
ID11llUl\'~ se naşte plin de caii· 
dela cea de poet 

cu cea de pensionar ... 
cât de mari şi de multe 

pe şi defectele. Nu Je vom 
pe toate, - doar unuI8in~. 

nwe şi lat, tocmai 8uficie.nt 
le fi incadrati In rândunle 

adică a romilor, cum 
botezat in ultimii. ani-_ 
Român - ca sa Inc~pem 

defectului - e pneten 
. cu un alt român. Im-

fac tot ce îndeobşte fac 
. daci mai fac poU~ Iar . 

tac şi aceia ce ştim ~ t~tl 
politicienii. Dar pneterua, 

lucru omenesc nu du!ea: 
veşnicie, ci intr' o ~u~a z~ 

: prietenii ~ ~earta. Ş apOi 
'incolo sa te ţllll: 

dintre cei doui va scor~ 
in trecutul celuilalt de un, 
scoate şi.i va arunca ip faţă 
pretext că serveşte intere

IIlperioare ale ţării şi nea
. _ inainte şi exaperate toa .. 

ce se pot comite de 
intr'o viaţă de om. Chiar 

împreuni vor fi făcut un 
imoral. fiecare va afirma ca 
singur l-a comis. Dacă luc· 

aceste s'ar face Intt'un Iim· 
in mod strict docu~ 

poate s'ar trece mai uşor 
ele, Dar nu, românii - adi· 
, _ punem pasiune. inner. 

tonuri violente. doritaţi, 
minore culese din termi 
codului penal şi din dic~ 

birjarilor s'au al purca-

e complect: unul 
celălalt raspunde cu un con

r.ac,mai violent decât primul. 
~, poporul, talpa ţării, pe 
~ căruia fiecare şi-a apăsat 
~ pentru a ajunge cu o 
.~ mai sus. asistă desguBtată 
lCtacol şi se lapădă de ei __ 
hlltatul pganiei?_ Nimic pOr 
IDo\li oameni terfeliţi; doui 
~ in cari credinţa in aproal 

iii!, increderea in om ~ dis. 

ltlJ.aţia aceasta mai pot fi 
~tori ţării ,i neamului. De~ 
că nu, - ba, mai mult, ţi~ 
llor va fi folosită de duş. 
nOŞtri - ,i avem atâţia I -
Ittni lmpotriva noastră_ 
deSCris un defect românesc 
~a adevăruri de care cei 
lG\'aca astfel de lucrUri, ar 
li ţină seamă 1 

l.',' [" ~ ..,r •. 1 

',,-----

M • ..,,,...~ ai sunle... nOI §lapaDI t ... . ~., 
_ Alegerea dela c:;oDlluni'a'~"; c:;alolh:ă ~ Balul .... ghlar - <:ălugăritele 
_ Drapelul rupi - FUIK,Ioaar. dela regiune. s.ll .... Ică -

Intrebarea cu care am botezat cele consumat. a obvenlt altul: uogurul mijloc, Şi "şmeeheria
u 

aU4sta n'ar tre" 
ce vor urma va stârni probabil ne· Mat'!i Ladislau, a rupt şi a calcat in bui: la Oradea, ppntru un lucru 
dumeriri, cari, însă, vor fi desigur picioare în seara Zilei de 24 lanu8R mai mic balul a fost interzis. De 
risipite de faptele asupra cirora vom rie. drapelul national. arborat, p~n· ce DU s'ar putea face lucrul':
.l>tărui in reportagiul de faţă. tfU cinstIre a zilti, la casa d-lui IU- «asta şi la Arad, ca o urmare Q 

Incepem deci. fâra nicio altă în l decăfor EfrimtSCl1. celor scrie până aci şi a celor ce maÎ 
troducere şi intrăm in miezul su, Drapelul e simbolul fărU. Ce·a urmează inca ... 
biectului. vrut ungurul Matei Ladislau când Func:;J.on~.a... . ". 

In luna Decemvrie 1936, s'a ţinut l·a rUDt şi călcat În picioare, e Si trecem Ia alt capitol, pentru 
de către eparhia romano~catolică din uşor de inţeles. (Presa minoritară că nu vrem să comentam acum 
Arad, alegerea pentru desij;narea din Arad n'a scris nici un cuvânt ci să inşirăm fapte. In birourile 
unuÎ preşedinte laic al aceste) orgal despre acest lucru 1) direcp.unii silvke din Arad, ca 
nizaţii bisericeşti. Intâmplarea sau B.lu .... e şi'n alte instituţii de stat. se gă-
iatenţia conducătorilor - lucru greu sesc şi funcţionari sau funcţiona~ 
de ştiut, dar înclinăm pentru ipotel Toate societătil~ ungureşti de re maghiare, Una dintre aceste;' 
za din urmă - au făcut ca preşedin, bint facere şi profesional", şi au din funcţionare, cu numele Eli* 
tele laic al eparbiri papistaşe din Ara~ avui sau (şi vor CI vea baluri/. 10", sabeta Kiirthy a fost reţinută 
să fie ales advocatul DT .. L~4ovlC Aceste baluri vor c.lmrna. aşa Joi la poliţie. pentru că in 10'" 
SzeIl, vicepreşedintele orgamzaţ,el. de 9" anunta: in ziua d~ 6 Februari~t cuinţa ei, cu ocazia unei perche,-. 
Arad a partidului maghiar.... ci)nd SII va tinea balul maghiar ziţii s'a găsit in l!ng'.lr~şte, dî@"C1U'· 

In. an.1tentfi~. brrnl n':ţr.., nimic \~IiUJfyar bcHj. CQtUJO i 8f1 fac. o· . sul rostit de MU8soiini la Milano.' 
deosebit. Mărturisim ca şi noua ni rl!cJomă deşănţată in ziarele mi· discurs cerut de ea dela Buda~· 
!l'a părut la fel in momentul cân.d norilare cari IaSă să se infeleagd, pesta, material de propagandă 
s'a făcut alegerea, Dar au urmat ca- că acest bal fiS te orgamzat de reviziooista şi ziare nemţeşti în 
ten fapte cari ne-au făcut să. bănuit? parlidul maghiar şi că el va care·. publicase scrisori de a le 
că intre ele şi alegerea dela eparhla fi adf/vărala flxpreSiuntl a unga- ei prin care şi exprimă părerea 
catolică trebue să fie o legatură oa~ rlmii din Arad. Se anuntă cii de rău ci Ardealul a fost ~Tăpit" 
recare. Bănuiala aceasta ne·a fost vor li tot lelul de dansuri carac· dela Ungaria. 
întărită şi de faptul că ziarele ~Bra- t,rlstictl ungureşti probabil ,i fn In chestiunea cu funcţionara 
ssoi Lapok u şi "Nepujsăg" au obţi- costume ungureşli. aceasta nu putem scrie mai mult 
nut permisiunea de a apărea prin in~ Noi, cei grupaţi in jurul acestui dar credem că e destul. pentru a 
termediul partidului maghiar. "Bravo"! care cânti pe intreaga ilustra mentalitatea funcţionari., 

Una din faptele consumate dela gamă publicistică, incepând dela lor minoritari din serviciul statu'" 
alegerea drului Szell ca preşedinte ideologie şi sfârşind cu umorul, ne- lui român şi._ dreptul de a mai, 
al eparhiei romano;catolice, este. ca4 am pretins intotdeauna că suntem ramâne In serviciul acestui stat, 
zul câlugăriţelor din str. COflSlstO; bine informaţi şi pretindem şi acum. 
tului, deJa institutul "Notre Dame", Am făcut remarca aceasta pentru că. 

Roş - _IL- ... erde 

, Ac;este calugăriţe - ddmin rezumat 
cazul - au organizat pentru zilele de 
10, 11. şi 1 Z lanuarie o serbare in 
favoarea elevelor sărace, Au avut un 
program artistic in care s'a jucat şi .0 

piesa cu nişte pitici, Ei . bine, piticii 
aceştia - eleve din institut - au fost 
costumaţi in felul urmator: capişon 
roşu, barbă alba fi şotţul verde. 
adică mai deadreptul, tricolorul 
maghiar. Costumul a 10st confecţionai 
de părinţii elevelor 'dupa indicaţiu~ 
nile călugăriţei Berta Maria Keli; 
ger, de 36 ani, nascută in comu1 

na Csovrâs din Ungaria. Ea a fost 
aceia care a dat indicaţiuni asupra 
confecţiomirii costumului fi a culorilor 
lui. Deci intenţia de propaganda şi de 
aldturare la 1 "marea mutilatd" este evi~ 
dentă. 

Şi afară de aceste, institutul n'avea 
aprobarea nici a forurilor şcolare, nici 
a celor de asigurare a ordinei, pentru 
a organiza serbtiri de felul acesta. Avea 
numai un ordin al forurilor sl4perioare 
a bisericii lor. 

Deci: tricolor maghiar ŞI dispreţ 
pentru legile ţării în care. trăese! 

D.apelul rupi 

Dupăce cazu] c~Jugăritelor ,a fo;f, 
I . • _ • • I ~ . , •. 

vom a firma citeva lucruri cari par 
cam hasardate: 

Partidul maghiar n'a cerut pe nu· 
mele său organizarea acestui bal # 
pentru reuşita caruia îşi dă tot con" 
cursul," cererea a fost făcută in nu . 
mele unei societăţi ungureşti de bine
facere. Este deci o mică nşmecherie" la 
............ -* -

Aforisme 
- Banul din pungi dl greulofe ' 

cuvfnte]or. . 
- Un bun discurs poate crea o 

situatie. 
. ...;... O glumă spirituala poate salva 

o situafjt>. 
. - Lfguşlrea este cea mal falsă 

monedA şt fotuşl e singura al că· 
rei curs nu va scidea niciodată. 

Virtute 
- După cum oud, 'fl'eÎ intr' odevir 

si te clsiitoreşfi cu L1U, 1 
- De ce nu 1 O It ea crescuti 

la ora" dar virtutea ei e albi ca 
:dipada .•• 

- O 8. dar •.•. ali .azot cat de 
albi II 106t. zapada Joi pe _bile 
Aradului 1 

Mal .un'~'" slă pARI , 
Ei. şi acum. după ctl·am ,xpus 

cele dtl mai su., să "'" Între băm:. 
dacă mai suntem noi stăpdni In ' 
tara ac~asta. in care ungurii -.; 
după cum arătarăm - lşi lac· 
de cap iar noi... dar mai bin." 
să'nch~iem acit lăsând tntr,buTfla: 
fără sfâr,it şi fără răspuns Jt'. 

.... ..---
forţat da! 

-Discutie din Rusia: '; 
- Este adevărat că in Spania nu :. 

sunt voluntari ruşi? 
- Volunturi nu sunt. e adevărat." 

dar trimişI cu sIla, da !,.. (Dupi (" 
revistă italiană) , 

. Capela 

Eplgremletul .. Romlcl. ~ po,este •. ' 
cU mare antren, In cerrul unor prie
teni, ce-a virul el' la CemAuti = 

- Mi şi are MitropoUa Il ,ca>" 
pela... .' . 

-_ ~ mitropolitul. când te-a "ă
zut, 8 dus repede mâna la toche~ 
lerea vizlerel ClI capela,.. - incheie 
in,olunlar an tetens abia dpat deie 

. 'ora de .teorte,' , ,,'. 

f I 
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"In odnlşan, 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei. mâncări mai i::: Reti Iau r ani u 1 Buc::~re'll, 
Arad, Piata A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

luAn Noj1ti scrie: 
Nădlac 

- Iată văzurăm şi mult trimbi
lata petr~cere a o~rei!or (noi, le-am 
zice_ creştini cu lipsă .la can1ar!. 
Nu Iwm nimic cu aCEşh Kohnceta· 
teni. Sâ se distreze cum vor şi 
când vor. Vrem numai s'amiotlm 
că la acest mare tămb;iIău .cuşăr

8 

au luat parte multi români şi creş· 
'ini pe cari nu i v.zi aproape de 
loc la vre o manife.tar, româ· 
nea.că. Oare de ce? N'au s~mllt 
nici un pic de ruşinE', dacă nu la 

. nas. măcar in alte P Jrfe ? •. 
Cu rtJ cJ 

_ Se ştie ci, la noi in comun~ 
"fraţii baptişti" su~t it?p~rt~ţi in doua 
tabere. Această ~lmparţlfe se dato' 
reşte faptului ci nu se pot imp,ărţi 
pe casa de __ rugi~iune .. " Ei ~lne. 
această ,.poveste fraţeasca a ajuns 
înaintea justiţiei, iar a.zi se află.la 
Casaţie. Natural, ':Ioa dm taber~ şI-a 
trimis delegatul el, la Bucureşti, pe 
şeful" zis şi ,.Burtă mare". care m~ 
~ n'avea haine Mdomneşti" pentru 
• putea reprezenta interesele {ma te' 
riale?) "fraţilor~. 

. Imediat s'a făcut o .. colectă", adu· 
t1ându·se suma necesari pentru cum 
pirarea costumului. A plecat la Bu
cure~ti. dar - ghinion - desbaterea 
s'a amânat, aşa că "şeful" a rămas-_ 
înţolit de baptişti, iar ei cu buzele 
4irâmboiate ._ 

Halal vouă. __ fraţilor L 

TEATRUL COMU\lAL ARAD 
Sâmbăta, Ci Februarie, ora 8.30 preciil 

Hbsente nemotiuate 
Comedie in 3 acte ,i 6 tablouri 

In rolul principal 

heng (aler 
> 

Bifete la .Oiecezan,zoi şi sea.ra la casi. 

HaAmaglu .. 
- Zilele .lUoare, cunoscutul tt. 

năr şi functionar la finonle, sub căI
eâlul căruia podul ml'lre 8 inceput 
ai se toceasci, ,a primi un frumos 
şi' ml'lre transport de OU8 clocile. 
Transportul Vi) fi trimis de o temeie 
de dincolo de podul mare. 

(Noi te·am senJt, să nU spunl cii 
am ştiut şi nu ti-am spus si fij pre
găllt la atAlea ouA 1) 

- Prin 801 e mare bucurie: de un 
Ump incoace. L8zaruf nu mal be8.0a~ 
re CSre J·o fi desvAtat de bel.lturli1 

- Mare lucru i să U primar la 
881. mai cu st:ame când primeşli ,i 
insignă: după ce nu mal eşti prl. 
nnr~ porti nurnai Ins·gna. ca s!i ,tie 
lumea ce·al fost tu odată, - aşa 
ake unul dela B6neşH: 
-Ferlcit' bt\rbaN cari n'au soacre'n 
cosi!! Numiti ni e teamă ci lovu nu 
ya putea gusta fer1ctrea asta ci le. 
lea Saly'na de pe acum a Inceput 
.i $e pa8l,e CU el ca sOHcrele cu 
grnerl i 1_ ~ 

Tribuna liberă'" 

Scrisoare deschisă 
domnului Mihai Morgovan preot 

Cicîr. 

In numărul 186 din .Bram" Gli dat 
o .usminţire acelO1 apărute referitor la 
cavoul ce urma sa se faca în curtea 
bisericii din CiCJr pentru tatal meu, 
preotul Constantin Mibulin c~re.a ser: 
vit 26 de ani acolo. In desmmţlTe aţI 
spus cain acea criptă a voit să şi fac.ă 
loc şi o doamnă - mama mea, soţta 
preotului Constantin Mibulin - care 
nu este faţa bisericească şi care n'a 
avut autorizaţie în acest senz. 

Cum situaţia reală nu este cea ~x' 
pusa .u. Dvs. ~ alta. pe ca~e. ~I~se 
pare că In mod mtenţlonat a~, om,~'o, 
imi iau permisiunea, sa suplmesc I,p
surile memorÎei [Ns. 

Când am intentionat sa facem crip~ 
ta din cbestiune, care urma să fie ca
vou familiar, am cerut ~utoriz~ţia n~~ 
cesară, ce ne· a fost data de catre Mt, 
nisterul Sanătăţii cu ard. No. 698 96/ 
935, avându se în vedere şi incu~in
larea Consiliului Eparbial al Eplsco 
piti Aradului cu ~o. 5431/92~ apr~· 
bându ni-se construlTea cavoulu, fam,· 
liar in grădina bisericii din eicir. 

Prin urmare, aprobarea ne a fost 
dată pentru un "cavou familiara şi 
nici decum pentru o criptă pe s~a~a 
unei singure persoane. cum rezulta din 
desminţirea Dvs. 

Consiliului parocbial din Cicir. i·a~ 
cerut acelaş lucru, iar in ziua d~ It,. 
IX. a. c, în prezenţa d lui dr. Şt. 
Tiriac. medicul eircumscripţi~i, vi .s'au 
prezentat planurile cavoul." - fac,ut~ 
pentru două. p,ersoane -: ş~ dvs .. n a~, 
obiecţionat mmlC, dovadă ca le aţ' ga: 
sit de bune şi le aţi aproba!. Tot at.una 
aţi spus mamei mele să Şi aleag~ .10. 
cuI, apoi aţi intrebat pe d. dr •. TmGc, 
dacă din punct de vedere samtar lo
cul corespunde, sau nU. D, dr. Tiriac, 
a raspuns afirmativ. 

ln ziua de 7 Sept. a. c. am sosit 
la Cieir cu antreprenorul şi în pre, 
unţa dvs. şi a martorilor Tedor Ve
Ieseu, Ioan Ilie şi Vasile Gurban, am 
fixat locul, bătând ţăruşii pe~tru ?e~ 
limitarea lui. Nici la acest fapt n aţt 
obiecţionat nimic. o dovaJă că iaraş 
aţi aprobat totul. In ziua de lp Sept
lucrătorii şi antreprenorul au ltJceput 
sapăturile, iar a doua zi aţi ,onvoc~t 
comitetul şi i-aţi impus luarea bota' 
rârii de a se opri lucrarile deoarece 10 
cui nu a fost bint ales, o~ ,comitet!"l 
din mommt a a adus botararea prin 
care a aprobat cererea şi din mo~e:nt 
ce familia in prezenţa dvs. bazata pe 
toate formele legale, ~ ales . ~ocul, n!' 
mai a'l'ea moti" de a-ş' mod,flca ma~ 
sura luată de comun cu cei în drept. 

ştiţi lucrul acesta, In cazul acesta su,,~ 
silit să cred că intreaga dvs. procedura 
a fost pornită din rea voinţă Ii ~. în : 
tenţie de sabota;, fapt ce este mtant ,t 
de cuvintele dvs.: ~ Va-fi bună de gro
apa de var/" Expresia acea1ta e n«le· 
mna de un preot. Este o lipsa de pie
tate sa afirmi că groapa menita să 
comtitue locul odIhnei de ,'eci a unui 
preot, va serv; ca groapă de var. 
Exemplul ce· 1 daţi enoriaşilor dvs., 
este admirabili .. , 

In urma acestor "cul>ioase" atitudini, 
am fost nevoiţi sa suspendam lucrarile 
şi să redam cazul la Consistor, unde, 
împreună cu mine aţi fost chemat! 
dresându se, despre ctle spuse de n~, 
un proces verbal, de către C. Sa MI' 
bai Pacăţian, 

. Cum însă acest proces verbal a fost 
sortit spre vecinica uitare, mam 'Vazu~ 
silit să mtabilesc starea de fapt, on 
wte suparări va şi produce Dvs. per' 
sonal şi forurilor Dvs. superioare. 
Dacă aşi fi sigur ca va ,teţi ţinea 

de cuvânt, va-şi ruga ca in dî$cuţiile 
Dvs. sa nu \'ă mai atingeţi de fie ertat 
Tatăl meu şi de Mama mea deoarece 
nu aveţi nimic cu ei. 

De incbiere, ţin se precizez, ca nu 
voi mai sta de - vorba in aceasta che
stiune cu Dvs. Ori ce aţi incerca să 
mai scrieţi sau să spuneţi in apararea 
punctului Dvs. de vedere, interesat şi 
condus de rea voinţa pentru că nici 
odată şi în faţa nimănui nu ve# pu. 
tea justifica înconsecvenţa Dvs.: Odată 
aprobaţi totul, Căsaţi să înceapă luc
rărite şi apoi le opriti pe motivul că 
locul n'a fost bine ales. De altfel, Îu~ 
stiţia va lămuri in mod imparţial în, 
treaga chestiune. 

Teodor V. Mihulin. 
·Pcntru cele publicate in această rubrici 

redacţia nu răspunde. 
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Ş~itln 

Mare om ţrebuie să fie .__ un das
căI unit de aici, Să nu resalute el 
pe cei ce·i dau bunăziua!? Asta 
inci n'ar fi nimic, dar - ne comu 
nici un prieten - în ziua de Cră. 
ciun, când a aranjat un concert 
"straşnic" nid n'a îndrăznit sa. con~ 
ducă __ corul fără măCluşi, iar in ziua 
de 3 Ianuarie când a fost corul unit 
din Igriş, a avut o purtare nedem· 
ni de un ţăran simplu, da mi te de 
un dascil. - Se . vorbeşte prin co· 
muna că. această purtare se data ... 
reşte ·frumoasei primiri făcute de 
Igrişeni, când au fost Şeitienii la ei! _ 

Am tât auzlj 
cd la mdfU I - l 
sti ce duşi ca ele 1 
sparta şI cu. redE 
făra IOltre d d 
mam luat ro 
ziaUor; ge 
Nu ma", luai 
tru cd odata e. 

spas la prancu la lidIa la c ... ~ 
la cumnata mnlo gi pd lIeIonhl 
gifltil a la Jrae1mll.tll. mal " UI 
prun.c lşcolat o zlJ!dtoari, 1/ .' l~ 
mnio Zif ca cuminee o fost,tit miI 
o fdcut zicătoarea nllfna d a sp 
prost şiei ŞIO apu .. le mat ti mi 
Naa şI 10 mam md1iet dtJr IeI d 
asta ş1 nam mal "fut sd Uit: t pli 
zlcdtorl. Numa laed am a.ZIi - I 
Peşca a:lo inets ptldr1ţa mu/tt !elel 
lo~t hotarăt mal lncl~ lIa au 
Crd$iun ca domni; Of /aşlt nt~ 
rumdniascel. Or jdgddlt ca la: d ce 
atunş! când OT /ost acolo mal , 9 
domni gLn Arad şi g'n Bil pOr~ 
agica gm '(Jta lu Impărat.!,' RI 
iaca ca nu sa mll auee Rlm~ 
ş;'e fac pieşcant şela. Sd till ~ 
.oarM ca "ela ee vdruiloa,t. 
nu şciti, noa stati o Itra cd Vă . 
mlncenaş. 

- Iaca dard on mart valU!' , 
Cuvin sa dus la vdnat el tt{J6 el: 
ma nn vutut puşca nls( arza. A ' 
10 năcdjît tan şo mdrs cdtd e.~ ti 
pa drum 10 oJuns an aom e. ;~e I 
sat carie duş'e In braţe doJ 1" u: 
şl 10 lntrtb.;t pd vândlorul il şl.m 
vin da:d nu vre sd cumpm II In 

SI vânatoru o cumpdrat IIU. PO} : 
gd17glt cd cum sd ducd It el 
pllre n1eou$cat aC'lsd sl atu~ il. 81 
scos brdş nallu gln Izmene # t, ~ 
gat on capat el on f'd~arl. t ro 
margtnladrumullli So tflJl .' a. 
vo şapcf paşi aou o luat I ~[r 
în ti/a plJşci şo tras Numa It 

Nult et bmfe el o p.,şcat br ~ 
pd cart 10 ,"pt la mll'ejlot q 
caodt o ramaş la frcgari IL vrem 
Mlalt capat o jueit tepurlle. r~d i 
tdcp ar fI bine nama iepufl/e ,I!rn 
ft fost epuroaiCd Cel atunşi fi i't 
ca broşinarl la pişoale. e ;11 

- Noa ca dara "d CIlY ~. r 
, J ~me asta n/Jma una gtn Mln;ş D . a I 

cut. Mlmşanu a ,ta Imra buni al s 
Insurat ŞI o dus nora flZ C 
md~a 'o latd cart nil g! /li 

mut tt gl" Rodna la Arod 
mâ'1drd zişie unu. pacat nu 
ungaroalcel şl ca pallntii ~t 
cd le so ma'ltat Faina Iri ori 
da-Il tace fee/li ar /aşlt ~II 111 i 
flnli lor ar scapă ei celtUl· e ac 
pd/..,lul. Item 

- ADa md. fa VOlba sd :. ca 
mlctt' obollmencJle omu, nu f 
t Ir12ll. 10 zlc sti nu aitaţi ct ~ ur 
birtie sa I.m oameni gt l'oa ie~~ll 

. ~ .~ 

IUAN N cu r 
______ ......... _-_--""tImpJlJ 

I pt> 

- Lungu.1 drumul dorului, dar 
mal Jung 01 Bucure,tiulul. - numai 
apoi dnd le e,~zl pe am&ndou! 
cap la caPI atunci e mai al dracu· 
lui: tocmai cazul unuia dela HiI· 
mJg' Il 

DVf. în calitate de preot fi pre$t~ 
dinte al consiliului parobial, trebuia sd 

Apo~ acest ~tip deştept" se zice 
u-i protejat de o faţă. bisericească. 
- Mă rog, .ar putea să. ne spună de 
ce boală a suferit, faţa bisericeasci, 
în urma (in)succeselor dasc.ilului 
(suplinitor numai) încât n'a venit 
la bISerici un. timp indelungat? 

----------1l1leml 
Fiecare colaborator r blu 

de pentru cele ce Berie, el 
n e._ - . . ~ ---• .. .. .... • W"7 

Cel mai bua izvor de le_ de I U L lUA BEL 
oo,!Ht;rucţie. pentnl case,. sar~uri, 
... oua ct.;. fi de to. se află la fimu 
rnm .. rrlan' d .. lemne Arad. Piata Ştefan cel Mare lângă 
Directia eFR. Preturi rf'du<:e. lncerca11 Şi va vefi convinge. 

Telef'oa a-O. 

gm:un:mm:uamaummmn:umma::::mmuwmum:nuumm_mumg 

I FRA.CISC GARTNER . I 
I .oulpto. ,1 tAmpl •• , executâ tof feiuI de mo.blie• fi 

vitrine, lucru de clâdlre şi tâmplărie, aftin şi prompt fi 
fi _ ... d ••••••••• 0 ............ 8. II 
=~m=am-..mmummwu:wuu=m:mtm::mm:mmu:uII1JI.===a 

. 
,,--

----------....,1'0, I 
..... _ ...... _ ........ _ .... -.. ............. _ .... _ ..................... ~lla I 

VA pale)1 c: ..... păr. lip_urii. de lingene 
ţâ .. d ............. d 

Săplă_âna BILă a 
~ şi ~ftl.ă, . 

Ştefan NEMETB ş' fi aii 
.• 1 ~ag~zln de ... .,dă I 

. -l\RA 
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Gesturi şi atitudini Nu DUMai el 
Intr· o recenti şedlnli a comfsiel 

Interlmare, slndlcaM proprletftrflor 
de case au cerut reglementerea 
fransportăI'U gunoiuluI, dar punAnd 
condiliunea, ca In viitor, .. cencesl.,. 
narul să nu poată fi functionar pub
lic 8eu membru al familiei unul 
functionar plJblic.· pentru ce dJn 
experlenla trecutului ,tim el ace .... 
sta a cauzat numai abuzuri,· -
scrie in cererea sIndicatuluI. 

_ Unele ges1uri sunt degajate, 
ele repezi, sau rigide. Vă puteti 
rede in persoaneld cari au ges-

degaja le, ele sunt curajoast'. 
tăsneţe uneori temerar~t per
nele cu glOsturl rigide au mai 
,a rfzistenfă decât forlă de ac· 
e, 

.. Observati persoanele cari râd 
ntinuu şi de tot, aie căror ges

, umblet, sunt neserioa.sp, veti 
, la ele o trăsătură sigură de 
înlă de caracter şi chL:lr uşu· 

lâ spiriluală, cinism, nechibzuinţă. 
mi nu se poate baza serios pe 
el de firi, Însă cu toate aceste 
t plăcute pentru un moment. 
- Pllh:1i deduce din gesturi 
lelea sau josnlcia multora. Pri· 
au ges uri cumpăta1e. distinse, 
nte, gratioase şi demne, pe 

d ceilalti sth :tează gesturi jos' 
I grosolane. necioplite şi dis
part1onate. 
Recunoaştem cu tlşurinlă dem· 

nltatei. ll'\,ândria cuiva. După felul 
în care se prezintă. Persoanele 
mândre se infuru~, se redreseaza. 
par a umbla pe ace cu capul ridi
cat, Îşi Iau aere importante. Spicul 
gol totdt'auna e drE'pt. 

- Sunt gesturi h~zudate şi gE'S
turl timide, dar să se nOÎf:ze că 
adesea cei mai timizi sunt acei, 
cari intr'un moment de exasperare 
sau de mânie se arată cei mai ha
zardati. Aceasta se observa prin 
gestul lor dE venit rigid şi sacadat, 
brusc. 

- Grafiozitatea e mai simpatică 
decât drâglli1şenia, or grafiozitatea 
se exprimă prin gesturi bme sI" 
tuate, armol1!oase. dUlci. Nu cine 
vrea devine graflos, pentru aceasta 
se cere o oa! ecare armonie fizică 
şi morala, o bunătate temeinică. 
seremfate sufletească, şi mai pre
sus de oricE'. o estetică" a manle
elor şi atitudinilor, însuşiri cari nus 
trun date tuturor. 

~.. . 
~. c::e .... ar •••• 

.... Gestul preferat de mulţi, dela 
dreapta in jos, ar denota o modes.
tie, condescendenţă, supunere, adici 
se Iasă dominat de alţii in mod VOI 

luntar. 

- Acei cari arunca braţele! brusc, 
spre stânga şi în jos, aceia in momente 
de primejdie sunt laşi, dezertori, e 
un gest ~re denotă ° spaimă internă 
şi foarte puţină reacţiune in faţa di. 
ficultăţilor. Nu vă incredeţi in astfel 
de oameni şi mai ales DU contaţi pe ei. 

- Puteţi avea incredere în per
soane, cari in gesturi sunt naturale 
şi nu întrebuinţează gesturi votte -
studiate şi căutate anume. 

- Dacă observati in gesturi, (1 

persoană afectată, o persoană care 
caută printr'o mimică speciĂIă să-şi 
modifice temperamentul, să pară "ori, 
ginai" fiţi siguri că aveţi in faţa 
voastră un tip de maimuţă, care 
vrea să atragă atenţia prin alte mij' 
loace, decât prin adevărata sa valoare. 

• .. Abuzul n'a fost numai fată de 
populalie ci chier ,1 fali de .co· 
legii- lor fransportăforf de gunoi, 
- aşa-I dJor funclionari pub.lici a
maiori de ..• gunoaie? 

EconomIe fo casnIcie 

Despre Loler" functionarilor -

După balul ,.Gloriei- un curteHD asi
du a condus pe obiectul curteniei aal. 
- ~i pe prietena aeasteia - acasi. Fe
tele 1 au invitat - do complozan,' _ 
la o cafea. El a tual·o In 80tiO!l şi • 
intrat. A băut cafeaua, a mai c. 
rut un .. şpriţ" şi·.'nceput să faci fol. 
lot teoria drago8tii Asta a ţinut .,re·. 
cinci ore, in decursul cărora povestito
rul capturaae atât de mult atenţiune .• 
&seultătoarelor încât acestea nici n'au 
observat ci el se clesbrăcase de hainA 
şi le 11nea {lăţeşte po după gât Întina 
comod pe caoapu. 

el mJci... pe functiofarii m'ci 
descris in câfe\1a rE'pOr taje 

eu ,p,rul in 'o.lIl ifC! sia săpa· 
:~e • e ut , Au mal ramas cei 
~ mDMrli. fU.lllonarii superi
Si mal bal,Ani. Aceştia. anchl
II in obiceiuri şI tJbtetarl wchi, 
pot şi r u vre" u sa înfe le 9 ~ ca 
.osfera s·a s hlmbat. Iar lând 
jl. sub ali lUlea c n~ ştie carui 
t, o fa; a~ ad"pteazâ 11 viata 

, ni o lac numa! de ° latu-e! 
· aşperturUor şi a treflcului 
~[uen!a. Nu toli. p. ntru că aşa 

rllidd log ea, ddr o bună parte 
~ ~. 
Mn u'mare, funct'onarul bătrân. 
vrem să spunem mai supt'r~or 
• ,ad şi vârstă - om ob şnuit ca 
,l!rnJj sa·j lină paltonul, si fie 
"tat fară rellUca, om care f1U 
de vorba cu nimeni. e un tiri n 

Iru inferiorIi Sâi, (hhr dacă·si 
):ineşte cu sfInţenie dfttoria. 
· a mal câştigat şi bunul ob,
al sperflJlu, - 'fii puteti in

ce plăcere produ~e acest om 
său. 

&)b .... t.rU 

hună parte dintre lun(t onarii 
nori au şi averi particul1r~, 
'au in Dermftn ·ntă bani. Unii 
e aceştia, practi(1 in cercurl:e 
itemi ar cea mai crasă şi scâr~ 
i camalărle. Am as,stat la o 
a: 
functionar mal tAnăr d ~r cu 

ue, avea nevoie de bani. şm.,d 
leful său dispune de sume mjÎ 
· decât necesitatile, I s'a adre· 
tu rugămintea de a·j acorda: 
Imprumut de 500 IEI pană la 

~
' p .. ntru (1 I se tmbolnaVI'58 

membru al hm1lfel. Ş-flll d şi 
banii In buzunar ,i·l putea 

~lecu ° rnş:are slm~I;, n'a 
_i'O, ci a inceDut o Jur" 1 şi 
~lla leei,e da morali, ca t;ă. In
h - după aproape i, Dtltate de 
• - cu următoartale: 

- Bine, iti dau banii. uite-l aci. 
dar la leafa mi restuul 600 lei in 
loc de 500 Jel cât îli dau acum ••• 

funcllonarul a luat banii şi a 
plecat. aruncându-mi o privire cam 
ciuda ti. L:\murirea ved din partea 
imprumută:orului : 

- I·am dat baniI, dar tr~blia 
să·1 cer să'mi r€Stltue m li mult 
decât (-am cerut. Da,i dau bani 
cu dqbândâ cel puf n 81 simt şi 
eu .• · dar bine~i şi aşa, că-i vorbl 
de bo.lla. c'altfe' nu-! didi:am baltii 
aŞI1 uşor 1.,~ 

Iată dar un aspect. unul singur 
- d~ spre b Jnăt-ifea bă1rânHor func. 
tlonarl, pregătitori ai generatiilor 
vhtoue • 

Ne mai mirlm că tinerii se tlU~. 
cu ochii 'ncruntaţi Ja batrâni ? .• 
N'avem de ce ne mira! 

1 .. luo&rl 

Du bătrânil sunt fot atât de in
toleranti şi inc~plfif'lttti şi 'n lucră
rile de birou. EI folosesc tot Jimbi 
veche. tot ortografia de acum 40-
50 ar1l - d<lca se poate numi aşa 
- confuză şi greoaie. Cfelce face 

: ca lucrarile, refo;ratele şi deciziuni'e 
~să sufere de Upsa de claritate. D n 
cauza aceasta Între functionarii tJ· 
neri şi bătrâli există un conflict 
tacit. - amărăciuni, cari in afa ii 
de mizeria produsă de criză. otră
vesc y!afa acestor oameni. 

e:::::::: :::::::::::::::: ::::11::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
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D. Dr. R. Cotolu ştie ? •• ~...... nunr ata: 
KOM.4.NII 

La un pasagiu I,Curtatal• a'ntrerupt 
pe uprofesor", întrebând ce obligatiuni ar. 
el fati do o anumită cucoani cu Cata.! 
vede câteodată. 

- Nici una. a fost răspunsul. Ea 
dacă doresc o femee, O plătesc şi nu 
mi plimb cu ea, De celelalte nu mi 
IeSI' nimic. 

- Te pomeneşti - refiectă fata -
ci tu şj după ce to'nsod o si. laşi ne· 
nstii Buta pe noptieri j când te duci la 
slujbă ... 

_ _=- Nu·i nimfa. draa;ă. cumpe,J "" 
pix şi faci economiI... 

Piluti" 
Pentru al:>gerea de preot ce se 

va tinea în curând la noi, s-au fa'; 
când două tabere şi fiecare simpa
tizează un prtot. Pentru aşi as!gura 
cât mai mUlte voturi, fiecare tabar~ 
oferă daruri şi cadouri oamenilor 
care o simpatizeaU. A51fel prima 
tabăra oferă fuioare oeriate şi coa;te 
(co,tile) de porc. Ceala1tă tabarit 
oferă slanină afumata. (laia lui 
DineiJ primeşte mai multa s!ănlnă 
pentruca el sbiară mai tart» 

Un conducător dintr'o tabară a voit 
ce singur să fIe naş)a concubinii din 
sat. D,r la cununif', naşul sia scapat 
şi a Mut tot vJnul dirl p2harul in. 
tins de preot, Înt ât pentru a da 
mjresei) crâznicul a trebuit să mearga 
in vecin!.'. 

. . • • ••• PA • 

ci Rosenberg O{'ZSO esfe croi
'orul 'eetrului 1 Ci el e pietii de 
oraş 7 Cii ~re aleller In edIficiul 
teft'ruluf 1 ca penl. u aceasta pUi. 
teşle cUiva del" primArie una mie 
Iei lunar penlru a fi scutit de cht· 
Fie 1 CI acel", ClntVQ dpla primii
ne, fncAseazi. In 8~ zonlll de belurft 

pentru fiecare coslum InchJrfat. eAte 
1 2 sute Jet de aearl? 

Produsele Brânzăriei româneşti 

- - . 
1 

Daci nu ştie si .e Informeze. 
Chiar şi dela noI. Serffm martori 
dacii·. nevoie • 

AROMAT" 
" 1 ·..::t .LI._ d sunt unicele în România premiate .a toate expoZl~e cu Pleuaua e alU. 

Consumaţi specialităţile noastre, ca vestitul ROQGEFORT 
'I. Kg. deja 25 la 62 Lei, Catca~al de PAm:LA del.a Lei ?-S, Caşcaval G~~8C 
dela 20 Lei Telemea de toamna dela 12, Pastrama de gUd dela 25 LeI, Lip" 
tau de iarni dela· 13 Lei '1, Kgr. Şi multe alte specialităţi. găsiţi la detail cu 
.,..eţurile de angro, ,,, '10"!.. ~ •.. In-:.Ui~, _Arad, ~ea Barul.!Ului • Nr.) d 
a./I ......... a' au ~ $ b • U4tbh $ awA $ W $ b' ~ 

Cetiii şi răspânditi 

"Bravo" 

!iaraLo .. , 

Palarie. ,.. (amaşa, crauatil mfInffl 
o pretinsi doamnă. in lipsă de 

alte ocupal,unf, a începui să. pro
testeze cu cuvintele-I rau sunatoare 
m moria' nal·onaliştilor noştri cazu" 
pentrq Cruce ,i Latinitate. 

Numitei pretinse cucoane 11 atra'" 
gem ater 'Iunea că ceeace lace este 
o necuvUnfi ş. nimic D' o nedre.,.. 
1ă'ette fa aceasta: nid cele In vi

. tate prlntr.- Ci)pjtele de f1l1. nICi 

~ahtllte şDp~rioara şi pret eltin la 

AROD, manrmu 1If1 .. consum" ŞI lIfi "lnbfsnIRffl" cele auzite In valea .Cremenoasa~ ,i niCi religia la ~are te ~ndlini. 
Dacii atât n. ajtJoge. vom rewmJ 

) 

f 

.. , , ., 
I 

1 j 
I 
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.nIn~iuna .nerge oda.tă . . . 
- Ce au pătit Dulcel.rii .r .. daDA -

. Dorinta de câştig nemun~lt! pare 
să puna fat mal mu~t stapamre ~e 
oameni indiferent dm ce categorie 
fac ei parte. Acestei porniri bolna
ve nu s'a putut su;trage nici ~ă· 
celarii din Arad. cari de un timp 
incoace în repetate rânduri au cea 
ruf maiorarea preţurilor la carne, 
ceiace jj s'a şi admis de câteva ori: 
UJlima cerere au prezentat·o Lum 
d!ui Iosif V ... lpe, ajutor de primar. 
spunându-l tot atunci că i!1tr~JC.ât 
primăria nu le aprobă maJorarile 
cerutt'~ ei vor declara greva şi nu 
vor mai făla vite, astfel că oraşul 
va rl!lmâne fără carne. O, Iosif 
Vulpe. cu promptitudinea ce-l ca
racterjz~ază le· a răspuns: 
'- Nu tăiaU? Foane bine. las' 

că mâ ingrIjesc eu ca .Im~diat ora: 
şul Să-şi faca măcelăne proprl~ .Ş! 
astfel să ne dlspensăm de servlchle 
voastre ••• 

Măcelari! au inteles şi şi-au r~
tras amenintarea cu greva. mentl
nând cererea pentru majorarea pre
turilor. D. Vulpe a convocat ime· 
diat comisia interimară pentru Marti. 
când măcelarii au cerut ca )a .carne~ 
de vită preturile să fie 28 ŞI ~4 IeI 
kgr .. la carnea de porc. 32 ŞI 28 
lei kgr., iar carnea de vltd să fie 
Iăsata liberă, nemaKimata, deoarece. 
este o carne de lux şi v;ţeil sunt 
foarte scumpi pe plată. 

Până aci. lucrurile au decurs per
fect normal. Inclusiv opunerea vred
nică de laudă a dlul Ion Dettşant 
reprezentantul consumatorilor, c~re 
duce o luptă intensă contra dorm· 
te! de_ iaf -a ~~~ela:rltor~ ~~ . 

Mlcelarii mint . . • 

Dar a intervenit d. Iosif Vulpe, 
care prin datele şi probele preze~· 
tale comisiei interlmare. a d~vedlt, 
că miicelarii mînlese pur .şi slm~lu. 
Măcelarii au afirmat in dIferite ran· 
duri. când cerei'eau ~a jorarea pre-, 
furnor, că vite li se vana cu 23.2~ IeI 
kgr Dar d. Vu1pe a raportat comisiei 
int~rimare. (1 Marti dimineata a fost 
1, plata din Arad şi s'adus la oborul 
de vite. Acolo a intrat in vorbă, c~ 
dlferill oameni, constatând că vlteh 
se vând cu 19-20 lei kgr. pe pi
doare şi nici de cum cu preful de 
2J.24 cum spun măcelariL Panea 
interesantă - pr[ma pentru că mal 
este una - e că in timp ce d
Vulpe stătea de vorbă ~u un şv~b. 
la fata locului a sosit Şl d. Tomlts~ 
preşedintele sindicatului măcelarilor . 
Săplămâna trecută d. Tomlts a voit 
să cumpere un vitel dela şvabul c~ 
care d. Vulpe statea de vorbă. Ştt· 
Ind despre acest lucru, d. Vulpe a 
rugat pe d., Tomits să .spună cu 
cât '\l'oU să cumJlere vlielul dela· 
şvab. D. Tomits s a adresat şvabu-· 
1ut; , 

- Nu~1 aşa că săptămăna tre
cutA li-am oferit 23 lei pe kgr. de 
vitel? . 

- Nu - a răspuns svabul - iar realitatea e. că viteii se vând 
mi-ai dat numai 20 iei. • • cu 18-20 lei. 

Dar să trecem p 'ste acest fapt. Diferenta aceasta între afirma-
care singur ar justifica orice mă- tiunile micelarllor şi realitatea, 
sură luată fată de măcelari şi să Impune con:luzii foarie putin favo· 
redăm un altul. rabile mace arilor. arătându-ne că 

aceştia in mod constient şi inten
MicelarU nu vreau... tionat au lucrat pentru urcarea pre

jurilor şi scumpirea vieţii. Lucrul a 
fost sesizat şi de comisia interi
mară, care a respins cu indignare 
pretenfiunile de majorare a preiu
rilor cerută de măcelari. Tot atunci 
d. primar Tatu, le-a atras aten
tiunea că dacă vor vinde cu pre
furj mal mari decât cele maximale. 
li se vor retrage brevetele. 

Spre surpriza celorlalti membri, 
d. Vulpe a adus in şedinţa comi· 
siei interimare un sătean din Satul 
Mare, jud. Timiş, sătean care ve .. 
nise la piaţa din Aradul nou să ~i 
vândă un vitel. Acest sătean. 10 
plină şedin!ă, a fost intrebat! 

- Cu cât vinzi vifelul? 
- Apoi, - a răspuns săteanul 

eu l-aşi fi dat cu 18 19 lei kgr., 
dar domnii .misarăş;- n'or vrut sa 
mi-l cumpere ş'amu trebue să-mi duc 
vitelul iară acasă! ••. 

Declaratia săteanului a avut e
fect uluitor asupra comisiei interl
mare. Şi era natural să fie aşa, 
când macelarii vin şi afirmă sus şi 
fare că nu pot cumpăra vitei de
oarece. din cauza exportului. pretul 
lor s'a ridicat până la 24 lei kgr. 

Nu putem incheia, fără a re· 
marca un lucru şi pe Seama comi
siei interlmare. Această comisie tre· 
bue că procedeze mai demult in 
felul in care a procedat d. Vulpe 
şi să nu ~ lase convinsă de văi· 
carerile eKagHate şi nejustificate 
ale măcelari or. Grija comisiei in
terimare pentru interesele popula
tiei, trebuia să-! Impună lucrul a· 
cesta •.• 

Radu Baltag 
• rAr * "'tw" A • JIIaIe 

a.A • • :J'7 ,p, «, . • t. , * .. .." .. , 
Au §osIt 
aparalele de r.dio 
cele lDai n.oderne, 
..-odel 1937, ser'a I 

Kapsch, Standard, Eumig, Mi, 
nerva, Radione, Ingelen. Orion 
in mare asortiment, cu preturi 
extrem de ieftine şi în condi, 

Sjmsmund Hammer ",j ~lul ţiuni de plată. ~vantajoase. -::-
~ • -r . in rate. ExpOZiţie permanenta 

fi Rtm, Bu1. Regele ferdlmmd "o. 21. de aparate de radio. 

Modernă cu orice pret 
O fată dintr'o comună apropiatA 

de Arad, absolventi 8 unei şcoli 
secundare, tJnea cu orice pret ca 
mobllele, ş('ndeosebl patll1'ile din 
ca8a tăriinea8că a pirin~lor ei să 
fie moderne. această pentru că nu 
putea cumplira paturi modemet joase 
care le'ndeamnl la plăcerUe som
nuluf ••• 

Ce să fael biata fali dornică de 
modernism 1· 

A gAsit: a luat un feresfriu de 
mâni ,1 a tăiat picioarele dela 
paturJr rezolvând In felul acesta, 
simplu ,i economic, problema mo· 
dernismulul. 

. tn noaptea nunţII 
. Tinerii - vorba vine tineri, 
pentrucă el are cel pulln dublul 
anilor el - au ajun, în apartem€n
tul lor. Eat fată cu creştere bună. 
in timp ce se desbrăca, zise: . 

- Aş vrea ca la anul să am un 
copil! • • • . 

- Ticăloase! ... - se repez.l 
el - suntt m in noaptea nuntii ,i te 
şi gândeşti sa mă'nşeli? 

Din Spania 

O altă glumă din Spania care 
vrea să arate că guvernul popular 
de acolo este aservit Rusiei Sovle· 
tIce. este următoarea: 

Factorul postal se prezintă cu 
scrisori în c.binetul lui Largo Ca
balJero. preşedintele guvernului co-
munlst cu sediul in Valencia, cărula·1 
intinde un teanc de sCri$ori. Şeful 
guvernului. după ce se uită la scrI
sori se răsteşte la factor: . 

- Nu li-am spus de atâtea . Of1 
că scrisorile adresate guvernului din 
Valencia trebuie trimise intăI la 
Moscova ?... De ce nu executi or
dinul acesta? 

PRIMĂRIA COMUNEI PÂNCOTA 

Nr. 133/ i 931.-': - . 

PubUcaţfune 

Se ,dlSce la cUnoştinţă geneJală, că 
în ziua de 16 Februarie 1937, ora 10, 
se va ţine În localul Primăriei Co~u· 
noi Pâncota. licitaţie publică, pentru . 
concesionare (darea in intreprindere) a 
C1răuşlei comunale, pe timpul detla 1 
Aprilie 1937, până la 31 Martie 1938 

o noui B 'V 'V • proprietar : ac:::au.e . 
Licitaţia se va ţIne in conformitate 

cu d.ispoziţiuniJe L, C. P, a Regulamen
tului Oficiului Central de Ucitatlf şI a 
Dormelor Generale de licitaţii. 'Suroril~' Paulau Margareta 

. ·,'4 ;. , şi Maria -. . 
Ar~d, Palatul Ortutay, Str. Cicio Pop. 

.~. 
,. ~ , 

Posed tot felul de alimen!e trebuincioase. • 
Rog sprijinul Onoratului public interesat. . 
PREŢURI MODERATE. Serviciu prompt. 

Ofertele timbrate. vor fi făcute îD 
consonanţă cu caetul de sarcinJ, ce se 
poate vedea la Primărle in orele oficial •• 

Deodată Cu ofertele, concurenţii vor 
depune III ComisiM de Licitaţie şi ga 
ranta do 5%. 

Pâncot., la 16 Ianuarie 1937. 
Prlmdri. 
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Orafologle 
R. E putin materialul dat pen 

analiza. Voi salbface totuşi, ia~ 
finete, moderatiune. Fire paslon; ~ 
uneori visătoare. Ai vre-o nemt " 
mire? Dealtfd constantă. pun;, 
litate. Se acomodează cu uşun 
mediului înconjurator. Cu toate 
e sociabHă îi phce uneori 1201 
fire contempla tivă. 

Mayadahonda. Eşti prea rep 
Dar avântui ft·e foc de paie. 
pasionezi pentru prea mu[t~ 
apoi să le la,i baltă. Punctuaill 
dar nu şti să coordonezi multe, .' 
pasiuni. Lipsă de logică in u 
actiuni. Ironie Incearcă şi culll, 
Inteligenta in mod rational. ve! 
tea mai mult. 

Eros. Sentimental. Orgoliu. N 
tate. Nu te prea gândesti câna S 
apuci de un lucru. fire impasi 

D. T. 30. Superficial. Intelig oii 
mediocră. Izolat. Vicios. Tii u1 
mult la eKterior. ar trebui să 
lucrul acesta mai mult cu intel' 
dtale~ Materialist. Pedanterie, 
biec:t1v. uşor influentabil. UpSc\ 
volntă. 

Spy. ştii pentru ce e renn 
localitatea Spy? Gândeşte PUI~ 
vei afla multe cu privire la· 
dtale. Cred că sincerItatea mei 
supăr~f eşti intr"adevăr primiti;, . 
atare lipsit de orice complex; ~ţeJ 
sufletească. sau mal clar o e 
fidelă a înalntaşHor (1) dela Sp! 

Contra purecilor 

La o mase. de cafenea stăteac 
vorbă mai mulţi cunoscuţi. L 
moment dat unul dintre ei se, 
gea că nu poate dormi din 
puricilor. 

- Am eu o reţetă specială w 

cu gura un vânător dintre ei. 
- Spune-o!... supune. o !... 
- Daţi un chil de vin? leai 
- Să vie 1· înţel, 
- Ei, iacă, în~inte de a nU 'a~ 

ca, imi bag gămele sub pu. .' j 

şi~1 las acolo vre· ~n sfert d.e . 
In timpul acesta cItesc. un ZIar" act 
puricii se aduni toţt pe , fOII 
Scot câinele din patul cald ş~ . c 
pured şi mă culc: dorm ca Sc.1 • sta 

Modern ,1 . . . galant Fa~ 

Unul dintre nenumărafli b. ;al 
- locali, a reuşit să aibe le 
deUcate cu o fată de famllle dI 
de bună. Aceasta, după prima' 
amiază de dragoste se adre5ă, 
nerului: 

- Ce scandal va fi dacă 
avea un copil dela tine • . , 

- Val de mine eu sunt ca 
şi niciodată n'o s! spun că-i 
mine copilul I 

~' teta 
~ de 

~!! .tarij 

t de I 

fi sa"p nll apare în ecare ti 
1~;;~" ____ " __ "Tn 

Director: 
SlMlON MICLEA 

. d .. tll I!!l ŞE Redacţia ŞI a mtntstra\. era U 
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