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'" ,at'o; - Spor' 

_ Cu "Gloria" se joacă o trage· 
... ' ie murdară. Actorii tr,agc,diei su~t 
·i)· onducerea clubulUI CAD du~ 

:t· radea. Comisia CampionatulUI 
li;; a~ional şi jid.anii dela ".Gazeta 
iti: porturilor" din Bucureşti. 
~ L

t 
Cum se va rezolva, vom vedea 

::,i. itele aceste şi nu anticipăm ni-
el,i, 11C. 
:;L. _ In ce priveşte clubul CAO 

in Oradea, precizăm doar atât: 
omânii di n frunlea lui su nt ni şle 
ăp:tşi În mâinile jidanilor. AC,eş: 

l" 'J fac şi desfac totul, romann 
ti' lin! numai par~~an pent~u aco
.; .. eri rea porcăntIor. De,ega!ul 
~~. ~O-ului la jocul de DUluinieă, 
Iti' lnceput a recusal ~e top ar-
c' Urii, iar după e~ a vazut rezul

Il ' lui, a declarat că, a .. jucat o!~-
al! Poftim şi le nte1ege cu 11-

e.: aniil 
tr"- Gazela Sporfurilor, gras plă
" Iă de cluburile minoritare din 

rdeal - incJusiv Arad - duce 
nfra Gloriei o camp[mie sis te
alică, ponegrind-o şi scriind 

~c. adevăruri la adresa ei. Şi mai 
ŞI e obrăznicia să se intituleze 
ele ofidianul sporfu:ui românesc". 
~tc Suporlerii GIOl'iei ar lrebui să 
l.C plice acestei gazete jidoveşli 
i('\ rectiuniie de rigoarl:' În ase~ 
~r enea cazuri şi să impiedece 
le, 'lirea ei. 
re- _ Atragem alenjiunea cOl1du~ 
ŞI l(lri!or echi pel or 1/ Gloria" şi 
re J1EFA" ca pe VIilor să nu mai 

dmifă accesul doamnelor - so~ 
le sau surorile ziariştilor mi
rilari - în loja rezervală ex

uslv ziar:şlilor. Doamnele să 
[1;: că bine să se aşeze la locul 
.\- dieaf pe bilet, nu În loja ziariş
(();, unde n'au ce să caule. AH 
le ot, pe care-! cerem să înceteze, 
Pc ~te şicanarea ziariştilor români. 
~:: easta şi când joacă .. Gloria", 

ai rar, e adevărat, şi când Joacă 
efa. Să nu se permită acc~sul 
lojă, numai a unui repre/en

nf dela un ziar, nu câte 3- II, 
n: restul nu mai au Joc Facem 
1~ uzle la ziariştii minoritari, cari 
,·!desuna ocupă aproape toate 
ii: urile. O reglementare şi o re
ă::· uire a permiselor se impune! 
Se 
;1. g·i voe ••• 

el la fabrica de zahăr, un funcţio
:;. român a făcut imprudenta să 
" ă la birou, Un ziar naţionalist. 
I~' IIpişlailăr" inferior şi ungur, re
r e. a luat ziarul şi I-a arătat 
,c' qlonarului superior Gherczog
" lean strein cu paşaport şi 15.000 
, salar lunar - care la rânduI 

1 l·a dus la directorul general. 
, sta a decretat: 

. ln fabrică nu-i vOie să se ci-
1, că foi naţionaliste 1" 
e. ă, că bine.am ajuns! 

Dta În urma strălucitelor re
cte obţinute de negri Ia Ber

li au văzut germanii ce·au per
când li sţ au luat coloniiIe. De 

:a, prin toate colţurile Germa
,nu auzi altceva decât: Vrem 
nii. 
ă vreau colonii, foarte bine. 
ba e, cine le dă? 

Era.vo! 

Iacă io mai gios subscrisul luăn Noiită am 
fost şi io să ascuH vorbirile şie leor spus 
domnii lu Vaida in ziua cruşi acIo inge fe
şiorii să jioacă gea lopta. O fost aclo afâ~a 

. U oamini ge abgia ce pucei mişca. dar ar fi fost 
ii şi mai mulţi numa sor imprăşciet pân oraş 
după treburi că dară dacă or avut ghezăşu ŞÎ 
vilanyu gea ficia or vinit şi uoamini cari nu s 

gealu domnu Vaida şi gealu domnu Berlolon şi gealu domnu 
Pecica. Multi or vinil să întrebe pă domnu roşea Hlllpe când 
inşepe lucru la fabrica ge fllcăr şi alp să vadă oraşu. Numa 
ge aşeia tăt or mai rămas distui şi pânfru ca să ascnlce 
vorbirea Iu domnu Vaida. Ba unu când 10 văzut pă domnu 
Berfolon o ZIS că dă bună samă să scumpăsc iară marhăJe 
şi porşli. Apu o zis domnu Vaida că tă1î câF or asculli':1 vor
birile is ca nişce căpitani numa la ii în casă muierea îi jene
rai că ie porunşeşce ŞI ie comandază la mâncare şi Ia cre
şcerea prunşilor. Unu când o auzff asta o zis că la ieI 
în casă nu să învoeşce să dirigheze muierea, Apu iăJt or 
râs gi ieI că şei şeor râs ge iei or ŞCiUf că bgiefu lIom 
acasă nu poace faşie nimic gi muiere că când zîşie şeva 
muierea îl loveşee cu druga gUa lăifăi păsfă gură. Şi ge 
aşeia o zÎs ieI că nu vre să dirigheze muierea când O vini 
domnu Vaida coşi şi la carul fării. Bgietu uom so dus acasă 
năcăjit că nu poace astupa gaura muierii spunând că dom
nu Vaida o zis că bărbat;1 îi jeneral în casă. 

Apu să rămânefî sănătoşi şi să vă bată şi geamu naince 
muierile că pă minie nare şinie mă bacE> şi io tare aş vre. 

Al vostu 
luăn Nojî,ă 

Când le-aDucă... dabuelile .. 
-. o pă,onie reală şi fără nici un tâlc 

Controlorul Dabu, care, după 
cum se ştie, la Buteni, a fost cou
fundat Înlr'o noapte pe când voia 
să meargă la o nană, cu bandi
tul Bisorca, scăpând deja bttfaie 
numai datorită imprudenfei unei 
femei ce-a ieşH în drum cu lampa 
aprinsă şi daforHă parfumului 
ee·l escala~ _. nu s'a înu~laf minIe, 
ci s'a a pucat şi la Arad de trăznăi. 
După ce nu i-a mers bine cu 

automobilul şi s'a vindecat de 
buboaieJe ceai ciuruîau partea cu 
care şade pe sraun, al nostru 
Dabn, a inceput să umble iarăş 
după dragoste, ca un eofoi cu 
coada înflerbânfafiL Dabu, con~ 
frolor de meserie, după cum bine' 
se ştie, a crezut că şi in dra
goste merge ca şi J,L.. finăn{ie. 

- Am venit... imi dai... sau te 
impun! 

Şi in lumina acestei maxime, 
fără nici o lucrare prealabilă sau 
cercelare a terenului, Dabu al 
nostru, după ce doar 'şi ochise 
victima, s'a dus la Uit geam din 
clădirea in core-i situaUi farmacia 
Kârpâli, unde a bătuI. Ghinionul 
lui Dabu, a fost că a nimerit peste 
o femeie de toafă cins(ea~ care 
văzând despre ce e vorba, şi-a 
anunţat bărbatul despre intenţiile 
necunoscutului ce i-a batut in 
geam,. Bărbaful, a eşit afară, unde 
Dabu aştepta să i se deschidtl 
portile fericirii şi mi l-a apucat şi 
dă, loveşte, peste obraz - să 
simfă că-1 areI - peste cap, cu 
pumnii in piept, cu picioarele in 
burtă. In jurul lor s'a adunal o 
multime de oameni, cari râdeau 
de svârcolirile ce le f?icea Da bu 
pentru a scăpa din mâinile vân
joase a bărbatului la a cărui so
lie râunise nesătulu!... Intr'un fâr-

ziu, DBbu, bătl1t ca un măr, a scă
pat A plec<.t furios, jurându-şi 
să se răsbune. dar ajuns acasă 
şi·a adus aminle că nu poate face 
nimic, deoarece ăla de-a Îndrăz
nit s.8·1 bată, nu cade'n circum
scrippa lui! .. D:u cu toate aceste 
hai să-i facă proces pentru ultraj 
1u exerciţiul funcţiunii. Dar când 
să meargă la advocat, iarăş şi·a 
adus aminte, că n'a fost în caIi
tate oficială când a bălufîn geam!... 
A rămas dar Dabu fără satisfac
ţie. B.'lIuf ca un câine, fără nimic 
şi compromisf 

Şerii lui au cuvân!ul t 
o:::«:!# 

Fiecare colaborator răspan. 
de pentru cele ce scrie. 

Consolare 
O convorbire inlre doui prie

teni 
- Dragă Milică, sunt disperat: 

m'a lăsat nevasta I 
- Nu fi copil! la-o pe a mea 

şi-ti garanfez că nu le Iasă pâ
nă-i trăi r 

"Vitomosf" 
Este O inscripţie care arată că 

în sticle se află must preparat din 
fructe cnld'\ ndiertet astfel că vi
taminelc au rămas în el. Prin ur
mare, inscripţia corectă ar fi: 
Must eu vitamine. Insă inscripţia 
e "llifamcsf" cuvânt care o pre
scurtare a numirii ungureşti, "IJifa
mino5 must". 

Camera de agricultură, oricât 
ar proteja pe viticultori t ar trebui 
sa le imptlnă botezarea prodme. 
lor cu nume româneşti. De aItfeh 
credem că şi prefectura ar trebuI 
să jntervină, - în baza ordonan
ţd pentru românizarea firmelor." 
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Ai auzit că ... 
... La Hălmag'u, pe valea Ciun

gănească un "şefulică~ şi-a pe
trecut admirabil între două ... ma
done de jmpar(? 

... Unei doamne din iudeIi, lare-j 
place să miroase pe 1a ferestre
le oamenilor, Însă numai acolo 
unde-s fiori? 

... Un domn dintr'o comună din 
j1ldef, promite tuturor femei;or 
fără bărbat că le adoptă copii? 

Explicabil 
Zilele trecute, poliJia a anun1at 

că un locuitor cinstit - mai sunt 
şi d'ăşfia - a găsit şi a prezen· 
fat la poli1ie un portmoneu cu 10 
coroane cehe şi 1110 lei. 

Când 10cuHorui s'a prezentat 
la poliJle -- cu portmoneuL acolo 
s'a petrecut următoarea scenă: 

- Am venit să depun porlmo. 
neul ăsla pe care J·am găsit... 

Funcţionarul respectiv, după 
ce-a verificat conţinutul parImo
neului i s'a adresat: 

- Bine, dar unde e restul ba
nilor? 

- Care rest? 
- Restul banilor din portmo-

neu! Că nu-ţi închipui ca într'un 
astfel de portmoneu să fie nu
mai atâţia bani. Scoa1e banii că 
de nu te arestez! 
~ N ti vă permif astfel de vorbe t 

Am să vă redam dlul chestor! 
Ce credeti dvs, că eu mă ating 
de averea alfuia 1 

FU:1qionarul s'a inUluidat şi a 
schimbaf placl'l: 

.- Stai, nu te supăra. Spune 
mai bine unde ai găsit portmo
neuL 

- Sub poarta Administratiei 
Financiare ... 

- Aşa domnule, de ce nu spu
seşi asta dela IncepuI1 ... In ca
zul acesfa mă n.Îr e'au mai ră
mas În portmoneu şi banii ăştia 1 

Nu m;n'eşfe, dar ••• 

Pe unul dintre proprietarii de 
Ilie care expune sfruguri in slan
dul dinaimca primăriei, un cu
noscut il acoslă: 

- Felicitările mele dragă, văd 
că ai struguri frumoşi-.. dar m'·ai 
putea trimite şi mie o Iădiţă ... 

- Vai dar n'am pe nimeni, tri
mite pe cineva la mine la Pr 
monfor sau la vie şi te servesc 
cu plăcere .. Şti că şi anul trecut. .. 

- Da, ştiu, şi anul trecut m'ai 
promis dar de câte ori am tri
mis la dfa, niciodată nu erai a
casă!... La revedere!... Să şti că 
viu personal! 

Un domn care asisfase la dis
cutie întrebă: 

- Aşa mincinos ti ... ăsta? 
~ Nu - veni - răspunsul -

dar niciodată nu se tine de 
vorbă!... 

N'a văzuf-o 
Mercuri seara pe Corsou, doui 

tineri discutau. Deoda'ă, unul 
dintre ei exclamă: 

- Uite-o pe Mimi! 
- Uite, colea, aia în hainii 

verde! 
- Aha, ai dreptate: Acum o 

cunosc deşi n'am văzuf-o până 
acum .. Îmbrăcată t . 

rancisc Garfner Atenţl·une 1 Onor. Public e rugat să binevo.iaSCă a ne d,! 
• tot concursul a ne cerceta f r 1 zer i a ŞI 

coafură pentru doamne. Preţuri 'reduse şi salon mărit. Cu stimă: 
sculptor şi tâmplar, execută totfeJul de mobile, 
vitrine, lucru de clădire şi tâmplărie, eHin si prompt 
A r a d t Strada 29 De c e m v r i eNo. 8. 
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D. AI. Vaida·\loevod 

- 11. - Despre atot puternicia englanderilor -
In Oradea şi Întrc9 nrdealul, pe 

unde strabat autocQlIlioaneie Pri
mei societăţi de autobuze din Tinea, 
Societate I1nonimă l~omană, s'a 
ştiut şi se ştie că majorit(ltca ac
ţiunilor şi a capitalului acestei in
treprinderi, aparţine ci-!or senatori 
Biea şi fildail. In rca!itote, aceşti 
doui reprezentanţi ai poporului
ca 5.ă fim in ton şi oricâte merite 
or fi având ei - au numai O mlcă 
parte de ca pital plasat În Qtlto
huse. Partea leului o deţin cei doui 
Engldnderi de cari ne-am ocupat 
şi'n numărul trecut. Ori, în această 
situClţie, este natural ca să li se 
încredinţeze posturi importante în 
conducerea afaceri!or autobuzelor. 
Da. Umil este director, celălalt e 
inspector. Iar În aceste calităţi, 
aceşti tdrtClni scuipati ca netreb
nici din cine ştie ce văgăună el 

vreunui gethou murdClr şi Întune-

cos, acum, dtlpă ce· au ajuns s(l 
vadă lumina soarelui, să audă din 
belşug sunetul argintiu (II mone
delor şi să le fie gădilate urechile 
de zâzâitul mătăsos al bancnote
lor, - îşi fac de cap actlll1ulând 
odată cu bogatiile şi munţi întregi 
de obrăznicie şi impertinenţă. 

Societatea de autobusc din Tinca 
primeşte din partea ministerului 
toate ava ntcljele posi bile ŞI lin po
sibile. De ce? Pentru ca jidanii 
Englănder, lipsiti de orice scrupul 
şi de cel mai elementar bun simt, 
să nu lase nimic nemurdărit de 
batjocura şi injositoarea lor imora
litate. 

Nu înţelegem protecţia ce li se 
acordă acestor jidani de către ro
mânii din fruntea Societăţii. Pa· 
tronarea şi acoperirea de către a
ceştia a tuturor faptelor incalifica
bile a jidanilor Eingtc:inder, este 

(]tdt de revoltăto(ue încât pore o 
impresie penibilă. Şi poate revolla 
şi indignarea noastră nu ar fi a
tât de mare dacă am şti că sena
torii Bica şi fildan nu cunosc ca· 
sinul şi piesele zdrobitoare ce e
xistă - şi le avem şi noi - re
feritor la trecutul şi activitatea an
terioară a acestor târtani. Ori cum 
cei doui senatori cunosc totul, pro
tecţia ce o acordă jidanilor e cu 
atât mai scandaloasă şi mai ex
plica bilă. 

In astfel de situaţii, credem că 
rămânerea mai departe Q jidllni
lor Eing'ănder ld Societatea de 
i'1ulobuse din Tinca, este o imposi
bilitate. Jar dacă cei doui sena
tori români nu se pot desrărţi de 
urmaşii lui ftldo, trebue cel puţin 
să le taie din lun9imea nasului 
şi a unghiilor şi să le mai stlbţie
ze pielea de pe obraz ... 

1 • t' . ':v L ~ care <l 111 rumrea ţtnUla t:ni 
I1ra(!, a spus că ~!I c'lselt ca;!. 4 
dunţllor de secton, fCmei!e-.~\.' 
generali. ceiClce a prOdtlS P!~ 
stul unui cetătean sătul de rl 
etll nevestei... 
= 
Unde· i vita 1 

La deschiderea săptămcît1iii:~ 
telor. Intr'o parte a stondtdui, j 
expuse o mulţime de sticle, il 

poartă inscripţia "VitCi most ll
• :~ 

doi să viziteze standul: ~ 
-, Mă dragă, ce-o f! în sti "': 

alea alea pe care scrie "Vitamc Ji 
- Ce să fie, must de vitar CI 

- Bine, mustul îl văd dar ,,1 
văd vita". III 

"Reggel" - dr. Kerekes - dr. Kalichmann 
~ Păi, vita·j În tine şi d'a1 ~~ 

vezi.... Ud 
,el După vocan,ă 

- O minciună pe care mulţi ar vrea ... o adevărată - .-Una din cucoanele cari iru 1,1 

Cu câteva zile în urm~. ziarul 
,,[~e9gel" - care până acum a 
păstrat o atitudine rezervată în ce 
priveşte chestiunile româneşti - a 
sărit. prosteşte, ca musca in zăr, 
În chestiunea anulării numirii me
dicilor dr. Kerekes şi dr. Kalich
mann Dar dacă "l'iradi Kozl6ny,1 
- oarecum interesat în aceste nu
miri - a protestat, d~stul de ve
hementt contra anulării numirilor, 
deştepţii del(l "I~egget .. făcând jo
cul nu ştiu cui, scrie, că lumea 
medicală românească este grozav 
de scandalizată de aceste anulări 
şi că va redacta un memoriu de 
protest contra acestor anulări, me
moriu ce va fi înaintat ministeru
lui sănătătii, cerându·se repunerea 
in posturi a medicilor Kerekes şi 
Kalichmann. 

"Reg!!el" dă ... hix 1 
Cele scrise de IIReggel" ne-au 

bătut la ochi şi ca urmare am 
avut mai multe convorbiri cu me
dicii români din ftrad. Toţi cei cu 
cari am vorbit, in unanimitate ne~au 
declarat, că cele scrise de "Reg
gel" sunt minciuni sfruntate. Me
dicii români fiind foarte satisfăcuţi 
de faptul că cei doui medici mi
noritari au fost scoşi deja Casa 
Ilsigurărilor Sociale. Nici un mo
ment n'a fost vorba de un protest 
sau de redactarea vreunui memo
riu contra acestor anulări. 

TrădareI 

Iar dacă medicii minoritari vor 
porni o acţiune {de felul acesta

A 
şi 

se va găsi şi vre-un ROMl'iN 
- de sânge - care să participe, 
atunci - ne·au declarat medicii -
acela va fi considerat ca trădător 
al cauzei româneşti şi va fi escltls 
din rândurile medicilor, contra lui 
întroducându-se boicotul. 

'JReg!!el 41 min'eşfe 1 
Concluzia logică: articolul zia

rului "r~eg9elH a fost o minciună 
publicată pentru a atrage În cursă, 
nu pe medici ci pe câţiva naivi 
sau agitatori de meserie. Căci in 
acelaş articol "I~eggel" mai scrie 
că muncitorii dela fabricile "I1stra" 
şi "Industria textilă Il vor redacta şi 
ei câte-un memoriu cerând repu
nerea În serviciul Casei llsigură
rilor Sociale a medicilor Kerekes 
şi Kalichmatln. Pentru aceştia a 
întins "ReggeJ" cursa, pentru că 
printre aceştia se găsesc agitatori 
comunişti, ascunşi sub masca de~ 
mocraţiei şi sorial-democraţiei. Dar 
cursa n'a prins şi "Reggel,ţ a ră
mas de ruşine şi compromis. De 
altfel, cursa nu putea prinde după 
atitudinea românească avută de 
muncitori În cursul grevei dela 
,,1'1strau

• fnsă se vede că "ReggelU 

a voit să atragă în cursă pe aqi
tatori comunişti cari in cursul gre-

FI 1 
Atentiune către domnU directori de toate categorlle: 1-
Lad -Islau Na" na# ssy lustrultor, zugrav şi 

vopsitor de mobile. 
Primeşte orice lucru pentru vopsit. Arad, Plata Avram Iancu 12. l&i 
Preţ eftin! Pret ef~inlll -- .. - . 
Cel mai bun izvor de lemn de cons'ruc,ie pentru 
case, garduri, moară dc. şi de foc se află la firma 

luliuAbel 

vei dela "l'istra U ati scăpat de mun
citori prin geamul unui closet. Insă 
"şmecheria" otrepei instalată în 
"Palatul Băncii Ixomaneşti" n'a 
prins Ptlterea de cOllvinQere a ne
isprăviţi10r dela "Reggel" n'a fost 
îndestulătoare pentru a porni va
lul de proteste d lichelelor comu
niste şi evreo-maghiQfer contra (mei 
măguri de promovare Q elemen
tului românesc În Ţara Româ
nească 

Prin urmare, pe ,.l~eggel·ţ tre
buie să-I catalogăm de acum Îna
inte, alături de ,,t"iradi I\ozlotly" şi 
"Hirlaplt treimea spt1rc(]tă a poneg
ririi, caJomnierii şi terfelirea Q tot 
ce este românesc ! ... 

Ioan Cremene 

Tine ... veşnic 
- Umbrela până o pierzi. 
- I-ărul până cheleşti. 
- Ondulaţia permanentă timp 

de-o săptămână. 
Creditul până ai bani. 

- Credinţa până le 'nşeli. 

In săptămâna fructelor 
ce se va deschide Luni, vor fi 
e)C puse tO<lte poamele bune şi că
zătoare din Ilrad Insă organiza~ 
torii să ,.ibă grijă. că VCclliul pro
verb e valabil: Poamele rele stri
că şi pe cele bUlle I 

Călători,i comod în autobu-
sele aociefă,ii Nădlac -

nă cu bărbatb lor cu fos't le In 
povestea într'un cerc intim: DC 

,,[ntr'o seară, bărbatul meu. ft 
mas În restaurant la un Pc!:L C 
vin cu nişte prieteni, iar e~ ,Ii 
trecut În bar să dansez. (~I 
timp mai târzio, să fi fost un I 
după aceia, m'am dus in ce /It 

să mă culc. Când intrai in c- NI. 
ră m'a apUCtlt o frică gre li. 
un om se ascundcd sub pol ,..~ 
pede am aprins lampa şi fri 'al 
s'a transformat În stupoare, .. il 
zând că omul care aswndec ~Qi 
pat, era bărbatul meu. L-am _mi 
de sub pat şi l-am intreba!: Iri 

- De ce te-ai ascuns? ~'I 
- Mi-a fost frică că greş;: ~1I1 

camera... ~, 
" I 
le In Japonia 
ilnil 

Camerista către domn:î ra 
caseÎ: .1_1 

Este încântă{or franc a 
care vă face curte... _ 

- O, lasă-i pe francezi. r ,; 
inferesează deloc ... Sora rot '1 
apuclIf să asculte intr'o zi ,... 
nul şi... trei luni mai lârziu3 III 
cut un copilt I i 

R d · . Î O. e ac'ra nu ,a n CDn le I 
rare nici o corespondrtllc eZI 
m;să nesemnafă. ra, 

Cetiti "Bravo 1" Ii~ 
J Q. 

&It.Lo .• ..,~ t, ~ 
Lipsesc poamele ~& IdUI 

La inaugurarea săplămânii fruc- - Fii 1 
telor, unul care a venit târziu, se apare in fiec(U'e săpfăIII lui ,interesa: _________ ...,Ia 

- Ce·j aici? Director : ~ di 
- Săptămâna fructelor 1 SIMION MICLEA egr 
- Ce? re 
- Săptămâna poamelor! - Redactia şi administra' ci: 

interveni un altul. Arad, Bdaf Carol No. ~~h 
- Da? Dar nu văd pe aici ABONAMENTE: ""V'~! 

nici o ... poamă! ~" 
~ Ehe 1 Să fii sănătos! _ râs- In oraş: 150 Iei anual ~t 

comerciant de lemne Arad, Pio'a Ştefan ce' Mare pun se un burlac _ poamele la In judeţ: 120 lei anulii ~ c 
lângă Directia CFR. Preţuri reduse. Incercaţi şi vă cari te gândeşli dta nu le găseşti Pelllru: InslHuliuni publlcl'. Si 'in~ 

ţ . . T I f 320 comerciale 41 lndusirillle, intrel' I . 
ve I convmge. - ee on . aici: trebuie să te duci la ele !}i Hrme Individuale: 1000 lei I:Um 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~a~ca~S~ă~I~ ________ , ______________ ~~~~~~~~~~~I~ - pel 
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