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păţit. Bog~(;la:rl1.? 

. şedinţa de Mercuri a cOllsiliu
I~detean, d. consilier Ioan Bog
. vechiul nostru client, a votat 
, . Ia alegerea comisiei în care 

alL's ... dsa, precum ca să se 
Iar la capitolul interpelări, Bog
bunul prieten a lui Schiller, a 
prefectului să re ină asupra 

nerilor făcute în comu na fosă
Ch~stjunea e urmăioal Ci;; In 
-- deci pe când '". Bogdan iSi 

capul pe un scaun din Ca
deputaţilor - În Josăşel s'au 
impuneri greşite. zice el. In 

,- deci sub regimul liheral-
riie au fost reduse. Ei, şi a

m ce credeţi că a cerut Bogdan? 
mic mai mult decât revenirea la 
pozite!e stabilite in ... 1932 
~ot in cursul interpelării lui Bog-

l' Ca"ea Funduară 
r f!'JJeaito~ija Mixtă Arad, pe un 
~1~1, se odihneşte, uitată de toţi, 
~Bfă a judeţului Arad, cu no
mclafură ungurească. 
Nu crede nimeni c'ar fi timpul 
:fie înlăturată? 
I 

faaarele muzician 
Emil Chelbosu, profesor de mu
A - zice el - maestru . zi
I noi - este întrebat de către 
l mai recentă achiziţie sentimen
i, următoarele: 
- Emil dragă, câte simfonii a 
is Bee!hoven? 
- Trei, şi anume: in1âia, a cincea 
a noua, răspunse .. cioclopedicull/ 
)fesor - zice el - de muzică. 

"ia noastră .•• 
\micul nostru, fost administrator 
lIlciar şi posesor al celei mai 
~ave mustăţi fiscale, are obiceiul 
atunci când vorbeşte despre ave
lui mişcătoare şi nemişcătoare .. 
~ Automobilul meu, casa mea, 
mea, mol;>ifa mea etc, 
~evastă-sa exasperată - şi pe 
Iă dreptate - ii spune într'o zi; 
- Dragă Lică, dece când vor
ti despre averea noastră zici me
: casa mea, via mea etc. 
~ Dar cum să zic dragă? 
~ Zi şi tu' casa noastră, via 
stră, mobila noastră, maşina 
stră, etc. 
~ Bine dragă, o să zic de aci 
nte. 
I ,acest timp, amicul nostru co
~ăla de zor prin toată casa, bom
Ind nemulţumit. 
- Ce cauţi dragă? il [ntrebă ne
a. 
. Peria noastră de mustăţi fu 
lunsul prompt al soţului. 

- Dela consiliul. judeţean 
dan, acesta a protestat cOlltra liis
ptnzarelor, spunând: 

- Decât să faceţi dispenzare ca 
cel dela Vârf!ui, mai bine nu fâceţi .. 

- De ce n'ai făcut dta şi aş": când 
ai fost deputat? a întrebat În hazul 
general d. ur. Graza 

La comunicări. aV0fb:1 i2:!ii:;;i 
Bogdan - să n~ ier1at i cd IL! oC;;
păm atâta de el, dar d CI tu"t p.?r
sonajul pr;ncipal şi... prOllucIlt(;r de 
râs - a adus la cunoştinta consi
liului judeţean faptul că începând 
dela 1 Iulie, CFR-ul a suspendat re
ducerea de SOo/n de pe linia Arad
Brad. de care s'au bucurat În pnmul 
rând ţăranii. 

D. prefect i·a răspuns ră s'aU 
făcut demer~urile necesare penlru ca 
reducerea să se acorde din nou 

- Da. - a rJspnl1s Bogdan 
diir azi câlld am venit la Arad am 
plătit biletul Întreg. 

- fOarte bine - a replicat cineva 
_. dDmneata nu eşti ţăran. 

- Dar nki dOll1n nu-i' - a să
rii altul cu gura. 
. "VlOlentele intC'rpelări' a IL! B(1g
d,111 continuâ;;d şi interpelatorul in
cllrcându-se puîill, d dr. Ioan Groza, 
i-i! plasat dcfin tiv pentru şedillţa de 
"~itrCllri, spul1ându-i: 

- Ai plltea să te linişteşti acum, 
că ai Învătat toiul pe dinafară cu o 
săptămână Înainte, ca să poţi face 
o interpelare şi fot n'ai reuşit, 

Bogdan a protestat contra afirma
ţi Hor prefectului. dar a tăcut şi ast
fel am s-:ăpat şi noi şi cititorii de 
el ... pentru ziua de azi. 

In lumea bună 

- o vezi pe aia din dreapta 1 
- Da! 
- E soţia mea ... 

• - Şi ce-a din s!ânga 1 
- E amanta mea! 
- Ce coinciden,ă extraordinară! La mine e toc-

mai invers! 

• -- •• 

Tot despre. Zabb Istvan 
Zabb Jstvan, membru Încă în 

comisia intcrimară, caută pe toate 
căile lăturalnice de care dispune, 
să se disculpe de acuzatiile ce i 
le-am adus prin publicarea, în 
facsimil, a chitanţei primite dela 
subsecţia de evidenţă din Bichiş
ciaba, fără să reuşească Însă. V ă
zând aceasta a trecut la amenin
ţări Ia adresa ... tuturor. E vechiul 
său procedeu şi nu ne speriem' 
de el. 

SatisfcICţi(l pe care am dat-o 
meseriClşilor din I1rad, de atâtea 
ori batjocoriţi de Zabb Istvan, a 

fost imensă. Fim primit numeroase 
scrisori de felicitare şi tot atunci 
numeroase infotmaţiuni despre ac
tivitatea sa. 

l1stăzi, din lipsă de spaţiu, ne 
rezumăm la (ltâta, contilluând săp
tămâna viitoare spicuirile din do~ 
sarul lui Zabb [stvan, a cărui file 
au sporit în mod înspăimântător. 

Remarcăm deocamdată cele 
publicate de revista maghimă "Fu
les Bagoly" care, într'o admirabilă 
caricatură, a caracterizat în mod 
plastic situaţia lui Ze bb Istvan. 

MONOPOLIZA TORll 
.~ 

Ne-~ fos' dai să vedem scene 
penibile, cari şi-au 011 .. 1 isvo
rul 'fn'r'un c .. vânt saa o expre
sie mai dură, dar care carac· 
'eriza plas'.c şi reo' ° situafie 
exfrem de tristă. lată Însă că 
expresia a sfitârial urechea fină 
a câtorva, cari au profestal, 
negând Iraeicul sifuafiei pe 
care o expunea unu' care o 
cunoş'ea . în toafe amănuntele 
ei. 
. Părerea unora că numai ei 
au ace' simţ de a sesiza prom' 
o situatie, o s'are de fapt, ne .. 
admi,ând În afa"ă de ei şi de 
părerea lor pe nimeni şi nici 
o aUă părere, credem că este 
ce' mai mare păcat al anui 
om care se ocupă de treburile 
publice. Oricine şfie că doui 
oameni nu pot percepe la fel 
o mişcare, o ac'i .. ne~ care se 
petreceinain'ea lor şi deci in 
mate"ia aceas'a "u există per
fectiune. Dacă, creeru! ome
nesc ar fi o bandă nesfârşită 
de lilm, pe care să se înregis
'r-e%e În mod aulomat '0' ce 
transmite ochiul, alunci da, am 
patea reda pe,lec' 'of ce·am 
văzul. prin simpla desfăşurare 
a filmului. Dar cum nu e nă
dejde de fransformare în film 
ti creeru'ui omenesc, credem 
că Irebue să respeclăm felu' 
de a percepe şi reda al cuiva f 
fie că acela esfe finăr, fie că 
este băfrâ'n. Califufea de bătrân 
nu indreptă ţeş'e pe nimeni să 
fie agresiv şi prost informal, 
precum nici califa'ea de tînăr 
nu jusfifică obrăznicia, mai cu 
seamă când e porni.ă numai 
din dorin,a de o face oricum 
scandal. Să-,i aperi drepturile, 
da, oricum şi ori unde. 

A.m vorbit de bătrâni, Aceş
'ia, prin fap'ul că au fost mult 
timp conducători ai poporului, 
in timpuri de restrişte, vreau 
ca şi astăzi foi ei să conducă, 
cu 'oale că spiritul vremurilor 
e altul~ timpul e. caracferi
za' prin rapiditate şi ac,iune 
promlă. şi ei na s'au încadra' 
în lempo-al in care trăim noi, 
'inere'u', ei 'ucrând şi os.ă.:i 
dapă metodele vechi, cu multe 
ocolişuri - de 'rica duşmanu
'ai. Şi ei nu vreau să în'e'ea~ă, 
că vremea lor a 'recu'. Azi 
su.d alte vremuri. Când li se 
spune aceasta - într'un fer 
sau altu' - bătrânii se revoltă 
contra lipsei de bană cuviinţă 
a 'inerelu'ui. Şi bătrânii n'au 
dreplate. Tinere'u' le respec'ă 
'reca'u' făcător de istorie, dar 
ce, ca în prezent să nu se 
ames'ece. $i aci e - de alf
fel - în'rell nodul confliclu
lui în're fineri şi bă'rânÎ. Ti· 
ner;; sun' contra ""'rânitor, 
monopolizato,i ... 

• 
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Nădlac 

- Ni-se aduc acuze că scriem a
ceastă rubrică într'un sti I vulgar. 
S'avem pardon r Noi nu facem alt
ceva decât vă înregistrăm faptele şi, 
ne temem de Dumnezeu, să spunem, 
atunci când vă purtaţi porceşte, că 
vă purtaţi ... domneşte. Asta precum 
ca să se ştie! 

- Suntem Informati că societă
ţile streine, În cari mocneşte ura şo
vinistă şi cari au căutat intotdeauna 
să pălmuiască, ba chiar să dIstrugă 
cu ori ce mijloace, ~ Societa1ea Ti
nerimei Române", văzând că tinere
tul român intelectual este stâncă <.le 
granit in fata săgeţilor lor veninoase 
au schimbat metoda de atac, re
curgând )a corupţie. Atragem aten
tiunea conducerii ,.Societăţii Tineri
mei Române" să fie tare, ca şi în 
trecut, iar tinerii cari s'au lăsat in
trucâtva amăgiţi de promisiunile irea
lizabile. ale unor streini de neam, 
Hmbă şi tot ce-i românesc în această 
tară, au încă fimp să-şi dea seama 
că acolo se urmăreşte numai exploa
tarea lor, spre ruşinea neamului din 
care fac parte. Cât despre bani, ce 
să zicem? .. De unde nu-i nici Dum
nezeu nu ia tfl

• 

- Spuneam săptămâna frecută, că 
lui Popa lvicufaie i-au ..• slăbit pu
terile. Asta ne-a dovedit-o chiar el, 
pentrucă Sâmbătă n'a putut merge 
nici la vecernie. Credem că acesta 
e motivul. Nu jurăm insă, că vre'o 
vizită inopinată l-ar fi împiedecat 
să-şi tacă datoria după cum se cade 
unei feţe bisericeşti. Pensia, pensia 
părinte I Pentrucă, ori ţi-au slăbit 
puterile, ori dacă laşi slujba religi
oasă pentru alte alte ~ bunuri" pă
manteşti, tot aia te aşteaptă! .~. 

- Intelegem că verdele şi a)bul 
sunt culori "chic"! Nu pricepem 
fnd de ce Giska-Sfupaj-Soko/i5ta 
se leagă Ia gât cu ştreang roşu. Sau 
poate se teme că o .. ghiochem!" 
Nu r Se'nşală amarnic I Nu ne stri
căm noi ochii pe astfel de .sestre", 
iar ştreangul dela gât il vom intre. 
buinţa s'o facem pachet spre a o 
expedia .•. acolo unde i-ar fi locul, 
cu aşa culori şi aşa purtări, faţă de 
tara care o hrăneşte şi in care se 
lăfăie cum vrea! 

- Sfătuim pe domnişoara X ... (se 
ştie ea care·j!) să mai răreascit plim
bările din Păduriiă "pe'nserate". Asta 
pentrucă ploile dese cam Iasă .. , urme 
regretabile penfru mai târziuL 

- Atragem afentia societătii 
,Hînalte'~ că .. , "Arbitrul Eleganţei" a 
sosit. ~,ConsuJtaţiiA' inainte de masă 
acasă, iar după masă la ştrand f ... 
-Prevenim pe ăia care se tot laudă 
cu bătaia, că bâta are.,. două capete! 

llinlfCl 
Poate nu uel; li ştiut că ... 

... OI. amator de rime G. S. s'a 
crezut singuT'"u) in drept să publiee 
)a .. Bravo·? Recomandăm o mese
rie mai fructoasă I Aceasta e prea 
riscanti ... 

... tn cel mai frumos palat 10cal, 
există un cerc de prieteni, cu legă
turi sentimentale? 

EFa, VO t 

Vin mtnişan, 10 Lei kgr., 1 păhar de bere 5 Lei, mâncâri mai 

eftine Restaurantul B u cur est i la • , 
Arad t Piala A, Iancu 10. Proprietar: Traian eri s fea 

Harsany Marlon şi "Electrica SGH." 
- Ceva despre acest individ -

Spullem in numărul trecut ':;3, 
de aici inainte, ne vom oC!tpa şi 
de persoanele cari sunt la con
ducerea intreprinderii de mai sus. 
Am început cu dl. Emil P. Grozda, 
notar pu blic in Rovine. Azi o
cupa-ne-vom de "mâna drep!ă" 
a dlui Dr. Grozda, de Harsany 
Marton. conlablllli societăţii. Cum 
şi ce merite are acest individ 
de a ajuns să fie contabil la U* 
zină? Foarte simplu I In primul 
rând este • prietenul personal" 
(aşa cel p~~ţin ne comunică dl. 
Dr. Emil P. Grozda, notar public 
in Ravine) al directorului intre
prinderii. Ajuns satrap aiCI, face 
multe şi felurite mizerii biefilor 
români, atât din intreprindere cât 
şi consumatorilor, Este vie În a
mintirea futuror porcăria comisă 
În ajunul paşlilor, când a tăiat ia 
vre'o 80 români curentul. pentru 
că au fost În restantă cu plata, 

sinistru individ, se pot bănui. De 
altfel din cele scrise până acum 
despre persoana lui, s'au putul 
vedea multe. Mai nou. intrebat 
de cÎneva de ce nu ne jmpro
cesuează pentru cele ce scriem 
despre el, a răspuns: "Nu-i im
procesuez, pentrucă vine acasă 
Mitu• băiatul dlui Dr. Grozda, şi 
le va administra o bătaie straş
nică, ca să inveţe minie domnii 
dela .Bravo!" să mai scrie min
ciuni despre mine şi despre dI. 
Dr. Grozdn Y" Ei, asta~i I Bine că 
ştim! Cât despre Mqll. fii sigur 
că nouă nu ne face nimic, dar 
dtale îţi va face vânt dela intre
prindere, Asta s'o şti. Infrebăm 
pe dI. Dr. Emil P. Grozda, dacă 
mai înţelege să lucreze cu astfel 
de oameni? Vom avea răspun
sul oare? 

Radu Ciob.nu'" 

În timp ce nici unui minoritar Hălmariiu 
nu a aflat de bine să aplice a- oS 

celaş tratamenf.Mai este acest 
individ. de care' vă mărturisim 
că ne este scârbă să ne ocu~ 
păm. şi unul dintre conducătorii 
clubului sportivo-iredentisl "R. A. 
C,IJ din Rovine. Am avut Ocazia 
ca să vedem .. cavalel'ismull/ cu 
care se laudă această progeni
tură, la un mafch de foot-ball, 
dintre echipa HŞoimii lJ din Năd
lac şi "R. A. c.~ din Rovine. fe
lul cum s'a purtat şi ameninlă
riie stupide. ne scutesc de co~ 
meT}fariile ce ar trebui să le fa
cem. Adăugăm doar fapfu I că, 
dacă toţi conducătorii echipelor 
sportive ar fi pe calapodul lui 
Harsany. clubului numai ruşine 
ii vor aduce. Ei. dar mai este 
această faţă hidoasă şi "ziarist" 
la marele ziar jidano-maghiar 
"Arad! Kozlonv." din Arad. Ati~ 
fudinea antiromânească a fifni
cei de mai sus este cunoscută. 
deci şi sentimenfele ce le nu
treşte neamului românesc acest 

- Fratele "Gillbert", venit dela 
opinci Întoarse ca,.. sania, acum 
îmbrăcat în haine strâmte ca sub
ofi ţerii, face pe marele " baron·'. Că 
el acasă era oier, şi că acum se ţine 
mare domn. o ştie toată lumea. Nu-i 
vorbă, se şi vede pe el că tot intră 
pela boieri naşi pentru a le cere fe
tele în căsătorie. A fost şi la boie
raşul "Oul Roşu'\ dar fără rezultat 
până acum. Despre noi dela Bl'aoo! 
spune că pune el mâna şi pe noi 
şi ne va snopi în bătaie. Vezi nu
mai "baroane'4 să nu fie ches

.tia tocmai invers, pentrucă nouă nu 
ne este teamă r 

- Doamna dela fabrica de sticlă 
are prea mari pretenţii. A uitat că 
inainte a fost servitoare? Te crezi 
"madonă"? Vezi să nu căutăm şi 
alte fapte de ale 1ale, pentrucă nu 
vrem, că in urma descoperirilor, să 
ajungi din nou ceiace ai fost inainte. 

Cetiţi "Bravo!" = .8 j II _~F. N.;:wweae_4.'1 

Mâncati la Arad la I 
restaurantul gării 

Zilnic ciorbe şi tot felul de mâncări 

româneşti. Grătar special: mititei, 

f1eici.. muşchiulet~ antricoate, etc. 

Vinuri alese din pivniţele cele mai re# 

numite. Pelin de Orăgăşani. Preturi mici 

I 

... mai nou "Filomela lJ işi cântă· I 
singură durerea? Compătimiţi-o 
lectori ... 

•.• Rasputin stă pe gânduri pen
trucă i-a scăzut influenta la cei 
mari, a Îmbătrânit şi cu hipnoza nu 
mai poate lucra ]a cei de sus, aşa 
ca prin vecini? 

... ce] mai mare român s'a intors 
dela. .• Budapesta, unde şi-a petre
cut ,concediul ~ ... 

Condus de 

Ilie Mohor 

Np. 

Gurahon' 
-- Teologul ăI de vrea să 
popă la Zimbru, zis şeful P 
de aur Rostoci-Gura- Văii, d . CI 

a băgat-o pe mânecă cu m '. te 
aur, supărat tun că nu i-a' re 
se facă director de mină, şi-! el 
dut armăsarii şi hinteul, de C( 

Mai nou l'e laudă că a cu Cl 

moşia dela Neugladt din Valea 
A şi format în Jcest caz o PI 
care să a preciez~ vaioarea dL 
Unul mfli şmecher dintre 
dincioşj îi zise: .,Vezi-ţi de pr 
părintele, că nici dacă-ţi vinli. trc 
verenda n'u săţi ajungă pentru ~~ 
părarea domeniului Neuştadt',JG 

- Sărmanul Miron, fost Îm 

poştal iar azi şomer. văzând .' 
merge rău prăvălia, neavând gu 
os de ros aşa pe de geaba, . 
astâmpără ci vrea cu ori ce ,păI 
hăpălească bucăţica de pâi,.· 
gura bietului Andraş, <I~tualul .f9:: 
poştal, uitând că aceasta nu.j T~:>: 
creştinesc. ştii ce a pătit căpu ' lele 
a supt prea mult? S'a umfl l't' 

ă ti ! Il cr pa . •. e 

Pecica Tile 
., 

-- Un prea cucernic părin' wr 
bănăţan, -- pare-mi·se din . -Il 
sigiu - fiind în propagand' ma 
sionară a ajuns şi in comu sah 
cica. După ce faimosul preot ,15 

. a colindal vreo câteva cârciul' ._ 
oprit şi in aceea a dlui Ioan ş: 
unde după câtva timp de aş: ati 
a avut fericitul prilej să întâi rai 
chiar pe fruntaşul locuitor ,~l1âl 
Aconiu, care întâmplător ma .,. 
şi tată de preot ortodox (rom (ot, 

Intrând preotul nostru in ti fOTi 
şi poate datorită influentei p, insii 
de vinul consumat, a avut ~rin 
să întrebe pe baciul Simiont~eg 
religii apartine iar dupăce' ~{ln~ 
răspunsul - nu tocmai pe pl ". 
fi spune răstil: :'{)rig 

- 'fu nu eşti unit şi de num 
r· ă ,.... A~' IYJ ~oh 
fI, 6 Ş Il ca, pana n ul'eş -
dâ/mă - te attunc. Bată D· oi 
fofi ptteofii uoşftti, dimpl'ell' U, 
ulădica. u p 

frumos şi convingător ş/i, .• e n 
torie.,. nu-i vorbă, dar şi cr s,e 
nostru, care crede altfel, red~ 'uval 
ziua următoare o jalbă către ~sea 
riie competente. Ilen 

div 
Mica publicitate Cu 

Caut naivi cari să creadă un 
vinovăţia mea. Zabb Pista. Pla 

Cumpiltt la preţ bun inspira dui 
orice calitate. Popescu-Negură c; 

Caut leac contra cheliei. a ~ 
Chelbosu. 

Vând leac infailibil conlra PUI 
!iei: rădăcină de gard şi ur ~trll 
de tufă. Mitică Bârfescu. 1 al 

, .te 

SOCIETATEAdeAUTOB IS~~ 
,'n T 

C' per 
'turiil 

stor 
N Â D LAC spre 

TBRBBI & 
p , 

Telefon Nr. 3 oei 
Anunţă publicul călător că ,şi • 
linia Nădlac - Arad şi Arad- ,U~j 
lac, a pus in circulaţie auto, i~' Il 

comode. Zilnic 4 (patru) t~r~ 
Informaţiuni se pot primi fI ilior 
roul societăţii din Nădlac, ,<1 p 
Unirii, in localul Şcoalei Prl 1 CI 

de Stat. e, pe 
D01 -----01" 



Nr. 173 

Ai auzit că ..• 
, .. cl:: când s'au rărit CăPŞtllliic în 

pâJ~H;2,l Couăs/ntului, IIU, mCli.co~l
cmează rlilJ1em cu pClsen!e canta
toare, 1l0Gptea stlb clar de lună ? ... 

· ; .. ,1olnnişoara elin Pâr. cota, cme 
efa IO~Jodită Ctl tin Clvocat, a stri
Cl1t I00odn(J, pentru a se mărita 
cu un subofiţier? .. ' 

... dascălul nemtesc cel tînăr elin 
• pâ'lcofa, după ce a plecat dela O 

· duduie, tot era pe guler de ... luelaie? 
I în urma celor scrise aici, des-
E •• 

pre chelnerul pensionat dela "Cen-
· tr<ll" elin Şil'ia, acesta s'a luat la 
! bauic cu toţi clienţii, şi că şi-a 
; (JcLit naşul tocmai când se credea 
ttwingător ? .. 

. .Ia Şiria încep să se coacă stru
I g'lrii?. 
I ... baronul din Bâflsa e foarte su
părat pe noi? 
, ... un domn din Podgol'ie, Învă
'ţălor ni-se pare, se ţine mare zia-

ist, mare scriitor .şi mare... don
luăn ? .. 

, ... fr6Iich îşi face serviciul În ca-
'litate de controlor al districtului 

r
e footb~lI f'irad, numai la matchu

rile susţmute de f'imefa? 
, ... unii dintre jucatorii Glorici, 

?wre s'au îmbătat tun în pivniţn 
~-lui Ghiba din Pâncota au for 
! mat o noauă gru pare politică, cu 
I salutul caracteristic: braţul stânfj 
~,15 şi deviza: vin, vin, vin? 
I ••• această grupare, pentrucă nu 
i~ ştiut :lă cânte fmmos un cântec 
~11aţiol1ulist(de ... erau gplini de vin") 
.erau să fie bătuţi de câţiva ro~ 
~mdnj cu cămăşi vi.:rzi? 
i .,.În timpul petrecerii dela Pân
'tota, unde eroii sunt câţiva jucă
tori ai Gloriei şi alţii... glorişti, 
,însă 11'1 jucători, unui i-a trăznit 
j\lrin cap să declare pe Igna drept 
l1':egus şi că unul din jucători l-a 
:tln3 ţre-;-aGpifan- cu ... cafea neagră? 

... fritz a fost botezat după ritul 
'originar - a bisinian, dându-i-se 
numele de Făn;că. Preot a fost 
f~ohan, iar naş Irimescu Zeno? 

Noi preferăm muzica .•• 
" Una dintre pretinsele nostime şi 
cu picătele fete din Arad - indiciu 
de recunoaştere ... dacă din numele 
~ se înlătură vocala I rămâne un 
:uvânt latinesc care În româneşte 
:sseamnă piJdul'8 - era intr'o zi la 
:illema "Seleel" cu cel mai • lucios 
ndivid din Arad. 

Cum ajunseserll târziu, nu mai 
~au locuri decât in primul rând de 
taune. 
Plasatoarea - care cunoaştea pe 

luduia în chestie - zice: 
- De ce aţi venit aşa târziu? 

,cum din primul rând, nu veţi ve
~a nimic. 
- Nu face nimic, siri fata cu 
ISpunsul. Noi am venit mai rnult 
mlru muzică, decât pentru film,' 
ai ales că eu I~am văzut şi eri I 
It· 
'. eRI 
[storul baptiştilor. care face pe sfân-
1. dela MaglavU, cu ocazia trecerii 
In Timişoara, se zice, că a popo
• pentru o noapte la o sorll, unde 
turile erau lângi otaltll. Bietul 
stor a inceput să predice sorei, 
spre Daniel in... groapa leilor, În 
'p . ce temperatura se urca. De 
lOC] butincenii il suspectează rne-
1, şi-s gata să~I... bage afară din 
nU~ă, trimilându-I, cu pluta pe 
ş, In Banat la meseria-i veche de 
Uor. Are insă noroc eli nu-] trans
~ noaptea ca pe .. fratele Cocu1-
Illonistul, care de frică şi·a "sfllr
,~" pantalonii. Dacă se va indrepta 
'1 credincioşii sunt hotărtti să·1 
e, pentruca iertat să meargă tnain
Domnului... 

- ---..--- ~-~--_. ~ 
--~- ~~--=-~--'~. 

B pa, vot 

Portrete 

Falimentul sentimentalismului 
Plel're Legal'de o intl'epl'lns În 

"Comedia· o intel'esantă anchetă 
asupl'a falimentului sentimenta/is
mului În epoca model'nă. ..Mai 
avem inimă? - se intl'eahă La~ 
gal'de. ~ Şi la ce mai sel'vesc hă
tăile ei 1" 

"Războiul -- răspunde Marcel 
Pl'evo51 - a N!Învial Intre bărbat 
şi femeie romanti5mul. Nu mai 
existau decât aceste două lucl'uri: 
dragcsleo şi războiul. R( stul nu 
mG; conta ... 

Tinel'etul de azi malii/flsTă un 
fel de sncbism intelectual: sno
hiEmul insensibili/ătii. DaI' fiecal'e 
genf?rafie are snobismul ei. Gene
I'afia mea a ovul snobismul de
cadenfismului. Eu am putul scăpa 
de influfJnfa lui. !tindcă snobismul 
unei genettafii nu trebue n apăl'at 
să sUl'pl'indă toate individualităfi/e 
cal'e le compun 

.,Rsfăzi, de asemenea, există un 
mănunchiu de fin ori cal'e frăesc 
pl'in şi pentl'u inimr. "... . 

MaUl'he MagN? e mai putin op· 
timiM. !vie; fltettatura, nici viata 
modernă nu-I multumesc. Pasiunea 
6pol'fivă a Înfttegului tineret de as
tăzi. Însemnează pentru el un semn 
Il'agi(' de decodenfă. 

"Se glol'ilică enel'gia. a spus 
Porttefle. Dor OGI'e, n'att Ittebul 5ă 

• 

glOf'ificăm şi enel'gio sp;l'ifuaIă? 
Şi nu a comic, să vedem impor
tanta cal'e se dă În vl'emea naos
tl'ă spol'fului, acest vestigiu al bol'
bal'iei? 

Nu e numai falimentul inimii, 
ci al lntl'egii litel'ofl1l'i l 

Curând vom avea, in locul iul'
nalelol' lifel'are. reviste spol'five. 
Şi simptomul ooeslo 58 va ograDa 
din ce În ce mai mult. 

Nu vQdefi ce loc neÎnSf?mnat o
cupă În socetafeo da aZI savanfU 
şi Ii/ozolii? 

Conceptia iubil'ii e ;a decadentă. 
Tmel'ii ou Înlocuit-o cu automo
hilul. Unul Îmi spunea deunăzi: 

- .. Din clipa În cal'e voi avea 
un volan in mână, n'are să ma mai 
intel'eseze nici o femeiel ..... 

!vu e aceasta strigetul linei În
fl'egr genel'a{ii? 

Societatea actuală egala meN!U 
de I'ăzboiu. e hotărâtă să luple cu 
orice socflilicii pentru cucel'il'ea 
unui maximum de p!ăcel'e. 

Maferr;a!ismul domină foate spi
ritele . . " 

rl'ehuie să ne pă6tl'ăm inima, 
şi să nu ne-Q ohosim prea mult. 
Ea ne face unele seraicii destul 
de importonle pe Cal'e nu e dl'epT. 
I/;ei efegont să IC dispf'(!{uim .. 

D',4,ragon 
1& h iL I ii 

Cel mai bun O T E T se capăfă la firma: 

BILDHAUER R. 
fabrica de otet, Arad, Piata 
Avram Iancu No. 13 . 

i .... · .. ~·aE .... ~·~.~4C .. G~ ..................... .a.m.EF .. m ... am.i 
Un prefins profesor 
- in realitate maestru - de mu
zică, izgonit deJa Cluj în Împreju~ 
rări tragice. se izmeneşte rnai nou 
prin Arad, unde ocupă o catedră la. 
un institut de infirmi. 

Despre felul cum a dobândit ca
tedra şi cum îşi manifestă recunoş
tinţa faţă de binefăcătorul său, ne 
vom ocupa într'unul din numerele 
viitoare, În nădejdea că autorităţile 
şcolare se vor seziza şi-I vor goni 
şi de-aici, ca şi din Cluj. 

O poveste oarbă. 
Un bătrân avar angajează un om 

să-i aducă un coş cu sticle pline cu 
vin până acasă. 

- Nu 'ţi dau de cât un leu, Insi 
restul ti' l plătesc spunându-li trei 
maxime care îţi vor servi foarte mult 
in viaţă. 

Omul primeşte, ia coşul la sub~ 
ţioară ,i iată·i plecaţi. 

In drum avarul fi explică maxi
mele promise: 

1. Dacă ti~o spune cine-va că este 
mai bine să munceşti, de cit să 
stai Intins la loare, să nu-I cre;,;i. 

2. Dacă ţi-o spune cine-va că 
este mai bine să suferi de foame, 

de cât să fii cu stomacul plin, să 
nu-I crezi. 

3, Şi, apoi, dacă ţi-o spune Ci
neva că este, sub soare un hamal 
mai prost ca tine, să nu-! crezi. 

Atunci omul lăsă coşul cu sticle 
jos şi spuse avarului: 

- Dacă ţi-o spune cineva că in 
aceste sticje mai e vin, să nu-I 
crezi, că minţeşte! .. 

La flaraju' 
autobuselor comunale există un 

şef - magaziner cu numele de 
Raicu Traian. l"icesta, probabillu
ând exemplu dela bolşevicul Sto· 
jan, bate şoferii, fără nici o vină. 
Zilele trecute a bătut pând la sânge 
pe şoferul Bănăţean. Iim vrea să 
ştim şi părerea superiorilor În acest 
caz, mai ales că individul nu e la 
prima faptă. - Să se termine odatd 
cu astfel de procedee. 

- f'iutobusele noui - de pe li
nia principală - sunt foarte prost 
construite pentru vard. Geamurile 
de nainte nu se pot deschide, aşa 
că şoferii suferă îngrozitor din cauza 
căldurii. Pentru a evita pe viitor o 
catastrofă, credem că ar fi bine dacă 
s'ar tăia geamurile şi să se poată 
deschide. Asta pentrucă se poate 

. întâmpla să Jeşineze vre'un şofer ... 
a & w. a:aa :nu;:;:; ma 

Inainte de ce vei târgtti, cercetează prăvălia 
mea, unde vei fi cel mai c f tin ser v i t 

Bazarul de Concurenţă 
"u A T E A T R U" 

A rad, P t a t a A v ram 1 a n c u No 22. , 4 

Pa«. 3. 

Sportive 
-~ Citim in I.:onfratele .. Ştirea /1: 

,,1gna nu mai pleacă din Gloria. 
Contrar cdor apărute in ziarele 
milloritcrre, despre plecarea lui 
Igna la eliO, înregistrăm că, eJ 
nu mai pleacă, acestea făcând 
porle din domeniul fanteziei -. 

.. , Şi noi care credeam că nu-I 
vom mai vedea niciodată pe .. că
pitanul " în echipa "Gloriei"! ? ... 

- Despre "cavalerismal" condu
cerii clubului proletar l1MEfl'î ne
am ocupat. Trebuie să ne ocupăm 
pt!ţin şi de IIdrulzerii<l clubului mun
citorilor. Dominecă la matchuf cu 
Jiul, "sportivii l1mefa-işti au mani. 
festat - pe nedrept - contra ar
bitrului Dr. T. Vătian, pentru a-I 
influienţa prin a('easta, să le acor
de avantajii. - Publicul român·
scandalizat de acest procedeu ~ a 
legitimat pe nişte indivizi şi i-a 
predat cllesturei, care face cerce
tări. Oare când Îşi vor băga min· 
tile În cap "domnW' ăştia dela 
l'iMEFI1 ? 

Pleşcu,a 

Săptămâna treculă o nevastă din 
loc a mers în ţarină să-şi... ude bu
suiocul, iar un tânăr, proaspăt că
sătorit, i-a cărat apă din vale. Ne
vasta după terminarea... udatului 
a'l1ceput să cânte: 

"FruIlZă verde busuioc, 
laI am dat peste noroc 
La uda! de busuioc. 
C'am allut uit/il inainte, 
Dar acesta a primit minte!" ... 

Radnq-LipovCl 
. - Tichi după ce a fost dat afard 

din notariat, ca să nu rămână fără 
ocupaţiune s'a făcut. .. sodar. Oare 
cum il merge mai bine, acum cu 
soda, sau mai de mult cu notără~ 
"ia? 

- FosttlI notar Zolner a prirnit 
de curând din partea parchetului 
lugoj, drept cadou, un dosar~ În 
greutate de 25 Kgrame. Jn dosar 
e vorba despre pensiofwrîi din 
Zăbalţ, Brâznic şi Ohaba, prewm 
şi despre nişte bonuri de impozite 
găsite prin Lipova ... 

Covăsinf 
- Aducem Ia cunoştinţă cititori

lor lui "Bravo!" că... uCigaşul tau
rului "Mojar" din Covăsinţ. de câ
teva zile a demisionat din post, rno
tivând că j-a fost... lezat prestigiul 
de "Bun trăgător"~ (ii trebue un va
gon de cartuşe ca să nimereascA 
dela 3 paşi un taur legat la ochi). 
Acum şi-a luat in răspăr cariera. 
Nu-şi mai alege drept obiectiv de 
tintă tauri, ci vaci şi. •• juninci, pe 
cari le va executa cu carabina "mar
că proprie". 

- Primăria comunei Covăsinţ, 
publică un loc vacant de rnăcelar 
(mătar) pentru a executa taurii Pri
măriei. 

Conditii: 
1. Să aibă curajul necesar de a re· 

zista clipelor supreme; 2. Să po~ 
sede o cara bină in stare de a re
zista la ... uzură; 3. Un certificat că~i 
bun trăgător la •.. ţintă; 4. Muşcula
tura mâinUor să-i fie ireproşabil 
pronuntată, pentru ca să se poata 
deplasa In cazuri neprevăzute pe 
grinzi la beIitoare; 5. Călăul ales, 
va avea in mod special grija ca În 
clipa supremă să nu cauzeze celor 
din jur indizerabile impresiuni 01-
factice. Pentru a preveni ori ce even· 
tualitate, recomandăm tinuta de ri
goare ... o pereche de izmene cau
ciucatef. .• 
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ReabilUarea polUică 
a dlui consilier Ion 
lonaşcu 

In gazeta arădlll1ă "Ardealul" -
un redactor ar foii dela Oradea -
a atacat la timpul său, cu suficientă 
doză de revoltă - în mari valute 
de conţinută ironie şi sarcasm
'mazilirea nedreaptă şi mişelească 
complotată ;impotriva - cui? - a 
celui mai vrednic, mai devotat şi 
- poate - mai bătrân dintre li
beral ii I Hwreni: dl. Ion lonaşcu
CaTuso. 

Este inutil să mai reaminlim ceva 
din negura unui trecut prea apro
piat ca să prezinte garantiile pers
pectivei de orizont, În ansamblu, 
profitat cu o magie, cu o optică 
absolut obiectivă şi scuturaţi de 
zgura patimei realităţii actuale. 

Satisfacfie "moraIă" 
Munci când un politician este 

răscos din circulaţie pur şi simplu 
se zice că e ... maziJi' = adecă a ră
mas pe ghiaţă, a pierdut căn:ta, i-a 
tras chiulul, i·au dat cu piciorul
şi tot ce vreţi. 

Indiferent natura şi metodele re
zolvării acelui conflict politic. Dar 
când conducerea politică a omului 
politic - în urma probelor contra
rii - avizează cu - să zicem -
afectiune şi ... condoleanţe, căutând 
a·i da o imediată reparatie publică 
de ordin politic, o "safisfactie 
morală" pentru ca să fim in lim
bajul politic, după ce acest om a 
suferit literalmente calvarul ironiiIor 
Si mizerii/ar făr' de seamăn. Un şir 
intreg de umilinti şi că1cări pe inimă 
şi suflet, fiind tn cele din urmă 
1'e ibilifaf noliticeşfe, aceasta se 
chiamă, mă I'og frumos - elica 
polifică. 

Astăzi domnul consilier fan 10-
naşcu e repus cu acest rang În pos
tul de şef al politiei comunale şi 
adminisfl'ofive de pe lângă Muni-
cipilll Oradea. ' 

Salutăm cu sinceră bucurie şi fe
iicităm aci, pe d. consilier Ion 10-
naşcu care, in LI ma unor maffii şi 
cabaie inerente fatal in luptele po
Etice. a primit cuvenita reparaţie 
politică şi morală, fiind şef al po· 
]iţiei comunale şi administrative a 
municipiului Oradea. Ca fost Ins
pector principal CFR conducător 
ani de zile a Inspecţiei de MişcC\re 
şi Tracţiune CFR la Oradea, pe 
graniţa de vest şi fiin d apoi pen. 
:zionat a militat efectiv în partidul 
liberal sub şefiile răposatului ilustru 
general de divizie Traian Moşoiu, 
dezrobitorul Bihorului, şi actual
mente, sub d. Tiberiu Moşoiu, praf. 
univ, şi seful organizaţiei locale, 
la alegerea căruia moş lonofjcu a 
contribuit cu puterile lui. In fjfi(!!, 

dl lan lonaşcu, a fost acela care, 
in cei cinci ani de opoziţie inde
lungă a .partidului liberal a avut o 
casă deschisă, o inimă deschisă şi 
o pungă deschisă pentrt: lupta şi 
triumful ideilor şi pf0gramului par- . 
1idului său. 

A fost şi este Casierul general al 
partidului, a fost şi este un om in
tegru capabil activ şi foarte vrednic 
şi foarte sârguincios. 

Banda dela ,.,Consum" 
Nimeni nu ştie prin ce mister 

s'a instalat banda celor 3 jidani 
Welvart, Sturm şi Doctor (l) cu so
cietatea lor ~Cotlsum" care are de 

Tiparul 

scop, zic ei, să inlesnească fun..:ţio
narilor publici şi particulari cum
părarea stofelor şi incăltămintelor 
În rate, În condiţiuni avantajoase. 
O bandă de 3 jidani perciunaţi vor 
să conducă o socielate, respective 
o Societate Anonimă.. in rate, în 
avantajul. doamne apără, al func
ţionărimii româneşH de pe graniţă. 
Repetăm: o bondă de tl'ei iidani 
obraznici, impef'finen{i şi sfidă/ori 
ai Ivatiel noosff'e, cari ape", ază 
nestinghe";fi Înapoia unui consiliu 
de adminil5!f'a{ie compus - fireş
fe - numai din I'omâni. Dar asu~ 
pra acestor haimanale galiţiene Wel
vart, Sturm şi Doktor vom reveni 
cu amănunte şi date senzaţionale. 
Obrăznicia şi mişelia acestor jidă. 
noci o vom strivi fără milă şi cru
ţare. 

Do mnul Braun, Direc-
'or la "Carmen" 

Filnţează în oraşul nostru, cu 
prestigiul de mare intreprindere şi 
fabrică -- Stabilimentele de Încăl
ţăminte Carmen. 

Faptul că astăzi fabrica de ghete 
"Carmen"' există intactă, ba mai 
mult: a luat o desvol1are frumoasă 
pe teren industrial-comercial, se da
toreşte, în mare parte, conducel'ei 
fabricei, i'n centrul căreia conduce 
toate operatiile curente, domni / di· 
/'eorol' Bt'aun. Un director tânăr, 
un tânăr diplomat din occident, care 
totuşi stă de peste J2 ani În fruntea 
fabricei de ghete .. Carmen" _. aşa 
cum rezistă d. Braul1 - făcând ad· 

mirabilă figllră În toate întrunirile 
comitetclor profesionale, in numele 
fabricei, - e un mare merit bine~ 
venit pentru a·l elogia fără rezerve. 

E o adevărată minune CU!ll pe 
aceste vremuri de criză financiară 
cumpliiă, un tân.'lr director, - în 
spatele căruia stau lln comijtt cu 
alţi 3-4 directori - reuşeşte să 
conducă cu succes fabrica de gllete 
"Carmen", cu rulment de suie de 
milioane de lei anual, în serviciul 
căruia stau câteva mii de munci
tori cu plata, asistentele, ajutoare le 
la zi. 

Domnul director Braun nu face 
decât cinste vieţii economice din 
Oradea şi fabrica de ghete "Car
men", căruia ii prevedem un mare 
viitor. -Şpert1 •.• 

Absolvenţii şcoalei inferioare de 
Arte şi Meserii din Arad, au ţinut 
luna trecută o". consfătuire, pentru 
a protesta apoi contra legii noui a 
organizării invăţămânlufui profesio
nal. Conducătorii lor între cari amin
tim pe "celebrul ziarist" Ionel Filj
paş - corespondent pentru Arad, 
la fiţuica jidovească de şantaj" 1 up!a" 
a fraţilor intru excrocherii, Honig
man - şi pe un oare care Capu
tescu, nici mai mult nici mai putin 
au cerut ca absolventii acestei şcoli 
să fie echivalaţi cu absolventii Şcoa
lei Superioare de Arie şi Meserii. 
Aşa În secret s'au făcut propuneri 
ca să se adune suma de 150,000 

,Lei, care să fie dată ,.onorariu" (noi 

• • 
Măcelăria Ţisca Adam ~raa~'l r~r:~ao~f:: 

tiLS 

vinde în mic şi mare, CilTne de vită, vitel, porc, miei. eli cele mei 
reduse preţuri. Onor. public (' rugat să cumpere cu toată increderea 

numai dela măcelăria mea 
._EC MiI,raM' 

tncepând dela 1 Iulie, ziarul nUNIVERSUL" 
se vinde prin debitele de tutun, L\oul de!)ozitar 
la Arnd al ziarului "UNl\JERSU~/I şi a celorlalte 
publicati uni ale sale, este d. 

STEFAN ROMAN • 
Depozitul este in str. 1. G. Duca 10. 
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zicem şpeq!) unui avocat bu 
tea n, cu treel're pe la ministe!U Il 
trucţiunii, pentru a le obţine ace 
favoruri ilegale. Nu înţelegem de 
aceşti domni umblă cu ,Jofârl 
adecă să înjoseasc ă re a lţii, pe ' 
a se 'nălţa pe căi ilegale, dar aşa I 

şperţ, prea e suspect! Ab~olve . 
superioarei au datoria să pună I 

punct pe aceşti "oameni" cari n 
cinstinţi şi c;}valeri nu se pot nu 

Greva dela ".4stra fi 

De câtevG zile slldorij 
dela f(]brictl de vagoane .. 
din llrad sunt în wcvă. Ce 
grevei sunt nes(]tisfC1CCITC1 
lor sudorilor, transmise direcţi 
Sti b formC1 umri memoriu încă 
cursul lunei llplilie, ciind li 
promis,.. marea şi sarea. Gre' 
este un drept reCU110SCl1t cI 
cilorilor şi nu inţelegem de ce 
ganele competente nu cm:tă 
fllpid - atât în interesul fabri 
cât şi al muncitorilor - s(1 a 
neze conflictul, ddnd dreptate 
citorilor, căci de partea lor e 
Şi nu înţelegem încă tin 
f{jbrica face C(lZ de românismul 
iar sudorii grevişti sunt toţi 
mâni. l1tunci de ce În urma 
gajamentelor de sud ori miilor· 
făcute În ultimele zik, cari 
dovedit nesatisfăcătoare, nu 
o cole de împclcare a intereş' 
sudorilor şi cele (1 fabricii? 
se ştie că e moi bună o 
strâmbă - pentru tIna din părţi 
de.cât o. lege dreaptă ... 

a petre in fÎecore Sâmbă1ii 
• _-.am 1IiT!W___.. 
Abonamente: 

pcntr:l OI aş: 150 lei tol\: 
pentru judet: 120 Ici a 
pentru in~\itutii şi intrepr 
deri, ! 000 lei anual: 

Abonamentele 
se plătesc 

Director: 
SIMION MICLEA. 
Red:1cţia şi o\Îministraţia: 
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PLECARE PLECAREA Şl SOSH<EA AUTOBUZELOR DIN ORADEA 

Spre directia 'Jrm ~e Slat,a de sosire 
sosire 1~ Oradea 

Orele de St.\la de plecare 
plecare ,jin Oradea 

Din direcţia 

6 OOPiaţa Unirir·· Tiledgd-Aleş,i~BorOd-Ci~~;a~ HUl'dll1-~~8 (){tPi-;ţa U~lljril: 13orod~~Alesd~ TIIe,igd 
Iii Cluj _ 8 00 " ,: Derna-Tileagd 

6'OO:~" ,,; Salard-Marghi!a·Şjm~elll· Silv, 800" ,. Beiuş·Ceica 
6,00'" " ..• Sabnta-Arad. Timişoara 800"" • Marghita- Salard 

10 00; ,. " Salard-Marghita 9 O~'., ,,1. Şimlcul·Silv.· Marghita-SaJad 
11 'OG. ti " Tileagd-Aleşd Borod·Ciucea-Huedin- 8'00" ,,: Beliu-Tlnea 

Cluj 8·00 Piaţa Unirii Salanta 
11·30" u Sa(onta 8'00" " Cheresig 
12·00!., ".: Oşorheiu TileagJ- A!eşd 900 " " ,\\arghita-Salard 
12'30.:" ,,1 Salonta- Arad~ Timişoara ono t, " SaloJlta 
1400 ;i Baia~Feljx H}OiJ' ". Timişoara-Arad-Salonta 
15'30::: :: III Tileagd-Aleşd-Borod-Ciucea.Huedin- . 10 ca" ., Cbj-Huedin-Cillcea·Burod ·A1eşd' 

I I Cluj 'Tileagd 
17'00.'" ,,1 Salonta·Arad-Ti mişoara t 4 30" u Salonia 
17'00·" ,,1 Salard-Marghita-Şimleul-Silv. 1500:" >t Tllnjşoara.Arad-Salon~a 
1700:" .. i Salard-Marghita 15'00,,, " Aleşd-Tileagd-Osorhel 

I 1 T 17'30" ~,i Tinca·Beli ti 501" " inca 
1900, ,, ",1 Cheresig (Sântandrei-Oirişul de Criş- 1500 H " Marghita-~alar~ 
,Ii Tărian-Tobolu) 17 00 Piata Unirii Cluj·Huedm ... ClUcea- Borod·Al 

1800 Piaţa Unirii! Tileagd-Derna , Tileagd 
1800:" ,,1 Ceica-Beiuş 1745" "/1 Baia Felix . 
19'301" ,,:: Tileagd-Aleşd-Borod 17'09" " Simleul.Silv.·Marghlta-Salard 
19'30." OI: Salard-Marghita 1900 Piata Unirij: Timisoara-Arad-Salonta 1 
19'30 Piaţa Unirii! Salonta 2100:.. "i Clui Huedin·Ciucea-Borod-A 
20'00." ",1 Tinca II Tileagd ' 
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