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:Episcopul 
t· ! Roma Il Clorogaru 
i ~ La Oradea, obosit fiziceşte de 
1 munca desfăşurată de-alungul unei 
- (umăfeiti dc mac dar tânăr la su-

flet, 5'0 stins t'piscopul Roman R. 
" Ciol'ogoru. Suf/etul lui mare şi 
- românesc a trecuf În lumea dreo
J r.ilol' să Întâlnească suffetele celor-

falfi tovară§i de luptă pămânfească 
). pi românească. Căci Episcopul Ro

man Ciol'ogaru, În !unga sa vlată 
I~' a fost un pion al culturii româ 

neşti şi al lupte/al' n alian ale. In
? ţepând dela Memorand. Irecând 

~ela Pedagogio şi Seminarul din 
'1 

R"ad, pe la "Tribuno' foi "Româ-
:i. '1ul", până la evenimentele din preaj

ma şi 'fmpul UniJ'ii şi de ac; pe 
~calJnu/ vlăd/ccsa al Orăzii, Epis
~opul Roman Ciopogoru a lăsai 
(Nne ce nu se VOI' şterge nici 
'jală din istoria noostră de aici. 

~~ .lf~c1Jm pleacă dinfre noi, /âsându-ne 
::. oi'. ': I • W 

a' ~··.':~;e c~r:r:::··';1~~;r.·f~/':s~::,";:n~ 
~ 'rul%sul neamului, ial' viota sa, 
u' IJrepf exomplu despNJ cum 'f'ebue 
~ ~ti·şi t5lujească un fiu, rara, /vea
<X mul şi Bifel'lco. 
'n I In fata proaspăfului mOl'mânf 
~. ţ/ela Oradea, ne Închinăm' şi 1'05· 

:) fim un pios: Dumnezeu să / aşeze 
ie· 'fnfl'8 dreptii bui. 

I 

Il·· •• -------------__ _ 

t Să 'nceleze scandalul 
I 
~ Cafeneaua "Pal acel/ inchiriatd 
de trinitatea Lippi-Zsedely-Schcer, 
este iarăşi închisă la orele 8 seara. 

or Cerem primăriei sit ia măsuri pen
Ire Iru ţinerea ei deschisă toată noap
f,e. lea. lilr dacă patronii nu vor sit 
r.u li se rezilieze contractul!... Nu' este 
se posibil ca aceşti monopolizatori ai 
le- taţenelelor să devalorizeze pro
Lpnefatea primăriei! 

Prosl inferprefa' 

:. Guyernul in.tenth;meazti sporirea 
~alarulor maglstraţtlor. Cilleva spu-
nea, gcîndindu-se la actualul scan

,daI politico-financiar: 
- Pe cât de dreaptă e intenţia 

'guvernului, tot pe atâta e de Cu
minte. Gândifi·vă, dacă mai' stă 

al guyernul un an la putere, va tre. 
aî Dlll să se pună bine cu toţi jude
n- c.ătorii de instrucţie ... 

Despre vin 

~ 1 ; Dlui Nedela simpaticul funcţio
nar deja Postă, i se plângea ci
neva că a găsit într'o cârciumă un 
vin extrem de prost. 
~ - 'Nu există vin prost - se 

8. iCllndalizează d. Nedela - este 
I'in bun, vin mai bun, vin foarte 

.. -(un şi vin extraordinar de bun ... 
1 ... l1şa-i! Şi noi wntem de ace
I(j Ş pă rere! 

Redăm azi, - ultima purle din 
tabloul cu functionarii şi ~ularii 
a fabr.cii "Hstra", 

Biroul de salarii: 1. Nesmerac, 
functionar, 12.000 Ici, I. Ujvârosi, 
fUlicţionar, 12.000 lei, G. Ipsi/anti, 
functionar, 7000 'Iei, C. Cl'i.slea, 
luncţionol', 6.000 le/, 1. L5wy, fun
clionar, 8,000 lei, l. Reni, func1io
nar, 7()O:J lei, V'. lIiat;a, functionot', 
3.500 IeI. 

Biroul de confabililafe: E. Szi
lâgyi,. fn nclionar, 14000 lei, A. 
Bichell, functionar. 10.000 lei, E. 
}<ereszluri, funcţionar, 5.000 lei, A. 
Szallai, funcţionar, 8.000 lei, R, 
Coho, funcfional', 5.000 lei, R. Ro
Jlli:lneseu fost Romanovsky, fun
cţiollar, 6.000 lei, 1. Iflihut, func/io-
na", :? 'iDf) 1,.,/ . 

Casierie: A. Bartolof, '-"13:-000 
lei. Arhivă: e. Ispl'Oonic, 10000 lei, 
Control: H. Lasl{er, 1'1.000 lei. 

In afară de aceştia mai sunf: 
Dinermann cu un salar de 1 8.000 lei. 
ing. şef Ştefan Popo.,ici, cu 
25.000 lei, Col. Buicu'eBcu, cu 
30.000 'ei, ing. E. Şapira.direc
tor cu /'0.000 lei. ~'~Iai sunt apoi 
o serie de funcţionari provizorii 
angajati pe câte-o lună -- cu 
declaraţie semnată prin care la 
sfâr~itul lunii se comiderl'i demi
sion aţi fiiră lJci o al ă formali· 
tate, - cu salarii de 1.500-2.500 
lei. 

Şi ·acll rRa .•• 
... Comentariile 1 Indată ce s'a 

publicat prima parte a tabloului 
ni s'a spus că prin publicarea 
lui urmărim vre·u n inleres oare
care. Nu. N'am urmărit nici un 
interes. Dar aproape in fIecare 
săptămână eram bombardali cu 
scrisori anonime în cari ni se 
scriau prăpăsHi despre functio-. 
narii dela "Astra" şi salariile lor. 
Concomitent cu aceste scrisori, 
diferiţi oameni ne spuneau ver
bal, alte grozăvii. Ca să ne scă
păm de bombardamentul acesta, 
- destul de incomod - ne-am 
procurat tabloul şi l-am dat pu
blicităfii. scăpându-ne de "infor
matorii" obiectivi. Noi credem că 
am facut şi fabricii un serviciu. 
scoţând din circulatie toate svo
nurile fantastice ce circulau des
pre ea. 

Dar foluşi ••• 
Odâtii cu publicarea tabloului 

am dat de allă pacoste. Zeci de 
întrebări verba'e şi prin scrisori: 
cum se poate să fie la "Astra" 
atâţîa functionari minoritari? cum 
se poate să aibe salaril aşa de 
mari 1 . 

'2 LEI 

parte! ••• 
.. Şi câteva lămuriri -

Am explicat şi verbal şi cxpli· 
cârn şi aci. că mare parte din 
funcţionari sunt moşteniţi dela 
fosta fabr'kă .. Vagongvâr" şi'nlo
cuirea lor nu se putea face nu· 
mai treptat ca să nu sufere bu· 
nul mers al fabricei·c e drept 
şi âceia că înlocuirea s'a făcul 
:;;i se face intr'un tempo destul 
oe incet!,. 

Cal priveşte salariile, n'am pu
Iul şi nu putem da nici o expli
caţie. Mai cu seamă că intre func~ 
ţionarii minoritari ai "Astrei" 
mulţi sunt aproape fără nici o 
prt>gMire specială, ca Ujvârosy şi 

altii. Aceasta in timp ce la ate 
intreprinderi şi la Stat. functio
nari vechi, cu ptt"gătiri speCiale, 
sunt plătiţi cu abea câteva mii 
de 1ei lunar, Astfel salnriHe as
tronomice ce se plriiesc la "As
tra" nu se pot explica, rărnân un 
secret al fabricei. Nu sunt oare 
produsul inmu1lirii cu trei a cos· 
tului [abricatelor la care se mai 
adaugă 20% {'lIm se ob;şnueşte 
in alte părti? 

Credem că o normulizare a sa
lariilor prin apropierea lor de 
salariile celorlalte categorii de 
funcţionari, ar fi de dorit 

Ceva ce s'ar palea face 
- Sugestii pentru d. Iosif Vulpe -

Despre asociaţia "Consum" şi 
"Inlesnirea" ne-am ocupat în ulti
mile lun i ale anului trec<.lt. [n afară 
de aceste două, în l1rad, mai exi· 
stă o a:\ociaţie similară ... Merem". 
ftceste trei asociaţii similare cari 
permit membrilor să cumpere În 
rate, sunt fil1anţate de bănci mino
ritare, acceptcînd În rândul comer
cianţilor cari pot vinde În rate şi 
pe cari îi finanţează, numai mino
ritclri, excluzând pe români. Cuno(1· 
ştcm comercianţi români cori Cll 

pălăria 'n mână şi Cu lacrimi În 
ochi au solicitat acceptarea în 
riyndul membrilor la .. Consum", 
,,1 nlesnirea" sau "l\lercur", dar au 
fost refuzaţi categoric 

Cu alte cuvinte intreprinderile 
minoritare, cari ajută pe comer
cianţii minoritari să vândă în 
rate - majoritatea ăstor fel de 
cumpărători sunt funcţionarii ro
mâni -- aplică un boicot sever, 
aplică "numerus ntlllus·, contra 
comercianţilor romdni. 

In faţa acestor sittlaţîi ce este 
de făcut? Vorbăria n'are rost. Tre
buesc fapte. Noi sugerăm d-lui 
Vul pe Iosif, - despre care orice 
s'ar spun~, este unul, poate cel 
mai activ. din puţinii oameni de 
acţiune pe cari îi are riradul, -
să iniţieze o asociaţie a comer
cianţilor şi industriaşilor români, 
organizată pe baza celor trei aso
ciaţii minoritare, apoi să intervină, 
fie la banca 'jVictoria", fie ]a ,.Banca 
Homâneascăjj, pentru a le convinge 
si patroneze şi să finanţeze acea
std asociaţie pentru vânzarea in 
rateI spre folosul comercianţilor, 
industriaşi10r şi a funcţionarilor 
români, cari nu vor mai fi nevoiţi 
să.şi dea '-'anul minoritarilor. 

-'~-~";'---

Noi am făcut propunerea, stăm 
la dispoziţie Cll orice alte informc1-
ţiuni şi aşteptăm, acum, să vedem 
ce se va face. 

Credt.m că d. Iosif Vulpe, nu va 
lăsa propunerea în baltă ... 

Criliea cinremologrofelor 
La Urania în spatele nostru 

sunt doui tineri sublocotenenţi abia 
veniţi in oraşul nostru. Pe ecran 
a pare între reclame: Vine ... Jon ... 

- Ce-i porcăria asta, la toate 
cinematogrofele arădane o să vie 
"Ion" ? 

Pe când şi 10 noi? 
La Cluj. cartelul fabricilor de si

fon s'a desfăcut: doui fabricanţi au 
eşit din cartel şi vând sifonul pe 
preţul de cost, adică un leu sticla. 

... Pe când se va produce şi la 
Arad spargerea cartelului de jefui
tori ai banului publicului constituiţi 
in sindicatul fabrici lor de sifon? 

Poale ••• 

Nu de mult, un bine cunoscut 
amic de-al nostr!'. călătoria spre 
lipova cu tramvaiul. In hotarul Pău
lişului, amicul nostru zăreşte un 
izlaz pe care păşteau nişte boi. 

- Mă esclamă el - aşa mi·e de 
cunoscut locul ăsta şi nu ştiu de 
unde ..• şi noaptea-I visez •.. 

- Probabil - replică tovarăşul 
său - că nobilul suflet pe care-l 
porti acum, intr'o viaţă anterioară 
a fost intrupat într'un bou care-o 
fi păscut p'aici! ..• 

... 
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Hălmagiu Despre loterie • 
câştiguri SI. , • • Radio-VoşdogL. ne ci)muni ur· 

mătoarele: La un bal ce a avut loc 
În Hălmagiu publicul s'a bucurat de 
toate, numai de dstractie nu, deşi 
au fost de toate: dudui cu pretenţii, 
cOllfele, serpenlinc, etc. etc. 

- Decid câş!igur;i mari şi putine, mai 
bine puii"e şi mai multe -

Unde mai pui că şi lovu a voit 
să fie regele baiului, sau pardon 
voia sil scoatţ! pe ,Y.(ititica) regi na 
balului. 

Bravo lovule era să-ti reuşească, 
dar ti-a fost prea miel fetiţa şi lu
mea nu o vedea din buruieni, sau 
mi-se pare că ai uitat frizerul acasă. 

Dar "graţiile" dece au plecat dela 
bal? 

Par'că spuneau că le calcă domnii 
pe picioare În timpul dansului. 

Ce zic tinerii cari au luat parte 
la bal, nu le cade nasul de ruşine? 
Era mai bine dacă era balul la Şpa
Ier, noi aşa credem. 

- Gogea ..• pardon Goga, ăla care 
se şi barbiereşte (către fata aia dela" 
gară) şi şi pe alţii barbiereşte
parcă 'aţi văzul barbier să nu se bar
bierească? - rupe o groază de 
ghete din sat până la gară. Păcat de 
ghete, căci de-ar fi pantofar şi le·ar 
repara, dar aşa rămâne şi cu ghe
tele rupte şi cu barba .. nerasă. 

Comlăuş 

Comerciantul român, cu nevastă 
nemţoaică. cel care se ocupă de ce
reale stricate, a invitat, zilele trecute 
la el pe un român, cu care zicea 
că-i prieten Comerciantul, a oferit 
învitatului său beutură, însă nu cu
rată ci amestecată cu toate porcăriile 
posibile şi imposibile, numai şi nu
mai să-I poată ameţi bine. I-a şi 
reuşit dar 'nu s'a rezumat la atâ:a, 
ci cu concursul altora ce-şi zic domni 
- pfuÎ! şi Doamne fereşte! -- au 
început să-şi bată joc de el. Intre 
cei ce şi-au bătut joc se afla şi un 
cunoscut expert în a falsifica iscăli
turile pe biletele de vite şi care mai 
zice că e şi canlor. Vai de capul lor. 
Că şi-au bătut joc nu-i nimic, numai 
acum să se ţină b"ne, că deacum ur
mează ce.j mai frumos. 

Cititi 
J 

Este ştiut că roata norocului se 
'nvâr~e aşa, cum norocul o învâne. 
Posezi un loz, ai şansa de a te 
face dela o zi la alta, un fericit mi
lionar. Dar numai tu şi câţiva alţii 
- puţini - căci ceilalţi pot ... flm'ra 
a pagubă ..• 

Loteria Slatului prevede în planul 
s~u mai multe milioane întregi de 
câştiguri şi fiindcă ştim cât de mic 
norocul unui singur bilet, - numai 
speranta e mare, - am consultat 
pe mai mulţi prieteni .cu şansă" şi 
le-am cerut să ne spună părerile a
supra sistemului de tragere actual. 
Toţi au fost şi sunt contra siste
mului de acum, unii preferând sis· 
temui precedent, iar altii fiind pen
tm un sistem cu totu! nou. din care 
si'1 fie omise CâŞq:\ll Le lIluri. 

Din anchetele lI,ns! re <~ supra. a
ccster chestiuni, s'a cristaiizat I,n 
sistem de tragere şi de repartzarc 
a câştiguri lor loteriei, cu [[llL,! a
parte de sistemele de până acum. 
Sistemul nostru it redăm mai jos: 

Noul sistem preCOniZ(;3Ză trage
gerea fiecărui numf:r în p;we, cu 
omiterea acordăni de câştiguri unei 
serii întregi de numere cum se face 
azi la câşligmile mici. In klcul câ
ştigurilor de milio[s"ne întregi, să ~e 
dea, în general, câştiguri mici, dela 
iOD (sau dela cost biletului întreg 

10 0/o impozit) până la maximum 
100.000 lei; costul biletului să se 
reducă, spre a-l face accesibil in 
straturile sociale de jos şi mai cu 
seamă printre ţărani. Prin acest nou 
g;stem, chiar dacă tragerile ar ţinea 
mai multe zile, 1. se măreşte şansa 
jucătorului cu un singur loz, 2. o 
persoană va putea cumpăra·- Iozul 
fiind mai eHin - mai mul!e rozuri, 
3. Statul fără să piardă nimic, va 
face şi o operă de bine social ve
nind indirect În ajutorul cetăţenilor 
săi egal de săraci şi lipsiţi de bani, 
4, mărindu se şansa de câştig şi 
având şi un scop de binefacere so
cială, loteria Statului va avea un 
scop moral, căci În loc de a face 

.,Unire'n. cugete şi 'n sim,iri ... II 

o poveste cu ciocane şi cllie 
(Urmare din N-rul trecut) 

Pe când să se citească şi să se 
aprobe "moţiunea" şi "comunicatul". 
un vacarm, ce veni dela intrare, lov"i 
urechile congresiştilor. O pioneză din 
apropiere, sări Înainte tot într'un pi
cior şi anunţă înspăimântată: - un 
topor I 

Rândurile din sală îşi perdură de 
acum orice ordine. Larma se îmbâcsi 
repede să teie locul comemorabi I~i 
tăceri de adineauri. Lui Cui Scoabă, 
preşedintele. ii ofili orice autoritate. 
Cuişoarele mai timide de cât oricând, 
năvătiră la ferestre, sparseră geamu
rile şi se 'mbulziră, care de care să 
fie 'ntâi să sară afară. Statul major 
Îşi lepădă toate insemnele distincUve, 
iar secretarul Cârligel îşi luă scrip
tele şi le aruncă În gura focului tre
murând ca un viezure. 

- .,. Tui Illama care vă făcu, 
- tună din uşă toporul, - apu' d' 
ăştia-mi sunterăţi?! • .. 'aidem Cu 
Jăţil" la "circă" I! şi lovi in dreapta 
şi stânga Iăţind cu o izbitură o ho-

. doroagă de cârlig pe duşumea. [n 
cele trei fer~stre se sarde!au cuişoare, 

pioneze, cârlige, scoabe mici şi mari 
- ba, cei cari le ajutau să sară cât 
mai r~pede, erau sulele şi pilele cari . 
îşi schilnbaseră m3.cazul propriei lor 
convingeri şi în ortăcie cu top0ful 
ii impungeau şi îi pilcau pe cei cari 
le stăteau in faţă. Ba, după ce deteră 
de veste, mai veniră şi ciocanele din 
sat şi pândeau sub gardul din preajma 
casei, ca atunci când apăru şi statul 
major, cu Cui Scoabă În frunte, in
cercuit de garda celor mai cu~ajioşi. 
să se întindă o mamă de bătaie, 
soră cu moartea, - ciocan pe cui, 
cui pe ciocan, ciocan pe cârlig, câr. 
lig pe sulă, sulă pe scoabă, scoabă 
pe sulă, sulă pe pilă, pilă pe ciocan, 
- o bătaie intre toţi, cu toţi, de 
care numai intre oameni se mai po
meneşte. Şi se luau de gât şi se tă
văleau şi.şi semănau măselele şi eva
cuările spaimei. Potcoava-pândară, 
călare pe gard făcu, acuşea, pe ar
bitrul acestui match formidabil flue
rând din frunză. Cuele mai mici ca 
să se scape de bătaia ciocanelor mari~ 
se voiau căţărate de gard, de pomi, 
de acoperişul 'casei, dar degeaba, nu 

un singur milionar pe banii celor
lalţi, va putea ajuta cu câte 10 000-
50.000 o serie de aproape 20 oa
meni, cari vor muitumi şi Ţării şi 
Loteriei, norocul binevenit în casa 
lor săracă. 

Ceiace e de subliniat, că lozurile 
neliind mai scump!;! de 100 lei, ţă
rănimea română, azi extrem de să· 
racă, va putea participa şi ea la 
joc, să-şi încer..:e norocul, care de
sigur nu va ezita să bata şi ia por· 
ţile ţărăneşti, aducându le pe banii 
câştigaţi câteo văcuţă cu lapte, râ
teo grapă nouă, un plug de fier, un 
acoperiş nou la casă. Credem că e 
mai echitabil astfel, decât de a da 
unei persoane totul, iar altora nî· 
mic, sau de a rămâne toate câşti
gurile mari băncilor cari nu pot 
vinde lozurile din cauza sistemului 
actual şi a costului lor mare. 
k.i _, 1 b+ 

Minfş 
DuminiLil era să albe loc sfinţirea 

şcoolei nou d{;dită. Dar n'& avu1 ioc, 
pen1ru efI primarul cine 111:-$ eu '? 
- a voit puc şi simplu siH f gu
r('ze r1llr1,c!c p'": ;ab.a de marmoră ce 
urma tia se aşeze pe un părete al 
şcolii, alături de al altor per~onali
tăţi. S'a prins În~ă de veste la timp 
de intenţia primarului, tabla a fost 
lu::!ă jos, expedială la Arad pentru 
şterg~rea numeiui dlui piÎmar -
cine mi-s eu? - iai sfinţirea amâ
nată. Vezi dom'je primar ce făcu şi ? 

.l,..lpsi§ţ ~op:i de,~ş_c(Je!t,§ije făcuşi 
ŞI U.e ruşlIle. D,ir la ascuI{;1, DUIlH
nrdt, când ai stat toată ziua în 
casă, n'ai tras o probă de plâns aşa 
de ruşine şi de ciudă? 

Indiscutabil 
Un avion cu un pilot şi-un ob

servator se rătăcise. La un moment 
dClt observatorul exclamă: 

- Suntem de-asupra Scotiei t 
.. - De unde ştii? 
- O cucoană cârpeşte un ••• 

olla-gum .•. 

se puteau, căci cădeau, mereu cădeau: 
]e lipsea o lovitură de ciocan ca să 
le fixeze pe locul dorit. Ciocanele 
mari erau insă angajate în războiul 
cu cuiele mari, ca intr' unul dela 
Thermophyle ... Ciocanele mici, iz
beau şi ele, cu predilecţie În cuiele 
mici ... 

,- Ei, vedeţi că fără noi cădeţi de 
pe gard şi de oriunde,... concluse 
un cio;;ănel spre a convinge un cui
şQr căzut În genunchi la picioarele 
lui şi carc-Î implora graţierea. 

Cui Scoabă, care se ţinu bine in 
luptă, ca un Miltiade, văzând ma
rile pierderi ale confraţilor, ceru şi 
obţinu pacea. De bucurie, încetară 
şi văicărerile răniţilor, şi, care şchiop, 
care 'ncârnit, ruga pe câte-un cio
can sau ciocănel, acum paşnici, să·i 
îndrepte. Şi, d' atâta animaţie şi to
vărăşie, amândouă taberele, con
vinse că pricina nemulţumirii şi a 
certei sunt pilele şi sulele, tăbărâră 
asupra acestora şi, nimic, numai să 
le omoare, dacă de fire mai pru~ 
dente, suIele şi pilele n'ar fi recu
noscut şi acceptat de 'ndată supre~ 
maţia adversarilor şi nu s'ar fi pre
dat Înainte de a fi simţit fiorul E-
denului... " 

[ar după ce se răsfirară şi ultimii 
nori ai vrăjmăşiei şi apăru şi luna 
somnolenfă, beligerantii aflară de 

.. 

La inc1.'pulul campaniei duse ~ 
noi contra activităţii vameşilor, şcftr: 
servi~jlll~i fina nciar s'a fost· aprin\: 
amenll1ţand cu <lnchclă contra <uf 
torilor campaniei. De ce, ea uşor ~ 
spus, când se ştie că printre v~:' 
maşi are nepoţi, cari la rândul la: 
au datorii de plătit, fie la particu 
lari, fie la bă 'ci. Acum, după C. 
v~maşii /tu fost rllulaţi, şeful set' 
viciului financiar tace, pentru q 
protejaţii săi au fost mutaţi tot I 
vămi bune lIl1de- şi pot face mCQ 

drele ca şi acolo de unde au pl!' 
cat. Cine să- i controleze? Şeful b; 
roului vamal? E cumnat cu Şefi 
serviciului financiar. COlltrolorul 
Ce poate face el dacă e pus intr 
ciocan şi nicovală? 

Dar ne vom ingriji noi ca primă 
ria să nu mai fie păgubită de aceş. 
vămaşi "conş!iinc:oşi." ; 

Şofronea 

Primăria comunei Şofronea - pub 
Iică concurs pentru ocuparea pos 
tutui de primJr şi licitaţie pentr. 
furnizarea unei duzini de mătur 
pentru a mătura vechiul consili 
comunal. Avertizăm pe postulal1ţi, c 
numai aceia vor putea candida ca 
vor frecventa biser;ca în toate săI 
hMorile naţionale, nu ca unul car 
<1 fost odată pri mar. 

Sfătineanu, .,;'.0 "rgen' Bal 
scrie ande eşti t 

Chişineu-Criş 
- In curând se va deschide t 

nouă şcoală de dans, a cărei maesh 
vor fi Bujorel şi Pelix Columbacu 
Fetele cari vor să rămână fără pan 

..;illi. ii pjcioare .. sunt rugate a .re îr: 
scne . , . " 1 

- ABriuţa şi Subţirica, sunt stJ! 
pilrale ilcntru ca impiegatul "Drugă 
Iău" nu mai dă pe aici, de şi-I aş! 
tcapfă mereu, curate şi spălate, ~ 
dl\pă cum ne spune condicuţa vizt 
tatoarelor la baia pubHcă din sat. 

- Este vorba să apară din nOI 
gazeta "Sentinela". Cineva rău d 
gură, a spus: Multumim frumo;; d 
aşa "Sentinelă"care'n timp ploio 
îşi părăseşte postul !... 

•.. Şi cam are dreptate l... 

bine a descinde la birtul ~ Cuiul Ş 
Ciocanul" pentru a se cinsti şi, unde 
precu m scrie îl} hrisoavete cronica 
rilor, beură ai 'iloştri, nu cul'~hrtn 
ci cu ocaua, de se 'mbătară "cui' 
d'atâta ,.pileaIă" ••. 

"Deacum - aşa se scria În "mo 
ţi unea " nouă, comună, - noi do
cane şi cuie. trăind în frăţietate VOIT 
avea grijă că şi dacă vom mai jzb 
capul cui:'lor, să nu doară şi d'a 
ceia dc-acJm tot ce vom constru: 
case, garduri etc., să fie din mate 
rial moale ca de brânză şi de clis 
şi să fim buni laolaltă ca pita, că; 
nici cuie fără ciocan, nici ciOCil 

fără cuie nu-şi vor plJlea face rm 
turi le decât cu puteri unite şi '1 

tovărăşite şi cu pUa şi cu suia. 
(ss) Cui Scoabă, (ss) Ciocănel Ba 
rostu, 

- Huraaa ! ... fu semnul entuzial 
de aprobare a celor prezenţi. ! 

- .•. aaască!! aprobau şi ci 
beţi ~cui" şi cei cari se mai "pileau' 
Şi adoptară în unanimitate de ma~ 
comun, cu acest comemorabil ev~ 
niment, marşul cuielor, pe care-l câll 
tară răzleţiţi de pe sub mese şi cj 
pe mese, cu capul plin, că ci-că 
"Pe ulita armenească, trece-o şatrl 
ţigănească, .. " 

Cara-Giall 

._.-...._--""----_ ... 
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: di SA.\\BĂTĂ, 25 Ianuarie, orele 18, 
cf~;!l sala mare deia Crucea Hibă: 
'in~ Jc:Et,!UL DANSA1'!T al REUNIUNll 
au fE~EILor~ .ROM~NE U.NITE. 
r li S.;,\\BĂTA, 1 februane. orele 21, 
văin S3.'Ol11elc Cercului J}1itf(of', SE-
10 RATA DANSANTĂ a r~EO, 931NF. 

ieu "CLOŞCA ~. • .• 
C DU:\lINECA, 2 Februarie, In sa-

~eJloa"ele Pref'2r'furii ;udf(lJlui: BA-
• ~ LeL REUNlUNll FE,\'\EILOR RO-

~ : ~lE ,t 11\1."1.1\ • 
len I 
pl! Calendar 'ea~ri.Î 
li SAMBĂ T Ă, 25 Ianuarie, orele 9 

efi seara, la 'Featrul Comunal: Tur· 
'ul neul "Teatrului Vesel din Bucu~ 
nu reşl;', cu OTTO ELEFANTUL. 

: Jum;necă, 2 Februarie, ora 9 
mi seara, 'l'urneul., 'teatrului Regina 
:eŞ.Mol'ia'· reprezinta piesa: NUNTR 

'de FiNGIN7' 
. Bilete la Diecezană. 

IU; Pe:d,.u Motiument,;I Unirii 
)OS Vineri, 24 lanuarie, ora 5, la Pa
nb latul Cultural, va avea loc a IV-a 
tur şezătoare culturală in favoru1 fon
sili eului pentru "Monumentul Unirii". 
i, c Va confcrenţia d. GrirJore Trancu
ca laşi. Programul va fi complectat 
săI de Corul Teologilor, o echipă a ele
cal V cJ.1 " dela Lic·,:ul Ghiba Birla şi 

:"Q'c:hestra Ptî!iţieL - ' 
S:L:te ia Diecczană, 

sai 

E• d ... • , • rae.e •••• 
La înfiintarea aeroportului, primă-

i ria s'a angajat că va plăti, până la 
e i 1 Aprilie 1936, trei funcţionari ne· 
esti :esari aeroportului. Primăria i-a şi 
leu ;)Ialit până la 1 Septembrie 1935, 
)au- ')e atunci incoace, bieţii oameni 
~ îrţ'~Jllai VJl7'!t IITl h~n. Cid\ 1111 ~Ilnt 

rtonJuri. Dar În timp ce pentru sper
SU' ~urul Kiss se găsesc 15.0JO lei, pentru 
Jgă ei nu se găseşte nici un mijloc de-a-i 
aş! plati. Încât bieţii oameni trebue să 
~ ceară parale de acasă ca să nu moară 

.. iz~ de foame. 
lt I Unde-i moralitatea? Dar echi-
noi talea? 

ci 
.s d Scurt cireui' 
oio In CGsa unei tinere şi l10stime 

I văduve, a avut loc mai săptămâna 
: trecută un scurt circuit. fi doua 

~zi dimineaţa tefefonează la uzina 
" electrică: 

I Ş - Vă rog ~ă-mi trimiteţi un 
ndf monteur priceput că toată noaptea 
tiei m'am chinuit c'o lumânare .•• I1m 
an ;JV"t scurt circuit L.. 
cuii 

Cea,Iă con;ugedă 
mo- In selectul club "Uoyd", s'a în~ 
d~ tâmplat o ceartă într'o familie din 
VOR "lumea bună". Doamna, anume, a 
izb considerat de ptiţini ba'1ii pe cari 
d'a: soţul îi pune la dispoziţie pentru 
,trui intreţinerea casei, pentru bucătărie. 
late In timpul certei, doamna a esclamat: 
:lis - Mi-a trebuit mie căsâtorie?,. 
că( Dacă nu mă căsătoream, ce admi~ 
)ca; rabit puteam trăi din saI arul tău t 
ros 

it -Mare mirare 
tia, 
Ba Un ziar anunţă: Banditul Grosz a 

a avut şi 'n Arad o sucursală, dar 
, n'a putut face nimic cu ea ... 

da!, ... Mare mirare! ... Or fi arădani J mai şmecheri ca el fi 

B 7' ft ţlof 

'''. :, 
1 ", 

Mă fratilor are rumânu gila Baccni o vo;t!"ba îşle ca--' 
şinie ară cu domnii grapă CII îundu, al io aş fi zis allrei da 
domnu derector nu ma 11:1sat să ierl.:!i f1plt nşe am p:iţlt 
noi tălrl Iara rumânea că cu domnii care fac pulil!c<l ŞI l;:j e 
or fjeut protecţie ltl Gros ăla CageJ'o şio furat a1cic~a mi
lioane gi nu le poF numiîra pă tăce gegecele gila ziişie 
oaumeni stranşi grămadă. Apu asta vine cam ~~şe ca noi 
ţăranii talpa prii cum să zăşie aliegem gepulaţi şi able:~ap 
ca să facă policica şi să nie fie mai binie. Am arat «glcci 
cu îi. Noa dară ei În loc să nie facă binie sapucă gi blfls(t\· 
măţii cu Gros şi cu al1îi care fură gin averea lării. Apu şe 
fură făt noi trebe să plăcim cu darea cu duhanu şieI scump, 
cu răip;ellurile fIe sor scumpi şi ele şi cu aleile. Aş~ dară 
cum zi~e arvocatul Sabin yin Buceni, In loc să nie fIe mai 
binie nie mere Wt mai rău până odată nio fi aşe ge rău ca 
atunşi când ceai punie saţi gri'ipi holda (u fundu după .şeai 
~ămănato. Că Ilie mere rău mai este o hibă cum spunia 
în redafţie un predn fJÎ<lln domnu dereTtof Precillu lu domnu 
dereftor 10 întrebat ca fJi şei rău in lume. AptI domnu de
reHor o zts săi spună că el nare vrieme să plspunc)fl la ght
şHOl'i. Şin!unşia precenul Iu domnu dereftor o zis că benzi· 
nnÎ ge vinil Noa o zi~ domnu dereftof. gi şc benzina. Ge 
a~ei(l o T(lspuns precinul cr~ ge când (ăr:e cftruFUe şi 1110(0<1-

răle Îs mânncc cu benzină făli boii, măfJarii şi caii sor apu-
cat să facă poHcică. 

Non vC!Jqi şie !lIcrtlri faine vă scriem noi aişi in 
"BărmJII" .'$1 voi ni~i nu hăili să nie frămiceli aboli;1.cntu. Apu 
să şcip eli dacă nu trflmiceţl mă duc in tara angHuşului şi mă 
fac acio împărat că imp5ratu Iar tUlTIn3 o murit. 

Al vostu 
luăn Noitfă 

Electrică« diiJ Iădiac »Uzina 
COi1dUSă slreini! 

De ce nu se angajează un rOJnân ? 

Despre ULill~l [!cdr;c;1 din Năd
lac. revista noastră s'a OCiIP(jt În 
(',ît("vn ptl11l':r~ ,1:1: 2:'j·"x- r:'.._,Q'"t:lt7nJ ' 
cum şi de cine, este condusă (J. 

ccastă uzină. nu trecut de atunci 
câteva luni, timp în care s'au fă
cut puţine schimbări la această 
uzină. Schimbările aceste însă n'au 
avut darul să schimbe întru nimic 
vechile ~obiceitlfi/( cari erau acolo, 
ci din contr~, populaţia comunei a 
început să fie din ce În ce mai 
intrigată de faptul că streinii, În 
loc să fie înloctliţi cu români, sunt 
menţinuţi şi pe mai departe la 
conducerea acestei uz.ini. Se ştie 
că fostul director a fost înlocuit, 
dar In loc să fie numit un român, 
a fost numit tot un minoritar, care 
pe lân~Iă alte cusururi, are şi pe 
ocela că n'are niCI macar pl'cgă· 
til'ea ce a avut·o fostul director. 
l1ctualul conducător este Dras51;/!, 
care înainte era simplu electrician. 
Di Il inform(1ţiile noastre rezultă că -

acest individ este jidan creştinat, 
Ntl ştim ce motive (lU determinat 
fu.l1 iliu.~. clonlllului notar pnhl:c 
Grozda din Pecica, care deţine 
majoritertca acţiilor dela uzină, ea 
să accepte pe acest individ în bi
rou! preferdndu·1 unui româll, care, 
pe lângă că era romc1n, rnni era 
şi versat în chestiuni de aceste. 
Motivul invocat, cci adică a redus ... 
personalul este oare cum! nu prea 
potrivit. Şi să vedeţi de ce, In 
timp ce romdnului i se spune că 
..... n'am post, dar te voit! avea În 
vedere", la nevoie. - se angajează 
un minoritar! Şi! mai este ceva: 
de ce pentru români se sis~ 

tează, respective se reduc pos· 
turile, iar pentru streini se •.. 
creiază? [\111 putea avea răsptlTl
sul? Ne oprim azi Clici, pentru CI 
continua în numerile viitoare să 
desvăluim alte laturi ale acestui 

Radu. 

. , . La conc~rtu! dat de Muşe
tescu-Dâmbo'lHa româl'lii arădani 
au luat parte Înlr'un număr foarte 
mic, pe când dac?t era vorba de 
concertul vre-unui nzinoritar, ar fi 
fost acolo to(i 1 

.•. Pe lâllgă fiecarea ceaşcă de 
cafea servItă. după prânz la care
neaua "Dacla~ se aflexe::lsă o carle 
de vizită prin care domnii sunt în. 
vltaţi să poftească in sala de joc 
deoarece ÎI:cepe jocul de după masă r 

" •. Pe iichidC\rea Industriei de 
Vată din Arad, ziarele minoritare din 
Arad şi Timişoara, se vor lua de 
cap! 

. .. In urilla repnrtajuiui de săp
tămâna trecBIă, despre Willy· bar, 
membrii socic!ătii bune, au început 
să-I frecventeze. 

Explica"a • •• 
Este curios, că după fiecare scan

da! politic sau economic din Bu
cureşti, disrare câte-un politician 
de pc flrmait~(~n!ul vieţii politice. 
E:<r:icil1!a o avem, povestind urmă
toarea anecdotă: 

Intr'o comună mică s'a făcut re
ccn~ământu1. Comi~iunea ce recen· 
z[lmânt a constatat cu stupoare că 
populaţia este aceiaşi ca şi cu 10 
ani în urmă. 

."- Sp:me uomnule primar - se 
adrcse!1ză U~ r.~en1b!"u ~~ cOln~51e~ 
cum se face că în satul acesta po· 
pulaţia nu se sporeşte? 

- Se sporeşte, cum să nu se 
!;porească - răspunse primarul -
clar lucrul stă aşa: de câte ori se 
naşte un copil. de atâtea ori dis
pare din s"t câte un flăcău ... 

Paza bună •• 
Stăpânul casei, În lipsa soţiei se 

adresează frumoasei cameriste nou 
angajată: ... 

- Şi, spune. î~i plac copii? 
- De plăcut .Îmi piac, dar tot 

mai bine ar fi dacă domnul ar avea 
un pi c de grijă .•. - răspunse ca
merista, bănuind unde ţinteşte dom
nul. 

Inrrebare şi ... efecl 

Asoel:\ ŢIA SPORTIVĂ RO .. 
MÂNĂ »GLORIA" ARAD 

S'a 'ntâmplat. Garantăm. 5ăie
ţaşul lmuÎ avocat, întreabă pe ta
Mi său· 

Expliea'ia - D~ ce fiecare DmnÎnecă e 
scrisă cu rosu în calendar? 

No. 9-936. 

Publicaţie de licitaţie 
La data de 27 crt. ora 16, va 

. avea loc pe arena Gloria licita
ţia pentru darea În chirie pe timp 
de 2 ani a buffet-ului. 

Caetul de sarcini se poate vedea 
la Fabrica de gaz, între orele 8 şi 14. 

Arad, la 21 Ianuarie ] 93'j 
Preşedintet Secretar general, 
Ing. r,ipa IndescUra bil 

In noaptea de Marţi spre Micr- _ De aceia pentru că şase zile 
euri, contrar tuturor ştirilor. cafe-' 
neaua "Palace" a fost deschisă trebue să lucrăm, iar Într' a şaptea 
tot timpul. trebue să ne odihnim. Şi Dumineca 

e ziua a şaptea. 
.•. Dar nu pentru că ar fi avut _ Şi atunci toată lumea se odih-

clienţi, ci pentrucă ... s'.a făcut cură- neşte Dumineca? 
ţenie genel"QIă... _ Da sigur. Şi eu şi mămica şi 

B ·J " tu şi bunica .•. 
, an u _ Vai ce bine-i! munci mă laşi 
Este epoca in care băncile şi in- să dorm Dumineca in patul vostru ? 

treprinderile îşi publică bilanţurile. 

Med. Univ. 
au' • •••••••• ~ •••• ~ ••••••• sM •• a •• ~ ••••••• c •••••••• a~ •••••• 
nar, ., 

: Reslauranlul JI UER Mar,i: Papricaş de pui, 

Oare, acum in Jegătur@. cu asta, se 
va putea constata, care dintre cine
matografele cartelate stau mai bine? 
Răspundem printr'o anecdotă: 

Doui copii stau de vorbă: Dr. Tămaş tdihail 
ev~ 

câfl' 
i <k 
-că 
'at~ ~ , 
Ilai! 

: ARAD H . co~ă. • 
.. JOi: Spmare de iepure cu 
: gogoloşi. 
: Abonamente la prânz şi seara t Vineri: Ciorbă de peşte din 
~ cu pretul cel mal redus 1 peşte viu de Mureş. 
11 
•• ~a ••• w.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_ ...... __ ;........ __ '=..- -1'" • .: ~:. 

- Tatăl meu este mai bogat de
cât tatăl tău ... 

- Pe dracu, - răspunse celă
lalt, - atunci tu calculezi la averea 
lui tatăl tău şi banii cu cari tatăl 
meu îi datorează... ... 

-~.... .." 

medic denttst şi boU de guri· 
Cons.: 9-12, 3-6. 

Arad, sir. Eminescu 
etal 1, uşa No. 5. 

10. 

J 
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Bpavo! 

Rifcă din Dudeşti, 
fenomen spaniol 

Advoca'-garderobier 
In sc1plt'lmLlllt1 trecută s'a des

bătut în faţa Tribunalului l1rad 
procesul intentat impotriva Jlor 
ing. Şupira şi ing. Hugo pentru 
cnmă prin imprudenţă. Un lucră
tor a îndoit greşit o conductă atin
gând·o de-un fir electric. Pulini, chiar dintre cei cari 

practică mişcarea coregrafică prin 
sălile de reuniuni ale sezonului. 
vor fi dispuşi să admită că Înainte 
de a fi un pretext de punere în 
contact a două frupuri ce se 
caută, dansul este o lnaltă formă 
de expresie a sufletului omenesc, 
care, îşi verifică in arta lui, aceaşi 
nizuintă spre frumos ca şi in 
celelalte domenii ale esleticei. 

Iar cei cari ar căuta să con
frunte un atare adevar pe ritmul 
orgastic al dansatoarei care che
ma libidinos pe amatori sub pre
textul unei exibi1ii de arlă, la o 
cafenea din localitate, acum câ~ 
leva zile, vor rămâne de-a dreptul 
stupefiaţi, de concursul pe care 
l'au dat pe neaşfcp!aie sore a se 
consuma un ultragiu grosolan 
al pudoarei elementare şi al bu
nului simt· 

Esie drept că indignarea noa
sll'ă a fost temperafă numni de 
t'ât prin inlerventin unor raţiona
mente foarte ascutHe şi imbata
bile. Ni se spunea anume că 
aci e vOlba doar de un nego1. 
al unui cafegiu, Îl1tr'un local pu
blic. şi aşa mai departe. Coman-

slre. Rifca din Dudeşti,-care a 
trecut pe aci drept o atracliune 
mondială. de sânge spaniol, nu-i 
vinovat de toate acestea ... Există 
un singur vinovatin numele căruia 
se petrec asHel de exibifii. 
un vinovat in favorul câruia pic
dăm aci. 

Acest mare vinovat. şi in ace· 
laş timp un ultragiaf este dansul. 
Dansul căruia dela anticii lui 
Lucian, şi până la Sergie Li far, 
practicianul Operei franceze şi 
teoreticjanul contemporan a unei 
dândiri subtile despre coreografie 
ca expresie. de înaltă semnifi
caţie, a vietii, i-se Închină fru
moase strădanii şi mii de ca
lomnii. 

La acest dans, devoţie erotică, 
expresie de viaţă, şi formă de 
gând pur, ne~am trimis compa
siunea in seara in care conre
tăţeana noastră îşi masacra oribil 
conformafia şoldurilor, In tlerâ~ 
derea elementare!or cerinţe ale 
genului. 

Căci dansul nu a meritnt acest 
ultragiu, iar noi. acea - păcă-

leală. P. X. 

La dt;sbatere a fost intero9Qt 
Întăiu - de către d. preşedinte 
Jenică Popescu -- d. Segal. 

- C(iti al1i, ce ocupclţie etc .•. 
Ce f'(?!ig;une? 

- f11ozaică. 
Il venit c1poi rdndul d-Iui Şa pira: 
- Cdţi Cll1Î, profesiunea, starea 

ci vild de. etc ... 
Despre religiullc ... nimic. Pro 

babil o ştia d. Jenicd. 
In sfârşit s'a dat sentinţa. Dlui 

ing. Şapira i s'au cerut doar d~s
pă~Jubiri În drept civil. D, ScgălJcă 
a fost condamnat la 500;) lei a
mendă şi-o lună pensiune COlll
plectă (inclusiv uniforma şi garda 
care să-! apere de câini şi răufă
cători) pe timp de-o lună, În sar
cina statului. 

l'ivocatul llstrei a fost - cum 
se şi ct1venea În rxomânia - d. 
dr. l\ell a cărui contribuţie a fost 
exact cât a unui garderobier de 
club: deşi n'a scos o vorbă tot 
timpul, la sftÎrşitul fleprezenfa/iei 
a tinut - ctl multă aptitudine (n'a 
fost niciodată ~JC1rderobier?) - pal
tonul şefului său d, ing. Şa pira ... 

Ce onorar a luat d. dr. Kell. 
dam ente practice cari sunt, se •• -__ •• _______________ e _______ ++I11 __ _ 

ştie, necrufâloare, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Toluşi, dreptul de a ne im
potrivi unor atari exibi1ii nu nj~l 
poate lua nimeni; şi el este al 
mullor oamani de bun simt cari P bIe e e 
au plecat cel putin nedumeri\i U 1 ca 1 un 
dela un spectacol al urâfului, care ~ ~~.. _ -~':.'."-'~ "'.-"-"-- -, ___ ,_ . 

~-'-"~·if-"t.Orismnaf .~ s'o~~~punen: I:e ............. S'e aduce la cunoştinta--~celor interesati că Primăria 
şopltte - cu mgădulJlta, ŞI In 1\11 .., 1 ' A -, , 
asisfenJa celoi' cari au datoria să lnUnlCIDIU Ul , rad, 
protejeze bunele lllorarLlri, dacă '" • d F . 
nu şi bunul simt. In Zlua e 10 ebruarle 1936, ora 11 a. m. 

Bineinleles, spectacolul s'a 'Con
sumat - consumat cu adevărat 
- şi nu vrem să îndreptăm ni
mic din moravurile nici din pre
tentiile de gust ale vremii noa-

II şfie 
Domnul - ai să nu-i spunem 

numele - e În conferinţă intimă 
cu soţia asupra modei: , 

- Şi spune, peste 10 ani cum va 
fi moda? Rochii lungi sau scurte ? ... 

-- Nu mai pomeni de asta, • Cum 
te cunosc eu, peste 10 ani nu te 
vor mai illteresează femeile nici 
dacă vor umbla ... goalel .•. 

EI vrea s'o 'aie 
Unul dintre amicii noştri (nu-i 

nici Noe Gurărea nici Prâslea) 
făcea o curte turbată unei fete. 

- Eu sunt co o carte deschIsă 
- îi zise fata Într'o zi - trcl)[lc 
să mă şti citi ... 

- Da? [Hunci nu te iau de nc
,vastă ... 

- De ce? 
- Pentrucă eu citesc numai 

cărţile pe cari mi le tai singur. •• 

va fine în biroul Serviciului Economic, camera Nr. 59, 
a doua Jicitafiune publica, cu oferte Închise şi sigilate, 
pentru furnizarea alof 

6.000 (şasemii) kgr. u1ei pentru motoare cal. I-a tip 
B. (mediu iarnă-vară); 

6.000 (şasem!Î) kgr. ulei pentru motoare tip Regal 000; 
1.000 (unamie) kg'r. ulei de cilindru valvolină cal. I-a, 

pe seama autobuzelor Municipiului Arad. 
Licitatiunea se va tine În conformitate cu art. 88-

110 din Jegea contabilitatii publice şi potrivit normelor 
de licitatii în vigoare. 

Ofertantii cari vor participa Ia Jicitatiune \'01' depune 
odată cu oferte (care se va înainta în dublu exelllp1ar) 
şi garantia provizorie de 5% din valoarea ofertei, in 
numerar, ori efecte garantate de Stat, iar oferta se va 
face numai În baza caetului de sarcini tip O. R N. Nr. 
E-25. care poate fi văzut în camera Nr. 59 a Primăriei 
Municipiului, în fiecare zi de lucru. 

Arad, la 21 Ianuarie ] Y36. . 
Primăria Municipiului Arad 

Nr. 33.369/1935. 

JI • ",...., .-.sI OU%f ca .... 
... Cele scrise în numărul din 10 

Jemuarie se refercLHl la baciu. 
Petru t-kliduc din Guruhonţ şi, 
acum ştie că de ce ti f1juns 101. 
fooie? ' 

... La Ineu, toţi trdi~sc în b'JI1ăi 
îl1ţelc~Jere, cii nu se l1]ai face nic~ 
o intrtqă, nimeni IlU vorbeşte pe 
altul de rău, ... dOllr C1Ştl din CJt1l~' 
în ccînd câte-o mică ceartă? ., 

... La Butenl, I11GÎ sunt de \'Jn~ 
zare două lanţuri de pc1mcî!lt dir 
banii cărora se va acoperi o c(Jsă 
din... Brad? l' 

.. ,RomârwI ăla slăbuţ şi punto 
fm- din Gurahonl. vrea să se în· 
soare? (Probabil J'aceia e aşatJ. 
serios !) ~. , 
Nădlac ;] 

- CINEMA. In curând ma~e!e~~ 
film: "Maimuţoiul". - Rolul prin-oa 
cipal este deţinut de celebra noastră~u 
"vedetă" loşca Kohn. Ir' 

U d ·" d l 

- Il" omnlşor - ce se cre ee c 
simpatic - după informajiilece le ~ 
avem primeşte dela o doamnă - aşa~~, 
mai bătrână, - frumuşica sumă d .;~ 
500 lei pentrucă-i pune 'n mişcaie ... \,;1 
motorul. .• ~ 

... Noa, că a eşit cuiul din sac ! .~~ 
Ne miram noi de unde are el bani'~ 
să se "înţolească" aşa elegant. - ~~. 
Dă-i 'nainte, că dai bllle!' 

- Popa Nicu'aie, mai nou, s'a:: 
lăsat de cunoscutele-i pl'mhiiri~- in" 
jurul marelui hotel "Do~nik" .. ' Acum,~ 
- după datele ce le avem - vrea' 
să adune han; pentru a putea repara :' 
zidul sf Biserici, - Apropos, pă
rintele! Cum stăm cu chestia lui 
Sziics-lfIil113rul? Cum se face ca 
deşi nu s'a reparat anul acesta nimic 
la Bi,erică, toluşi buge!ul, alât la_ 

. cheii el' 't f;j la venit~). este aceias 
suma ,( hC-lle pClIlllS sa întrebăm. -

.-- De ce becurile e'ectrice de pe 
străzi lumineaze aşa de prost - par' 
că ar fi "şIei turi" nu becuri? -

- Este adevărat că moaTa •. Z56-. 
fia" are un stock de 135 vag0ane! 
grâu şi un cont curent la bancă, de-[ 
10 milioa.ne? Dacă da, de ce ·IlU e 1 
vrea să fIe moară comercială? Vrea kl 
să peardă statul??? - ,'i~ 
Sânlana B 

Oricât ţi-ai răci gura inlrcbând pe tăJ 
primarul şi notarul din Sântana, de N1 
ce ţine ca funcţionari la primărie, ~ 
pe jidanî Eibenschutz - tatăl şt eri 
fiul - nu vei primi nici un răspuns. U I 
Şi nu vei primi nici un răspuns nici lUI 
dacă-i vei întreba d~ ce nu vreau .Of 

să vo rbească româneşte ca nd ill-bi- il 1 
rouri intră vre-un românaş de-a.lIRi 
nostru cu şubă 'n spate şi opinci în ,aţ, 
picioare •.. Şi noi cari aveam naivi- ise 
1ate să credem că toti funcţionarii Ni 
de stat şi comunali trebue să cu- re;] 
noască, in vorbă şi scris limba ro- npi 
mânea~că ! ... Ne căim acum! 8m 

aparefin "ecareSâmbătd 

A.bonamente: 

gUI 
,i I 
U, 
11ill 
ces 
le 
luli 

NE 
linj 
hei, 

........................................... SI. tlil ...................... " ••••••••••••• ~ pentru oraş: ]50 lei anual 'OSJ 
• • penlru judeţ: 120 lei anual f : ZWACK Fabrică,f,de Lichior, ; pentru instituţii şi intreprin. ~lt, 
• It •• deri, 1000 lei anual. ' 

i Rom:şi ~ Cognac S. A. Arad i Abonamentele ~il 
f STRADA MIRCEA STANESCU No. 1-3. : se plătesc inainte! Ilr~ 

.~ R '1 1 't f • Director: laI 
" enaml U ŞI 00 e se găsesc de vânzare la : SIMION MICLEA Iritl : UNICUM pro~us!'e ZW' JlCK toolemagzinelebunede : Redacţia şi administraţia: taU 
: fabrice. H coloniale şi delica'ese.: Arad, .'rada Alexandri No. 8. ~fh 
•••••••••••••• .,. iti •••••••••••••••••• 01 •••• _ •••••••••••••••••••••••••••••• !.~.!.!.!.~_~.!.!.!.~.~:--.!~~~~~~~~~~~~~ i Il.j 
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