
----~.- ~~ , . ..-

'" te (! ~- -::"0 _-o~_ -" 00' " 'J 1 
"J"'p .... ..; ... 

Gn l.·'~r n.l 
Ar ~'>d 

.___ ..... L- .'-~'"-.'w'-'"'-_-~ ___ 
":,,.~--~ 

3 LEI 

. ARADUL, ORAŞ PE.TROLIFER? 
Senzationalele descoperiri făcute de un inginer petroJist -' Aradul va fi dărâmat:şilreclădit 

la Şiria - Sondagii în fata primăriei - Mureşul va fi navigabil -

[

Declaratiile dlui ing. Ossiceanu, directorul general al soei efă fii , pefrolifere 
~,Steaua Română"-

lT'o intâmplare extrem de in/ere- - Cinci guri, ca cinci văgăuni s'au des- de "as ageri fşi făcu lntrar~a. Un capitol plictisitor 
.14 şi difl care numai un redactor chis IIi 10 perechi de ochi aşiră instan- Redactorul auto-vădut se'n fip~ 
.~ ,Bravo!- putea eşi 1n mod ono - taneu din orblte la auzul acestor cuvinto se lângă ghişeul portarului şi 

afIS ajuns în posesiunea uno,. iH- Câteva secunde nici unul nu putu pe () reclamă a SOCietăţii de tel; .. 
-jiN,d asupra 14f10r lucruri. pregăti- scoate nici un cuvânt. foane notă namele ca să nu mai 

~ mar~ taiNd, da,. cari vor ref/olu· dtla un pol. Câteva minute după 

Technica luării unui intervicw n'o mai 
redăm aci pentru că ar insemna si ne 
lungim prea mult. In schimb, vom rela
ta cât mai ddaiJat cu putinţA, celelalte. 

~ ~ răstuNlol jundamelltal întreaga Ordine ••• " dispOZitii • '. aceia VIni la masa noastră din 

~ 
Avem conducători, dar... nu I avem! ' 

G Aradului, Dar stupefa[!fitl. uimirea fără hali: 
I să luăm Japtele în mod ct"ono- margini incepu, S8 cedeze;şi câteva - E lată rău. mă! .•• Umle Dar, înainte de a face l;Uooscute ci~ 

k, Injufături cum numai in redactia profesorul Mrazec, geologul ăI de titorilor noştri toate lamuririle primite 
I unei gazete ca ,.Bravo IlO se pot a fost ministru şi "reşedinte al asupra vizitei acestor interesanţi oaspeţi, 

Mijloacele de Informatie .• ' auzi se'ncrucişeară in aerul cu _""""'!~!"'!!"'''''"'''! __ ''''"'''!'!!'!!''!~!''!'!'''''''!''''''~~ __ ..................... ~''''"'''!~~'!!''''''~~ 
~~uri seara. pe la orele 9 jumăta-. miros de plecare din hallul hotelu. 
IIIl1ll dintre redactorii . noştri.:---- tie- lui. 
riIorlt - a .agătat o clamă" - cum - Dimlne8tă scoetem gazela! 
~e'ntre burlaci - şi s'a dus cu - decreti solemn directorul -
Iii !lotelul ,. Central II • Când a ajuns Tibi!... Na 3 paU • • • şl repede 
tel'" hotelului, a văzut câteva auto- ]a Oiecezană poate ajungi acolo 
Iri cari descărcau pasageri şi bagaje echIpa .Ecoului". Opreşte- j I Dacă 
Ir!sa.nte. N'a dat importantă faptelor nu, sii scoli muncUorii din fundul 
I pilrul1s în hall. La ghişeul portaru. • pământului. . • femeile dela expe· 
o multime :le domni gravi şi o Ia- ditle, idem ... Tu - se adresii 
iOt cuvinte anglezeşti. Lucrul incepu 81tuia - la redactie, in doua cea
Ipară interesant şi trăgânj mai de suri să fii la Hpografie cu adresele 
Itpt cu urechea, auzi şi câteva cu. abonatllor puse la punct! - Tu, 
I frantuzeştiJ cuvinte care.} făcură - către altul - te duci Ia tipo
• elibereze de _ • • anexă, şi printr' grafie şi-fi scrii cancanurile de Vineri 
l:itjar să alarmeze intreg personalul vână azi ..• Noi rămânem aci şi 
~'tîoDaL tăbărâm pe francezi să scoatem 
I jumătate de ceas mai târziu. adecă dela ei fot ce şliu. 
ri la 10, eram toţi în păr În hanul Cei trimişi plecară. Redactorul 
~Jlui ,.Central ll

• Iără anexa pentru care venise la 
\ buzele fiecăruia flutura intrebarea: hotel care fu insarcin81 să şterpe
- Co-i ? lească portarului lista pasagerUor 
• Si vedeţi - incepu redactoru1 sositi, îşi duse misiunea la îndepli
il! - aci'n hotel au sosit nişte englezi nlre schimbul unui pol, 'recut din 
amoricani - nu ştiu bine - ~i buzunarul directorului in cel al por-

I dnui francezi . _ • tarului şi avurăm lisla: 
• EI şi pentru asta trebuia să ne 
j într'un suflet, aici? 
- Staţi şi lăsaţi. mA l'i termin ! • • • 
ioe, trigând cu urechea la francezi, 
I auzit vorbind că in noaptea asta 
lOSeac câţiva geologi, ingineri con du· 
ti ti navali , . • 
I Dlai lasă.i dracului! • . . - Ce, 
IIlntem gazetă de informaţie ca 
IW.. să ţinem seamă. de cioe vine IIi 
ti din Arad? - se risti N:ăsml!riţă 
Iii, favoritul cucoanelor din Arad 
• Tael-ţI fleanca şi dacă l1u-ţi place 
-te d'aci la cucoane. da pa urmă Bă 
It ceri nimic! - interveni un altul 
• Tăceţi şi Iăsaţi-1 să termine,
i linişte directorul nostru - ce ştiU 
!II poate eşi din chestia asta. 
- repede! ••• 
• Na, în douA cuvinte: ăştia au 
1" ItudJeze ce capacitate au dci. 
leit cit petrol pe cari • aşezat Ara
• , • Ştiţi acum? 

Cine * sosit? 
Caswal Hf?rb€rt, geolog, Mag

ren O' Clilf, inginflr pidrollst. Edi· 
80n Swedt inginer construclor. 
Iohn Howard. profesor de geolo
gie la universitatea din Cinclnatti 
comandor Oliver Mac Gretlnwish 
din flota fluvială americană, co
mandantul portului Omaha de pe 
fluviul Mis8uri. Ray Janaway, 
de legatul institutului Cam€glfl, 
dşoara Alice Baneicault. ateno
dact,'ografă, Charles Chevreng, 
delegatul institutului financiar 
Banque de Francfl ei de Pays 
bas du Paris. 

E vorba d, o chestie urioasă 
- îşi dădu unul cu piJrerea 
dar cum dracu n' am mirosit· o 
noi până acum? 

Abia terminarăm cu inventari
erea celor sositi şi an alt stoc 

"X 

o IăIDurire şi O 

Fiind informaţi că reportajul no· 
stru "Cine-s socrii?" apărut în nu· 
mărul de săptamina trecuta a lui 
~Bravo r a dat naştere la interpre. 
tări pe cari nu le-am intenţionat şi 
la cari nu ne-am gindit nici un 
moment, interpretări cari au voit 
să arate că am vizat câteva distinse 
personalităţi din oraşul nostru sun
tem datori să revenim asupra lui, 
deoarece situaţia este cu totul alta: 
noi nu ne,am gândit nici un mo· 
ment şi intenţia noastra n'a fost să 
jignim pe cineva. Prin reportajul 
"Cine·:'i socrii?" voiam doar să facem 
o şarjă, o ironie la adresa tinerilor 
cari se lasă prinşi in mrejele vreu
nei legături sentimentale, fără a cer
ceta în prealabil măcar - intr'un 
mod superificiaJ - trecutul şi ono
rabilitatea eventualilor socri. 

In c~ priveşte pasagiile in care 
se vorbeşte despre mentalitatea şi 
sistemul ce incepe să se generalizeze, 
precum şi a celorlalte cari au putut 
fi greşit interpretate, precizăm aci, 
că în primul rând ele au fost făcute 
in baza unor informaţiuni greşite şi 
necompIecte ce autorul le avea de
spre faptele cari i·am sugerat scrie
rea reportaj ului. Nimeni nu s'a gân
dit să critice măsurilor luate contra 
, - ~ 

Acad~miei Române, a ma i vlmit 
Ossiceanu. dlTectorul geneTal al 
societătii p"tmlilere ,. Steaua Ro· 
mână" _ comandorul Florescu din 
flota comerclald a Dunării, Ter
n/ceanu, din minIsterul industriei 
şi comerţului şt Simlan dela Banca 
Românească . . • 

- EI, atunci - zi,e dJrllclorul 
- hai sdi 'Prind,m pll ăştia şt 
să-I Intrebăm CII caută la Arad. 

punere la pu nd. 

viitorilor gineri, căci, desigur, aceste 
s'au luat având baze temeinice şi 
legale - ce nu pot fi puse la îndoia, 
Iă şi cari ]a nici un caz nu pot fi ge
neralizate şi concentrate într'un sis
tem perimat de răspunderi. Ele vi
zau in afară de tineri - numai şi 
numai pe acei părinţi, cari voind 
să-şi vadă fetele măritate, Întrebuin
ţează. în aceste scopuri orice mij
loace, fără a se gândi nici un mo· 
ment la consecintele ce le-ar putea 
suferi ei şi tinerii cari se căsătoresc 
cu fetele lor. 

Aceste lucruri le-am înteles noi 
in pasagiile menţionate mai sus şi 
le-am făcut pentru că. de multe ori 
am asistat la o stare de fapt - fa. 
vorabila - inainte de că.sătorie şi la. 
o alta, absolut contrară, după căsă
torie. 

In tot cazul regretăm foarte mult 
că puterea de exteriorizare a auto-
rului reportaj ului n'a putut reda 
aceste idei într'o formă care să evi
te interpretările eronate, şi - sperăm 
că prin cele de mai sus am înlătUr 
rat orice umbră a greşitei interpre~ 
tări, dind in acelaş timp, o cuve
nita satisfacţie celor cari, din caU7.a 
defectei redactiri, aU fost în credinţa 
că i am vizat. 

credem nimmt să aducem un reproş ge
neral tuturor conducătorilor oraşului 
dela Unire până aci, exceptând - natu
ral - pe cei morţi, inaintea mOTmântu~ 
lui cărora ne inchinam I 

TembeUsmul nostru 

Prin urmare, din titlul acestui 
reportaj - inceput prin glume şi 

(continu.are in pagina 3-a) 
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Nădlac 

- Nu se lasă nădlăcanii la ară· 
danil Vor şi ei ... telefon automat. 
Dar nu numai atâta! Au intervenit 
pela Bucuresti, să li se şi facă. In 
acest scop, Societatea de Telefoane, 
a delegat o echipă condusă de 7 
ingineri, 40 instalatori şi 4 camioane 
să se deplaseze, azi, Joi la Nădlac, 
in vederea punerei in practică, a 
nouei centrale automate. Echipa so
seşte la ora 2 d, masă în "Piaţa U· 

• ~. u 
nIru . 

- Cunoscuţii filantropi nădlăcani 
Dr. Paul Oprişa şi Chicîn Nicolae, 
preot, au donat, pentru scopuri de 
binefacere, suma de 50.000 lei. 

Acest gest a produs o senzaţie ne
maipomenită in urbea noastră, cu
noscută fiind personalitatea celor 
doui uameni cu greutate. 

- Dacă n'aţi auzit. v'o spunem 
noi: lulian Chicin dascălul s'a făcut 
cel mai de treabă băiat din Nădlac. 
Nu ne mai ameninţă cu bătaie şi 
nici pela Cicago nu se va mai duce. 

- La .Uzina Electrica" s'au in
locuit toţi străinii cu români. Era şi 
timpuL. să se facă lumină. . 

- Dt. lvan Bujna, tinărul advocă; 
ţel dela noi, a fost numit jurîs~con
suit al unei Societăţi cehe, din 
Galaţi. Asta, după vizita la Bratis
lava. 

- Halasyi Bela; este grav bolnav, 
în urma prea deselor escapade ce 
le-a făcut! 

- Invăţitorii toţi s'au spovedit şi 
cuminecat in vederea sfintelor sărbă
tori. 

- Gdbor loşca, a câştigat marele 
premiu "Gorilla", la concursul de 
frumuseţe din Honolulu. 

- Ala care a cumpărat pulloverul 
să facă bine să dea dispoziţii oame; 
nilor să nu arunce ... gumm (cauciuc) 
inaintea ferestrelor, pentruci-i şuş
pect! 

Şeblş 

TânâruI nostru, cel despre care 
am scris că nu mai bea, s'a supa
rat foc! Efectul imediat a fost. că 
s'a apucatiar2ş de beutură spunând 
prietenilor sai: beţi mă că io plă
fese! Să ştie aia dela "Bravo!* că 
iară b<!u şi nu crut bautura! 

... Nouă putin ne pasă, dar parcă 
tot am vrea să ştim: care doctor 
l-a oprit dela băutură? 

ŞJcula 

S'a făcut o serie de avorturi şi 
anume: a) avortul varuiui din groa
pa dela dispensar, b) avortul dlui 
Michi d.in preşedentia sectorului [neu 
al unui anumit partid, e) avortul 
dlui Barar Petru din demnitatea de 
prjmar al Şiculel d) avorrul d-Jui 
Ciurdar Pa. vei din domnia de cassier 
comunal. insă nu acesHa ci o che. 
reluşană muri. Cu ce material a fost 
inlocuit varul dela dispensar. tot cu 
simîle elemente au fost schimbati 
şi ceia]alti avorta ti. 

Domnule SthOf. sunt în pericol 
.ambii parti": 1. ,. Ţara nost· şi Il. 
numarul .Urmaşilor Noastre*! .,An. 
feue!!" .Anbalaj!" .Lâna!" 

Pentru ştiintă meritaU aplauze 
asemănătoare cu cele incassate de 
.Nănaşa· În ziua de 1 Mai 1936. 
Atât politia, cât şi Aradul-Nou se 
pot pitula după .. Thonet". 

.... ' nc taP'. .. .. 

Croitorie Militară şi Civilă 

I 
• :eA 

Gica Pârvulescu 
executi uniforme militare şi 
costume civile cu preţurile 
~le mai avantagioase. Arad, 
Str. Moise Nicoară No. 14. 

• n 

Bravo! Nr. 20: Nr. 

I 
Vio Ininişan, 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mâncări mai 12 

eftine 
la _ R e sIa ura n 1 u 1 B u c:: u r e s 1 i, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

« • 

luăn Nojită scrie 
Mo td batul 

minie gându 
cumpc'lT clop er 
tace agica il 'inte 

Ro-~n.·~--- de d"" , ...... >3..... para a •.•.. 
- Ruşinosul caz delia N.ăd,aac -

nSă faci ce zice popa, dar să nu 
faci ce face el! ~ este un foarte cu· 
noscut dicton, care - in cazul de 
faţa se potriveşte de minune, la cele 
vreau să spun, mai jos. 

birou. Atât dl notar MiCUt cât şi dl 
primar Tiriac. sunt acţionari ai coo' 
perativei române5ti şi, logic ar fi ca, 
toate cele necesare primariei sa le 
procure dela .Librăria Românească". 

Ei, dar ce fac aceşti români, pen~ 
tru cari romanismul este o ... paradă? 
Se aprovizionează cu toate numai 
deJa jidanul Weisz ... 

şi se! tâp cuş~ b;e~ 
cap. numa m~ _ 
tc'l frlce! sd ni al' za 
gc'lsascd vo ~I 
ee aşi ein oraş Ei. bll 

sd mll mânşe ca Doamne mUlet lnte 
îs a/şi la noi in Arad că dara ea Il 

acum no fost Iarbă pd marg 
drumulai şi ni şi pc'l dolma gll4 ,C~I 
răş. Noa da ama dupa şie 1/7 ~10. 
asta carie so purtat mal rdu - c 
nievasta tînără so mai aUltat O~ .lunC 
mam cumpdral şi io clop ee -:-: 

In comuna noastră ia fiinţă, încă 
în toamnă, o librărie românească, 
societate cooperativă. Dela înfiinţare 
şi pănă azi, cu toate piedecile puse 
de câteva liche1e, s'a desvoltat foarte 
frumos, chiar peste aşteptări. Când 
s'a'nfiintat şi·au luat - in princi~ 
piu - toate oficialităţile, angajamen~ 
tul că toate cele necesare pentru birouri 
se vor cumpăra numai dela "Libra
ria Românească ~. 

Frumos, nu? 
Deci, .predicăm noi ... 

ne'mbătăm cu vin" ... 

UitativtJ bine la cip sd V/gell "a ~ 
apă, dar îm stă CU el şi CII cami~u gaa tO~1 

Mgat s~b prima glia clop. AI, d~ 
spun gzrept că ge când arn e a 
clopu aiesta gl paie in cap ls ,t~' 

Aceasta. poate numai de aceia, .ca 
să-şi vadă urechea plătită" ... 

Ei bine, până azi nici o autori
tate - dar absolut nici una! - nu 
este elienta "Librăriei Româneşti·, 
ci a jidanului Weisz, cu toate pre
ţurile foarte reduse ale Librăriei. 

De ce? 
Vâ spunem noi: Jidanul - cu 

metodele cunoscute - ştie să-i facă 
pe domnii noştri - aşa zişi "maaari 
români" - sa cumpere dela el ... Ca; 
douri, peste cadouri. şi, eventual şi 
din câştig, ceva procente ... 

Să luăm pentru azi cazul Primă
riei comunei. Primăria are, natural, 
nevoie de multe rechizite pentru 

Domniile lor, cari pretind că sunt 
"cei mai mari români". nu găsesc 
că procedeul lor este o palma dată 
domnităţii noastre româneşti, prin 
atitudinea lor de mai sus? 

Ş'apoi mai e Ceva: 
Toate cele procurate de DV. dela 

jidan sunt platite cu preţ dublu! Ci, 
ne înghite diferenţa de preţuri? 

Spaţiul nu ne permite sa scriem 
mai mult despre această ruşine, dar 
de incheiere, pretindem tuturor ro· 
mânilor - şi in special autori taţilor -
să se aprovizioneze numai şi numai 
dela Libraria Românească unde pe 
lângă calitaţi mult superioare celor 
jidoveşti, preţurile sunt cu 50% mai 
mai scăzute. 

S'aude d·lor Micu, Tiriac şi Co ? .. 

Radu Ciobanu 

feşior gl insulat. da numa on ŞI 
mal cumlnce. A~e mis 10 aJIII e~ 
fiş/orU carie să duc amu la c mun 
ca rogacUt darc'l numa dupd 
nil plâng fecile şi nLfVesttle gln 
Apu ş( aşielle plâng I!toJicea 
eucele când Vin la ,ătame nu Trebu 
tâta sd mai gânJ!esc la mulerl~' ţ-; 
sat până îşi găsesc câte o slu :slin5 
gin oraş capu pă urmă şcia' : 01 s 
sd fard. Atunşl ftcJle şi ni 
gin sat pot tă plânge cd la 
nu lte mat pasa .•• 

- Ma tat am vrui 10 să I/a ;:jjC ~ 
gl câltd mo dus domnu drecl, n!ru 
cornegle sa vad on comegeş pd ~i diJ 
1 anast. Mă şi şie să vă SpUI! 
comegieşu asta ei Tănase o 
gl nări gi sa stai vara la 

_ ... _""_ ... _ ... __ ..--........ __ ""_ ... _ .... __ ..-....... ""_ ..... __ ............ _ ......... _ .... _""-_ ........ '_ ...... "" ......... ""'-__ .. ___ ..... __ .. _--- lor şi să dormi ge amniazâzl. 

Almaş 
- Unul dela noi, şnech<;;r m::re, 

a dat naştere la multe ;;orbe în sJi. 
Şi anume, femeUe dIn Sot vorbesc 
ca de când i-a plecat vevasta. s'a 
dus la o b?bă să-i dea.... unsoare 
de dragoste. Dar deg~aba băiete. 

ca nici mama pădurii nu te mai 
iubeşte! 

- Un altul, ăsta-i m'3i cu mot, 
se zice că nevestei iar fi cumparat 
numai ghete de box, iar alteia de 
lac. Mai al dracului! 

- Fjăcăii baptişti din R~deşti, 
văzând că vinul dela Glaser nu mai 
e bun, s'au mutat la Gligor. Dlr 
aS'fa, numaÎ să nu păcătuiască'n saI! •• 

IOD G. Palin«Ja~ 
.i-a des«:Li~ Lirou 

ad'Vocafial in ® 
- ARA.D - t 

Sir. DUInLra~a 
Roşie No. 1. 

Hălmagiu 

- Miiionarui a cărui piţigoi a 
fost mâncat de o »ştig'inlc." şi a 
cărui tortă a mâncat-o Mo'siÎ, pen
tru a- şi înmulţi milioanele, va des
chide o mina de carbuni. A şi in
ceput să lucreze la ea ... 

- Tioerii dela noi ŞI dela HăI· 
măgel, au farut serile trecute o vâ
nătoare senz.'!tionalâ: i:lU impuşcat 
toti brotaceii din băltlle din dreapta 
şi stanga drumului ce duce din sat 
la gara. 

- Unul, de c.urând venit la HăI· 
magiu îşi rupe picioarele după ... 
inima unei fetE:'. 

N'ai noroc băiete. că Inima fetei 
e dată unui inginer! 

Gurahonţ 
numa asta no lost hibc'i că 
mândru şi mulce blăstămă/ât o 

Unu, Gheorghe pare· ni-se din Zim- comegJeşul dsta. Dar comeg/tŞi!. 1 au 
bru, b3Pllst caşatorit şi cu familie, . o adus CU iei gin Bucurtş~ s;z~ ~ 
Dumineca dimineata a JU<tt parte Ta- ŞIUTdd gi muieri pd carie li '. CaCI 
biserica lol' baptista, iar după masa mal mat guoalie la uoameni. S i ~. ~ 
s'a dus la b3la de piatra unde s'a rau mă cu bur~cu gol şi nn~ ,:dlC1U 
inch:nat la icoana" Sfânta Marişca" on plelc gl pânzd la rădi1ş/na, .'. Lu 
care a proeclat moara 'n vânt pe lor acolo ingei pusă Tuşlntan: :l~tc 
deaiul .. Budaia". S.ujba a durat câie. Mai avea şillrda aşeia de I ŞI I 
va ore. până s'au schimbat la fată - on p!eec gl pânzd pe! ţâţe. /' '3! ai 
de atâta inchinăclUne. nu ca să le "scunda nllma Si In 

Fraţii în Crislos ce zic la asta? sard când or gJucat lele. Api! .)j d 
Cum stăm cu biblia dle predicator? mat sor apucat mulel/le a/~:i. J a j 
Br d 

gioaşt da nu aşe ca pa la no: 301 
a ş~ fişiOf numa tele întrtJ lele ~ :re pi 

Proprietarul unui mare hot~l şi geal ed so băgai iuda le It~ ,rofu 
restaurant deja noi. a mâncat foarte tălpi. Mii şi iera comeeia plJm sItu 
mult piper sau plorică. Acest pro. domni şi le scUpeau uacu şi l! rl~, 
pri~tar. minoritar fiind, batjocoreşte rau balile gln glltă când sd ra m 
foarte des pe românii ce-j trec pra- la tâmpit got a muierilor, DfI ii'll·tru 
gul. Hai numai h:H. ti-o calma ea- spin cd gl când mor facut d, ;jpt~~ 
reva nervii de nt!~i mai mânca in trL taţi pă lumie nam vdU! :reopl 
veac zama caldă 1 tâcea muieri goale la on lo~::''le , 
Peclca-Rovine mam tăt mnierai cum nu II prim 

- Simpllflcul "finanl" Ghiuri B. 
a rămas de ... ciiruta ce franSDoarta ' 
obiecfele secheslrate ale unei vă
duvioare cu fală mare ... 

- Locuitorii din Pecica se vor 
mula in... Peciea Maghiară Î8f cei 
din PecÎca M6ghlara se vor de
plasa in ... Planeta MarIe! 

- Cunoscutul avocat din Pedea 
M1tghiară, Dr. Ivan Băneşm, a de
mislonat dela Nationaltărănişti. Dsa 
s 'a înscris imediat in partidul natIo. 
naJ~creşlin. 

Senzaţional 
Jot s'a îmegÎstrat la Parchetul 

Tllbunalului Arad, O piângae a diui 
Bozgan, directorul închisori!, prin 
care aratd că a împTUmutai soţilor 
Csermdk. Inchişi acolo, suma de 
20.000 Ltl, pentru garantarea ctJ; 
reia l-au dat poliţe, despre care nu
mai IllterJor a constatat ca nu au 
acoperire / •. 

Ce ţi-e dom'le şi ca increderea 
asta 1 ... 

Da lele batc'lUe foca in loc să mi s~ 
,u~lnie or inşieput să cânce : am~n 
râdd. Ha mtJ bacile Doamn/e, ~ ca 
că lele nau nlşt om pic ge .~ di~ 
Da domni inşiepurtl sel bntă ':luni 
pălmi şi se! strâje eli lea pld nu, 
mai vreau. Doamne câtă min:l. nol 
a~ ~~ 

Şi mam . uitat pântră dol/!.~·~ cari 
văd că şints. Apu am VăzUI.:!rn 
eln oraş şi gi pă sace. Ba ': ca, 
loc am vdzut şi nJeşce făla /~. 
mmte cu muierile lor aduşi ti ~a 
neamurI gt domnt şe lle au, Pl'l11U

d oraş. Când am vazut mult/! - a 
şielea mândre gl la saee mal1l No.) 
git că Doamnt taind ar II. ';ea . 
după şee Să duc la lele in s~ I·~ob~ 
să gesbraşie şi iele in pclelec, p al 
sd le arâ ce Şi la şeilalţt paOli . cale 
vdzuf rele la cornegle la Arad· ~ el 

l\T A II ·eo 
,uoa amu să mat rdmi'iJIt/" a·u' 

ioşi şi să ni~ iramictlt obolimâ ~ 
Al vosfJ ~ui ea 

luAN NOfl te ~e 
()I)~ 
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I ARADUL, ORAŞ PETROLIFER? 
(Continuare din pag. 1.) 

linte de haz - se vede că e 
,ba Rici mai mult nici mai pu 
'decât de descoperirea unor 
. zică minte de petrol în sub

'al oraşului nostru. b bine, descoperirea acestor ză
iate de petrol, după cum vom 

lea mai jos, s'a făcut in baza 
r indicii cunoscute de majo[i~ 
conducătorilor noştri şi chiar 

!aici. Aceşti conducători, şi chiar 
. _ cari prin profesiunea noas· 
suntem mai mobih şi mai li· 
. _ am trecut fără să ţinem 

.i. de ele. Am trecut, şi con-
"atorii oraşului - începând dela 
ari şi până la ultimul funcţio; 
dela serviciului tehnic - au 

:ut de asemeni. S'au facut co· 
.. şi comitete pentru salvarea 
redresarea Aradului, dar toate 
murit, toate s'au înecat în in .. 

diferenţă şi tembelism. Vorbe, vor
be şi iarăş vorbe. Conducatorii 
oraşului şi noi toţi cetăţenii lui 
vorbeam mereu, În timp ce Ara
dul se ducea spre pieire, Incet dar 
sigur. Să ne fie de bine şi tot aşa 
de... ruşine I 

A sosit momentul! 

Dar, cel putin acum. când nu nu
mai streinatatea, ci chiar America 
se interesează de oraşul nostru, tri
mitându·şi aci reprezentantii săi. să 
fim la Înaltimea momentului, să ne 
dam seama de importanta lui şi sa 
găsim un mij oc ca să ap3ram in
teresele oraşului cât mai bine. Am 
fost conduşi d~ un tembelism fero~ 
ce timp de doua decenii de viată 
romaneasca. Sa ne trezim a.,-:um 
când ni se prezmtă prilejul de a 
face ceva şi pentru totdeauna. A' 

tragem atentiunea tuturor conducă~ 
torilor oraşului - de aci, de pe mo
desta tribună a acestui «Bravo!~ -
ca să fie la datorie, să vândă ban· 
dei de americani cât mai scump pie
lea noastră şi a oraşului întreg! Ne 
facem această datorie, ca nu cum
va pe urma să se găsească vreun 
imbacil care să spună: ziarele au 
ştiut de chestiune şi nu ne-au atras 
atenfiunea asupra importantei ce ea 
o prezenta • 

Noi, scriind ceJe de până aci şi 
cele ce vor urma în acest reportaj 
- cu pretul scoaterei gazetei în 
timp dl'! n03pte şi cu doua zile mai 
inainte ca de obi::elu - ne-am fâ
cut diitorL 1. • A :um e rândul celor 
ce fiR Îa mâna pâmea şi cuUtul! 

Aceste spuse, trecem la expune
rea informatiuniior primite dela m· 
teresanîii o,,,:;p,<,!i ai oraşuiui no3tru. 

eclorafiile dlui dire~lor general Ossi.:eanu 
Trebue să iau lucrurile dela În· 
t- au fost primele cuvin:e ale 
:s!insuI şi slmpsticul directa ge
·:zlsocictatii petroHfeJ't~ "S1eau3 
lna· - ca sa aveti şi dvs. a
.1JI explicofia feptelOl' pe cari 

!I'enit sa le cercetam în mod 
r;:jjC şi sa facem toate preg:>ti
oen!ru radicala schimbHe a si
r;i din Arad. Vă aduceti 4lminle, 

1
1ur, pentrucă dvs. gazetarii a
o memorie mai buna CI a ce

~ili muritori, că anul trecut, cu 
~l sapaturilor fâcute de So:ie· 
~ de Telefoane pentru aşezarea 
kilor subteranFt in mâi multe 
Fi au f05t observJte răbufniri 
line subteran::'. De aci a pornit 
~.căd, dupa tUrn bine şhţi •. od 
~i se găsesc gaze subterane, este 
I~dicju că aeulo se găs~şte şi 
~. Lucrul ne-a fost comunicat 
I~:ietatea de Telefoane unde 
~ şi noi câteva mici interese. 
~~t am trImis la Arad un spe
~ în materie, care să cerceteze 
tJd discr.et chestiunea. Omul 
Ii"~ a ajuns la concluz!Uni, dar 
~all1 socotit destul de convin
~re pentru a studia chestiunea 
profund. Cu toate aceste exoer. 
!astru a rămas pe mai departe 
Irld, 
1. fli mărturisesc. că acum mă fe; 
ţtntru aCfastd masura... Cu ca. 
~ptămani în urmă, evenimentele 
rrecipitat. Anume, ~tiţi desigur 
:ilie decât mine, copii dintr'o 
~ primară dintr'un cartier măr~ 
i mi se pare... dar, uitaţi acum 
i amintesc numele... Pârneava, -
~ ca unul dintre noi - au fost 
~i din ~coală din cauza unor 
~ijni ce trebuiau făcute clădirii. 
~ nu a interesat la început şi 
~. nostru nu s'a preocupat de 
~ ce intr'o zi unul dintre ptie~ 
~ cari şi-j făcuse la serviciul 
~ oraşului, nu i·a vorbit de te~ 

pe care e aşezată acea şcoală. 
~ acesta, expertu[ nostru a fost 
Olt ~ă terenul pe care-i aşezată 
I primară din cartierul... cum aţi 
• a da, Pârneava (e vorba de 
,No. 3 de sub dilecţiunea dlui 
VJrea) este clădită pe un teren 
Mobilitatea acestui teren a fost 

1 P discret studiata de expertul 
,.care a pus mobilitatea tere' 
III legătută cu gazele desco
de .oamenii Societăţii de Te

t, .aJungând la concluzia sen .. 
~~ că o parte din subsolul 
Ilut este Înzestrat cu mari u
~e ~e petrol. (Asta ştiţi desi
l ance t,eren mobil are sub el o 

>- j -

pânza lichida care·j determină mobi 
litatea). Preocupat de acest fapt, ex 
pertul nostru a cutreerat întreg oraşul, 
asistând aproape întotdeauna în locu 
rile unde se făceau săpaturi. Astfel a 
asistat şi la săpciturile din piaţa Ră· 
dulescu unde concetaţenii dvs. evrei îşi 
clădesc o baie rituald. Acolo, de fapt 
n'a găsit nici un indiciu că ar exista 
gaz sau petrol. In schimb a fost de 
faţd: când s'au descoperit primele sche· 
lete omeneşti şi a fost izbit de cu 
loarea ciudată a acestor oseminte. Prin 
mijloace care·, aparţin şi a procurat 
un os din cele descoperite şi l~a trimis 

laboratorului societăţii pe care o con· 
duc, spre examinare. Chimiştii noştri, 
au stabilit în mod absolut serios şi 
ştiinţific, că osul trimis noua a stat 
timp de zeci de ani în petrol. Na
tural, faptul acesta mi-a produs o 
adevărată bucurie ~i profitând că în 
judeţul V âleea - unde de asemeni 
s'au găsit bogate zacăminte de petrol 
- se găseau reprezentanţii streini cari 
se găsesc aci in hotel, i am invitat in· 
coace, ca împreună cu ei să cercetăm 
dacă cele ştiute de noi şi pe cari vi 
le-am expus, corespund sau nu ade
varului. ' 

Cum se vor exploata zăcăndntele de petrol "1 

Şi, .. dacă_DU suntem indtscreţi, 
când şi cum veti face lucrul acesta? 
Credem,' că de vreme ce aţi venit 
cu acest scop ni-l puteţi impărtăşi 
ca la rândul nostru să 1 împărtăşim, 
mâine dimineaţă, publicului arădan ... 

Desigur ne~a răspuns foarte ser~ 
viabil d. ing. Ossiceanu. Iată, dar 
mâine de dimineaţa, Între orele 9 şi 
10, cu învoirea serviciului tehnic, unde 
ne vom duce mai de vreme, vom fa.;e 
câteva sondagii în Piaţa Radulescu. 
Pe la amiazî, cred între orele 12 şi 12 
jumătate. o altă serie de sondagii in 
faţa primăriei. 

La o privire mirată a unuia din
tre noi, d. Ossiceanu s'a oprit un 
moment apoi a continuat: 

- Desigur, vom cere poliţiei să 
ne dea concursul pentru a ;putea 
lucra in linişte şi pentru a fi feriţi 
de curioşi... Ştiţi, lucrătorii sondori 
cari au sosit şi ei astăseară, sunt 
oameni nervoşî şi nu suportă pre
zenţa unui public numeros in timp 
ce lucrează.. 

Aradul va fi mutat de aici? 

o întrebare - intrerupse directorul 
nostru - dacă presupunerile Dvs. pri
mes~ confirmarea reală a exislenţH pe~ 
trolului în Bubsolul oraşului. cum vor· 
fi exploatate aceste zăcămînte? 

Domnul meu, am venit pre
gătiţi pentru orice. Şi fiindcă. mai 
întrebat, iţi raspund: dacă. găsim 
petrol in solul pe care e aşezat 
oraşul, pur si simplu mutăm ora
şul. Ne va costa bani grei, dar il 
vom muta. Vom dărâma totul şH 
vom dădi din nou ... 

Dar ce ne facem? 
Am rămas cu toţii uimiţi, dar cu; 

vântul e prea palid pentru a ex 
prima tot ceia ce am simţit in mo~ 
mentul acela... Să pierdem noi Ara; 

dul nostru, ~u praful lui, cu străzile 
lui murdare, cu vice primarii lui, cu 
Popiţa·al nostru, cu francmasOnul 
Păcuraru, cu autobusele lui, cari nu 
circulă regulat, cu tot tembelismul 
sau şi să ne mutăm într'un oraş 
unde bietul român necăjit n'are unde 
Se da după un colţ ca să-şi facă 
treburile mici şi mari, asta nu ne-o 
putem şi mărturisim. nu ne o pu
tem inchipui nici acum ... Dar să Ja
săm pe d. ing. Ossiceanu să-şi ex' 
pună planurile şi intenţiile ... 
Văd că aţi rămas miraţi de cele 

ce v'am spus. Nu e nici o mirare. 
reprezint o societate americană, lu
crez cu tehnicieni americani, cu ca~ 
pital emerican şi francez ŞI uitaţi, 
subliniez, nu ne dăm indărâpt dela 
nlmlC. 

Mureşul va fi navigabil? 

Dat să continui cu expunerea 
planurilor noastre in caz că găsim 

, petrol, Expertul nostru ne-a trimis 
şi o harta amanunţita a oraşului şi 
una a judeţului. Am studiat totul în 
mod amanuntit. astfel ca în decurs de 
câteva zile, putem începe lucrările. Iată, 
aveţi aci Mureşul. Este un fluviu 
în legătura cu Tisa şi apoi cu Du
narea. Mâine dimineaţă la orele 9, în 
timp ce noi vom face sondagii În Piaţa 
Rădulescu, comandorul Florescu şi co· 
mandaTul Oliver Mac Greenvish, îm~ 
preuna cu o echipă de marinari,
sosiţi şi t ei azi seara - vor începe 
O serie de lucrări de sOlldare a Mure' 
şului, pentru a vedea dacă se poate 
transforma în fluviu navigabil pentru 
şlepuri şi tanc:lri de petrol, Sondagiiile 
se vor face dela podul ce duce i" ce
tate şi vor continua pâna la fron
tierd, In al doilea rând, după masă 
- cu autorizaţia comandamentului 
militat - se vor face sondagii şi pe 
teritorul cetăţii şi dacă acolo nu se 
va găsi petrol ceiace este puţin pro~ 
babil, vom cumpăra imediat cetatea 

şi toată întinderea comunelor vecine 
şi vom începe acolo construirea noului 
Arad. Vom incepe natural cu con
struirea căzărmiior ca să putem eli~ 
bera cât mai repede terenul ocupat 
actualmente de Cetate, 

- Dar ce veţi face domnule direc. 
tor general dacă şi pe teritorul ce
tăţii se va găsi petrol ? 

Şiria va dispare ... 

Atunci ... atunci vom mufa oraşul 
pe şesul din aprOpterea imediată a 
Podgoriei. cumoărând eventual toate 
trei s-lte întregi şi contopindu-Ie cu 
Ofr;;şul. [o feluJ acesta, pe lângă că 
veti avea un oraş abso'ut nou, 
veti avea şi majoritatea de locui
tori români de sânge pe cari azi 
nu o aveţi ... 

Declaraţiile dJui ing. 05siceanu 
s'au Încheiat aci. 

Sugestii 
Suntem siguri - şi vom fi ~tr

tati daca ne repetdm - ctl nimeni 
nu va sCdpa importanta faptelor 
expust in reportajul de mal sus. 
De act/a, nu putem insista de ajuns 
pe lângă conducdtoril oraşullli no
stIU Şi pe lângd cel al vietil eco
nomice de a It cât mal alaturi de 
Ideia pe care reprezentanţII marilor 
societati petroll/ere şi fmanclare 
sirelne vor s'o realizeaze. Normal 
ar fi, ca despre descoperlrlle pe 
car' noi nu It-am. PUtllt jace sd fie 
avlzate şi ministerele de Interne şi 
industrie. Mai avem o rugdminte -
nu noi sUFltem de vintl ca ne ddm 
In sptctacol, inaintea stre/nUor
pentru acel cari in mod permanent 
au sabotat orice acţiUni menite sti 
aducd un revlsiment In viaţa ora
şului. Pe aceştia îl lugdm că daca 
nu inţdig importanta momentului, 
sa se dea la o partt şi sa nu'n 
curee lumea. 

Din partea noastra, declaram aci. 
etI vom lupta din toate puterile 
pentru realizarea noului Arad. 

Redacţia ".Bravo r" 

p, S. - Dat fiind că . numai in 
mod escepfioml am apărut azi şi 
cum nu ne putem permite luxul de 
a apărea si mâine, reportajele des· 
pre mersul lucrarilor anuntate mai 
sus. vor apărea într'unul din zia· 
rele cotidiane din Arad. 

In tot cazul, credem că nu mai 
e nevoie să subliniem felul în care 
infelfgem să fim informati. 

Se apropie 

ICăldura.! 
" Eftinăt Igienică, Cris
talină. este numai ghi
aţa artificială fabricată 

. din apă de apaduct în 

FABRICA DE GHIA
ŢĂ A ORAŞULUI. 
Abonamente şi comenzi: 
la Uzinele Munidpiului, 
Telefon 25& 
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UllillDele noulă,i 
de 1 Aprilie 

- Dl Popiţa (a"" culturalul con, 
silier) a terminat de citit o carte 
foarte necesara desvoltării culturii 
D· sale ... abecedarul. 

- DI J3rutus Păcuraru după dizol, 
'Varea lojelor ~rulţionale de rit scoţian 
acceptat", a demisionat din .. .francma· 
sonerie. Demisia a stârnit o legitimă 
senzaţie... ' 

- Se desminte ştirea că d. Bubi 
Boti~ nu şi a exercitat obişnuita.i în .. 
de1etnicire. (A măritat o cucoană!} 

- Avem deosebita plăcere de a 
anunţa că biv voI, (pardon, biv veI) 
Zapciu a caştigat ... un proces, fiind 
avocat din oficiu, delegat de către 
Asistenta Socială. 

- Dominus Pătrus Pascus. cunos
cutus poetus din Şegas, actualmen; 
tus secretarus prefeetures off Vinga, 
încălecatus .. invertitus per Pegassus 
(ca de obicei) şi comisus una poe.
sias forte buna, multas bonna de 
... arucatus la coşus ... 

- Se anunţă din surSĂ demnă de 
incredere că Gusti Il s'a reintors. 

- 01 Petica Petrilla şi·a cumpărat 
un avion, pentru a putea zbura dela ... 
vaidişri, zău, nu ştim spre care par, 
tid, pentru, că mai prin toate a ... zbu, 
rat. 

- Dl Petrkă Apendicosu cunoscu, 
tul ziarist ... sportiv şi·a recâştigat 
forţele, cam de mult perdute. 

Dl 01. T. B. se plânge că pen, 
tru a doua oră reţeta ... progenituri .. 
lor masculine, ain t r a t pe linie 
moartă. 

- 01 Romică - francrnasonu, zis 
Moga, fost şi chestor de poliţie şi,a 
scos, dela amanet, maşina Nr 1111 Ar. 

Cronh:ă nu~dl .... Iă 

FarIDade casnică. 
Ntt to~i şi nu i" toate cazttriie de 

boală gtlsiffl la itsdemână un medic sau 
o fannacie. E bine ca 01l0ra#i editori să 
fie jnforma~i despre diferite medicamenu 
şi pin"d aj"tor ce se poate da în ca~ 
Zttri urgenu. De ex.: 

Diaree: ddm boltsa~lul o cmditate 
cât mai mare de Utlt de ricJ·nă. In ca
J/lf4.1 că medfcamentul tiu-şi face efectul 
doTU. :nfundăm .. , "chestia- cu "n dop 
de t1uttJ. 

Constipaţie: Comp1'ese calde pe 
""rid, cauva buline de SttbnitTate de his
mt/t, sau î" cazttri recalcitranl" cUstire 
cu o soluţie de piatră acr4. 

Dureri de cap: depinde de ca"ză, 
Dacă ele prom" di" diaree sau constipa
lie se combate răf4.1 dup4 indieaJiile date 
la respective boale. Dacă acesle dureri 
pOlIi" tiifl "modă- (az; durerile de cat 
lIttnl la modă), se dll cu capul de pereţi 
pâHă ct1tJd trece dt/rerea. 

Arsuri: Se pttne o/et sau sare pe 
raM. Dacă pacientlll te" $u1'orI4, se un
ge ranQ cu o soluţie de sodtJ caustic4. 
(Ctti cu cui se scoate). . 

Alcoolism: se cdptuseşu stomacal 
cu un burete uscal. Cand simptomele 
cu intoxicaţie alcoolic4 sunt pea evi. 
dente se cheam4 preotul. 

Otrăvuri: duptJ caz. RemediNl cel 
ma;' bun este îns4: masaj piemie cu 
mtSciuea la cap. pâd ce bolnawl îşj 
retrine .... (?) Dacii masa~Z nu are efectul 
doril, se lasă bolttatJUl in ştirea Ta
jăltti ... 

Pen'"" toate ceklaUe boli e In_e să 
avem în farmacia csnic4: piet,.oaie, 
sare amar4. aciti cât Mai tari, perii de 
fttnii, săpun şi câteva hipnotice ca: dis
C1lrsttri parlamentare (TnltJcu Iaşi,) poe
ziile lui PJlrus Pascus, glume14 Itli Po
tnţa etc. In cazuri cati ntt Sltnl grave 
de tot, scula# p~ doctori la miezul nop; 
#ip SUtJIJ# farmaciilor între orele 2-3 
'lfoapttQ.... 'Or. Flaymuc 

00 

Bravo! 

Epfgrante 
Lui Virgil Florescu. Dir. 

ziarul • Ancheta" , din Timi· 
şoara care a fost anchetat 
pela Parchet. 

Cu ziarul tău "ancheta~ 
Tot mtreu 'Vrei să renaşti 
Şi te 'ntrebi de n'ai cumva 
Vre-o anchetă şi de Paşti 

R. Ustic 
Aceluiaşi 

Cu-a ta ven'ă refrectară 
Scrii o aprigă gazetă 
Tine însă bine seama 
Ca să nu cazi sub "anchetei" 

R. Ustic 
tui R. Gorgan 

Diletantist în epigrame. 
Deslănţuii un uragan, 
Pe care n'o să·I liniştească 
.Inţepdtura" lui Gorgan. 

R. Ustic 
Celor cari mi·au inversat 

versul 3 din prima epigramă 
din Nr. 206 Bravo. 

Din epigrama mea întâia 
Mi s'a inversat un vers. 
Şi mei 'ntreb: cine să fie 
Chiar atât de "pervers". 

R. Ustic 

Lui Ion Topor pentru yoe~ 
zia "Pe cruce". 

Te dai la ei fără de milă 
Şi chiar pe cruce· i urei uşor 
Cum de uitaşi să pomeneşti 
Cn>a de ... crucea mamei lor? 

R. Gorgan 

•• •• •• 
I Sa des~Lis I 

noul D1Iagazin 

I !:.d. ~~ ~CU!I~u~·1 
: Meţianu. Slo(e pentru da-I 

'

D1Ie şi dOD1lni. MăIăsuri, 
pânxeluri, plapoDle. 

V âD'Z .... e ~eD'Za.ional. 

I de ieflinăo j 
Membru la Consum şi 

Inlesnirea -_ .. -.... 
Florea 

Cunoscutlll viitor şef de gaTd, 
este atât de credincios soacrei sale. 
incat chiar şi la chef 1şi adllce a
minte de la. 

... E drept inSd. cli este foarte 
trist în momentul acela. 
Cine spune? •• 

o domnişoară se plimba de ici· 
~01~ prin. faţa unui cinematograf, 
lOtr o seara. 

- Ce faci aci? o 'ntreabă un cu· 
noscut. 

- Aştept o prietenă. 
- La ora asta orice fată cinstită. 

aşteaptă ... un prieten ... 
Da, cine spune că ea-i cinstita? 

se 'ntoarce individul către unul care 
asistase la scenă. 

Primăvara 

AI auzit că .•. ? 
.•. In gara Brad a sosit un lacăt 

mare pe gura unei secretare de 
fişcalăş? 

'01 La Ineu, de când cu comisia 
interimarâ nu mai este nici o ne
multumire? 

.'0 Nici un butincean n'a fost Sâm
bătă la Tănase şi că un grup s'a 
decis să se aboneze la toate spec
tacolele serioase 1 

'" D. primpretor dela Sântana 
n'a suferit nici un accident în gara 
Arad şi prin urmare n'a cerut nici 
un fel de despăgubire dela C. f. R.? 

o .. Groza din Brad In urma unei 
certe avute cu Gobor cel mic pen
Iru Nită al U1·a Faur, s'a desmem
brat de 8sta 1 

• .. Tâmplarii din Hă1magiu au in· 
cepu. Topsirea firmelor? (Numai de 
n'or face o ca rondui trecut!) 

• •. Baronul din Bârsa este disperat 
eli nu-şi poate transporta mobila ai 
scumpă .. o pe care n'o are 1 

.•• Cele patru fete din Şebts sunt 
păzite de nişte biiieti ca nu care 
cumva să se 'npungă în timp ce 
coase? 

••• La adunarea antirevizionisUi n'8u 
participat toti Intelectualii dela nol1 
(Oare unde-au fost?) 

... Dlrectorul din Barsa şi cu in
vătă.orul sunt bine: ca mila şi câj· 
nele 1 (Oare nu cumva pentru că 
dascălul nu şi-a plătit costul mân· 
cării?) 

••• Un popă din jurul Băii de eriş, 
cam umblă pe la uspetele şogori
lor de pe la hotele ? 

." O fată dela Oridişte, frumoasă 
- fata nu Orădişteo - a băut la 
O nuntă. de nici nu s'o maitcunos~ 
eul când s'o uitat în oglindă? 

•.• La o petrecere din pădurila 
oraşului. unul a venit cu logodnica 
dar Imediat ce I·a cerul·o altul la 
dans, a fugit cu ea acasă 1 

... 0 viiduvă de pe podgorie vrea 
să se mărite cu un flăcău de 24 
ani deşi ea are un copU de 15 ani. 
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Pe cruce 

Din Timiş la Bucovina 
Din Caraş la Dorohoi 
Sugrumată-i biata ţară 
De~al jidanilor puhoi. 

Şi lăsată 'n libertate 
Se întinde groaznic plaga 
Iar românul biet suspmă 
Pe când juda,i suge vlaga. 

Dacă staţi cu mâna 'n şolduri 
Juda d'asta nu se duce. 
Puneţi mâna mâi frăţie 
Tintuiţi.l sus pe cruce. 

Ion 

Cumpăraţi cele mai bune şi mai 
eftine haine pl. domni - la firma 

Iosif Muzsay 
A RAD, Str. Berthelot No 2. 
vis- a -vis cu teatrul orăşenesc. 

Tiparul Tipografiei "Diecezane" Institut de Arte grafice, Arad 

Nr. 2Ci 1. ,.'" 

ProLlellDe glorisle 

Eşecul Gloriei, in faţa OOOU,,1 
a avut darul (?) să ne intristeze 
singurul motiv, că a condus ~ 
moment .dat. cu 3:1, sfărşind prit 
lamentabIl ŞI ruşinos 3:5. 

Vina, nu o vom arunca ~ 
acelui conducător care depe 
HPoruncit

U 

jucătorilor să se le! 

--

in desavârşita defensivă! Nu ci 1 t 
~eg~~, cond~ce~i gloriste, car~ n' '1 ~ 
lOgnJlt ca sa albe o garnitură' 
plectă de juc~tori, .garnitură din :...... 
lOtotdeauna sa POţI avea şi fez ~ 
C~ s'a întâmplat? Odată Van ' 

suspen?a.t, t.oată echipa a fost r' III 
oata. ŞI lOca - socotim că nu U 
tem indeajuns de duri: prosteşt 

In locul lui Variassy, trebu~ 
trodus un junior dela începU4 
Lupaş, pentrucă. astfel a fost r 
linia de halfi şi fund aşi. Pe 
trecerea lui Igna ca half, iară~ 
năzdrăvănie. 

Pentru Duminec.i Variassy re: . 
dar cine va fi mjjloca~centru?~dl(J, 
- simpaticul Pipi - e indis l: 
şi încă pentru mult timp. ',ni ~ 

Oare Lupaş - cel mai cor. 'Ilml 
cios jucător glorist _ trebuia ; : dtşll 
cat Luni ca mijlocaş-centru. ~.~ 

Un, d. Popescu - Spitz _ ce :JIttrv 

ăsta in secţia de football? _ A :!lli,". 
nat probabil pe Ipaciu - ac .;~~II -.. ~ ~ 
cator nerutlOat - va ţine în lr .J/. 
un Auer sau Lenghel! J~ltzl 

In orice caz, Gloria nu mai CO!I 

ajunge in zona fatidic de peric" '~rJ'? 
a retrogradării, dar faţă de . 1 ÎlICtj 

ţiile de "campion al Ardealuii: tii 
impune o altă. tactică - in 
cere. 

Bani? Dar nun umai cu bani ~ A~ 
se pot aciziţiona jucători bunii ,;:: 

Se apropie luna Iunie şi " ::(4 ce 
achizitiile cari să ducă Glom r"t.! ... 
glorie. i, Qf .! 

Dar ne exprimăm şi un pun;' 
sonal de vedere: din cei cari . 
şesc până la debordare loja 
a Gloriei, câti sunt la curent 
tizaţiile? Şi caţi şi cât plătesC ~ aCI 

... Mai acum vre,o doi' trei ar; It lu 
rii mahari glorişti Lupşa şi, rizita, 
numai cu 20 lei lunar nu erac .a u/ 
macar la curent cu ace~sta mtlf oarej 
modestă contributie. "oate 

... De altfel, vom cumpara: \1" to 
turoi mare, cu care vom... jon 
câţiva an alfa beţi football,istici 

"pasti glorişti. 

Calo Cen:, ;~~n; 
,lm al 

Ra.di.o KapscL 19 

~' ,varate ale e. 
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Director: 
SIMION MICLt:A 

Redacţia şi administra 
ARAD, Bdul Carol Ne. 

ABONAMENTE: 
In orllf: 150 lei an~ 
In judeţ: 120 lei anUJI 

Pentru: ÎDstituţiuni publice, 
comerciale şi industriale, in 
fi urme individuale: 1000 
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