cap - drept In 
ul cu irad de ••• controlor 
lIniA nu ,tim cum ae face cl-i 

4, tot şomer prin Cuvin. Sau acea
pentru faptul cA l-a pirlait un

t 
picat, nU putem procura bi

it pe tramvai ca IA It duel 
a la bAi unde IA le diatreze 
singurel, numai cu glasul 
de toamnA I -

rab gi popiruş cum a fost să fie cu ~. 

Iarna se apropie cu paşi repezi. Deputaţii şi lenatorii: cu ,&ndul I ospăţu lu feşioru ploieşului bătrân:' 
In zilele acestea şi-a arătat colţii, la remaniere. gin Almaş agicl gin ţara lui Steu 1 \ 
sperinind o mulţine de lume. Lem~ Băncile: cu valute De~ .iel frumol şi alu Icrietoriu ,iela J ' 

nele l'au Icumpit. Dar era acela, I Şco1ile: cu vinturile aHzee. harnic. Noa şI cum vA .pun pruncu , 
lucru 'Ii dacă erau eftine: publicul Spitalele: cu conturile dela afAn- lu Gozu 'o pUI ulei! pA o fatA or· 
nu avea cu ce 10 cumpira. Ca sA tul aşteaptA. fani sllbuţA da con pic ai avere. 
se apere de frig, fată cu ce se vor, Cazarme!e militare: cu ordinul Lu pruncu lu Gozu şt lu taeao nu leo 
incălzl: ' dluf major. foat atâta ii fatA cAt gi aviere. Apu 

Funcţlonarl1 dela finanţe: cu kl .. , Ziariştii: cu ireva tipografilor. or tomnit ii treaba ba or cemat ti -
lOJ(ramele da regiatre ,i procau Şomerii: la cazanel. de topit pl nişce uoamenl ii alor IA liel C 
ve.bale de lechestre. ' asfalt din oraş. sa-iuce el mal apoi le cumpArl eo.. ' 

Funcţionarii lanitarl: cu speran. Familia Caermak: cu ,Andul la joa,e. Ba ,t il uaplţ lor gAtat. Nu.-" 
ta incadrArii ,1 majorlrii aalaru. . milioanele in ••• lunA. ma o hibA o foat cA fata nlşl no !clut . 
lui. 1 Cei dela radio.difuziune: cu pau- ,r ni,i no vrut .1 meargA. ŞI fn : 

Cel dela justiţie: cu rAbdlri prA. zolo la fiecare secundă. Iara aIJeia cAnd o foat vorba &,1 '. 
jite. CrAşmarH: eu taxele pe Iplrtuoa- uaplţ, fe,ioru lui Gozu 10 pUI cut 

Funcţionarii adminiatratlvl: cu ao şi orele de Inchidere. cAţva ,t hai acaal la fatA 10 fure, 
anchete. Luptătorii din Spania: eu l1'ena- Cind lor apropiet 8'1 cala fecU ere ' 

Pensionarii: vor Inghiţi !n lec. de ,1 gloante de mitraliere. întunerec. Noa cA nul bai or zia li I 
Contruabilil: cu frica fnaln, de In Japonia ,1 China: cu focul de el fatal In clmarA ucun8A a,e cun' : 

teama perceptorului. Shanihai. 11e Iti bin!e la mireae. O dtarA !ro , 
Şoferii auto bUlelor comunale: Bil'jarii: cu fulii ••• de zApadA. clmarA da fata ca pir pA foaIe Il . 

cu aer codiţionat. broucl. Si bAgarA iarl In eul dE ; 
~ _____________ ........ ________ .... ,... fatA nul niş! aişia. Cotarl biuie p!l.1 

Ungurul ]a spovedil 
Nu ştiu cum fAcu odatA, un ungur de Al de loi, 
Că'I apuci postu'-II mare - al Crlciunului - la noi. 
Şi pentrucA popA ungur, fn tot satul n'a găsit 
~i nevrAnd ca ai rAmâni ungurul neapovedit, 
- "No ci trubui 1" ziae dânaul ,i'intr'o zi a şi plecat 
La biaerica creştini, tocma' 'n margine de lat. 
Il spovedi popa·al nostru şi dupA ce.a iprlvit 
Ii zise: - "Uite biete, pentru c'ai plcAtuit 
Si baţi douAsp'ce mitănii; şi atunci Dumnezeu 

.obA ,r dupl cupton glsirl o fată:! ' 
da fata nu iera aşeia l'A cari. (1" 

cltau ii numa o vAruşanl gi a ii • 
CI dari vegeţf fata nu o ,ciut elai:1j 
mAritA In aara aşeia şi 10 dus la IrI 

veşinA la poveşei. Numa feşioru 11, 
Gozu ,t uspltol nor şciut asta aş'~ 
el lor du. nlpol acasl cu buzAI,1 
dll.bllaee ,i firi fatl. CI şeor făcu;' 
cu bucaci1e flcuce pAntru uspăţ i,:' 
nam ginge şei cA pl când &ni' 
agiunl aelo nam mai glsit nimic, I 
numa uoaminl râzând Iri Gozu ,i ,:! 
voarbl cAt o IUtA eA Dumnezo n' t 
bace cu bAta. ii 

- MI vam tit icria io el odat: 
mA minii ,i Icriu gi tare unu car'! 
nu nlo trimis abolimentu. Da mari" 

pldurar tn serviciul lui 
in Pincota după ce şi-a 
niscaiva ban~8'â. 'reîiltori 

unde şi-a deschis o pră~ 

Care-i bun eu toatA lumea, va ierta păcatul tAu. 
Inţeles-ai?1I - "No cum draghe, apAi totu· am înţeles"! 
Ii rlspunse must:leioaul ,1 clipind din ochi mai del 
Işi luă drumul apre casl şi coti' un drum; apoi, 
Se opri, ae gândi singur ••• şi fugi dârz inapoi ••• 
Cum îl văzu popa-al nostru cA vine Infllcărat, 
.'L-intrebă: "Ce e biete? Imi pare ci ai uitat? 1" .' 

~ ~:o"Nem 'uita1HII'flgh'e p-o:r1nte !--rig.pttnde- ungumI rar - .. ~ ,. 
Inţeles eu forte bine; ]a mine cap de moghiar 
Numai che se ştiu un lucră de care 'mi-e tare friche: 

tit gAngit ei fiţi uoamini gi înţ , ""' 
şi ge besericl. Dapu văd io el l' 

mere aşe. lam apus 10 ş! In dOI ~; 
drector numai iei îi bun şt o ziA ~. 
nu mă aeăţ gi uoamini că poa~.: 

s'a apucat să vândă recla~ 
contra vecinilor pe cari îi 

Dache nem ghesim motane, potem bate şi pisiche"? 
1. Gheorghiu Petre 

Insă fostul pădurar, în loc I 
vadă de interese şi să vândă 

ci vând rachiu elandestin, __________ -..-_______________ _ 

rachiu pe ascuns şi alte 
'~!fiLCOIJLii de felul ăsta. Bine inţe

că din astea nu câţtigă nimic. 
din sat zicea: în loc să se 
cu fleacuri, mai bine ar ţinea 

... I Noutăţi ÎD atofe, de toamnă ' , 

Stofe pentru unifonne fColare 

ar plăci ii numa nu an bani a 
Apu iam spus io lu domnu drel ţ, 
că jidovu nu dă să poace nimic ;) 
lam intrebat că noi ginge avel~ 
bani să plăcim popiru, feşcieu 1; 
ştemp1iIe şi la muierile aşelea şi' 
impătură foaia şi lipiesc ştempile P.~ 
ie dacă abolentii nu plăcese abol '. 
mentu. Atunşi domnu drector o z·; 

la pod că până]a urmă poa
va cădea ceva de folos în ea ... 

paltoane de toamnA 
ti "OP",te 

SPODAR 

I 
Stofe pentru paltoane femenÎne • 

1. poatăvăria 

"'va jda 
pelte dram d. teatrul comunal, au. 
Cen. Bertheloth 8. - S. poate cum
păra cu camet M ERe U R 

căi cam aşa numa. o mai zÎs su n ,. , 
scriu amu gi nime până pă săp" 

f şeialaltă. laI ascult amu şi nu .seri! 
dapu iam spus numa că pA săpt~~ 
mâna ,eialaltl Imi fac gi cap e:f 
tare câţiva carie pAnA atunşia n'; 
şior fi plăcit abolimentu la Băr8.~1 
nost nişi dupl şie domnu dreetij' 
lio trămis provocAri. , 

StI'. stroeseu 13. 

JudQc&lfa inteleptului Solomon 
S'a intimplat un carambol de vinte: - dIul X, i-am dat o deapi

noetru priet.n LAzAruţ tren. Rlnlţi, mutilaţi, morţi apoi J iubire de 150.000 le!, ou oare !fJ 
,'a lăsat de obiceiul ve- proceae pentru desbigubirl. Intre ! poate procura un picior artifical 

de a umbla la eârciumă: acu- victime se află şi un biet călător perfect. dar nu se poate considera 
le ia pe toate la rând, dela Hanţ căruia în cursul carambolu1ui, tre- răsplătit, pe când dta., cu suma de 

la Rusu. Şi in toate intrA. •• nul i-a tăiat piciorul stâng. O alti bU.OOO lei îţi pot găsi un soţ, -
că spuserăm şi ee nu trebue. victimă este o femee căreia i-a. eventual mai bun ca răposatul. 

", dacă ajunserăm până aci, am murit soţul. Ambii au intentat I ~~~ 
L· vrea şi o lămurire: când se acţiune contra căilor ferate, eerAnd TEATRUL COMUNAL 

Prin cârciumi, işi ia şi nana \ despăgubiri. Judecătorul care a'. . 
:I? Dacă nu, rău face, pentru desbătut cauza, a pronunţat urmă~ l LuOl 10. Oct. orele 9 seara !)CA~. 
III prezenţa ei poate bea mai toarea sentinţă: UAL LA TREI PAPUCI, com.edle 

Il sfătuim să facă, sfatul nu) Calea ferată este obligată a pll- de m~re succe~. In r~l~l prmclpal, 
parale. ti dlui X, suma de 150.000 lei drept! apreclatul comIC CoallCA Toneanu. 

_ \ desbăgubire pentru piciorul pier- Lllete 1", Diecezană. 

I dut, iar văduvei i-a acordat de ase- -
• fY\r-ni o despăgubire de 60.000 lei TEATRU 

mamii Il frumos vrlnd ai , pentru aoţul pierdut cu oca.ia acei.. 1Q OctomVlie: Scu.cl.l 1t. trei ~
ollrt, uu,1 âudulţ. â. _el din, Jen\ului. Natura} fem •• '. - tot- P\lC~ ou COitle' Ton .• anu. Compa· I 
probabil 1'0 fi purtat nocuvUn- deauna femeea. - a fOlt nemulţu- nil Teatrului TONEANU. 
Q& • foat refuzat şi poftit afarl , rnitl de felul tn Clare Tribunalul a ,28: Octomvrie: ~l"tl'O.Clrlbu.. I 
~:~ă de cAtre părinţii dşo~r:i. i rezol~at ch':Stiunea. De ee - ~p~.. compania Cărăbuş, director C. 
&nloa foe, a'a dus .'0 ceara In I nea vaduva In apel - dI. X a pflmlt Tănase. - Bilete_Ia Diecezeană. ~ f 

ameninţând că in eaz că I o desbăgubire pentru un pieior 
refuzat, se spânzură. Că a fost I pierdut suma de 150.000 lei, pe 'CONCERT ' \ 

lata o fItim, dar ştim !e a- I când eu - -.. mi-ar -l~-dut. soţul, 11 Octomvrie, la Palatul Cultural, 
ei la spi},nzuratoa- t ... ti ""~bll"e de ,iloncertul maestrului GE9RGE 
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Rentel. Improprfet8rfrfl 
petra plata datoriilor din 

reforma agrarl 
cumpăraţi eel mai 
avantaJos la 
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Cronic. medical" 
eARIA ',2 

v ......... zic.aia dentară, ellllaj 
.. te UD fo! el. carie care p~ 
tuberculoza OIIOaMo Sant coaviD, 
pr:ÎD:tre dva. puţini MUlt d. acei. CA. 

, . Veşnicul subiect de discaUe: când pleacă guvernul şi cine vine 1 
ri .e pot lăuda că DU CU1lO8c delici.j 
ouel. dureri de măsele, cauzat trz 
de acele Devăzute beatii numi I 1 ~ 
carii dentare. Găuresc cu Ifred r{ 
lui lor invizibil smalţul (adesea De r f . Dela redacţia noastră din Bucul'etti. 

I ar fi executat-o primul, chiar prost I 

" 

run~ I 

Aceste sunt şi considerentele 10- '1 

gice şi materiale pentru cari guveI'
nul nu poate pleca inainte de reali
zarea planului ee şi-a propUS. Par-
tidele de opoziţie ştiu foarte bine 
acest lucru, şi în ultimele zile, chiar 
d. Mad,.&'earu a făcut o declaraţi~ 
publică în acest sens. Dar atuncI 
veţi întreba, ce rost are campania 

• 

de răsturnare ce o anunţă opoziţia? 
Rostul acestei campanii, nu este 

de răsturnare cum greşit i se spune, 
ci de achiziţionare de partizani. 
Ceiace va recunoaşte oricine că e 
puţin deosebit de titlul ce şi-l arogă. 

Situaţia politică. cu toate că s'a 
anunţat că după terminarea mane
vrelor regale, adică pe la 15 Oct .• 
se va face o clarificare, este cea 
a~'ătată de noi. 

pălat CU anii) dinţilor apoi mAci t 
cu o încetineală fioroasă ne ,. 
dintelui, eauzeazl plăcute hOp ~u~ 
d. imomnie ,i nebunia caracter' ,1a/, 
ticii durerilor de mbele.ne 

Foarte puţini sunt de aceia 
,tiu ind că răul cel mai mare p 
vocat de aceate .ălbăticiUllÎ e$ 

cariere. crecrWui. In cu raul cer 
tărilor aDl găsit capete .ă 
din care lipseau cu desivâl'f 
creerii.Erau în acele sinistre cr ., 
purtate de coroana creaturll II 
numai, infect. cuibare de . 

Un intelectual strein, ni se parp 
, . m mare scriitor francez, studiind 
, imp de o lună imprejurările dela 

Bani şi sărăcie 
ajunse aici din măsele. Natural 
odată CU .chimbarea acea.ata 
"regim" .ă.i zic 8.f&t a'a înregist 
,i o anarchie dureros de tristă . 
ţinuta celui atina. Muzica lurub I 
produsă de orchestra de "ferestra .. 
ae exterioza printr'o diabolică l' U 

fonie de proatii, sarabandă 1& ' 
: ' wi, a fost isbit, intre altele, şi dE" Cu riscul de a spune banalităţi, 

:ronica reportajul politic ce Rpar~ \ declar că suntem săraci. Că suntem 
n toate ziarele româneşti. EI nu f!ăraci n'ar fi nimic, dar că suntem 
,ra obişnuit ca tn ţara sa ziarele să săraci in ţara noastră, în care alţii 
• corde atâta importanţă fluctuaţii- sunt bogaţi, este ceva. Este ceva, 
or zilnice dela bursa politică. Iar pentrucă vezi cu ochii cum bogă
'aptul ei la noi toate ziarele discu- ţiile noastre intră toate in mânile 

, ă şi examinează tn fiecare zi si- străinilor, vezi cu ochii cum se să
naţia politicA l-a părut foarle ciu- răceşte o ţară şi dacă se putea 8PU
lată. Examinând mai deaproape ne: România este o California, in 
:hestiunea, a ajuns la concluzia - care fiecare poate găsi aur, mâine 
le care şi-a formulat-o Intr'o revis- nu vom putea spune decât: este o 
A. franceză - că presa romlneas- biată ţară săracă. 
i lucrează eu preA multe subtili. Nu râvnim la bani, spre a ne pe-

: ' ăţi şi probabilităţi. In fond, repor- r trece viaţa în orgii. Râvnim însă şi 
\ ajele politice - spune scriitorul noi la bani, pentru a ne putea satia
~',rancez - nn spun nimic nou, ci face nevoile trupeşti şi nevoile suf
i ,celaş\ lucru, in alti formA. Ieteşti. Râvnim şi noi la bani, pen
. lntr'adevăr, francezul are drep- tru a gusta şi noi plăcere în viaţă, 
, , ate. Toate ziarele se ocupi de pentru a putea cumpăra şi noi o 
! roblema: când pleacă guvernul şi carle, a frecventa un teatru, a face 
, ' ine vine la putere. In jurul acestei o călătorie. i eze simple se brodează o serie de A gusta o plăcere: fiindeel dorim 
, ombfnaţii, uns mai subtilă decât şi noi să dăm un farmee vieţii. 
i Ita, ea pânl. la unnă să nu lămu- A cumplra o carte: fiindcă dorim 
~ eascl nimic. şi noi să instruim, suntem şi noi 
t Luerul acesta, BJlU8 eu alte eu- avizi să cunoaştem, să năzuim spre 
~ inte, !nseaml el se bate apa tu mai bine. 
}' luI. 8aQ el ae taie frunze la ciini. A freeventa un teatru: fiindcA. 
t. De ce fac gazetele lucrul acesta? dorim şi noi sl !nlocuim intunere
:entru un lucru foarte simplu: ro- eul din ignoranţ& noastră cu lumi-

lânului ti place sA. vorbească, si na, suntem şi noi dorniei de frnmos. 
,că diferite combinaţii, si exami- A face o cllitorle: fiindcă dorim 
eze ipoteze multiple şi variate, ca şi noi să ne Iărgim orizontul, să ne 

), e urmA. si rlmlnl totul cum a fost. indreptăm spre culmi mai luminoa .. 
! atunel gazetele nu fac altceva ae, 

!' eeât si joace dupl eum cAntă ma- Natura ascunde In sAnul ei fru-
, !a masl a cititorilor. museţi răpitoare, comori nebănuite, 

In fiecare diminiaţi, reportaje iar noi nu avem posibilitatea de a ' 
lometrice anunţ! plecarea guver- gusta farmecul unui ţinut pitoreAc, I 
llul, ca la sfârşit al nu şti daei gu-

r ~rnul pleacl, rlmlne, stă 118 loe, 
.u merge indărăpt. In ee priveşte 
!ccesiunea, toate cele 28, partide 
)1itiee sunt puse la contribuţie, 

~ It p~ nu ae ~e de nlei unul 
': lcă vine sau nu la guvern. 
: Muncllnutill pentru un lueru 
~, arte simplu ,i eare s'a anunţat de 
:" Atea ori, cu toate garanţiile de 
, riozitate: guvernul nu pleacă. 
t Informaţiuni1e noastre ne 'pun 
! est lucru. Noi nu-l scriem pentru 

am simpatiza eu liberalii, ei 
~:, 'ntra ci aşa e. Guvernul liberal 

ta W1 plan de lucru in CU1'8 de rea
lare. Daei va putea a1-1 realizeze 
t ni la 15 Ianuarie va demisiona, 
t:el nu, rlmine '" pe mai departe. 
i' rmala prin care se va face acest 
t, :ru nu interueazl. aci. Şi e logic 
~ fie aşa. Un plan, indiferent tn ce 
~'ecţi., trebue .xecutat de Icela 

j 
... ) .. , fnceput. Bine, riu, nu in-

.

.. , 6@eall,lnal!ntotcazulmaibine 
" ~t daei. ar veni un altul, eu altă 

(, : t.eepţie de executare. Pentru că 
f'}1 venit va pretinde ea al l u-
'.< "!I ___ W ___ ---o. .-&.-: ..... _1 a: A.n.~6 ..... 6 iP~ 
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nu avem posibilitatea de a cerceta 
aceste comori, de a aduce şi noi un 
aport la cultură şi civilizaţie, Tre
cem prin viaţă orbi. 

Elanurile~ avânturile noastre, 
sunt tăiate de sărăcie. Majoritatea 
dintre noi suntem ~ondamnaţi să I 
trăim dintr'un s.alariu de ~200?,---:, I 
lei. Oare cum îşI poate mchlPUl \ 
cineva că se poate trăi onorabil. 
demn din această sumă bagatelă. 
Acest venit este atât de mie, incât 
nici nevoile trupeşti nu le putem 
tmplini din el. Mai puneţi apoi fap
tul că suntem toţi la o etate in ju
raliu! 80, şi că. ar fi timpul să în
temeiem şi noi un cămin, să sim
ţim şi noi deliciul unei vieţi tihnite 
în mijlocul familiei. 

Dar n'avem nicio posibilitate. 
Strănii insă da. Zilele aceste m'am 
tntălnit cu un jidan, care era tare 
ocupat cu voaiajul de nuntă~ pe 
care-l pregătea. In Italia t Im spu
nea că doreşte să viziteze Rom~, 
acest tezaur de opere de artă. Vă 
tntreb: ciţi dintre noi îşi fac voia
jul de nuntl In străinătate? ••• Şi 
e1ţi, ehiar tn ţari ! 

că de fraze lipsite de .ens ,i o j 
rare desăvâr,ită a lumii În 
trăe,te nenorocitul bolnav • 

Remediu? Greu de gbit. T 
ae recomaDdă ceai de măaelari 
care se bea până la cantitatea 
3--4 litri odată, în soluţie cât :,m, 

concentrată. Efect sigur. incerCi că 

Dt. FlaJ1l1uc. nH 
ă 1 

eg 
Evi 
lje 

Oţl 
ItaI 
asi 
I:d 

!ie, 
ut 
iă 

Dorim, Int:r'un cuvânt, şi noi 
bani, pentruel prin mijlocul lor să I eL Eden, 
ne putem bucura şi noi de cele pro- ministrul de extern al Marei 
duse de spiritul omenesc, - in do- tanii, acela care a BJlUB el-şi 
meniul culturii şi civilizaţiei. nâncă pălăria dacă nu se re!Jl 

InclodAtl: dorim şi noi bani. hotărârile eonferinţei dela Ny ,.rec 
Bani, nu milă, bani pentru munea - după ~um ~ scris ~ăptăI!lA ~n1 
pe care o prestăm. Şi, cred, nu do-j trecută. Ii pubheăm eancatur& 'efa 
rim mult. BA fie cnnOBCUt.. da( 

pJuu.cltw. Se 
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--.... ~ ~ . -... "\. • 

Jucaţi cu incredere la 
LOTERIA DE STAT 

dac 

~ 
~la 

Colectura Oficială ~ 
Sediul CadreI, CLUJ. Str,: 

Reg. Maria No. 46. instI 

ARAD: Ioa Olariu, Str. Ira' ~~ 
t.iaDa& ~ " ________ lII

vI
C 

ALMAŞ. 

Pela noi pela A1maş 
Telefonu il buclueq, 
Mai este '1!0 locuinţi. 
Ca .l'nplineaseA o dorinţl. 

, ; 

Pela noi dupA trecJ.ri ." 
S'au făcut puţin aehiJnbăzi. RI 
Dorinţa D' a fost alaMă It 
Câţi-va au rimas guri eăsCS 

Iarl cel ce'ol' mal rlm .. 
Nu vor tac. nici un 1)'" , 
Ei rn Alm ... cit va ata 1 
Nimeni nu-i poate mişea. 1 

Mai tna.inte intr'o 8earl i 

La noi in AlmRf la gari. i 
- TT __ ...z.:_,,-_ - __ n._H·' ~i 


