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S IDănufile 
nifestaţiunile minoritare din 
u1 timp trebuie!ă dea de 
't nu numai au torităţUor ci şi 

, ia român in parte. Auto
, or pentru că lor le incumbă 
de siguranţa ţării şi de ma· 
ţiunile individuale sau ui 

a tuturor cetăţenilor, a tu
locuitorilor I din ţară, fără 
bire de nationalitate. 
tă.ţenilort în mod individual, 
, ea minoritarilor trebuie să 

u de gândit, pentru că ei 
in contact zilnic şi perma~ 

prin urmare, românii trebuie 
gândească la un mijloc de 
ţare, pe cale amicală, a 

ritarilor. Românii trebuie să 
minoritatilor că nu eram 

wb,nc.im, nici să-i cOftSumăm" 
. in frigare şi stropiţi cu Wlturoi. 
dacă minoritarii nu vreau 
leagă lucrul acesta, cum nu 
inţeles până acuma, atunci 
ci autorităţile trebuie să pă~ 
, . atitudinea tolerantă de 
acum ,i să procedeze cu 

. forte, faţă de toţi acei mi
. cari păcătuesc contra a· 
stat şi contra acestui po-
Faţă da aceştia mănuşile 
se puse 'n buzunar şi vor~ 
palma goală. In acelaş timp. 
, or le revine sarcina de a 

minoritarilor cu cari sunt 
~uni, că faptele contra si-

ţei statului şi cele de jigniret 

ebuesc considerate contra 
iţii minoritarilor, ci contra 
ilor singurateci, carÎ le-au 

em că in felul acesta, ten
dintre români şi minoritari 

'eta spre folosul ambelor 

. de aceia repetăm, faţă de 
tarii păcătoşi şi cu senil' 
de duşmanie faţă de statul 
rul românesc, nici un me~ 

~entl 

rrifate 
lUD şef de autoritate publică, 
l~ra un loc vacant, se prezintă 
"1 ' 
il'i 'rog să mă numiţi in postul 
l, 

~ place să munceşti? 
, ept să. spun, nu prea - răs~ 
I solicitan tu!. 
foa,rte bine. te numesc pentru 
i Slncer, - incheie şeful COn~ 
lea, 

Se sal'Vcaz:ă sau nu1 
-- O pO'"resle .: .. UD IDOŞ şi UD c::ot:oş -

Idela unei actiuni pentru salvarea 
sau redresarea AradulUi, a fost din 
nou ridicată la suprafata de un 
membru al partidUlui liberal. Ni se 
pare ciudată aceas1ă "inviere din 
morI'· a unei probleme de care 
uitasem complect! 

Acum ne amintim! 
Nu mult după venfrea Jiberalilor 

la putere, un grup de liberali a ri
dicat ideia unei actiuni pentru sal
varea Aradului. pentru readucerea 
dlrecfiunii CFR la Arad, pentru dE
clararea lui de statiune balneară. etc. 

S'a convocat În acest sens o mare 
adunare a tot ce are Aradul mai 
reprezentativ. Adunarea s'a tinut: 
multâ vorba, foarte multă insufle
fire, o multime enormă de planuri 
şi pe urmă ••• tacere de moarte. 

Ce se tmâmpia~e 'f 
Din marea adunare a "persona· 

litatllor- locale se formeaza atunci 
două comitete: unul pentru redac.
tarea programului necesar realiză
rilor imediate şi al doilea, pentru 
realizarile mai îndepartate. 

Dar s'a 'nlâmplat ceiace de obi
ceiu se 'ntâmplă la Arad: comite
tele au fost convocate odată. - n'a 
venit nici un membru. au fost con· 
vocate a doua oră, - laraşi n'a 
venit nimem. Şi-a tund nu s'au mal 
convocat, iar peste acfunea de sal
vare Aradului. sa aşternut pragul 
uitării şi pamântul :::are 'ngroapa la 
nOI toate intentiunile bune! 

Nu na.1 ,,1 .. : ilie duc! 

ŞI de afund, ca şi până atunci de 
a1lf.I I Aradu) a săra cit mereu. O 
intreprindere după alta ne·a părăsit! 
luând calea altor oraşe. altor tinu
turi unde in afara de avantajele 
n~lurale. li s'au mai dat:şi altele, 
din partea autoritatilor. 

A fost vorba. de plecarea fabricei 
.Astra-. S'a spus şi se mai spune 
şi acum, că toate sectiile "Astrei" 
vor fi mutate la Braşov. A ridicat 
cineva glas de protest. afara. de 
răsfetfle şi anemicele articole djn 
ziarele locale? Nu! 

A:um e vorba col numai anumite 
sectii vor fi mutate la Braşov. dar 
iarăş nimeni nu-şi ridică glasul 
pentru ca faptul acesta să fie tra
dus în fapt. 

In afară de asta se mai vorbeşte 
prin oraş, că alte două fabrici se 
pregătesc de plecare. lăsându-ne 
mai săracl decât până. acum. 

Se 'ngrijeşte cineva de toate 
aceste? 

I .. spec:". CFR 
Printr'o hotărâre a consiliului de 

a dministratle a regiei CFR, se h<r 

tarâse mutarea inspecfiei de mişca
re dela Timişoara Ja Arad, Î!l clă
direa proprie. ArâdanU au spus 
adm1rabil. foarte bine, dar aci au 
ramas. Timişorcnii, au organizat in· 
'runiri de protest. au cedat palatt>, 
ZIle 'ntregi delegatîi lor au bătut 
etr,a,dle Capitalei şi 'n uşile dlrec
fiei CfR. pentru a cere mentinerea 
insţJccfjei la Timişoara. 

ş, nu se şUe dacă nu vor reuşf. .. 

Inylerea! 

Arădanli au asistat inpasibiU la 
toah~ actiunile Tlmişerij Până la 
un punct. când d. Iosif Vulpe, a 
luat, se pare chEstiunea in mână 
şi şi-a ridÎCat glasul contra tembe
lismului arădan, Initiind un comitet 
car·~ să se ocupe de salvarea -
ade':? de ce mai poate fi salvat! -
Arac.i.lUJ. - ~ -.-.- .~ ---- ~ --

Era vorba ca acest comitet să se 
deplaseze la Bucureşti, cu o serie 
de memorii, in care să se ceară: 
rămânere.. unor SEctii a fabricii 
"As1ra" Ia Arad, declararea ora
şului de statIUne cHmaterică, adu
cerea inspecfjei de mişcare la Arad. 
cladirea. unui palat al asigurărilor 
sodale, jnterzi:erea unor intreprin
deri de a se mufa din Arad. etc. 

A fost vorba, •• Nu ştiu dacă s'au 
.făcut sau nu, pentru că nimeni nu 
mai spune nici o vorbă despre toate 
aceste. 
Teamă·n[ .. e, că după cum actiunea 

de salvare a Aradului, inltiată după 
venirea la putere a liberaUIor. a 
eşuat~ tot aşa va eşua şi aceasta, 
din ajunul plecării lor dela putere! ... 

Şi ar li 'păcaLL. 
....... J">Nt .. ..,........ .-•• '" .,... .......... _--- -e cA __ ., u· .... v" ...... .., 

Dela "Vulturul" citire: 
- Era congresul naţional~creştin 

dela Oradea o adunare impozantă: 
1000 de oameni şi 200 de jidani. 

- Deosebirea cea mare intre Un 
elefant ordinar şi o buhă. extraordi~ 
nară, este, că aceasta din urmă e o 
pasere nocturnă până când e1efantul 
nu prea are aripi, 

Şi Domnii iiştia 

Vinerea trecută, un ţăran se uita 
in VItrina unui magazin de mobile 
unde era expus un pat modern, iar 
nevastă-sa la una de mătăsuri. La un 
moment dat, ţăranul 7jse: 

- Mii Mărie, ia hai numa până 

"' aCI .... 
- Ce vezi? 
:... Ia uită-te la patu ăsta cât îi de 

jos... Azi, mâine, domnii ăşcia, cât 
îs de "bolânzi", dorm pa jos!... 

Fericire lungi 
- Z(ce cd a lost J"JelUi cu bd,

bat.l et pân.d (n ziua când s'au 
clftat tnttiia oartJ. 

- Şi când a fost aceasta? 
- In ziua nunlii, când eşeau din 

blstllcc1. 

bnposJLiI şi nalural 

E o absurditate ca o itaiiancă să 
nu ştie itali~neşt~. o imposibilitate 
ca o engrezoaica sa nu ştie engle
zeşie. imposibil ca o franţuzoaică 
să nu ştie franţuzeşte, cu neputinţă 
ca o nemfoaica sa nu ştie nemteşte. 
o nebunie ca o unguroaica sa nu 
ştie ungureşte. - dar e foarte 
ntofural ca o romAne. să nu 
ştie româneşte! 

... ŞI câte sunt de astea! 

Din maxlmele lui PitfgrUIi 
- Nevoia de a Iubi t. atât dl 

mare. illcât unele lemei iubesc pând" 
şi pe p'olJrlul bdrbatl .•• 

- TTlce un mort. Scoate-fi pd
Iăria. E mat bine sd·l saluţi tu pe 
el, decât sa te salute el pe nne 1 ... 

- DuşmanU sunt mal lolositorl 
ziarelor ŞI revlsielor decât pndenil. 
D"şman-i le cumpald ca sd le poa
ta vorbi de Tdu, prlde.nll vor să li 
se dtUulască. pentru a spune bine. 

Revizuirea incetătenlrUor 
Guvernul 8 hotărât să revfzuiescă 

ade le pe baza cărora s' au făcui 
toate Incetă tenlrile dela Unire in. 
coace. Aceasta şi din motivul că 
românii, cu toate ci au temeinice 
pregătiri. nu pot fi angajati din cauza 
sfreinilor. 

Da. revizuirea inceUilenlrilor e 
necesara, Însă tot atât de necesllră 
e şi revizuirea peşaporlarilor veniti 
in larli ca specialişti 1 

Coiful Laplişlilor 
Baptiştîi din neamul lui Arp,id. 

s'au intrunit in ziua de 31 Ianuarie 
a. c, Într'o casă din str. Calvin, unde 
- se zice - au.,. desvoltat o vie 
propaganda (antirom,inească). La 
această şedinţă au luat parte şi un 
ungur din Timişoara, care numai de 
câteva zile s'a reintors din Budapesta 
(cu informaţiuni şi ... pengă.i, natural), 
dându,le binecuvântarea ungurilor. 
Un cunoscut conducător baptîst, 
care simpatizează, cu duşmanul nO.!!·. 
tru dela Vest, a participat şi el la ... 
adunareI bănuind că Timişoreanul 
a venit cu "pengăi" dela Budapesta. 
Asta, pentrucâ "Dolarul ~ a scăzut la 
bursă, urcându·se ... pengăul. 

, .. Treaba lui o inte1egem foarte bine . 
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Nădlac Vin ..uoişaD, 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4, Lei, mânci.ri mai luAn Nojtţă scrIe: 
- Mare şmecher şi Iulian Chi

cin ! ... L'a intrebat - el ştie cine! 
- unde stă un luan. ŞUti însă ce 
i.a raspuns omului îlT chestie? Nu? 
Vă spunem noi: "Uite pa strada 
asta, deja colt a treia casă, stă 
omul pe care-l cauti !''. 

eftine R 1 B • la _ e 51 a u ranlu u~ure,I., Iacd mă. 
mnieu mo du~ 

Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea la Hălmaji a' le: 
ge domni sa ralel 
uarbl şi glng! 'lIle 
sui pă GalJla âna 

Natural românul nostru a multu· 
mit şi a plecat. lulian insă sta În 
co~t şi se uita după el. După ce a 
intrat, a văzut că În loc să ajungă 
unde trebula~ a nimerit la ..• Cicago. 
Aici mare tămbălău! Se cântau cele 
mai moderne cântări, pe plăci de 
patefon, iar o proaspătă nadlacană 
asculta. ]n curte a văzut cele două 
scroafe - trimise de un oarecare 
Bela - precum şi gramada de 
paie, trimise tot de Bela. (Drept 
recompensă că-1 lasă să-i pună în 
m1r,:are - câteodată, ttfordull'). 
Dela. auzind pc unde a umblat pl 
noslru român, l-a întrebat dacă nu 
ştie şi pe altii cari •. gurblizesc "mo
torul". afară de el. Petrică al nostru, 
01. i-a spus că unul ar fi ,.văru Iu-
lian·',., 

... Aşa că tncurând vom vedea şi 
duelul dintre Bela şi (uHan - das· 
călu 1 

- Un şofer dela autcbusele Ce· 
fereului, fiind invitat intr'o familie 
la cină. după ce s'a pilit .cum lemne" 
a început sa spargă sticle şi pa
hare, crezându·se la birt. 

Atrăgându-i-se atent'a, s'a supă· 
rat şi a plecat la .,Trei boi ,i·o· 
bivolită" unde a continuat scan
dalul. 

Oare ce-ar fi dacă l-ar .•. urechia 
putin, şefii lui ? •• 

Radna 
- Şaful g~rii de aici. a inceput 

a face ... militărie cu bietii ceferişti. 
- Astfel dacă intră vre'un şef de 
tren - pe fr'gu! acesta la el îl 
birou şi - din întâmplare est~ 
cu şapca pe cap. este poftit afară 
şi numai aşa lăsat inauntru, daca 
intră cu capul descoperit. 

'.- Mai, ce ti-e şi cu .domnia" 
asta, dom'te! 

Păuliş 

. O văduvă din loc. n'a avut .unde 
şă-şi exprime prostiile ci tocmai 
in dânta bit;@rică. splln~nd altpi fe
mei că: dacă ar avea ea atâtea 
sute de Lei câti barbati se uită 
după ea. Da întradevăr, te priveşte 
foarte multă lume, când te vede 
beată pe stradă, şi că, te pricepi 
bine la serviciul de noapte. deacea 
nu ne mai lipsesc nict boactări de 
noapte în comună. E bine că te 
pricepi la maL., multe meserii. 

TE~TRUL COMUNAL ARAD 
Sâmbătă, 6 Februarie, ora 8.30 precis 

ftbsente nemotiuate , 
Comedie in 3 acte şi 6 tablouri 

In rolul principal; 

heng (aler 
Bilete la • Diccczana' şi seara la. casă. 

AI auzit că ? .. 
La Rădeşti Ula a cinstit o pal- grea CQ on âOlâ 

mă unui baptist ? bdtrân. Dapu - ~ 
..' friedman a procurat... tutti Tept sd spun ca 10 şleesc Idt ârşa 

pentru cei ce-l vizitează seară fără scrîen .Bdravu" nost glla H~ p: 
nici o afacere? şi ein şieJelalce sacie numa w lunci 

." C-antorul din Rădeşti are gi- am eângit cd şiei şte tie scrie ă I 

nere ? unuJ ei şiela carleli dd sd bel o/ ea 
... Istinie consilierul. Dumineca sd jioard cd to dat vin ella 'le d 

acopere chibritele cu carti de joc? gln Miniş. Md. da vd spun ti - ~ 
... Laia Guzului nu pleaCă inainte fi girept. 10 vă spun numa stiei 

de ora 23 acasă? (Trăieşte-mă am vdzut to Ş şle mnio spus 'uln 
Doamne o lună). Este aclo o mulefe carle ar vă 

... Lica de Ban din Almaş tră- uoamint sd-i spunddoamnd n eor 
eşte cu frlcă'n spate ~ă. îi va, ple- .. poattă în plştoare o păreet. gl priei 
ca femeia la Bucureşti ŞI va fI pe".:r me gl ama doi ant şi el atu r ( 
dQPsitâ conform noului Cod Penal? ~ lea pulullt nlsiodatd. Da uil - ( 

Bârsa 
Baronul din loc. isi v'a costrui 

ceva şi mai şi, un aparat cu care 
v'a câştiga premiul pe intreaga tara 
la patmaiul din Sebiş. Din acest 
premiu va da şi prietenului f. A. 

Plescuţa 

- Cu începerea anului nou fratii 
bapUşti au inceput şi ei să se sfin
teascâ. Prima pereche a început 
sfinţirea în noaptea de anul ~ou 
în .c1atania" de pe strada cea mică: 
cu felinarul aprins ca aşa-i cu noroc 
şi nu te vede nimeni. 

- O altă sfintire sta incercat 
pe o altă stradă dar aceasta n'a 
reuşit, cad afară a eşit socrul-. 
şi acesta nu pretinse sa fie sfintUl 

ca nlşl hainUe eL pă le nu afe, 
spald numa ee aşelaşî bagă· e I 
in idee uoalUe in carie veşirr~. se 
fierb mâncaria. Noa da asia va 
}I balu numa umb/ârzd aşt - 5 
ltJa pân veşinl, bdrbatll,a mă!< 
racu Jidmând. Numa aşei rgă 
E.ha să mă mal lnsor io 
cum zişie domnu drector cdld rt?, 
aş şei io şle faş/e cu mu/erec vor 
bundsama mai naince naş Iă - E 
p/aciaecd ie porţia pântru m· 1, da 

- Noa da să mal spun Uel 
iăfd şazănia. Vinind el la m ·aslfe 
pd jios ca oma sdrac ,1, greUl 
lucru mor pus pdcacile sti reze 
prdsc în HoU inge tumna bă:, astf 
in sat. Am gânglt ca pltleel. "rinf· 
înşieput să lmpdrlască banI ~ -lh 
dus şI io ca prostu la dubd pic 
dard şie dubălltşce. Md fi .J bil 
mOT fdcut doi părinll pd lul1'~ '~, b 

- Apoi, ne vedem Luni la Timi
şoara, cu Mikloş I Hei, credem că 
va tine minte el, această zi. câte 
zile va mai avea! Dar,... pe săp
tămânaviitoare, mai muite! 

Şlcula DIJZft şeam azU atunşi. Ur. I 
adIe ira sat ca fl~iorl carle ~, Ci .f..~ ~ . Bala de Cr~ş 

- Cdutdm cotespondent harnic 
şi bIne lntrodus in toate urcaTUl. 
Adresati ofertele redacţiei, fUnd. de 
data dceasta. toatd chestiunea se
rioasd. 

Hălmaglu 

- Unu]. cu gândul să se'nsoar~. 
nu s'a oprit până. la Timişoara. In 
gara, a fost aşteptaf cu mare alai 
de· •. mlma fetei, care i-a spus că 
fata a plecat în voiaj de nuntă cu 
altul 1 ... 

- Un oarecare - altul! pare
ni-se functionar, nu poate merge la 
birou. până nu este •.. potcovit de o 
duduie. Asta n'ar fi nici un necaz. 
dar am fi de de părere că ,.pot
coveala" ar trebui făcută româ
neşte, - nu ungureşte ! 

'1 anomalie 
Ni se semnalează că văduvEle de 

război din comunele Dezna şi Mo· 
neasa, nu şi-au primit nici acum 
bonurile ce trebuiau să le primească 
in anul 1935 şi că aceste bonuti ar 
fi fost ridicate dela admInistratia 
financiară de cineva. care a sem~ 
nat "indescifrabil". Or, ni se spune 
că acest "cineva" s'ar folosi foarte 
mult de aceste bonuri. 

Cei în drept, n'au nimic de spus 
şi eventual de facut pentru Intrarea 
în Jegalitate? 

Aspecte şi- rezultate din târgul 
Şiculei. 

Ginerele alor 9 socri, una soacră, 
plus una protosoacră; magistru în 
ale ling-visticei rnăestru-bassist de 
forţa lui "Fritz", ::.pre a se perfecţiol 
na şi in filharmonie, cântând un 
wPeriod" şi o şatră cu instrumente, 
află în târg mai multe "terra~plane" 
parte cu 2 H. P., parte cu 1. Fiind 
semi-didact, constată la repezeală, că 
rud(-eni-)a are rolul virgulei, putân~ 
du-se aplica când la stânga, când la 
dreapta calului, după cum (ne-)sti~ 
pânul este stângaciu ori ba. ~Cufărul" 
nu l-a aflat. La "tarogat6" alt 
muzicant trebue, domnule! 

Şepreuş 

- O foarte cunoscută doamnii 
dehl noi, s'a supărat foarte tare pe 
un umil şi mic, dar iolositor slujbaş 
al sălenilor, pe care-) C8m injure. 
- sustin gurile rele din saf. Ace. 
leaşl guri spun, că doamn8 s'a su
părat, pentru cii n'a putut boteza 
o odraslă a numitului slujbaş. 

- Albinetulul domn şi prieten al 
nostru, care din mare dragoste a 
primit numele de .,CăLiărar", sUI}
tem rugati a i transmite. din partea 
mai multora, o arzătoare dorinlă: 
să nu mai vorbească atâtea. că se 
poate'ntâmpJa - mai cu seamă cu 
vremea asta 1 - si! răguşeftscă şi, 
de, ar fi păcat de .gura- domniei 
sale 1 
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- Minoritaril au inceput pracU· 
carea educatiei tlzice, gen... Atila. 
Noroc că unul - dintre ei - este 
coşer. iar celalaU vulpe de malul 
Tisei 1 .. 

- Un şef - nu vrem să·! spu
nem pe nume - a lost vizitat intr'o 
zi. de un inspector sau agent al 
Fundatiilor Regale. Şeful nostru, ca 
să nu dea ochi cu reprezentantul 
celui mal de seamă. aşezământ de 
culturii românească, a fugit in bu
cătărie la balabuslă. Notăm că şe· 
fui e ungur şi lunc\ionar la stat. 
Ascultă şefule. - Leafa e bună 1 

- O duduie a unuia care dă 
pâine 10 mal multi - contr a bani -
tot umblând pe 10 Arad, într'o bună 
zi, a venit cu un radio. Foarte bine 
dar em ruga o s'o lase mai Încet 
cu Budapesta, jar dacă-i place 8şa 
de mult, să poftească acolo 1 

Fiecare colaborator rlispun· 
de pentru cele ce scrie. 

Dragostea şi Spania 
Discutie Îr'ttre deminondeneie di:1-

tr'un oraş francez din a,)fopisrea 
gr8niţei sp-:mioie: 

- Are dreptate - zice una V0r" 
bind de o camuadă - a p3ră5it 
un .arhiduce- austr",hu ţenlru 
un .. Iord" span;ol, care, se pare. U 
dă 2000 de ruble pe jună •.• 

mared în peţit la fala lui. ~ se 
Datle a/şi nul gl cine ma Ee preju 
luce o şcersdl cdtd RelJeciş,,, O 

- In bătaie iua UliU gi~ ( 
cu felmentil gl lucra la ci c 
mangan gila Ră~ci,ata Jnt~ 
du.şe pân pădure cdfd Rdşcir Dt p 
sacu plin gi mer/nge. Da p . În 
dure tumna aiunşt patro/au . tor 
dlrl uneurl. Aşda când lor . pE 
or gângtt cdl juglt şo, ",ut! 'ein 
cd şinet ŞOf trlgat după ftl: 'cita 
Ha It 1 .•. Da omu nosl lntoar a-o 
ma capu şi rdspunsd: G:la .?! J 

gi/a hoit ts domnule numa A 
gat glunitre la Cromna. 

Da amu sit fiti sănatoşi fi Dlal 
tra7licrţi abaIimentu. M 

Al vas!1 cu 
luAN NOI )e ~ 

Paza bună e dE 
CE 

Colonelul chiamă pe un ,ami 
nent care a cdpdtat un 
sfnşnic: ma 

- ŞI acum jU cu bdeart b 
mă cu amanta dtale... tăi 

_ De ce? ra e 
- N. vreau sd se mo~ tă 

tol rtgimentull larl 
Au 

Scde .ie Il 
. li. 

Mamica ne-a Ideut (/Zi Da· 
nteţă un copil . rom'~ 

- Vai de mine, dar tatdl d~t 
America de 2 ani ?.. ' ii 

- Deslgu" ne serle'n fiee 
tămând şi luna treeu1d a v. 
mămica la teitfofl / 

1~1 ~';"U:·i~or de lemn de I U L lUA B E 
construcţie pentru case, gilIduri, 
mo.ră etc. ,i de foc se afla la firma 

I I'om·rciant ti... iemoe Arad, Piaţa Ştefan cel Mare lâ· 

__ D::~a .~~.R. ~~~~~::~~~~nl~~!~cafi şi vă veti conW 

~-'(,-

",/f:-<,r'~"'~-"II!t--._.-'L.~_ 
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esfuri şi atitudini 
Veti recunoaşte o persoană care 

. ea să se impună după următoa
le: toate gesturile vor fi pătimaşe. 
ralele tinute la o anumită inăl
'me domInatoare, iar când ridică 
âna, pumnii vor fi intorşi spre 
'Olânt. 
- Voifi să descoperiti o persoană 
ârşavă? Nici odată aceasta nu va 

prilJj in fata. şi ob3ervându-o 
lunci când vorbeşte cu cineva, 
ă să ştie că e observată, veti 
dea că gesturile sunt voi te, lip

. 'le de spontaneitate. 
- Sunt persoane calme, altele cari 
stlculează incontinuu, nu stau 

, 'ului, sunt veşnic neastâmpărafi. 
\/ă incredE'ti în aceste din urma. 

eori au un umor neegal, sunt 
prlcio~j şi sunt in general foart'l. 
r de iritat. -1 
- Câte unul schitează Q8sturi re-
ate, aşezate. calme, cu măsură) 
e repetit, acesta se stăpâneşte, 

; se irită. nu va face gafe şi nu 
- va Înflăcăra pentru flEacuri. 
- Studiind subiectul vom ob5erva 
mătoarele: sunt oameni cari a
rgă încontinuu; sunt veşnic gră
" nu ştiU sa facă o halta folosi· 
rt!, acestora mereu li-e teamă 
vor intârzia. 
- Existi un mers calm, nu prea 
1, dar mecanic. dacă putem spune 
iei regulat, sigur. Fjti siguri că 
aslfel de persoană ştie să dea 
greutate unei arţiuni a sale, să 
reze cu comoditate, fără grabă 
astfel să-şi reaJizeze toate cu 
infă. 

-Un mers vioiu, corpul bine pla
picioarele sig llre, călcâiul 10-

j bine so:ul. ne prezintă un om 
iv, hotărât, unul 'care nu se op

niciodată, merge direct la 
~,care are încredere În sine şi 

se arată plin de curaj În toate 
prejurările. 

Doamne la care mal are, 
I cIne n'are rabdă ••• 
m primar al oraşului Lipova, nici 
. în prezent nu a putut afla un 
tor de foame cu care să inlocu~ 
. pe pension arul Birta, 
'e intrebăm; o fi căutat? Ce crede 
cita turmă că Dumnt>zeu nu va 
a·o la judecata cea mai de pe 
-ti ti ... 

Amerlcanfsm . . • 
Dialog pe corsoul ară dan : 
MH, ai vazut? nare nenoro· 
cu inundatiile din America. 

le proportii au mai luat revăr
e de ape! 
Ce vre;, dom'Je, America J Şi 

,american!smele 1 ••• 

mal spune ,,~, 

n bărbat îşi susprinde consoarta 
ratele altul bărbat. Ea incepe 
it tânguie : 
larfă~mă că nu mai fac I 
Auzi obrăznicie, după toate 

',:e mai spuni că nu mi mai 
il I •• 

Da. s'a termInat, dragul meu, 
:om'f că nu voîu mai spune 
edHa! •.• 

Bravo! 

Palalul telefoanelor şi ... 
• \J e, . I aSigurari e SO~Ia. e 

E pe terminate, pe Bdul Carol, 
palatul telefoanelor. Este prima clă
dire, prima construcţie de interes 
public ce se zideşte in Arad dela 
Unire incoace. E primul pilon infipt 
îo pământul acesta românesc, pilon 
care să concretizeze material şi vi~ 
zibil hotărârea noastră fermă de a fi 
stăpâni eterni ai acestui ţinut r.ivoit 
de atâţia. Meritul revine in intregime 
unei societăţi, unei intreprinderi par .. 
ticulare. Statul a neglijat această la~ 
ture de activitate, conducătorii lui 
dela inceput până acum uitând că 
vechii romani după cucerirea unei 

provincii, primul lucru de care se 
apucau, era construcţiile de edificii 
publice. Aceste clădiri reprezintă vi
zibil puterea statului, viabilitatea şi 
duratata lui in spaţiu, 

A fost până acum neglijată această 
lature de activitate şi rău s'a făcut. 

Acum se revine. Şi după palatul 
telefoanelor se va clădi un palat al 
Casei de asigurări sociale. Deci un 
nou semn, de aşezare temeinică şi 
eternă a stăpânirii româneşti. 

O dorinţă am mai avea: numărul 
construcţiilor pentru instituţiile pu· 
blice, să crească mereu! 

CJ'" un.. 'a." 1.... ...:e ca • tI ......... • ....... _ 
KOllIANll 

Produsele Brânzăriei româneşti 

"AROMAT" . 
sunt unic:ele în România premiate la toate expoziţiile cu medalia de aur. 

Consumati specialităţile noastre, ca vestitul ROQlJEFORT 
Il. Kg. dela 25 la 62 Lei, Caşcaval de PARMA dela Lei 25, Caşcaval Grecesc 
dela 20 Lei, Telemea de toamnă dela 12, Păstramă de gâscă dela 25 Lei, Lip.
tau de iarnă dela 13 Lei '1, Kgr. Şi multe alte specialităţi, găsiţi la detail cu 
preţurile de angro. ~f'-NO~,' T" Ind. Alb.". Arad, Calea Banatului Nr. 3 #.... .... .. ,.... U,.. ,Ne l a' li' . US) $ , .. 
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PROGRAMUL 
pe luna FeLruarie 193(1 

8 Februarie; UNCHIUL DIN 
PROVINCIE. Comedie În 3 acte 
cu Telilrul Najional din Cluj. 

12 Februarie: CONSTRUCTO .. 
RUL SOLNESS. dramă în 4 acte 
de Ibsen. cu Teatrul National 
din Cluj 

15 Februarie: LIEBELEJ. pi~
sili de A. Schnifzler cu Teatrul 
National din Clu;. 

20 Februorie: O SCRISOARE 
PIERDUTĂ, Comedie în 4 acte 
de I. L. Caragiale. cu Teatrul 
National din BucureştJ. 

21 Februarie: VLAICU VODĂ, 
dramă islorică in 5 aete de Al. 
Davila. Cu Teatru National din 
Bucureşti. w w 

2 Martie: S TEL E CAL A
T O A. R E. de Victor Eftimiu. cu 
Teatrul Nattonal din Bucureşti. 

Comitetul ÎşI rezervă dreptul 
ca in locul spectacolelor din 
20 şi 27 Februarie să dea fie o 
singuri reprezentatie de Operă 
fie alte două s p e c tac o 1 e de 
proză. 

Spedacolele vor incepe la o· 
rele 8.30 fix. După ridicarea cor .. 
tinei nimeni nu va putea intra in 
sală. 

Pretul locurilor: 
Un abonament: (pentru şase 

reprezentaUI de proză sau" re
prezentatil de proză şi una de 
Operă). 

Loje: Parter. prosceniu 1500, 
alte loje: 1400 lei) la efaj 1. 
prosceniu 1500, alte loje: 1300. 
EfaJ II. 800 lei. Loc rezervat: 
300 lei. Fotoliu lei 240. SlaI şi 
halcon 1. lei 150. 

Pretul de intrare pentru o re
prezentatie: tole parter: 320 leI. 

Et. 1, 260 lei. Ef. II. 170 lei. Re
zerval: 65 lei. Fotoliu: 50. StaI 
şi balcon II. 25 lei. Balcon m. 
11 lei şi galerie: 10 lei. 

Abonamente şi bilete se pot 
obtine cu incepere dela 4 Fe
bruarie. Joi, zilnic Intre orele 
10-1 şi 5-7 la Casa Teatrului. 
Intruc.ât va fi numai o singură 
reprezentatie, comitetul cu regret 
se vede in imposibilitate să relie 
'Vre-un loc pentru abonatii vechi. 

Onoratul public este rugot sii 
felie din vreme locurile cari vor 
fi atribuife In ordinea prezentărH 
10 ghişeu • 
~ .............. --......... """" .. ....,., 
AutoRlal 

Se introduce telefonul automat: 
Până acum, la telefonul manual, 

se făcea cu gura, la automat se va 
face cu degelull ... 

Cine ştie 
Care-I casa cu număr mic depe-o 

strftda elegantă din centru în care 
CUcoane din high.lieÎul arAdan întră 
ca'n templu la altarul erotismelor 
şi'n care un domn depe o treaptă 
înaltă a vietii sociale arădane are 
intâ!niri cu o cucoană - ba şi cu 
mai multe - (nu şfim de unde 
mai poate babalicul) străină de 
viaţa conjugală; dar in aceeaş zI, 
Ja altă oră nevasta acetuiaş persa
nag!u, are şi ea ÎntâlnÎre. in aceeaş 
casă (poale, pe aceeaş. canapea), 
Cu un altul, fot atât de străia (sau 
nu?) de viata conjugaIă a sotilor 
cari nu reuş.~$c să se 'ntâlflească 
la aceeaş poartă nfci măcar ticas3. ? 

Ştie cineva? Noi nll ştim, dar 
fntrebăm aşa ca s'avem ce hce •.• 

Apropos. atl citit Noul Cod Penal? 

,crauată tau Tie, ca maşa, 
~a li t li t e s u per i o a r il şi pret eltin la 

~RftD, mEmBRU bfl "consum" ŞI llfl "lnl.![SnIRtft" 
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Epigrame 
DIUI ,... care, la masa 

comună dela Bulevard intins.i 
in onoarea maestrului Soreanu. 
a ţinut o mici şi şoptită CU~ 
vântare, i-am trimis urmatoarea 
epigrama.., neisc:âlita. 

Iţi mulţumeşte sala toată 
Că pentru cei sărbătorit 
Ai ,,'orbit lin, numai în şoaptă 
Şj,aşa doar tu te-ai... chinuit. 

DI ... imi răspunse cu o 
epigramă ... a profesorului Cuza 

"Epigrama~ţi anonima 
"E de duh aşa lipsita 
"Că deşi e anonimă 
"MiNlli pare iscălită" 

Răspuns dlui .... 

Ce te-ajută la greu impas 
Celebrul Cuza, profesoT, 
Ar tTebui, drept mulţumire, 
Să-i rla~ft; dreptul de-autor. 

Replica dlui "'" a necesi
tat o in!e'I'venţie ccbirurgiald, 
.cbinurile facerii" fiind îngrozi
toare. Mi s'a răspuns printr'o 
poezie... nepublicabila. Muza, 
singura imprudentă, ii ascuclt~ 
discursul şi". sforăia. 

li raspund ... 

In contra "firii" să lucreze 
Chiar şi juristul e oprit 
Incât te văd pe după gratii 
După av01'tul sapârşit. 

Prietenului COBtică Cristescu 
care a interpretat, în .10-
atitulorii- rolul pros1ănacului 
învăţător 

Aplauze-ai ai cules la rampd. 
Pen~ru-al Iău joc excepţional! 
Şi loii spuneau, fără cOdire, 
Doamne, cât e de... natural 

D·lui myo penlru ghimpi. 
Dint'>"n pământ flelucra/, 
Nu mă mir, c· ai secerat 
Câţiva ghimpi, care·s buni 
In foc de arunc-al. 

R. GOfglUl 

Boul 
1 ateU lui ~ un nobil mascul, Iar 

mama lai o vacd. Din partea ma
mei n'a moştenit calităţi de femelă, 
Iar moştenirea lăsată de taur l·a 
Jost uzurpata când era inca mic " 
prost. 

Traeşte In cirezi, la jue şi liber 
In saloane. In grape de clrizi for
mează aşa numita massă ellctolala. 

Este foarte cunoscut 1" societate 
sub forma de talpa. Abstract, dI
vine talpa societdtil. 

In casnicie trdeşfe sub numele tie 
Sol şi poartd coarnt llindcă, .. e boa. 

1" luptele cu tauri este pur şi 
simplu o vacă. Este cunoscut din 
cele mal vechi timpuri, cO-nd se nu
mea Apls. Astazi poartă nume foar
te cunoscute de marele public. Este 
la fel de veneral. 

Hoţii nu-I respecta. Unit Il furd 
chiar (mai ales acel cari au furat 
eri un ou). 
- Are ochii marI, visdtori: ochi de 
bou sau ochlu-ideal de femeie 

Sllueta lui este invldiată de broa
scă, fapt observat foarte just de u" 
more Iabal/si. 

Un poet a spus: .Pe lângtJ boi. 
irz zort de zi ..• " Inexact. /" zori dl 
zi ,şti sIngur. /" limpul zilei Insă ••• 
Intre prieteni. 

Pe câmp rumeagtJ Iarba. Iar fn 
saloane idei. 

In restaurante se numeşte vdcllţd. 
In genele boli mor asasinal'. Unii 

mor şi de moarte naturala. Aceia 
sunt IllmormânlaJi cu muzica mUl .. 
tară. 

Limba boulili e mart, dar... nil 
poate vorbi. (V.) 

, . 
1"J 
t ,~. 
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Este sperf"1 .noral ce 

Ca o complectare a celor scrise 
de noi despre victa fl1ncfionarifor, 
am primit, din partea unora dintre 
ei, urmâlorul articol: 

Un porc, pardon vreau să zic un 
domn (să mi se scuza acest lapsus 
calami) bine îmbrăcat. bine hranit, 
rubicond, vorbind despre o catfgo~ 
fie de lunc1ionari, a declarat ca sunt 
lIşpertari ordinari". (Nu ştiu de ce 
totdeauna când văd un astfd de tip 
Îmi vine să pun mâna pe revolver). 

Contra acestei st'ntinfe de con
damnare declar apel şi dacă o ca
tegoric de functbnari fac azi şper
furi, I'lU ei sunt vinovati, ci vina stă 
in altă parte'. 

Cred că suntem cu totii de acordJ 

c:ă un om, casatorit. cu copii, nu 
poate să trăiască dinhtun salar. ca
re variază intre 1800-2800 lei lu
nar. (Vorb~sc aiCI numai de func· 
tionarii grade lnferioart). 

Se pune afunci intrebarea: Ce să 
facă aceşli functionari? Să se măr
ginească la salariul pe care-) pri
mt-şte - in care caz trebuie să se 
subalimenteze el şi familia lui să 
traiasca in mizerie, să emble cu 
haInele rupte, cu un cuvânt: să-şi 
submineze Sănătatea lui şi a fami· 
liei lui - sau să·şi mărE'2sc!J ve· 
nitu', cău1 ând şi alte surst" de câsUg? 

Este vorba: Are dreptul la via to 
sau nu 1 Omul odată născut are 
dreptul ]a viata şi are dreptul să 
lupte pentru a-şi păstra viata. Ba 
mai mult, are chiar dreptul să Iacă 
crime, pentru a-şi apăra viata, în 
cazul când nu şi o poate păstra alt fel. 

In cazul de fată, este şpertul mo· 
rai? Da este moral. Este imoral ca 
un om să moară de foame, dar este 
moral câştigul, sub odce formă căşti-

.. gat, prin care un om îşi asIgură 
viata de azi pe mâine. 

Atât timp cât există oameni, care 
din venitul lor nu pot să şi asigure 
o viată modestă. dar demnă şi sunt 
condamnati să recurgă la astff 1 de 
procedeuri, găsim că este imoral 
să eXIste oameni cu venituri de câ
feYazeci de mii lunar. 

Este imoral ca unii să mânânce 
Icre negre, iar altii să. nu poato 
mânca o bucată de pâine. 

Este imoral ca unii să albe 10 
costume de hainf'. iar altii unul sin- , 
gur, şi, şi acela rupt. 

- Un glas din rândurile fun~,ionarilor-

Este imoral ca unii să nu mun· 
cească şi sa aibe venituri enorme, 
iar altii să muncească câte 10-12 
ore pe zi şi să nu primească nici 
minimum de eKisl~J1tă. 

Şperful, În sine, este Imora1, con
cedo: dar treblie înlăturat, nu insa 
condamnând pe cei ce·l fac, ci aSi
gurându-IE', În primul rând un mi
!Iim de eKistt:rh. 

Da, numai atunci când această 
categorie de funClionari primeşte un 
salu multumitor, porcule. pardon 
vreau să zic domnule cu burta ru· 
bicondă, bine hrănit. bine imbrăcat, 
al dreptul să taKezi pe aceşti func. 
Ifonari .şpertari' ordinari". până 
atunci tnsa nu. 

Est modus in rebus_ Este şi o 
margine a moralitatli!_ 
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Pecica 
Unui Mişii oarecare 

Mişi, la femei are sUCCes 
Insa nu chiar aşa des 
Căci, iată ce preferă mai mult el: 
In loc de femei, un ... băeţel. 

Aceluîaş 

Proclami amorul cu temei 
Eşti veritabil Don Juan 
Dar mereu mă 'ntrebam 
De ce fugi atunci de femei? 
Insi cineva mi-a spus 
Că-ţi plar f ... băieţi mai presus 

Magyar băl 
Este cunoscută atitudinea atât de 

loială a unor conducători ai "ma~ 
gyar part-ului din Arad. 

Am aratat în numărul trecut in; 
tr'un reportaj, toate dedesubturile 
ce se ascund sub masca marelui 
.magyar bal" ce vrea să-i aranjeze 
o societate maghiara de binefacer~. 

Ceream atunci autorităţilor noastre 
. să fie cu ochii în patru şi să inter; 

zica aceasta manifestaţie ungureasc.i. 
Ei bine, pe langă multele succese 

repurtate de noi, ne-a reuşit să con~ 
vin gem autorităţile şi să se interzică 
balul. 

Baluri ... 
Suntem în plin val de... carne. 

Dela sărbători nu este zi lăsată dela 
bunul Dumnezeu, fără să nu înre. 
gistrăm câte un bal. Au aranjat ba
luri: Cluburile sportive, pantofarii, 
soferii, diferi tele societăţi femenine 
de binefacere, etc. 

Mai urmează sa ... se'mbăleze: 
Societatea Fetelor mari; Asociaţia 
Fetelor mici; Asociaţia fetelor... grele; 
a fetelor ... uşoare; Clubul jncornora~ 
tilor (ăsta va fi ... mascat); Elevii co. 
rigenti şi repetenţi; şomerii; grupa
rea aviatorilor ... politici (avem destui 
la Arad). Sindicatul gripaţilor (sub 
patronajul Asociaţiei Medicilor, a 
Serviciilor Sanitare, a grupului me
dicilor de circumscripţie, subsecţia 
medicilor şcolari, şi a Surorilor de 
caritate). 

P. S. - In ultimul moment ne 
vine senzaţional a ştire ci în ziua de 
30 Februarie a. c. va avea loc "Ba
lul copiilor Marinari" (sub patronajul 
reprezentanţei generale din România 
a fabricei "OHa". 

PRIMARIA MUNICIPIULUI AR"-D 

Al II·lea P. S. - La inchiderea 
ediţiei, prin intermediul unui cunos· . 
cut ziarist anidan, primim mirabo-
lanta şi de necrezuta veste ci ... Peştii 
de apă şi de ... asfalt vor organiza şi 
ei un baI-Vom reveni cu amănunte 
senzaţionale. 

Nr. 37.521/1936. 

Publicafiune 
Se aduce la cunoştinta celor interesati, 

Municipiului Arad, 

în ziua de 12 Martie 1937, oTele 11 

- d\ Prim~ria 

a. m. 

va tine in biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, o oouli 
Hcitetiune publicA cu oferte inchise şi sigilate, pentru asigurarea 
II 9 autobuze "Ford llil recarosa.te precum şi a celor 2 autobuze 
noui "Citroen", pentru casca şi riispimderi civile. 

Lidtatiune se va tine in conformitate cu Art. 88-110 din 
Legea contabllitătii publice şi potrivit normelor de licitatie in 
vigoare. 

Năra'Yul din (ire ... 
Doi câini, modern', aventurleri 

si optimişti s' 6U rătăcit în pustiul 
S6haref. Au trăit din iluzif, impătind 
mizeriile impreună. Perspeclin de
şertului e dezolantă ,i ei merg ale
ne cu limbile scoase. La un moment 
dat, unul din ei simte Cft~1 vine ceva .•• 

- Hei mai repede, îşi griibeşte 
el tovarăşul. mal repede, cii dacă 
nu intA nesc cumva vreun pom in 
drum, pe onoarea mea că ... fac pe 

,mine. 

GrafoJogie 
P. D. - Da, facem analize 

particulare - şi in limba germetJ, 
a· mic. - Sentimental preflld 

lisl. Sensibil ca o mimosa. Inl 
genla, logică. Aşi dori să ne 
n06ştem mtll deaproape. Scrie in 

Nirvana - Simplitate. natura'! 
Bunătate. Lipsă de avânt. Dore 
intr'adevăr atât de mult fericir 
Nirvanei 1 Ordonată, putin nervoa :, 
Fire curioasă. Inteligentă, Suferi t 
cauza unor conflicte sufleteşti. ' ~ 

LaJo. - Caracter nedesv 
Deocamdată ocupă.te de carte. 
diază temeinic, promiU mult. \ 

Nyke. - Eşti demnă de p '1 
donimul ales. Caracter căruia 
place să domfneze. Totuşi ob' 
tivă. Tinerete, impune prin cui 
Sociahili!i. 

Obselvator: nu prea pari II 
Dlsordonat. eşti ori prea ah ' 
de multele ti ocupatii, ori prea 
percial. 

Heto. - Spirit metodic. Min 
ziMe. Exagerezi uneori - fără 
tiv. Mai mult optimism pentru 
Putin cam orgolios, 

Cdtre mal mulţi cititotl: 
l%gla SI ocupă CII studiul c De 
terului omulul după scris. D f:e 
prevedtrea mea. eel mai auto I 

în c.ceasta mMtrle - de olife P 
maestrul mtu - ilustrul groj, rg 
german Schermann. Grojologla aşI 
cunoştinţe temeinice otat din do Ci 
eiul psihologiei cât şi al log/eli, ' t 
chiar al sociolog/ei. ~ 

Irene. - Trimite mal mult 
rial şi voi dut... ca pe lângă 
liza cerută siH~ dau şi unele sf .~ a' 

IJdith. .- Ai 'trecut prin innJ10 piIt 
grele fncercărl Se şi vede. i al 
nu trebue să descurajezf, sui edel! 
e dală omului ca să o suporte Şi a 
curaj, n11 S8 cadă sub povara Nu 
Deci sus capul, mai mult opt .. e. . 
Voinlii al, intrebuinteaz o bine, in; 

Al 
·------... ---.('!e 1 

~t 
l' 
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în mare asortiment, cu p 
extrem de ieftine şi în 

Sigismund Hammer <;j tiul puci de plată. ~vantajo' .e ~ 
'ţ In rate. EXpozlţle perlll 1Jl8ă 

Ărad, la 28 Ianuarie 1937. 
t'lRflD, Bul. Regele ferdimmd Ilo. 27. de aparate de radio" (~ 
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