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Îngrropaf În acest /oe, de
ae/iune pentf'li 5alarea Rl'a

din ghial'ele nepă5ăl'ii. DaI' 
că mai sunt În Rf'odul a-

oameni earri fin fa pf'estigiul 
f'anume 0/ of'aşufui. RIl

ne explicăm inifiatioa luată 
şi enerrgico Rsoc,ofie a 
şi Public;şfilof' Romani 

Brad. Oficiali/a/ea, a primit 
Inltialiua pentrru orga

unei .. Luni a Rf'odulU/ u
• 

nu a de ajuns pl'imireo .. ba-
". Olie/al/tatea 11'( hue, pe 

defegafii, să acof'de fat Spl'i
oflganizatorrilor. Rceasla pen

e; nu Uf'eo J să lucf'eze sin
ci in colaborare şi bană 

cu în.veaga oficiali. 
- municipală, itidudria'ă, 

agricelă, ele. Căci 
d mai adânc problema 

se mOnife5fă şi tl'ăeş/e 
aCAste ramuri de oel/oifate 7i 
. De urrmă oin prohlemele 
",~_encj 1şi- ~~i--I2h. kcu! 

n ·./lJllor. DaI' ac% unde oiofa 
Ică 6tagnfoză, operele de 
deşI se cf'ează intens, l'ă~ 

, ascunse. - nu păff'und În 
litje. 
cieflfl urmare "Luna Rradului'. 
lete să /ie pl'i/eiuf. unde indus M 

:ă comertul, agrricu/turro. oifieu/-
etc. trebue 6ă pl'ezin/e mGxi

de perfeefie În produsele lol', 
i numai aşa se oa putea atrage 
JOI iunea oizilotol'ilol' - a lumii 

~Upl'a ol'aşu/ui no6fru. 
pu nu 6'a făcut până acum şi 
·e r elismul cal'e a pus bete'n I'oale 
e ebue uitat. 7'o{i "chi{ibuşarr;;" 

U/lIJ să-şi Încuie acum În se,.-
10 ,.chitibuşul'ile'· şi "betele" ce 

n uÎn /'Ioate/e" actia/fătil aJtol'o, 
dea mână de ajutor finel'i/or 

nizatori ai "Lune; Rradului" 
li ca aceasta să reuşească. 
i să se ştie: nel'euşita nu 00 

ncată În câl'ca ol'ganizafori
ci În a celol' cari au putut să-i 
,- şi n'ou făcut-o! -
uşor 

ele trecute, pe stradă vorbeau 
ni l?godnice. Una oftă adânc. 
[nu ZIse: ' 
prî Ţi-e uşor ţie ... Tu eşti deja ... 

nă L .. 
stul convorbirii nu [-am mai 
prinde. 

roale astea .•• 
ada de 10 Maiu. Soldaţii defi

ia:· Trece cavaleria. La un mo
ro, dat, un cunoscut avocat .ară-

.care şi-a făcut armata la cava~ 
~ se adresează unei şi mai cu
~te C(icoane din Joc: 

Vedeţi ce bine călăreşte ăla 
nijloc? 
Da, cu toate astea l-a lăsat 
la 1 

tr 

IFICATIE ŞI BETE 'N ROATE 
- Sau cum devine chestia cu spriiinui "oficial" -

Abia încheiasem articolul din 
stânga despre "Luna Aradului" şi 
felul în care credem noi că trebue 
organizată, când entuziasmul ne-a 
fost plesnit de biciul Camerei de 
industrie şi comerţ turnat în for
mă de comunicat şi publicat îr 
confratele "Ştirea". Reproducem a
cel comunicat, in care nu ştim ce 
admira mai mult: inconştienţa sau 
incapacitatea. Iată dar comunicatul: 

"Luna A.rada'ul 

din ţară, se va opune organizării, 
unei "Luni a Aradului", 

Motivele adevărate pentru cari 
Camera de Comerţ nu vrea - a
ceSla e adevărul, nu că tlIlU poate" 
- lua parte la iniţiativa IU(;ltă de 
.. Asociaţia ziariştilor şi Publici~tikr 
Români din Arad" sunt altele Şl 
poate primul din aceste motive e 
faptul că imţiativa a fost luata de 
altcineva decât de Camera de Co
merţ. Mai sunt şi altele de alt or
din, dar ne rezervăm deliciul de a 
le expune într'un reportaj viitor. 

Comunicatul Camerei de Comerţ 
se'ncheie astfel; " ... care iniţiativă, 
după părerea şi experienţa ei nu 
poate aVt!a şanse de reuşită, Cu toată 
însufletirea autorilor ei", 

Camera se laudă... spunând că 
numai cu experienţa ei "Luna Ara
dului - poate avea reuşită. Dar ce 
experienţă are Camera de Comerţ, 
căci eventualele învăţături şi expe
rienţe câştigate cu ocazia organi
zării târgului de mostre din 1924, 
suntem siguri. că le-a uitat de mult 
În învălmăşeala evenimentelor ce-au 
trecut de atunci peste capul nostru. 
Camera de Comerţ şe'nşeală când 
afirmă că nu sunt şanse de reuşită, 
"cu toată însufleţirea autorilor ei" t 
pentru că acolo unde "amorţeala" 
bătrâni10r şi incapacitatea lor inti
m~tă şi dublată de experieţa vieţii, 

n'a reuşH t a reuşit intotdeauna în
sufleţirea tineretului. 

.. Camera de Comerţ şi de Indu
strie din Arad, din motive indepen
dente de voinţa ei a trebuit să re
nunţe şi anul acesta la ideea orga
nizării unei expoziţii de mostre În 
Arad. Cum aceste motive perzislă. 
regretă. că nu poate lua parte nici 

~~u.~~!~~n~~ ~~~~~~ ~r~~~u~~le cSa~.~.eel, .cine reprezintă Camera 
de Comerţ şi Industrie? initiativă. după părerea şi experien· 

. ta ei nu poate avea şanse de reu· 
şită, cu toată tnsufleţirea autorilor 
ei. ,. 

Admiraţi vă rugăm comunicatul!... 

Patină analiză 

Camera de Comert spune: ... "din 
motive independente de voihţa ei a 
trebuit să renunţe şi anul acesta la 
ideea organizării unei expoziţii de 
mostre la Arad". Cu alte cuvinte 
Camera de Comerţ a mai vrut!. .. 
Curat ca 'n anecdota: 

Doi tipi stau in coltul unei străzi. 
Trece o femeie bine. Unul exclamă: 

- Ah! aş mai vrea să... sărut 
odată femeia asta t 

- Cum - întrebă celălalt - ai 
mai săruta-o? 

- NUt dar am mai vrut (ldată! 
Adevărul e însă altul. Camera de 

Comerţ, a mai vrut într'adevăr, dar 
a vrut-o anul trecut când întreaga 
producţie de fructe şi struguri a fost 

. distrusă de îngheţ, iar recolta com-
promisă şi ea în parte. Opunerea, 
- ca să fim obiectivi - n'a venit 
din partea Camerei de Comert. €i 
din partea Camerei de Agricultură 

Comunicatul continuă: " ... Cum 
acele motive persistă, regretă, că nu 
poate lua parte nici În acţiunea re
cent pusă la cale sub_ numirea de 
"Luna .Aradului. .. " 
După cum se vede din comenta

riile făcute primului fragment din 
comunicat, motivele cari anul tre
cut .au impiedecat organizarea "Săp
tămânii Aradului", anul acesta n. 
mai pel'zisfă. Deci Camera de 
Comerţ, iarăşi calcă cu stângul. 

Căci nu ne indoim că anul ace· 
sta - când întreaga producţie de 
fructe şi agricolă ,e prezintă admi
rabil - Camera de Agricultură, cea 
mai bine organizată şi mai activă 

Dar din comunicatul Carnet ei de 
Comert, se desprinde un Jucru cu 
mult mai grav: desolidarizarea ei 
de 'comercianţi şi de industriaşi, 
precum şi de interesele lor. 
Să justificăm această gravă acu

zatie adusă Camerei de Comeţ, care 
are tocmai rolul de a sta de gardă 
- vă place cuvântu]? - să apere 
interesele comercianţilor şi indus~ 
triaşilor. 

Din convorbirile ce le-em avut 
cu diferiţi comercianţi şi industriaşi 
minoritari - subliniem cuvântul 
minoritar - după ce În presă a a· 
părut informaţia despre organizarea 
"Lunii lAraduluiu am constatat, că 
toţi sunt bucuroşi şi aşteaptă cu 
nerăbdare organizarea acestei luni. 
roti ne·au declarat că sunt dispuşi 
să facă orice sacrificii, orice redu
ceri la preţuri, numai şi numai ca 
"Luna Aradului j

, să'nvioreze apatia 
care stăpâneşte viaţa economică a 
Aradului. 

Ori, din aceste rezultă că este o 
flagrantă contradicţie intre intere
sele comercianţilor şi interesele Ca
merei de Comerţ. »Patronatii 14 do
resc ceace "patronatorii" nu vreau. 

Şi atunci se pune întrebarea: 
Pe cine reprezintă €amera de Co~ 
merţ şi Industrie din Arad? Nu 
cumva reprezintă marea industrie, 
cafe vinde şi lucrează numai în 
mare şi pentru care Aradul are nu· 
mai o minimă importanţă? 

Cci'eua In'rebă,i 
După toate aceste - sine ira et 

studio - rugăm Camera de Comert 
şi Industrie să răspundă la urmă. 
toarele întrebări~ chiar dacă la parte 
din ele, am răspuns noi in cadrul 
acestui reportaj: 

l. Cari au fost motivele pentru 
cari a renuntat anul trecut la Qrga
nizarea săptămânii Aradului? 

2. Cari motive persistă şi anul 
acesta de nu poate organiza săptă~ 
mâna, luna sau târguI de mostre al 
Aradului? 

3. De ce nu poate participa la 
realizarea initiativei luate de "Aso
ciaţia Ziariştilor şi Publicişti!gr ROM 
mâni din Arad ~ ? 

4. Pe cine reprezintă şi a cui in
terese serveşte Camera de Comerţ 
şi Industrie din Arad Il 

5. De ce Camera de Comerţ şi 
Industrie se pune de· a curmezişul 
dorinţelor comercianţilor şi mlcilor 
industriaşi din Arad? 

• •. Sau '! 

... Sau - să incheiem cu o altă 
serie de întrebări mai indiscrete: 

1. Nu cumva Camera de Comerţ 
este ocupată cu aplanarea conflictu· 
lui din loja francmasonă din Arad? 

2. Nu cumva Camera de Comert 
este ocupat!! cu organizarea IOjei 
francmasonice naţionale (?) "Harea"? 

3. Nu cumva Camera de Comerţ 
este ocupată cu congresul .,Rotary
Cluburilor" din România? 

4 .... Şi de aceia nu poate orga. , 
niza şi nici lua parte la organizarea 
"LUAU Aradului"? 

Radu Baffae 

Slinjirea Crucii mar.i,i'or 
Dumlnecl la Ol'a 11 a. nt. va avea 

loc sllnţlrea "Crucii martlrllor" ridi
cati In Bdul Regele Ferdlnand. In a
mlntirell martlrllol' UCI" de bllnde'e 
bolsevice in anit 1918-1919. 

Dupl mas' la ora 4 in sala Pala. 
tului Cultural. va avea loc adunarea 
general! a organizaţiei pentru Ar
deal a LigII AnUrevlzlonlste. 
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Hălmagiu 

Prietenul nostru .. Gogea" e mân
dru că se scrie atâta de el, spu
nând că numai despre oamenii mari 
se scrie. Asta aici, căci la Arad, a 
spus, că-i vine să fugă din Hălma
giu de când scriem de~pre eL Ba-i 
vine chiar foarte greu să mai plece 
din Arad la Hă!magiu, pentru că 
acolo oamenii-s foarte "criticători". 
Situatia nu e prea plăcută, e ade
vărat, dar vedeti că Gogea mai e 
şi reprezentantul asigurărilor călu
găreşti dela Pomologia 1 .•. 

Negusul la Arad ar uita pierde. 
rea tronului, pentrucă şi-ar lega 
atenţia de firmele moderne, plc-

tate de pictorul renumit 

" 
ORVOŞ." 

Ar-ad. Strada Moise Nlcoara Ho. 2. 

Mădera' 
Comisia interimară a Măderatu

lui, compusă ain foştii froşpontari: 
1. Curtean Ticu, PăJadie Galdea şi 
Gh. Ciurdar- băndulă, în zi~a de 
zece Mai, n'a asistat la Te-Deum. 

Vai şi-amar de aşa comisie! Dar 
mai regretabil e, că dl Frăţilă, care 
i-a recomandat, îi ştie de oameni 
politici şi buni patrioţi! 

Atentiune! 1 ! 
Atelierul de croitorie 

Oamenită Teodor 
s'a mutat din Calea Radnei 32, tn 
Bulev. Regele Ferdinand 
No. 63-65, in apropiere de 
Gara Electrică Arad. 

Şeleu, 

Cu ocazia zilei de 10 Maiu, un 
grup de Seleuşehi ieşind dela bise
rică şi văzând drapelele dela pri
mărie şi firma Kafri, arborate, au 
excl amat p1i ni de indignare: .. Iacă-te 
ce steag mândru are jidovUt de·i 
jidov, şi·al nostru dela primărie-i 
sdrenţos şi năIăut de par'c'ar fi 
şters bligele cu el." -

C tOt· B 1" , eli" ravo. 
--------------.----Francisc Kovăcs 
Atelier de reparaţii de motoare, au
tomobile şi trăsură. Strungari de ci· 
]indru, Căli re specială. Sudură auto
genă. Mare depozit de trăsuri gata. 
execut orice comandă. Repar !răsuri uzate 
şi le schimb cu trăsuri noi. Lustruiri ~Duco·. 
Pregătirii de caroserii. l1telier de tapiterie. 

~eparaţie specială a radiaoare1or. 
A rad, Str a daM ă r il Ş e şti No. 5. 

Opera Specftlco'e RomcÎnă 
din Clui 

Teatrul de VarA - Arad 

S â m & ii f ii, 16 Mai, 
ore 8.45 seara precis 

Turando' 
Dramă lirică în 3 acte (5 tablouri) 
de G. Adami şi R. SimonÎ. In ro
mâneşte de Tr. Gavrilescu. Muzica 
de Giacomo Puccini. Ultimul duet 
şi finalul operei de F_ Alfano. Dir. 
muzicală: Jean Bobescu. Dir. de 
scenă: V. PapiHan. Maestru de core 
H. Klee. Maestru de balet: R. Mo: 
rawsky. Decorurile după schiţel-

pictorului W. Widmann. 

Bra, va I 

Pentru "Electrica S. A. R." 
- Ce trebue să ştie adunarea generală 1 -

rim incetat campania, dusă cou
tra unor indivizi cari sunt anqa
jaţii intreprinderii de mai sus, pen
trucă am aşteptat să fie convocată 
adunarea generală. Ei bine, după 
multe "târguiri şi pun eri ... la punct, 
a şi mai multe ,.chestiunill, putem să 
înregistrăm un prim succes, adecă 
fixarea (cam prea tdrzie) a adu
nării generale pentru ziua de 17 
i\\ci. Pentrucă sunt încă mulţi ac
ţionari cari nu cunosc bine situa
ţia de acolo, ţinem să facem un 
mic rezumat· Este un angajat Draszyl 
ferencz, care se dă drept slovac, dar 
in realitL1te e ungur, mare şovimst. 
i'1cesta şi-a permis multe pe so
coteala conducerii, aşa că azi/oei 
taie si spânzura la biroul din Năd-

. lac. rim
o 

cerut să fie dat afară 
şi inlocuit cu un român, care să 
fie demn reprezentant al intreprin
derii, in birou. Ni-s'au adus acu
zaţii că am vrea să impunem noi 
o persoană oarecare. l1ceste tot 
datorită lui, care habar n'are de 
conducerea unui birou şi care, se 
ocupă şi cu confecţionarea apaf(l· 
telor de radio de unde realizează 
un câştig frumos, Tot acest individ, 
a mai spus că, dacă va fi dat a
fară, sau va fi Înlocuit, ne va ad
ministra o bătaie. f\stfel de ele
mente conduc... biroul! liltul de 
care ne-am ocupat şi am certlt să-I 
înlocuiască, este contabilul tiarsGr,y 
Marton din r~ovine. ricesta, Îna
inte de Paşti a tăiat firul electric 
a nu mai puţin de 80 de români, 

în restantă cu ... taxele. E bine să 
se ştie că nu numai românii erau 
restanţi eri, ci şi streinii faţă de 
cari, acel care venise în Nadlac, 
cu intenţia de a face o "baie de 
sânge" (Ver tiirdo) a avut foarte 
multă bunăvoinţă! De ce să i se 
dea un saI ar de ZO()O Lei lunar, 
plus spese de deplasare, atuncÎ 
când sunt atâţia români şomeri, 
cari ar fi condus - cu prid:pere -
biroul cu contabilitate cu tot. con· 
tra unui salar de 2500-2800 Lei? 
Ş'apoi, nu sunt atâţi absolvenţi de 
comert, chiar în Nădlac, români 
şomeri? fi trebuit ca tocmai acest 
domn să ne (ne)fericească? La c~ 
bun? ., 

Pentrucă sunt mulţi între domnii 
acţionari cari se pretind a fi .,na
ţionalişti", le o.ducem, acum în 
preajma adunării generale, aminte 
de toate aceste, şi cerem ca aceşti 
doui să fie inlocuiţi cu romdni. O 
cerem aceasta in numele tuturor 
românilor cinstiţi din Nădlac, cari 
s'au săturat de provocările aces· 
tor şovinişti L. 

1l.cum să vă vedem: sunteţi a
devăraţi "naţionalişti", sau numai 
de cei dc.,. paradă? 

Radu C'oba nu 

Şmecher" 
- Ah, duduiţă, m'am aprins după 

dumneata! 
- Prin urmare, e adevărat că 

mâncai chibrituri când erai mic? 
~~~~/_t_~~ 

I Restauran,u.' este {) intreprindere rO~â-l' 

I 
nească. unde se servesc man~ 

., H i-I. precum ŞI VinUrI foarte bune, 

. 

JI Z U G JC cări calde. şi .reci! în orice timp, o 

, Deaseme niexcelenta bere e \ 
,~ AZVGA 
~ ARAD, Bulev. Regele ferdinand No. 50. ~ 
11 &%lI--m=wew .. ~~ __ ....... ~ 

Primăria Municipiului Arad 

Publicaliune , 
Se aduce la cunoştinta celor interesati, 

măria mumcipiului Arad, -
că Pri-

în ziua de 18 Iunie 1936, ora 11 a. m. 
va tine in biroul Serviciului economic. camera Nr. 59, 
Itcitatiun

o

e publică cu oferte închise şi sigilate, pen
tru construirea unei vespasiene publice conbinată cu o 
statiune de vânzarea produselor petrolului, pe terenul 
comunal din fata Administratiei financiare Arad. 

Licitatiunea se va tine in conformitate cu art. 88-
110 din Legea contabilitătii publice şi potrivit normelor 
in vigoare. 

Ofertantii cari vor participa la licitatiune vor depune 
odată cu oferta (care se va înainta în dublu exemplar) 
şi o garantie provizorie prevăzută de caetul de sarini, 
în numerar. ori efecte garantate de Stat. Oferta se va fa
ce numai in conformitate cu conditiunile caietului de
sarcini şi şi a celor speciale, precum şi pe baza planu
rilor existente, cari pot fi văzute în camera Nr. 59 a pri-
măriej, în orele de serviciu. . 

Arad. la 8 Maiu 1936. 
P,imă,ia municipialui Arad 

Nr. 10.810~1936. 

NI". 1 .. 
Cânfeccd percep'o,ilor J 

(Urmarp) , 

Păi la drmmscripţii verr, 
Iti mai pkă ceva miere, 
Doar ("a st'i·ţi ul/gi deş'tde 
Să te vadii fdele, 
Şi să-şi inchipUI! satul 
Că te retribut' statui 
Cu salar Cd pe 'mpăratul, 
Şi nu ştia şi ei sărmami" 
Cât df:' smmpi ni-s 1I0uă bal/ii. 
D'apoi foaie d'alum$ 
La Circumscripţia Criş 
De când nu's procente 'n Criş 
Toţi mânâncă mflcriş. 
Af{cnţiile sărace, 
N. ş/itl zău ce s'ar mai face 
Că dela un timp încoace 
Peruptorii 'ncep să toace, 
Pe codiţii de top<,r 
$i duc banu/ui de dor 
Baroş Iuliu tUla Vlirjuri 
A riimasmerea pe iJâflduri 
Cum din Plincota'n Poiana 
Unde .paşte> ion Joiana 
Cum din ţara Vlnu/ui, 
Tacma'n tar. mofului, 
Dela vinuri tot spumoose 
Astiizl; la mere frumoase 
Marfa dela Gurahollt 
S'a fămt şi el tot Mot. 
Căci cu leafa statului 
Nu ,şti domn in tara lui 
D' apoi FiOl'ea M ărgăuan 
A ajllfls ca un golan 
Şi credea sărmal/lt1 Fany 
Că' It Bogsâg câştigă banii, 
Nel ştia eă·i sărăcie 
Ca la ori CL agerz/fe, 
D'a/Joi Gheorghe.a Gal/dului 
Duce dona ballului 
Căci Şicula.i cam ~ărocă 
Şi el tot om des se'mbatii 
Pentr' un foi 'şi-Iln păhlinil 
Aju'Isese chiar gofuţ, 
Să-şi expuc formele 
Să le vadă fetele. 
Căci În Socod~r săram 
Il dădean Cil toţii dracu 
Că's şmecheri socodmrmii 
Ei ştiu clllh dişt(I(ă banii 
Câ's ca brt~ca ['L ciorap, 
Deloc te loveşte' IZ cap. 
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Vinga _ _ ~i 

Un tip oarecare, o;i~ o i~-~i~ 
dar mare in gură, are ce are.1 a t 
"Ioterie((. Pe chestia aceasta! !nU 
fetele il iau in balon. Nu-i Il 
mai râd ele de el şi pentru din 
că la dans le cam pipăie... oara 
riie dela picioare. Te sfătui S~ 
fulică să mai vizitezi moaşa 
Fibiş, pentru a primi oarecari -
de •.. dans şi fi sigur, că vei QSi 

(ne)fericit... 

o •• Tradiiia 1urn 
Ştrengara odraslă a fun 

rului de care am scris şi -, 
mâna trecutEi, a tras chiulul et; 
şcoală. Iar când a revenit, na, 
a fost un făcut, toţi profeso In' 
năvălit cu intrebări aS!lpr 
l1.stfe1, unul dintre profesori .C 
treabă: III 

- Ce-Î traditia? 
Ştrengarul tace. 
Profesorul voind să-I 

zice: 
C . a 

- ewce se rnoşteneşt fac 
tată'n fiu. Ei, acum şti ce-i: E: 

- Da, sifilisul r - sosi alo' 
teptat răspunsul. Cult 

1 ··4 '" ..' cris ngenlOZhQlea sgarc in 

Un cunoscut sgârcît arăd ·-1 
dus mai serile trecute cu O: 
cafenea să asculte puţină ie 
Pe la Ora Il) doamna îi zice vut 

- Mie mi-e cam foame! ire' 
-- Poftim, - spuse sgârci abr 

tru scoţând o felie de şuncă . ° D( 
de pâine din buzunar _ ş' Iste 
că-ţi va fi foame şi ti-am a U~PI 
tea de-acasă... hlst 

- Mi·e ruşine cum să n·, 
aici? - răspunse doamna. C 

- Simplu - sosi răspu 
te duci in cabinetul de to.· 
mânânci acolo 1... 
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:J ;ăată'i Domnişoara cu diplomă t ••• 
O nostimă şi interesantă dudue 

dela Ad-tia Financiară din Arad, cu 
diplomă de .... se tot laudă că are 
mari protejaţi şi că incurând va fi 
avansată .•. cel putin şef de secţie, 

Face ca el 
Un Iăran vine la proprietarul pă

mântului la care lucra şi-l găseşte 
mâncând cu familia, {-se oferă un 
scaun, dar nimeni nu se gâncteşte 
să-I învite ]a masă. 

• 
Se pune taxă şi pe ouă. 

" Ce fU! facem noi bărbaţii 
("tI această taxă Muă, 
Oară vine să ne-aplice 
Un impozit şi pe ... ouă? 

N. A. 

Unei gospodine 
.. ' Casa ţi-e nemăturată 
De dimfnnata până'n seară. 
Fiinddi eşti prea ocupfltă 
Să te uiţi in .glinjioară ! ... 

T. G. 

Unui podgorean 
De durere de măsea 
Ţi·a spus uniiI: .ia de bea!. 
Şi.. ţi-ai făcut un obicei: 
Să le doară şi să ..• bei! 

T. G. 

Lui Manea Ionică 
Când Manea vede via, 
Sus ridicii pălăria 
Şi sa/ută CU ardoare 
Vinllrile viitoare, -
Căci pe cele din Irmu 
Mai pe toale le-a băut ... 

T. 

Lui "Dobay" asul "Virtuţii" 
... Şi pe-al dragostei teren 
Eşti Ull băiat cu sex·appca~ 
Bar lasă-ne să ne miram 
C'o fată-ţi cântă din •. , buze 
Far, tu .•• Intmuri ca o fmnză! .. 

H ~ _ 

Necazul ei 
- Sunt grozav de indignată pe 

bărbatul meu, - se plângea o cu
coană mai eri. 

Colegii, se Întreabă: oare în a
şteptarea şefiei face pe deşteapta? 

"Complimente" din Lugoi 
... 0. Pavel Ionescu, functionar la 

vama Lugoj, .salută- pe d. Petru 
Zaberca, funcţionar ]a C. A. M. şi-l 
invită pe Sâmbătă seara la cină de 
.. burfane-, 

... primarul din Bujorul Bănăţean 
mulţumeşte dlui Rista petru pentru 
cadoul ce j l-a dat cu ocazia des
baterii procesului intentat contra 
profesorului Olariu. 

..• 0. Petru Bogdan dela casina 
mică s'a 'mpăcat cu "Iancu pălărie 
mică dela Sibiu· hofărându-se să-şi 
procure împreună w burfanele" şi 
beutura pentru a nu face concu renţă 

Nu te eândeş'i? 
O cunoscută cucoană din 1i.rad. 

e şi acuma femeie frumoasă şi nu 
se dă înapoi deja nici un mijloc 
pentru a se fntineri şi mai mult, 
deşi are o fată numai bună de 
măritat. Intr'o zi, când cucoana 
noastră se pregătea să meargă ia
răşi ]a un institut de înfrumuse
ţare, fata fi zise: 

- Mamă, te rog nu exagera în
tinerirea ta !... Nu te gândeşti că 
între noi două trebuie să fie cel 
puţin 9 luni diferenţă de vârstă? 

- De ce? o întrebă o prietenă. Ai ouzi' că ... ? 
- Să vezi. Până acum locuiam ... Dascălul cel bolnav din Cinteiu 

iijtr'o casă veche, prăpădită, cu ten- şi-a scos "Testimoniu dela Primă-
,\:UÎala sgâriată, pardoseal<!._ spartă' __ de? (Oare la ce i-o servi, că prco~ 

-l;vettt umez:i, rar.l.ba:te;~fi rine~-cu tul poartă pe cap f"s cu semilună?) 
a iJate păcatele posibile. Bărbatul meu ... La Sânicolaul Mic, la hora ţă

re.I a tot zis de vreo 3-4 ani să ne rănească din ziua de 10 Mai a 
ta! mutăm. Infine, am cedat şi eu şi Ia avut loc O mare încăerare provo
i 1 Maiu ne-am mutat într'o locuinţă cată de Zuppa pentru o oglindă? 
u dintr'o casă nouă. După ce ne-am ... Domna aia cu cureaua şi 

aranjat, am zis către bărbatul meu: clopul din Şepreuş, se laudă peste 
ui Sper că acum eşti mulţumit! tot că-i atât de fericită Încât a-

- Nu, a răspuns el. proape crapă, clar d/aia mereu în-
Iri - Păi nu locuim acum intr'o jură ca un birjar? 
Qsă nouă şi modernă? .. .Invăţătorul Gurban din Răpsig 

- Ba dat - mi-a răspuns el. a primit revista noastră mai bine 
- Dar atunci de ce nu eşti muI- de doui ani fără să plătească un 

tJmit? ban, iar când l-am somat ne-a, 
1 - Pentru că tu eşti tot cea veche! trimÎs foaia indărăpt, de abollQ
i . - mÎ-a răspuns obraznic ticălosu ment uitând ca mutu? 
ul e bărbatu-meu! Si să nu fii indig- ... Unul din fi/moş ar plăti .. al-

nată? Ba să crăpi 1 dămaş" aceluia care l-ar "binecu. 
o lnfrebări ... baptÎs'e vânta" in "Bravo· 1 ••• ? 
)r ••• femeia impiegatului dela na. 
rî Ce servicii a făcut Cocut lui Ev. fariatul fi/moş, in ziua de 10 Mai, 

m, contra celor 15.000 Lei, ce i-3 s'a plimbat pe stradă, intr'o haină 
rÎmit pentru a-şi cumpăra cal să compusă din culorile drapelu!ui ma~ 
acă armata căIăraş cu schimbul? h'? I g Iar ... 
Dece n'a venit Cocut la Tribuna . , . O doamnă din Dieci-"fus" işi 

. ajute pe predicatorul său, care face gura c •.. ascadă, ocupânduse 
-j n acelaş timp este şi tovarăş de o de situaţia unora din sat şi jur?;. 
~1 aceri cu banditul Bisorca? ..• Unul din Diaci, mutându-şi 
1. Este adevărat că suszisul predi- reşedinţa in podgorie, nu mal vrea 

ator autorizat de Ministerul de să ştie de satul său? .. 
uite ]a cererea lui (oan Cocuf, a ••. Jidanul Glasser din fi/moş a 

.' cris lui l. Cocuf despre procesul redeschis arena de popice. cu ur
, in 4 Mai şi l'a chemat la tribunal mătoarele distracţii: fiecare vine cu ... 
d "·1 ajute? a lui, joacă cu ... a lui; trage câte 

Dacă n'a venit la Tribunal, - o ochiadă la ... alta; şi 'n fine 
/ ie el dece - să spună Cocul a pleacă cu , '. a lui, gândindu·se tot 

:e vut cu ace] frate de al lui Bisorca ]a a lui? 
ntrevedere la locuinţa lui din str. . .. Ăla .. maaarele", care îşi pe-

i abricei? trece vacanţa de vară la fi/moş. s'a 
i Dece n'a anunţat Ioan Cocuţ Mi- pus pe ... treabă? (Succes, bre!) ... 
;' Isteru] de Culte şi dece n'a cerut ... La Şoll'onea. se inşală - unu] 
, Uspendarea predicatorului Bisor- pe altu] şi adventiştii? (Chestia cu 
, hist? B . P , an ŞI cu opa .... 

- Ei, ce-i mai nou pe la voi? 
- întrebă proprietarul. 

- Nimic - răspunse tăranul -
doar scroafa mea a fătat ] 3 purceL 

- Ce noroc! 
- Nu tocmai, pentrucă scroafa 

mea n'are decât 12 ... 
- Şi atunci? Ce face purcelul al 

treisprezecelea? 
- Face ca mine ~ se llită cum 

mănâncă alţii ..• 

Moi bine se omorau t 
O revistă din localitate, specialistă 

în toate chestiunile cartelului cine
matografelor, anunţă că in biroul 
central al trustului, scandalurile sunt 
la ordinea zilei şi că "FOhrerii" s'au 
insultat şi ... "corporal". 

Ceeace confratele nostru numeşte 
cu atâta eufemism .,insultă corpo
rală" tn realitate a fost o bătaie ca 
între orbi. Şi bătaia a avut loc Între 
Korniş şi Dillinger, pardon! Schil
linger! 

Un singur regret au cinefilii ara· 
dani: că nu 's'au omorit să scape 
c inematografele de ei 1 Era mai bine I 

De sfricat, nu st,ică ... 
Revista de specialitate "Piele şi 

Ghete" anunţă că fabrica de piele 
şi ghete "Dermata" din Cluj. se or
ganizează şi pentru fabricarea cremei 
de ghete. Aceasta, deoarece cremele 
de ghete actualmente În comerţ, strică 
fabricatelor Dermata ... .Insă în cer
curile de specialitate se spune că 
nw există astfel de cremă care să 
ajute la ghetele Oermata, căci cre
mele de ghete din comerţ sunt de 
de folos pieleî, dacă aceea e într'a
devăr piele ... 

O fir Ce ne pricepem noi laicii 
in materia asta? 
Singur 

Duminecă, inainte de 'nceperea 
Te Deumului, la biserică veneau 
rând pelrând capii autorităţilor. sin
guri sau în grupuri. La un momeut 
dat, au venit membrii partidului na
tional ţărănesc, conduşi de dr. Iustin 
Marşieu. Imediat după aceasta, pe 
jos. veni şi d. Sava Ştrengaru. 

- Uite-l pe Şfrengaru! - remar
că cineva. 

- Aoleu! - sări altul - şi are 
tupeul să vină singur! Unde şi-o 
fi lăsat organizaţia? 
. - Ce organizatie? - reluă un 

altul. 
- Păi, comuniştii - complectă 

un poliţist. 

Cine dintre publicul Arădan nu cu
noaşte pe renumita maestf'ă 
de dans 

Magda Szomorkenyi 
Această simpatică Domnişoară aran ... 
jează Duminecă în 17 Mai ora 5 

d. m. un 

Dans de Gal ă 
în teatru' orăşenesc. Membrii 
acestui curs sunt 80of~ eleve din 
instituţii româneşti, Onoratul pubJic 
este rugat să onoreze prin prezenţa 
sa, această manifestaţie culturală de 

gală. Bilele la Casă. 

Citit- B '" . I 1,1 " r ava I 

Beuturî şi mâncări calde şi reci, cu cele mai convenabile preturi se 
găsesc Restaurantul Bucureşti· Piaţa. Avram la~cu No: 10. la I ProprIetar: TraIan CrIstea. 

.. 
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Bravo! Sport 
- Echipa naţională care a repur

tat victoria asupra echipei jugoslave J 

prin felul in c __ re a fost alcatuita. 
n'a întrunit asentimentul tuturor ro
mânilor. Era şi natural, când în e
chipă majoritatea numelor suna un
gureşte. Ori În această situaţie, V1C

lOria oricât de strălucită ar fi fost. 
nu ne·a mers la sufletJ aşa cum 
ne-ar fi mers dacă echipa ar fi fost 
Întocmită numai din nume româneşti. 

- .Gloria" joacâ Duminecă. la 
Oradea cu "Crişana·. Dacă trîcou~ 
riIe albastre, În formatia in cari au 
jucat cu Universitatea, au profit~t 
de cele experimentate cu acea ocaZIe 
şi dacă antrenamentul a fost con~ 
cluzia acelui match, atunci pronos-
ticăm victoria .. Gloriei" . insa tn
courile albastre, nu trebuie să se 
rezume numai la atâta, Cl trebue să 
manifeste acelaşi elan şi aceiaşi in~ 
sufleţire, cari le-a adus victoria de 
atâtea ori chiar contra unei echipe 
cari le-a fost tehniceşte superioară. 
. Cu aceste gânduri insoţim - suf
leteşte- echipa .. oloriei" la Oradea! 

- Serbarea de gimnastică a e
levilor dela ]jceul .,Moise Nicoară" 
tinută în ziua de 10 Maiu, a adu
nat ca şi 'n alti anÎ. acelaş public 
entuziast, cari de ani urmăreşte 
producţiunile supJe. estetice şi spor
tive a elevilor dlui Dabiciu şi Grau. 
Dar anul acesta, elevii par'că - câ
teva sute - mai pătrunşi ca altă 

- de importanţa zilei J au dat -
in mişcări - tot ce-au avut mai 
bun în suflet. Mişcările executate 
in ritmul muzicei militare au fost o 
delectare pentru trup şi suflet şi o 
înviorare pentru muşchii obişnuiţi 
cu viaţa sedentară a spectatorilor { 

Curios 
Avocatii minoritari după nume, 

au inscriptia In hmba românească. 
S'a găsit mai breaz d. Chiroiu 

care şi-a afişat o tablă cu următoa
ea inscripţie: Avocat Silviu Cbiroiu 
ăgYl1ed. 

... Păi dacă e francmason nici nu 
ne aşteptam Ia altceva! 

Gurohon, 
Telegrafîstul Şerb dela CfR se 

laudă că 'n ciuda tuluror duşmani~ 
lor, va construi o linie telefonică 
KaIian-losaş-Teiuş-Zimbru, spre 
a se 'nţelege mai bine şi mai des 
cu finanţul Oancea (zis Cucu). 

Bine, bine. construeşti linia, dar 
ce te faci dacă vre-un nespălat îti 
taie firul? In cazul acesta tare ni 
se pare că dai de dracu la capul 
podului I 

r~,~~ 
Este in interesul 
fiecăruia de a 

deveni a bon atu I 

Fabricei de ghiaţă 
,,~-,~ 

a oraşului Arad 
~~ 

căci numai astfel i se 
asigură cantitatea de 
ghiaţă artificială nece
sară. - Se garantează 
ghiaţă de prima calitate 
fabricată din apă de 
a p adu c t şi serviciu 
prompt, rn orice oră a 
zilei. Tel efon : 24 şi 25 

J: , 

i , 

./~; 
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Galerie •.• 

DI dr. V. Cacu, 

(Desemn 
de 

lI4ureşGn) 

.. , Acum doarme liniştit: Nu se 
mai semnalează nici un fel de pete'n 
soare! 

Carlelul 
... Sau concubinajul dintre cine

matografele oraşului cu cele jido
veşti până azi nu s'a stricat- Am 
avut promisiunea unor conducători 
ai vieţii publice că nu se va mai 
tolera această porcărie, sau mai 
precis, această tutelă a cinemato
grafe!or iidoveşti peste cele a ora. 
şului. Ei bine ştiţi care-i urmarea? 
Cinematografe le comunale sunt în
chise alternativ (jidanii zic că ... pau
zează) in timp ce speluncile jido
veşti mereu rulează. Acum, în cine. 
matograful ft Central" (ăsta-i cu "bu. 
cluc") nu s'a rulat de 3 săptămâni 
(tineti-vă bine: 3 săptămâni) nici un 
film, ia! .. Selectul", cam 2 zile pe 
săptămană... pauzează. Speluncile 
Însă au mereu program! De ce ? 

Să se fi instreinat într'atâta dl. 
Şteîănuţiu, încât să nu vază că jii 
danii, azi, mâin~, fac să nu mai fie 
public în sălile cinematografelor 
primăriei? Nu vede că filmele cele 
mai bune sunt rulate cele la jidoveşli, 
în timp ce toate porcăriile sunt a
duse în cele ale oraşului? 

Sau vede, dar acum nu mai poa
te face nimic? Cine-I împiedecă? 
Să ne-o spună 1. •. 

Sânnico'au'~Mare 
(Urmare din nr. trecut) 

La un moment dat. în timp ce 
mă aflam la plimbare, aud un sunet 
de .•. trompetă şi văd pe unul fu
rios eşind dela avocatul fiur'el fi/
lonso Don Eitea. Natural, am cătat 
să mă interesez cine este "ţanţo
şul" ăla cu trompeta şi ce a cătat 
la avocat. Am aflat că fantoşul este 
cunoscutul nostru ,~7'l'ompetiil''' şi, 
că a fost la fişcalăş să ne facă un 
proţâş, insA cum arvocatul era toc
mai după un eveniment, întâmplat 
lui încă mai de mult, n'a putut să-] 
primească aşa cum a voit el. De 
necaz a ... trimbiţat aceasta, ca să 
se ştie că Alfonso al nostru a fost 
bătut. M'am mirat foarte mult de 
felul acesta de reclamă orjgiFlal~, 
când mă pomenesc faţă'n faţă cu 
un tip cât toate ... zile;e. Mi s'a 
spus că il cheamă Tavi şi că ti co
pil de popă. E foarte trist. pentrucă 
lumea il crede că el ne furnizează 
material de aici. Cum nu-t cunosc, 
am lăsat pentru altă dată să-i spun 
că am auzit că toată corespondenţa 
Jui, şi care o trimite şi care o pti
meşte, din ordinul lui Pătl'u pete
tisful este puţin ... cenzurată. Asta 
pentrucă nu-i adevărat şi pentrucă 
noi nu vrem să credem. In tot ca
zul, aşa ni-s'a comunicat. Tavi ăsta 
se ţine mare .. ocoş". Să.) fie de 
bine I Fiindu-mi foame, am intrat să 
mănânc c~va. la marele hotel a lui 
7'l'ipa R. Ce mi· s'a întâmplat şi 
cum am fost primit, voiu scrie În 
viitor .•. 

Bz:r a, -.,.re.' 

Sfinljrea "Crucii marlirilor'lt 
In vremurile tulburi, cări au în

ceput la 1 Noembrie 1918- şi - au 
durat până in Aprilie 1919, judeţul 
Arad a fost bântuit de bandele de 
unguri bolşevizaţi. In acest timp o 
seamă de români au căzut victime 
ale poftei de sânge a soldaţilor lui 
Bela K.un. Nimeni nu s'a îngrijit ca 
memona acestora să fie eternizală 
Dar secţia Arad a Ligii Antirevi~ 
zioniste, printr'un efort, a făcut lu
crul aeesta. Şi 'n memoria celor 90 
martiri, a ridicat în răscrucea Bdul 
Ferdina."d cu Calea Radnei, in faţă 
drumunlor ce duc spre vestul ţării, 
O cruce de granit, pe care agravat 
numele celor 90,.aSl\sinati mişeleşte 
de bandele bolşevice pentru simpla 
vină că au fost români. 

i i fHj WtW _rmlll 

Duminecă, in prezenţa dlui Ste
Han Popescu, directorul ziarului .. U
Iliversul ll şi preşedintele Ligii Ant i~ 
revizioniste, a cliui prof. Ioan Lupaş, 
P. S, Sa Episcopul D1'. Andrei Ma
gieru, în fruntea alor 50 preoţi dlll 
oraş şi judet, va sfinti această cruce. 

Cu această ocazie vor vor vorbi: 
P. S. Sa Episcopul Andr· i al Ara
dului, d. Stelian Popescu d prof. 
Ioan Lupaş, d. dr. Ioan Suciu, fost 
ministru, d. Aron Petruţiu, etc. 

Românii din judeţ sunt rugaţi să 
participe Într'un număr cât mai 
mare, mai cu seamă că vor avea 
trenul cu 75' o reducere. 

Tot Ouminecă, Însă la ora 4 d. 
m, va avea loc în Palatul Cultural, 
adunarea generală a organizaţiei 
pentru Ardeal a Ligii Antirevizioniste . 

r 

Gheorfîl,e Budean 
Arad, Pia,a Avram Iancu H. - Singură croitorie' 
ro~â~ea.cd pl. dame. Confectionează: paltoane, par
deslUrI, costume - pelerine pentru şcoli - cu pre'uri 
avan fa;ioase. 

m=r=pcm .. 

Nădlac 
De Nădlac - pana acum - nu 

am sCris decât lucruri urâte. Nu 
vezi ceva bun, ceva care să fie demn 
de dat exemplu, În toate faptele a
cestor oameni. Şi acum trebuie să 
ne ocupăm tot de fapte pe cari, în 
viitor, le vrem înconjurate. Să po
vestim deci: 

jidanii de-aici, hotărîţi să contri
bue Cu bani... româneşti la clădirea 
Palestinei, au adus un film de pro' 
pagandă jidănească. "Gheşeftari" 
ca totdeauna, au plasat biletele pe 
la .,simpatiile" lor, români şi slo
vaci. Seara la reprezentarea filmului
porcărie, Jipitoru.ea Găbor Bandi, a 
prezentat kohncefăţenilor prezenti 
într'un număr foarte mare, pe un 
conferenţiar jidan din Palestina, ca
re şi-a permis îndrăsneala ca să 
conferenţieze, În comuna cea mai 
de Vest a României, in limba lui 
Horthy. O mare parte din românii 
prezenţi, au inceput să murmure 
contra acestui procedeu. iar restul, 
compus din "gazdeU (se ştiu ele 
care-s!) au rămas indiferenti. mai 
cu seamă că mulţi dintre ei atunci 
au fost. .. pentru prima dată la "mo
zi". Aceste s'au întâmplat Sâmbătă 

[, fapt pentru care tatăl său a pri
mit o,,, decoraţie, iar el azi se lau
dă că-i "maaare" român?: Care-i 
fata mare care se ţine a fi cea mai 
cinstită?; Carei cel mai beţiv das
căI?; Care-i familia ce se dă de 
"exemplu" cum ... nu trebue să fie 
nimeni?; Care-Î porcul ce şi-a vâ
rît "botul" în mai multe locuri, dis
trugând fericirea mai multor cămi~ . 
nuri?; Care-i avocatul ce a stors, 
dela nişte bittţi creştini, sume va
riind intre 400 şi 1200 lei? j Dacă 
jidanului Weisz Marcuş i s'a apli
cat amendă, pentru cele comise, sau 
numai meseriaşii au fost anchetaţi 
de şeful de post?; Bolşevicului Ju
raj Cselovsky, diclatol'ul când i se va 
face vânt dela primărie?; Care-i cea 
mai cinstită dintre sokoliste?; Care-i 
cel mare porc de câine din Nădlac şi 
de ce?; De ce unii domni nu-şi 
leagă gura şi vorbesc pe alţii de 
,rău?; Care-i ăl mai .•. bleg avocat? ; 
De ce Popa Niculae Înainte de a 
"elibera" pe Anicska iasă pe stradă 
şi se uită în toate părţile?; Care-i 
"domnul" cel mai ... tâmpit, deşi se 
ţine om cu diplomă?; 

Alexandru Kiss 
croitor pentru dame 
face costume elegante, 

No. 166 -
As'ru 

. _ . prima fabrică l'omână de mo 
toare şi vagoane din Arad acO!). 
cediat o sene de muncitori, majci:. 
tatea români. E bine să se ştie (~ 
la aceasta fabrică care îşi zice "ro. 
mâ~~ască" streinii - în. special jl 
danu - sunt atotputermci. Aţi vă. 
zut în câteva din numerile noa~trc· 
anterioare siluaţia românilor [a a. 
ceasta fabrică. A trecut de atun,' 
destulă vreme, fără ca situaţia S;1 Si 

fi schimbat in favorul românilor.· 
Din contră după i nformaţii1e ce It -
avem şi pe cari le vom da Com .. 
plete în numerele viitoare - roma- . 
nii su.nt Înl~c~iţi ~ i~cet".dar sigUi I 
- pnn streml. MuncitoriI roman 
d~~ ~teliere . sunt trataţi ca nisle I 

calm de şefI ca Tatrai, Bretz şi Cu ..... i 
cari numai când li-se dă ocazia f3 1 
mizerii românilor pentru lucru;i c ne 
nimic, în timp ce streinii - ma il 
bine plătiţi ca români au voie . il 
face tot ce vreau, a 

Să cerem un tratament mai uma:;, C 
sau măcar ... egal streinilor. pentr. e 
români o credem de prisos alâ âl 
timp cât În fruntea fabricei ~e afI" e 
Schappira, care - se ştie - U' 
... ortodox. 

S'oian 

fi 

e 
31 

... Şeful garajelor comunale ni .~: 
până acum n'a fost suspendat d: n: 
postul ce-l ocupă, cu toate că j, UI 
decătorul de instrucţie al cab. IL al 
lansat contra lui ordonanţa de U' it 
mărire. St,im cine protejează pe a U 
cest bandIt, dar nu ne vine să efi ~ 
dem că, protectorii pot să mai toi: a 
~eze - in acest post de răspunde" CE 
-- pe un individ dubios, care • S 
după cum am scris - În timţ il 
revoluţiei lui Kun Bela, a f,)şt c ~ 
mandant de: pluto~I'lOlşevic ~ îi11ţel, 
tlaca, omonnd zecI de români m~a~ 
vinovaţi. E ruşinos faptul că a foP1d: 
tolerat şi până acum, pentrucă pu/en 
tarea lui nu s'a schimbat. Şofe~a 
români - a căror şef este - ,jeS! 
indurat şi îndură Încă - mui:tec 
persecuţii din partea bolşevicul' III 
care eri se numea Sfo;onovics" el 
iar azi ... Stoian. I 

Nu ne Îndoim că acest bOlşevi ÎI 
- în l;uma o~dananţei dlui jude( ţi~ 
tor de instrucţIe -va fi, ba ehi t 
trebue, - dat afară din serviciu iru i 1 
diat, pentru a se pune - cu ! il 
ceas mai de vreme - capăt sca, m~ 
dalului dela Secţia autobuse (aar5 şn 
şi pentru a primi şi românii ~atian 
faciia care o merită. Ipl 

E bine să se ştie că sângele n n' 
vinovat cere răzhunare ,... no , ________ ._ ..... bll 

._),8 

Abona,i "Bravo 1'6 ~Sl 
--------__ ...-1 P 

9 Maiu. Mâine zi Însă - şi aici vi
ne porcăria şi ruşinea - "gazdele" 
de mai sus, nu au binevoit să ia 
parte Iă serbarea datli de elevii şcoa
lelor. iar unii nici măcar la defilare 
n'au fost! Dar palma ca să fie mai 
bine aplicată, nici autorităţile (ade
că: primăria, preoţimea, jandarme
ria, poliţia de frontieră, asociaţiile 
culturale, societăţile atleti ce, etc.) 
nu au participat la]a serbare! Au 
fost prezenţi doar, DI. Locotenent 
Sandu şi Ona. Dr. Oprişa. Fără să 
amintim nici un nume, ţinem să 
infierăm acest pracedeu al "naţio
naliştilor de paradă", cari inteleg 
să sprijine, .. jidanii din Palestina 
cu un pol, dar care n'au... cinci 
lei pentru românaşi şi munca de
pusă de ei, .• 

serviciu prompt ~l 

Sc ••• ~::~:~:. Em::ei~·i ~~ 
b1 
e ~ 
ă 
il 

Ş'apoi, nici măcar sli participe! 
Trebuia, aşa de._. ochii lumii, pen~ 
trucă e chestie de obraz! 

- fim putea şti: 
-câre.i ,.individul" ce in 1928 a 
impuşcat in tabloul Regelui Mihai 

Bancă II.. 100 
Maai".. 100 apare în fiecare SâmbciM 
Ilat 100 _ 

°I 
nâ. 

Parde frandatlr 8-100 
Rodă pt. drapel 10-15 Abonamente: 

ză 
·se 

\11 
pentru oraş: 150 lei anu O 

TlpU pl. tâmplar! 10- 25 m 'm 1 Leu 
per metru. 

SAMBERGER uzină de lemn pt. in
dustrie şi fabricareu de trăsuri in curte la 
MIELUL NEGrW - Telefon 477. 

Sigfried Weisz 
Brutăria 

face pâine gustoasă, covrigi, fran
zele şi cornuri fine precum şi 
toUelul de prăjituri de cofetărie 
Ărad, str. Gh. Alexandrescu46 

pentru judeţ: 120 lei allu' o~ 
pentru instituţii şi intreprir fi 
deri, 1000 lei anual. UI 

Abonamentele pă 
,se plătesc inainte U. 
Director : ~ 1: 

SIMION MJCLEA " dil Ilic 
Redacţia şi administraţia\ ca 

Arad, strada Alexandri No~~tu 
1 ,~l 
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