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De-

lupti pentru democraţie, 
lIJI.iran. In numele princi

delDOCNtice De-au centt ti 
dat toate libertăţiI.. PeDtru 
a .âDcli inae'nmi a ciuta 

d. dHolup., a .crie in.eam
.-ita Niul comuni.t, a 

.IPlDtrd iatroducerea lui fi la 
le ÎDlrunÎ ÎBleamDl a com
Ia aceet fel iDtel •• democ:ra-

1~","PlliDln.. ne arunci praf·, 
edUCArea m .... • 

I!dUIID.rit, mi intreb, în baza 
viD aă n. fael .duca

aumel. cui 7 SUDt.m noi UJl ' 

mferior, incapabil de a ne 
Iin&ur? O, desigur ci nu 
aceuti mentalitate.. lor 

fi luati drept obrbDkie, 
Doutri .. te d. COD-

,iDl BOU bat. pria toata 
o lupti ... dă intre naţio

ti intre întemaţionaHam. N" 
li. fii proroc, ca ai .pui d. 
eui .... fi victoria.. 

rând c:a.d redute._ in
p.l1.I16IIDU,!UI fi În locul dea-

eomUDiat vin. naţioDalia-
"''''ln.JI''''UV_ e fireae cu o re .. 

a libertăţilor, .ubordo
mterea.lor .uperioare 

lucru incomod.azi pe eei 
ÎD rândurile cĂrora ero· 

t .... _ ••• de jidani, care IU· 

dellDOUILţle numai drep
li le pretind fi datQru, 

d. aâDge, .e ÎDchid în ci
UlDanitariamului fi lupii. din 

,e Ci . contra războiu,w, .tu"' ...... 

Ş3lI .. te În joc elWitent-a 
~ D&ţiune, - peDtru ei ubi 

patria. 
toate lucrurile au UD afâ.r
avea UD afârtit fi deamăţul 

/lU""·' IL· aDtieamera eom~ 

apuaw deamătului, ca 
IlMfII'I8Cla,U· atril'Ă: ,,muare d~

• .,aalyap democraţia". 
O 1'., dar und. ei vad muar
'ecI_ IULflere, Dafte"e& 
Qoqi pentru. DO., • II.U"I ""U 

a DOMua c;:a. D ........ ~. 

Phaedru.a. 

k 

-
1 .... 

" 

.\ 
:-.1 
I 
I 

Povestea 
Eserocheriile CsermAk I . 

aurului. . . I 

- MarIa Horvâlh nu"e solia lui Pranclsc Csr",âh?-
In doul numeH eomeeutive din CUDO..,t. nimeni. Cu cel S co-

Bravo. am relatat ° mici parte pii al .oţilol' C,e1'lDak - -rom 
din aetlvitatea ,oţilor Csennak. continua a-I numi ata, pentru 
PubUcăm azi a treia şi ultima parte a DU complica IUCI'Un1e - e 
din marele nostru reportaj, U1'- larlf UD pic d. nec&a. Mae.-
mAnd ca celelalte momente din tnd .obu lOii' Webel', afirmi 
bogata activitate a soţilor Csermak In acriaoarea aa, el numai feti-
.1 le adun1m. mai târziu, tn cadrul . ta miel Anica ar fi a 101'. 
unui reportaj, de proporţH tot aşa Despre ceilalţi 4 nu· ştie nimic. In 
de mari, ,i mai cu seamă, tot aşa legături eu aceasta aOfa lui Caer
de interesant, palpitant ,i inedit. mak a afinnat el naşu fetiţei este 

Aceate apuse, IA reluăm firul un consilier de curte. In realitate 
reportajului, dela .crisoarea maea- --8crie Iosif Weber - fetiţa a fost 
trului Iosif Weber din Bratislava. . botezatA de un cârmaci de pe va

porul "SLEPA ILP 66774- anume 
Ceermak a bigam 7 Tukuaoci, dela care IOţit Csermak 

au luat iară, suma de 20.000 di
'Tot tn aerisoarea maestrului 10- nar\. 

bar IOIi:t Weber le &firmi ci 
Mari. Ho"ath DU • ~tia 1.. .. al. JM"e,ti • • • 
aitimi a pictorului uaoe 
Fl'aDciN c:..nnak. .. Din. c81(11 redate pAul acI., ae po&-
După ac::riaoar., aceat FraD- te vedea cA e departe Jncl timpul 

eba Caermak ar avea la Bra- când le va cunoaşte totalul escro
titlava o ~ţie d. eare inci D'a cheriilor eomise de loţii Csennak. 
diyora~ D .. p... Maria Hor- Şi tot aşa de departe pare 'şi tim
.ath, .pUDa ei. odată... DU- pul In care se va ltabili adevirata 
IIlefte Schmidt, odată altf.l, identitate a soţiei aau prietenei s~e 
ti că aclavlratul num. DU i-I Maria Horvathova, femeie urâtă, 

............-~ ~ .............. 
p."". letll.' U",i",. Il •• """i 

- Apelul laneat d. camtataJ d. ........., ... 

Comitetul de patronaj al teatru
lui româneac din Arad, a l&n8at, 
către publicul românesc de aICI. 
următorul apel: . 

Insufleţirea şi interesul cu care 
opinia publică, autorităţile, institu
ţiile şi societăţile culturale, cât şi 
uirecţiile teatrelor naţion~e au 
imbraţişat anul trecut iniţiativa ce
lei dintâiu stagiuni de teal..l.'u rulUA
nesc permanent la Arad, - au ara
tat dela început că ideia este în
dreptăţită la o viaţă de Junga uu
rati şi la infAptuire care cere doar 
IJdl'l»eVul'Ll~ ~1 .buL.oo&.~ A,n~. -
inddmnaţi de aceldJl.:ji tuillailua~ 

mente ae ordin politic, cultural şi 
ae artă, cari au determmat primeie 
inceputuri atât de fericit reaJlzatc, 
Ud prezentim din nou publicului 
românesc ~ Aradului eu chema.rea 
pentru cea de a doua stagiune de 
teatru românesc permanent ~ Ara-

tărAt al dea anul aeest&, In cadrul 
şi spiritul programului executat. 
anul trecut, o serie de cel puţin 16 
piese, drame, eventual muzieA, cA .. 
te o reprezentaţie de fiecare săp
UmAni, Incepind dela 1 Decem
brie, pe un interval de patru p&ni 
la şase luni ' , 

Români, sprijiniţi cauza teatru
lui' românesc în aceste ţinuturi 
fiindcă el este chemat să legitimeze 
în faţa lumei şi în numele unei 
culturi superioare drepturile noas-
tre indestructibile asupra pAmin
tului strămoşesc. O viaţă culturalil 
intensA impune respect, dezarmea
zi şi apropie. Teatrul este unul din~ 
tre factorii cei mai importanţi în 
aceastA operl vit~ă pentru neam 
şi viitorul său. Daţi concursul vos
tru pentru continuarea şi adâneirea 
operei începute. -

dului in concesiunea aaociaţiei zia
~tilor şi publiciştilor români diu. BLANA SAUf ••• 
Arad.-

IncrezAtori in sfinţenia cauzei pd Nevasta unui &mic al nostru are 
care am 1mbriţişat-o convinşi că ambiţii mari. li place mai alea să 
prin mişcarea ce am pornit pl'oml)oo fie elegant imbrAcat. Nu de altceva 
vim o operă Ilaţionali de o semni- da ,tiţl . • • aă crape Popeuea de 
fic&ţie eovârşitoare, tacem ap~1 uill necaz. Alaltăieri l-a oprit pe acum· 
nou la iubitorii de teatru spre a pu-i bărbiţel în faţa unei vitrine cu 
.priji.ni Itridanille ce vor să aşeze blănuri în apropierea căreia le in
pe temelii .oUde un Itezimânt "" .talase un vinzAtor â, cut&lle prl
culturi lJi vor să aervească în acest ~~ 
chip nevoile Ullei frontiere spiritua..&~ ·~Hai dragă cumpări-mi o 
)-- în HtJUuclta b.aini a artei n088-~ I ~ •• zău mi-e atât de ~ 1 ••• 
"'. ..- IC\UIlpa, mea. Il' AI:. fi 

bAtrini, dar cu talent la mfnaJ.. ! 

ni ti dulce la·vorbA, deapre care se 
spune eA a fost euleasA de Csermak i· 
liintr'un orA şeI din Unga1'la • •• J. 

Vorbeam mal lUa ·de totalul lume'fI,. plI':coracte de aceşti aventurlef. 
TotaJizlnd banif ridieaţi din Arad, 
din Bucureşt1, din Bratialava ti cel 1 
luaţi In Iugoslavia, le ajunge la 
aproape 15 mllione Jel. Ce-au făeut 1 
eu banlll ace~. r Da C&-&tI am I 
cu ei' Intrebarea a la locul a" j' 
pentru el dupA cum am arltat. au li' 
mincat pe credit, a'au 1mbrieat pe 1. 
datorie, .'au bnpodoblt tot pe cre- i 
dit, cadouri au făcut tot pe credit. ! . 
Atunci unde ,.unt banii luaţi' Un. 
de 7 IatA o Intrebare la care cu 
gretl 18 va putea rlapunde. numai 
daei soţii Caermak nu .'au gAndit l' 

.ă-l dep uni fntr'un loc sigur sau 1. 
o persoanl de fnr.redere pentru ... 1 ~ 
av •• dupA ce ·ygr apa de blehi .. 
loare fi e1n.d vor ajunge la adinci 
bA trAneţe. Cine ştie... Poate 
presupunerea noastrA, Wvorlţl din 
cumpănirea-Iogică a lucrurilor le 
va adeveri cindva spre bucuria ' 
victimelor cari azi !şi pIlDg banii 
,i-şi blestemi naivitatea fi ceasul 
ri u d.nd· au CUD08Cut pe .oţU 
Caermak •• I 

7 ~. jumDlbabt aal'. i 

Vorba dulee a Mariei HOl'"f'atho- ' 
va, aoţia lui Francisc Cs~rm&k, a 
adus mult.E caraeteristic acest scris 
faptul eA In-Arad sunt ti azi, dupA 
8 luni dela arestarea lor, oameni, 
cari au Increderea In Ipuaele lor. 
Unii dintre aceştia lunt gata al ju
re că povestea celor 7·, jumătate 
kgr. aur eurat ce l-ar avea Boţii 
Csermak, eate adevArati. Unii din
tre aceştia spun că barele de aur 
sunt depozitate la un oarecare ad
vocat dr. Schmidt din Cluj, alţii că' 
e depozitat !n podul casei unei per
soane de incredere a soţilor Cser-
mak, iar. ~ţii. cu fantezie mai bo-
gată, susţin că aurul este ascuns 
intr'o pivniţă din..P.odgoJ;ia Aradu
lui. Toţi lmpreună, viseazA 
numai la timpul cind aoţii Caer
mak 8e vor elil~era din ·,tnchisoare, 
curaţi ca zăpada, vor : v~orifica 
aurul restituindu-Ie sumele ce le 
datoreazl • •• Se poate Intâmpla 

<1 ~ 

li fie fi aşa, elef evanghelistul nu a 
zia in.zadar: daei vei avea credin .. 
ţă numai cAt un bob de muştar şi 
de vei zice muntelui acarta al 8e 
mute, din loc, 18 va muta • • • Dar ~ ; 
Iloi, auntem necredineiotf, nu I:D , 
eVHJlgheliat, ei !n soţii Caerm.ak. • . ; 

Şi aci, încheiem deocamdată re- : .. 
portajul 'DOItnJ, rezervAndu-ne 1 . 
w.pt\ă elt a reyw ele Indati c. le i' 
vor mai produce fapte llollL COD-

, 
'-; 

, 

siderăm o. datorie • Iloaatrl 4eni-: ,. 
luire.a tuturor faptelor ACEl8tor doui ; i 
exemplare de cetiţeni &treini, ve- '1'" '~Y-~IF-.oI. 

tn lloMtri iii 
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~ Iuăn N ojttă scrie' 
\ IMI mi am auzit 
~ ,~ - • II pA Daminie1 vin 
J MIf:.-~ ll'fC' Jeritori la noi 
~ Ia Arad. Apu 10 
1'" o. mlncu me riIa , 'l .. t mam rAngit cA ; , !fie mal trebe II vi-

, ni tentori la or .. ci 
ie!!lt il doarA gestul 

~ la cua orquJul la trebonal, iraşbi
\ rAlme, 1. pr1fecturl ,i la cAmara şe 

I"~ ,1 .. mlUlOl. PA ti 10011 II ti ICrltori 
: . ~ ti tlti lfua lCrie ti nu lucrl nimic. 
:. ~, Apu .. al .. m&f. 1J)W1 ci. clmţllA-

r rile tJlaaIltDor 11 ti lele plinie gl 
. 'r tentor ti mam ti mnierat 10 eA 

, 1 ID eare cinţilirl io mai băga p!l 
:. IICriton tear vini Dumipiel ,1 ca BA 
1) p. laal Intrebat pe domn drector 
~, a l10IIt gI la toaie ti iei mnio Bpua 
.: ci Afla ti. vin DuminicA nUl Icrie
l ton 11 .. eia gin clnţAlAri numa re 
'( ataia car. &eriu cărţi gi ,ICit ,t ver
, j ,urt plntnt fecil, tiele mindre ,1 
i lCl'iu 1. toi .. e cum lCriem ti noi 
ic asiel 10 ti cu domn drector glIa noi 
'tl Iril. Blrava. Noa atun.ti II ICh1mb. 

• 1 ____ ba " lIWD hotlrit II mA duo 
, ' • ~ ti 10 Dnmfnfel 1410 la cureea teia 
I I~ aue. I'l pA malul Kurl,ului Băi 

'. ucul' II ,.Id ci aeri. ti mai fainA 
;I~ a1e&t 1101 a1tI la Blrava. Apa ,eol 
lj ,.,.. "01 m. pA liam\l o .AptA
.1 ..... 
(1 . - la liptlmana fie trleeu uitai 
" II " IPIIA ci vine a Arad on ţir-

, :~ c. eIA li ... au dobito ... ain ti
,~ti lUI,. Da \1rOl&a l' 84181a li ca
Ii n. o flcut Gomnu. TAtArieacu cu :,4omA. )flhalaehl, 1. Bucurieşci. 
1, ,. apa mam du. ~ 10 ai vid cum 
il

l .. ,....." 4ari li clDd 80 Iubit 
) ta. ca JDIIII& pl poI,le. m. l1am 

NADLAC 

- Tot despre faptele "cinstite
ale . blrAului Vlsilie trebuie sA 
scriem şi azi. Cu toate că se laudl 
că i-a reuşit sA ne mute corespon
dentul din Arad am găsit noi pe un 
altul, care tI va "zgândăriM tot aşa 
ea ,1 pruncul lui Palei. Mai nou, 
acest individ, a promi.l unei bande 
de bAtAuşi, In fruntea cAreia le 
afla ocnaşul Boja cu Laudis din bu
jae, luma de 7000 Lei, dacă bat pe 
"domnitorulTiblM ,1 pe !neA alţi 
dout rardi~ti. Din aceaatl lumi, a 
şi dat avans fiecirui ocn .. , cite 
000 Lei. Ceia ce-I mai Interesant !n 
afacerea aceaata, a faptul cA bi

HALMAGIU. 

- 81rmanuI nostru morar Buşa 
a fost fotogufiat intre două statui 
fflmeieşte imbricate tn rochia ••• 
Evei, iar fotografiile vor fi pus in
curând in vinzarea in piaţa RăIma~ 
riului ••• -Şi Doamna, ee bina au 
reuşit I Mai bine decit toate cele 
dela Vaţa aau dela Brad 1 

- In urma cAtorva lucruri o du
dulţi din "PietrarM a primit cadou 
un lacit mare, Uni bine, pentru a-i 
lunee. mai u,or ,i fArI. durere prin 
buzele menite.A fie Inchi.le. De, 
a!}a pAţe,t. cine vorbeşte prea mul
te. 

tiu,U nici n'au indrAznit aA se BARSA. 
apropie de nimeni, trlg&ndu-l pe 
sloari eu banii. • • Baronul U08tru, clkmt ob~nuit al 

••• Noa, IIpuneţi Dv. ce fel de om aceatei rubrici, le tntrece cu rIu
poate fi Visă1ie al nostru, cind tşi ma ••• Cat timp l'a ţinut de ,fIea
face de lucru eu oameni ea Boja t... curlmofenaive, l .. am considerat aşa 

_ Popa Niculae, dupl attata ru- cum e. Dar In ultunul, timp a Ince
tine tnduratA de credinei~, l'a put.A faci reclamaţiuni contra au
apucat II faci lidul 8f. Biaerlel. periori1or ali, cu wAndul de & le lua 
Una tn.Il nu Inţelegem: de ce o pa-- I locul. Evident, dorinta lui nu e din 
rohie aeşa bogatA ca Nidlacul a rl. domeniul posibilitAţilor. Dar pen
mu panl acum tiri .id ,i d, ce tru el &CNt baron - adicA fnv. 
tocmai !n toiul iernii .e a~ucA .1 .. 1 MuUa - 1neurc1 numai lumea, ar 
execute t • • • • fi de dorit ca oraanele ,oolare .1-1 

anchate •• niţel activitatea ,col arA 
,1 ema" Ii-l laneţioneze, doar te 
va lln1ftil 

CURAHONT. 
Gurahonţul a avut liptimlna 

trecutA alegere de primar. Propa
,anda jidano-baptiatl executatA 
printr'un ,efuleţ d, pAdure - prea 
puţin mu,truluit in politici - a 
eşuat, rimanlnd cu buzele umflate, 
iar primar a foat ale. cel dorit ,de 
toatA lumea Cl'tfUd. 

- Vreţi ti primi" "B .... \'OI" ,ra· 
bIIt? 

_ Trimiteţllmecl1at .bcmamen-
tul pe UD .. " pbl la ADul DOU 
primiţi "BNYO 1" .... t1Iit, 

Paltoane pte. Dame 
Cuaplr.1I ..... Ia ....... 

MENCZER 
.. fUacI ..... ' lai ...J lefdal ti .al bUDI. 

ARAD. Palatal , ...... r.u.. 

SALUTUL LIBERAL 

Un limpatie funcţionar deja p 
lectura judeţului are simpatii p 
tonice pentru partidul liberal. 

Miercuri am fost pela prefeetu 
pentru a mi interesa de noua 
a guvernului Tătărelcu. La 
am fOlt primit de acel 
funcţionar amintit eu mAna 
tă intinsA tn BUl In Bemn de 
faaci.lt. UitAndu-mA mai bine, 
văzut insA el degetul mare 
mAna dreapti li era inchia 
tru spre podul palmei, in ... 
incit pArea ci vrea IA arate 
rul patru. 

- Ce-i uta, l-am tntrebat, 
salut mai e ,i lata, 

- Inel patru ani! a fost 
auI. 

Suntem liruri el lalutul a . 
Inventat numai pentru a bAia 
draci 1K' naţional-ţJ.rlnitt1. 

Haine, paltoane de toamn! 
QdJl ~ 1'DP ..... 

HOSPODA 
ARAD 

!t!. EmlnHeu 4. Str. etroeea 

TOT CARTELUL. 
DupA cum II ,tie tntre 

vaidi4ti Ita Incheiat un cartel 
toral. Ceiace nu 18 ,tie tIlal • 
tul ci atunci cAnd d. G. TA 
a proPUI dlul Vaida cartelul, 
ta a rllpuu: 

- Propunerea mA onoreazl, 
eu cu dta mA conaider In carul 
acum doi ani 1 • • • 

SPERANTE SPULBERATE. 
Unui totiu i-. trlznit prin 

cA In .eara eAnd le aştepta o 
mal preoW. uapra viitorul iii 
de i'Uvern, IA alcAtuiaacA o 
naţlona1~ţărAniată, ti .'0 
prin cafenea mai alea eşlor 
IPer::_ toată lumea cun 

, l' ,,1 •• ' triabl 1'I..ta. "am ,.l.u.t 
l l',:8iCKo tot a-l.1 ai dobl~e da D.ilfl 
--l;'anl Ila lDD10 pllcat ca alifanţ,t. Noa 
~' ,~.l. lla" ia oU li huni la cua 
i aom1llâ daei li. poace ţfnie. CA 
i , 1. dari OA aUtant li .81a 11 olt eu. 
L ~1'l1D&N" daciI Ingre,i binte ,tI tai 
i' \; pA CrIt111D atuDfl tumrta biJlie nuţi Bt.TnJfI 
t r ........... b. poN pA trt patra ani ci 

V cea mai reUfiti a cii 
TITLU ONORIFIC colol1llul Bab..eu car. simbu, 18 

dea ti eoment& eu o convingen ,fii 
- Papa t C .. t ala ua titlu oaon. duiofltoaN liata siguri ti mal : ".1IJD,I.! .. ~ ••• luf trag. vo Se Ipune ci UD tmlr mUOI ,1 eu 

<doullDAJL .Apa .e&elo al ti- mln- luflet bun ,1 nobil, a avut de grijA 
;~ea plai ee 1, dresea pA vreme li ai •• eonformeze bunei cuviinţa de t ,eouI" lama eu eurecl umplut. a ajuta văduvele. Aşa, Intr'o lIearA 

tia, 18 ti vedea inatalat In lC8unul , 
- CAnd mama ta zice el eu. primar al oraşului Arad. pe ,a 

lIunt capul familiei, acesta eate un I după chiar .pusa d~e - . c 
titlu onorific.' I ocupa daei intereeele publice' ',' f j,. - GI cind mia mor ti plleut te- ajutue pe o tlnlrl vlduvi care tn 

i li'eile da n1ti una nu mnio plăcut ca fundul grădinii voia parcă IIă le ur
t -"!o tati earia Dio trlmia mai IăptA- ce tntr'un pom. Ceiace ne mirA AI AUZIT CA • • .? 
[.,:~m&a.a triecutl aboJimentu la BAra- este faptul cA nu ştim ci ee elut& - Lanu din Şicula vrea In ruptul 
, ,~_ .. iim nmpir eUJmI pA ttnAra vlduvi tu pom seara. ştim capului a1 fie primar in sat !fi ta-

I,IIMDI " oIopa mnlea gi bu- tnaă el dacA persoana care era tuşi nu are norocul acesta fiindci /J.... I ba Duma ii umbrA. martor ocular 1I'.r fi dUII la ei ,i partidul său merge numai ca racul? 
l,' /A" t-feo batia tol mulţi- t-ar fi Prl'ritfmţal~el &'P

1 
~abPebar fi -it Bdaro

1 
U
b
U.l

11 
ddin Baanta I fdUPI ~ ; j::_. ti 10 rkrit 1. clplţtn& m. obl8rvat 'Pe • a 10111 ru u, ro om. ,.en ea.. v n f' am, I a 

· , 1;11 ... bMi .. Dmio trlmill1U1 a1atul de ludoare, dovadA ci a ajutat-o duala o pomanA, unde pentru ref". 
I ,: ... " trebe ... mai -.cept on pic din toate puterile... cerea energei ,I-a umplut patru, din 
1 '!;,d malltrba' o dom p1nI moi puce eele doubprezeee buzunare, cu 
; ,nmplra ntmI. :Mat rlbd o ţ!ră că ICRIŞ. ă .. i mazlre T , 

. ti tr1gui lADIte. ci ee '-.te mal :triB - Viteazul Chentl, c rul-l ma - Unele dudui dela finna Griin-
i <~OR pUa la ...n. !imna pre malt tari zice lumea 'Ii "Vineze CaiarduM stein din Boesig au inceput să scrie 
, 1, lud bu dţl-"tI mtncea., _ care spre batjocura satului a fost cu degetele pe pereţi in incăperea 

l( JI ..1 b ri bAtut de Tureu-Ca.tău, a'a pUII in unde oamenii nu pot merge decât 
'; - oa p ana e" acu e pAntru capul actualului primar Jiou Mi- j t 

! l'moI. VI IPUD .. ea II pe tit natu pe OI 
~ J:,eI domnu doftor ma !loi giJl Ndaf- hai, ea Il numeaael de cuier co- - U!l tef de am de pe llni. 
i !~ţ:l •• ala .. aerle Iri tlee beeeşAgu- muna! pe un om al aiu. Actualul Teiu, ti-a lullfit teritorul de tan ... 
: ,1,rOa domni.,ct 10 lnereglnţat ea fa- primar refuzA, spunludu-i: daci ţi ,i arabil, fapt ce e in eontradic~ 
t ,ti. Tari, mi cam 10 el doftorul omul tAu eate aş.a de bun, pentru ţie cu ordinele in vigoare T 
(, : "I1o.f: Fla)'IDUO giamu nafnee o trebi ce nu l-ai pua tu de cuier cAnd erai - UD. fmeţionar dela primAria 
i l\i margI ti tel Ia alt doftor agivi- primar, ci-llnjurai peste toU din PI8fCuţa, amator de api din 
~ , I:'\oat ea d d lteeuiueA g1 dragostea C. rutine, azi aşa ,i mAine alt- cazanele da fert rachiu, a confuu
t. \ p&ntra mu1eN mal al. daci muie- CUDl4 dat patul cu linia feratA ti ca ur
i· te. o "'rlbllila lel ..1 .Il dl - Nitte riu flcltorl Dumineel. mare ,'a oulcat fin., da 1-. trezit 
: ~dacI bHgel. II I'eltar.;'t!d I:

a 
nu noaptea au Ipart ferestrele popR mecanicul dela automotoru1 de Du-

i:: :;vrell II pAţucllueru aiea1:a da nu Grigorie, rtlIJine III le fieI minecl dimineaţa f 
, j{~ p1ltul rAbda iii !lU mi gln_ - Lumea vorb~ el Turcu lfÎ - Un JnvAţltor din TAlagiu me-
!.::geH la riu. 10 de el mal bfnie sA CostAu ar fi hotirlt pedepsirea tya- ha cauti pe lub poalele dealului 
t ;JriJMCI In pqie ti Il faci prulllJi buln! Tilinder. Cum, incA nu le dup! ••• iepuri t 
b: .~~ulţt ea Il IA lael abolenţt la BA- I ştie T er;;i.FpC::pril,::a ~: ~~al::ă~ 
t{a~ ~o;'-.. am. Ii blgaţl gl aaml I ŞICuu. lor1 C1l cl.te 20-80 lei p:-zi, dar 
( .:1 c1011l1l1l cb:ector o hotlrft ca "mIe I In Şicula H continui cumrll. abel.. ducea 1. ţlaaaii elin Tia&. 

cere-o. 1Ie'. 
Păcatul este inaă că in afarij. 

intereeele publice mai are un 
vânt de apus ti partidul - în ,.. 
ci vine mai tArziu - şi, după .. 
d_tel. noaatre infon:n.aţiunit III ~ 
Ioana d.iiIlAti pentru. locul 
mar municiplal nu •• amAni 
nume ti nici la fiaionomie cu 
patiou! ti capabilul domn 
BabeKu. 

Dar poate să-i se dea 
in alti parte. De pildA cu 
subsecretariat de stat Bau aşa 
va ••• 

~I tle '"" 
de vlnzare şi de tmprumut 

Arad, atr. Brltiana 'r. Tel. 
Atelier special de !'etJlaUI~'I.... 

pentru: 
.... ini d. KI'it 
JDafini d. ea.leulat 
tocuri rezerYOal'8 

hârli. - ,apirograf - indigo 
toate accelOriil. pentru ........ 

. 'l~ •. klmice am .. abollmentu pl &nu \la academia de -.w.tator1 de &l'UllCa banii prin poml t 

\

'1l1GI\or oal)lti foII. II fi.nItt panl oame, In pn.eut Ind d, .,eame -Va hacţiOllV elia Seblt. voind ca vaiI. IL 
., ~ .. RO". Da 1l\UZla ... ll oare crudl. fUndoi 0..1' ptllma ,oam. II .. oWtoreuol 0&, mai \ll'ltn\ '" 
, :1= Ima. Dor fOlt abolIm8llţt 11 I too.tI' (fuohltrt) al dat f&llmct n o fad 4Ja oomoa leltjtnl, I 'rm.rtt ola&\oriţl IOIUO 11 
, -.11, n. MI ama. fiti etaminţl ti trl-I Ind tIl· alull 1981. tf.mM ».t!UVI\ plIln 0& un fe- ţia_ ,1 coboarA 11 un hotel. , 
" , .. ~ţI bADJ plntnl abollmezit ci ajungln4 In podrum~ prim{ e10r Ol oomuu Doncen1 l-a furat Mirel. ceremoniOi Intreabl.' 

(3Q1I1III Ilpltaţl foaia pA rea... (vezi Ul8U 4. oal_ de acolo). ~ ..... t - Ce vrei, dragA, ti mJ.t. 
pclw. .00000fI'Il41a , .... :-.~~ In eamerI T 

~~~==~-~~'~~ ----~~~~~ 
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