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în dtafeo 
lde(ţ 
ret Tfost pf'imii tOl'i ne-om ocu
ulu15lolan, şelul gaf'a{ului. au-

DI' comunale. Dupa nOI au 
~/fii şi I·ou analizat şi dl'ă

!fioi/ofeo tl'acută 9i Dl'ezentă, 
1 la ioeală lucrul'! intel'e-

Ire , . WI h" N" I . r;ul'p"lnza oare Clar. 160 
U UI I 5'0 spus şi 01101'0, că to-
~rnil din ură pel's.nolă şi 

i se face hăl'fuind aeeM om, 
't r! u~de linişfif de. Il'eahă. 1n
~ I ŞI 6upf'00eghmd ooel'ea 
mn~illlui. bucl'ul'ile (iau co/~ 
. pr0'l'ând că totul v.a I'ămone 
'. (fanle de pl'esă sferilă, Sto
'ia Sftânând 10l'e şi mare la go
--JJI' iotă că Judecător:J1 de 

rie c8rcetond octioitatea lui 
magi a ajuns la concluzia că o. 
~ t uVe şofel'i/or co!'i au acuzat 
ls-a'~n că au Mstit cuvinte in
pro\}1'e la adresa ŢăI';; Şi (j Re-
~r}nt odeuăf1ofe. Concluziile 

:~~b,.u!ui de inMfluctie, sunt 
. ele În ordonanta de dOf1e În 
sun.. .1 ••• S' I ro>· foUu-:o-nrr- tOlan . . n S't}r'}lf, 
'1 ~iJl5fOfanV?J -rI]unge In 10-
le /." .J E I na Ul ŞI se va /Uueco, 
u Pacă 5'olon e vinoval, să-şi 
ode~ I - 111 ă -"1 f ')apsa cuoen ro, su p I'oseo-
w e e,atio oficială ce o detine, 
-O nu e v;noval, să S~ 6fo~ 

" penfl'uca gUl'a lumii să 

I l tel'/e/eo6că un om neoÎno
, aeeptolea În ofli ce caz tre-
1 pi 69 Iacă. Ol'i penlfJu S'oian. 
n'bo!fl'u~ ocuzafoflii săi, pe ~ari 
). ~u II peflseoută. -..... , de ... injurături 1 
.. iIt~multi membri ai Casei Cer
.~e asigurări sociale, ni se 

că atund când au treabă 
i casierie, un funcţionar de 
dt ~in loc să-i servească, îi in
it ~m ii vine la gură. 
mc!noi cari credem că Ia Casa 

Ilă e o instituţie socială! 
~ tnşelat. E institut de/oju-

r 
,~ ~ lai Daba~Fia' 
.... :u1 nostru, ce 'n urma acti
.. desfăşurată 'n judetul Arad 

indit pe bună dreptate cog
ilă ~ul de "Fiat'\ dupăce apăs. 
_ m a păscut la praznicul SI. 

s'a reintors la Arad (de unde 
, .• t când a plecat la Butenî 
le~ • unui supraimpozit fixat şi 
IeI ~ pe bază de decret - lege 
ntrri.l) şi s'a dedicat preocupă-
1. bicinuite: furunculii. 

Indu·i sau tratând dellpre ei, 
a in' lui s'a refugiat întrecutu-i 

~ gândindu-se, la o moară 
malul unui canal din mar

i mui sat, la un restaurant si
~tra~r'o pitoreascl poziţie, mai 
,i NI de Oezna, (haide 1 ti dâdu
..J gol că-i vorba de Moneasa) 
_amicul are, adică avut te-a 

~a băut şi n'a plătit. 
, 

• 

1.500.00 
mr:~~_~m1 - Pe cine serveşte Gill ? 
- Problema baptişfilor, după cum lui Gill, iar comiletul Uniunei a 
reiese din reportajele publicate declarat excomunicat pe Cocul 
până acum, nu este pusă numai şi tovarăşii săi pentru legMurile 
pentru sufletele naivilor, ci şi pen- ce ei le au cu revizionistul GilJ. 
iru umplerea pungilor celor şme~ Nu interesează aci ce·au făcut 
cheri şi dornici de arginţî. Insă, cei t:xcluşi. Dar examinând cu 
arginţii formează mai mult pre~ afenţte cele de Jn<li sus, şi mai 
ocuparea membrIlor sau condu~ cu seamă ştiind că Gill a scris 
cătorilor mărunţi, in timp ce con~ articole înjurioase la adresa Ro
ducătorii "ăi mari" au cu totul mâ,,:ei şi că la Budapesta a ros
alte scopuri şi alte idealuri de tit cuvântări revizionisle, se 
împlinit, scopuri cari nu sunt in nasc întrebările: Ce plan de lucru 
concordantă cu interesele noastre a voit el să aplice in România? 
ca Stat şi Natiune, ci poate, din- De ce pentru adoptarea acestui 
confră. Aceasta este impresia plan a oferit 1.500 OCO lei? In fa
noastră, streinl de cauză. Ce cred vorill cui era acest plan şi cine 
baptiştii este altă poveste. Dar ţinea neapărat să-l aplice? 

specie Ungariei. Că ce urmăreşte 
Ungaria În România se ştie, ast
fel că nu mai e nevoie să insis~ 
Iăm. 

Unii, altii, ne*au spus că cele 
scrise de noi, nu sunt adevărate 
ci numai silllfJle fantezii. Aces
fora le punem următoarele in
trebări; 1. De ce la congresul 
dela Braşov au fost vii discuţii 
asupra celor publicate de noi? 
2. De ce adeptii lui Gill n'au in
cercai nici cea mai palidă des
minţire? 3. Sau n'au primit in că 
răspunsurile lui GilI? 

... De altfel, ar fi fost inutil. Do~ 
cumentele ce le posedăm sunt 
in măsură să combată nu un sin
gur GiIl, ci cel putin Irei! .•. 

să expunem câteva cazuri, cari C:mcluzia nu poate fi alta de
ne-au dat impresia de care vor- cât că Gill şi adeptii lui sub masca 
beam mai sus, religiei baptiste sunt in serviciul 

In toamna anului 1930, la con- unui stat strein, duşman nouă, În Ion Potcoavă 
ferinţa rlO'gională haptistă finută __ ~' ~~~~'""'8! 
la teatrul oraşului şi Ia care au·' ., 
participat delegaţii alor 8 state, C· A t f·' 
b~i::l S~:Ci~~=~tirl ::~~ri~~~nTr~ Ine Ci Incerca sper ulrea. 
unguri. Nu mai amintim că la acel In legătura cu acordarea lucrări- dlor Iosif Vulpe şi Olariu, cu câte 
congres s'a tipărit, în ungureşte, lor dela "Neptun" firmei "Con cor- 120.000 lei, ca să schimbe rezuIta
o revistă rămasă de pomină prin diau

, se ştie că s'a incercat mituirea tul în favorul unor firme arădane. 
cele ·scrise la adresa românilor, - De ce n'au făcut acei domni 
- afirmative cu ajutorul finan- Nu vor fi ş'iind oferta cu 120.000 Jei mai puţin şi 
ciar al americanului GilJ. Bulgarii şi nici Isperic care.i aduse atunci licitaţia se adjudeca in tavo-

ln altă ordine de idei, trebue sub Dunăre, că din pricina lor, odată rul lor? 
să menJionăm că GiII a publicat cu conflictul abisinian, se va isca Trebuie să complectăm pe d. Dr. 
o serie de articole, în revistele un foc de baionete după teoria in- Ceţioiu: oferta trebuia făcută cu 
baptiştilor din America, articole teligenţii mature, intre Virgilică şi 240.000 lei mai puţin. dat fiind că 
injurioase la adresa României şi Lăzărică Silvicu pe chestia confesio. s'a oferit şi dlui Vulpe şi dlui Ola
elogioase la adresa pretinsei nalităţii uzurpatorilor din Rumelia, riu câte 120.000 lei, ceeace face în 
.. culturi milenare'c a ungurilor. In Pacea intre cei doi beligeranţi ară- total 240.0l0 lei. 
Budapesta Gill are o sală carei-I dani se 'ncheie a treia zi de Paşti In altă ordine de idei dar tot in 
poartă numele "Gill HaU" şi în la restaurantul "OuatuU

, din Piata această afacere, un confrate scrie: 
care sală el tşi tine cuvântările Peştelui. Bulgarii fură de drept de. "Dacă pel'60ona ln chestiune (adi
ori de câte ori se află În capitala claraţi armistitiu până va veni în că cel care a oferit "şperţul" N. R) 
Ungariei, cuvântări revizioniste discuţie şi Coranul lui Kemal Ata- se va divulga, d. Df'. eolJoia 00 

şi anfi .. româneşti.· turk .. , Bancnota de 500 lei cu No. fndl'umo pe dnJl Ilu/pe şi Olapiu 
In anul 1931, când la reintoar- 556.948 UI-19. VIII. 31-34, fu oV lacd denunt penal penll'u in

cere dela congresul tfnereful ui sacrificată pentru netezirea asperită- cel'COfle da mifuil'e." Credem că 
baptist, ţinut in Praha Ev. Gill tilor, ca adevărat prilej de grasă ln- aci e greşeală de înregistrare a de--.; 
oprindu-se in Budapesta. in chiar' fruptare a Pulgărmaisterului Lati, c1aratiei dlui dr. Cotioiu sau o sti-· 
auzul unui delegat al României care era să devorez.e intreaga listă,.. lizare a celor scrise de confratele 
şi-a tinut obişnuila-i cuvânfare, Mama 'ai I amintit. Intr'adevăr, citind cu atenţie 
iar 12 fete unguroici i-au pre:.len- După ce-am incheiat şirele refefÎ- cele spuse de d, Dr. Coţioiu şi re
tat un buchet de garoafe tricolor- toare la "GheorghiC

', ne-am adus produse mai sus, vedem că preşe
unguresc. aminte de o intâmplare de anul dintele comisiei interimare a spus: 

In conferinta predicatorilor ro- trecut: De ce n'au făcui acei domni o!ef'la 
mâni linută la Dezna, Ev. GiH a Un "Gheorghe" in prezitia Sfân- cu 120.000 lei mal putin şi Dtunci 
oferit pe "o tavă de argint' suma tului Gheorghe, şi-a pus pe uşe un licita/ia se adjudeca In favool'ea 
de un milion şi jumătate lei bap- bilet pe care scria~ "Sunt plecat la lol'? - Ce va să zică-ttceasta? 
!işmor români cu condiţia ca a- vie". Şi a plecat de acasă cu inten- Nimic mai mult decât ci firmele 
ceştia să primească planul lui de tia de a se plimba. Seara s'a in- arădane cari n'au obţinut licitaţia 
lucru in România. Ce fel de plan? curcat cu nişte prieteni la un pui de au incercat mituirea. Dar informa
In acea conferinţă Gill a fost in- chef ce-a ţinut până a doua zi la tiunile noastre răstoarnA această ipo
trebat: .. De ce nu lucrează cu amiazi. După spartul chefului, omul tezl, şi indică - în mod incest 
astfel de metode în Ungaria 1" se duse acasă Când să intre, dă cu incă, e adevărat, - ca mituitor o 
S'o spună Cocut, - ce a răspuns ochii de biletul cu inscripţia: Sun' altă persoană. 
la această intrebare. plecat la Vifl, şi zise: Nu publicăm nici un nume pinl ce 

Predicatorii români. cu exceptia - PUu, mama care te flcu odată informaţjuniIt~ noastre nu vor primi 
lui Cocul şi incă trei pervertili, venii şi eu la tine si te felicit şi şi cestitudinea necesară unei .acuzări 
au respins cu scârbă propunerea atunci eşti plecat la vieI publice. 

[ 
! 

1 
.~ 
l i 

(' 

~
"i<' 

f -_ 

'\': 



i 
I 
I 
I 

1 

4 

Pag.2 

Sânnicolaul Mare 
Nişte domni dela primărie şi 

dela primpretură sunt foarte fu
rioşi pe noi, respective pe infor
matorii nostri, - pentrucă le stri
căm ... socotelile. Pentru a se 
răsbuna pe noi - indirect, căci 
direct n'au cum - acuză şi pe 
unul şi pe altul că ne-ar furniza 
material. Sfătuim - prieteneşte
pe domnii de mai sus să nu um
ble cu .. fofârlica ll şi să se astâm
pere, căci - în C<.1Z contrar -
dacă vom Întra mai ... adânc nu 
ştim care o să rămână bătut. .Cât 
despre procesele cu cari ne ame
ninţă: Să poftească! fHât! 

Ghiţă Burtă (Gramofonul), cel 
mai şod consilier, a devenit foarte 
furios de când s'a cetit În "Bravo" 
şi ameninţă peste tot "că-i va pune 
el cu botul pe labe, (cu bastonul 
său cel năzdrăvan?) pe cei dela 
"Bravo" numai să pună mâna pe ei. 

Bine zici Ghiţă! Pune-i la punct 
însă până atunci caută şi te calmează 
niţel cel puţin când mergi cu "Ci
troenul" căci În caz conl rar uşor se 
poate întâmpla să-ţi rupi gâtuI... bas
tonului şi nu vei mai putea pune 
pe nimeni cu botul pe labe. fiindcă 
nu mai ai gât. 

Ei I ce zici? Ai altă părere? 

lneu 
Advocăţ~lul Pelgăş, s'a 

hotărât să plece din localitate. De 
aceea s'a hotărât să se tragă În de
gete cu câţiva domni din loc, pen
tru a arăta clienţilor cât este de tare, 
aceasta bineinţeles, după ce va ter
mina marea cauză Andru care i s'a 
incredinţat. Credem că lasă regrete 
un anime. Dacă pleacă va continua 
să dea semnalul obicinuit, prin nas, 
clienţilor ... Ascultaţi deci la radio. . 

Apafeu 
Sfintele Paşti ne:au adus cado

uri următorilor: 
Ul'hel'io/işt;/ol' incă nu la toţi 

demisia - de altcum umblă cu ele 
in buzunare ... merg ... şi nu mai 
ajung ... vor ajunge ... ? • 

Jidanului amenda ce i s'ar cu
veni, pentru nerespectarea legii rep. 
duminical. 

Unde sunt cei în dreptla cadouri? 
eopii/ol' 2 ouă pentru a putea fi 

cuminecaţi să le deie celor în drept 
a-i împărtăşi?!." 

Baia de C,iş 
- "tlsociaţia MeseriaşiJor şi 

l\\uncitorilor l~omânill din tiraj, În 
dorinţa de a da ocazie membrilor ei 
să cunoQScă regiunea unde eroul 
ardelean, ftvram Iancu, Îşi doarme 
somnul de veci, a botărît să dea, 
pe acele locuri, două concerte şi 
anume în Ţebea şi Baia de Criş. 
Pentru Ţebea au primit autorizaţie, 
dar pentru Baia de Criş, la inter
venţia "Şefului dela Preg. Premi
titară, li-sa refuzat, pe motivul 
că "fac premilitarii serbare". N'am 
zice nimic, dar nu i'a făcut de Paşti 
nici o petrecere, aşa că domnul 
ăla "grozav" a lipsit publicul de 
distracţii iar pe Românii din 11.rad 
de ocazia de a vizita aceste locuri 
atât de scumpe nouă. Nu crede 
acest domn că s'a umflat prea "gro
zav" în ... prostie?t? 

Apă de co~onie. Articole de toaletă. 
Mare asortiment de pieptene la 

Parfumeria M O II e r 
Fi rad, Piaţa l1vram Iancu 

" .; 
B r-a, voi 

Ruşinea dela Nădlac 
- Sau despre "românismul" dela "Elec~ 
trica S. A. R." -

fizÎ ne ocupăm de aşa zisul 
"românism" dela această între
prindere 'j românească(?t. Vom în-. 
cepe arătând câteva fapte-, din cari 
cititorii vor trage concluziile. E du· 
reros şi ruşinos, - după cum am 
mai spus-o - să te afişezi mare 
romein şi naţionalist şi - în ace
laş timp - să fi •.• protectorul strc
inilor. Este cazul nostru dela E
lectrica, care îşi mai zice şi socie
tate "românească". Cât de "ro
mână/' este, aţi vcJzut. 

Inainte de sărbătorile Sf. Paşti, 
maghiaronul Hâl'sanp JYlâl'ton~ prie
ten personal al dlui dr. Emil P. 
Grozda, notar public în Rovine şi 
directorul-delegat al întreprinderii 
de mai sus (asta ne-a declarat-o 
Dsa,) a binevoit să sosească în 
Nădlac, (se ştie că locuieşte în 
I~ovine) unde a venit cu illtenţia 
să facă o "baie de sânHeH (Ver 
Wrd6). Ce o fi inţelegând tipul 
prin aceasta nu ştiu. dar am <:on
statat că la vreo optzeci de ro
mâni li-s'au tăiat firul electric, 
pentrucă n'au fost la curent. cu 
taxele. Printre ei erau şi cu~iva 
croitori, cari dată fiind apropierea 
sărbătorilor, aveau ceva lucru .şi 
deci un câştig, din care să-şi facă 
sărbătorile. Nu li-s'a luat În con
siderare cererea, de a mai fi pă. 
suiţi până după Paşti. r~deritor ItI 
acest procedeu barbar, ţinem să 
amintim că sunt şi sfl'eini cari au 
restemtă şi cu toate acestea lor 
nu Ii-':,'attliat firul! 

ft primit fiCirsany ordin, dela 
;superiori, în a0ţst wsen,s ? w fipoj, a
mice t1arsany sa Şti ca vremea 

lui Kun Bela a trecut! Numai a
tunei puteai să faei "ver fiird6/i- uri 1 
Cât priveşte ftlptul că nu-mi pasă, 
chiar dacă nu voi mai avea nici 
un consumator! (rostite În 1. ma
ghiară) am vrea să ştim şi cuvân
tul pri măriei. 

111t fapt este iluminatul străzi· 
lor din "Bujoc". [n fiecare noapte 
- despre asta ne-am convins 
chiar personal - Între orele t-4 
dimineaţa, becurile sunt sUme. 
De ce? Pentruce nu se aplică Q

cclaş tratament şi slovacilor? 
Cu ce sunt. vinovaţi românii? f'i
poi, becurile, când ard, de ce dau 
o lumină roşie, încât se vede firul 
În ele 1 Cine-i vinovatul? Te po
meneşti că ..• noi?? 

De Draszlyl t=erencz, alt ma
ghiar, care ne-a ameninţat cu 
distrugerea, în caz că va fi dat a
fară, nu ne mai OCll păm ! 

Referitor la registre, suntem in
formaţi că s'a întocmit un "me
moriu" în care se arată - sub 
semnătura unui expert-contabil,
că uzina ((re registre. De ce nu ni 
s'a comunicat imediat aceasta a
tunci cdnd am intreb(]t? De ce s'a 
lăsat un aşa mare interval de 
timp? Să se poată "manja" dela 
început? Ş'apoi: Cum cum se 
simt dnii. Dr E. P. Grozdo, dr l"i. 
rântânaru şi Părintele Crâznic, cu 
aceşti streini angajaţi? Dar l1du
narea Cenerală când se va tine 7 ... 
Sau se tot amJnă până se pun 
toate ,.la punct ?,/ ... 

O altă serie de Întrebări la cari 
aşteptăm răspuns! 

Radu Cioban" 

Năd'ac 

No .. N 
"-

- Cinema. Incurând ma.! M 
"Duhovnicul Satanei" CtJt ti 
.,as" nădlacan, Popa Nicuist~ 

- Todol' eOl'douan. tii' 
dacă a intrat într'un partO~ 
şi îşi ţine 3 muieri ca JJm B 
(2 acasă, şi una la săla! 
"harnic" ca un tânăr? C;OI 
când se poate Înşela, o~ J 
sine însuşi!? Noi ştim că el 

f t ~ .) mar a proas a are neVOltv ' 
recl~m~ ~j, d,?,că nu credJâ~' 
be-şl "flclOru .... b I 

_ Dtltorită "rec1amei(?j, a 
de noi. "prăvălia<l Jufke'l'e~ 
n)!a e cercetată de aproc 
tinerii meseriaşi dela Dei,a ( 
Într'un ceas bun 1 . . • leG 

- Simpatia noastră, ,at 
are o deosebită atenţie p~. 
juterii. "Cineva" i-a prOJi P 
cumpără "ceva ll de lOOOled 
până azi n'a cumpărat m B 
800 Lei un ..• lănţişor la 
m(!i z~ce că, deşi se ţine /)1 
nu manâncă numai marncS, 
pisat! leh ... ! le, 

- Căldurile vor înccpra( 
rând, iar .,celebrul'· ştrtinl8 I 

nal ne fiind încă terminattr, 
făcătorul păstor al Nălp 
pentru uşi .,îrnbăia" turm~vă 
t~rît să desch idă, in caseir 
pri, o ... baie pGpulară, (Of 
"ba lYIikloş". Totoaicele at ( 
rea grattlita!. . . j 1 

- Ce rost îşi au dese~' 
vorbiri dintre JUf'âj- Cse/OII:z 
ş~victll_ şi Urhâncsok-Pd~t; 
raly? Este oare. vorba (J.S 
"afaceriI( dubioase, sot! .. ~ 

Simpaticul "l{erteş{' f\ 
Năz~rit~anul, ~n!ci În ziwl .. 
Paşti n a păraslt să!clşu I ! ~. 
de ce? ~ 

~ At GuZif ciL. ~. ~k; 
!I. __ ~ _____ .u _____________ .el:ll2llZlij""iI;OlIiiI+i2a!IlIIl""'-: ... Spre educaţia prcmilita:H 

Doamnă. pentru dvs., Buteni, la petrecerea ce-afu 
O mică trufanda, brânza de Brăila nouă a Lei 28 kg" "Uptau" a doua zi de Paşti, s'a! 1 

cel mai delicios din România, a Lei 50 şi 60 kg, Cereţi numai marca , "csardas-uri"? li, 

" AJll. O l\m.lia. T" 
. singura premiată cu două "AROMAfl', Ind. alimentară 

medalii de aur 'şi diplome A.RAD, Calea Bana'u'ui Nr.3 

Hăimagiu 
- Gogea, supărat că n'a fosl a 

les "rege" al balului, s'a ho1ărât să 
nu mai bea nici un strop de ţuică, 
ci numai limonală. Unii altii mai 
vorbesc prin sat, că dacă-şi va ve
dea şi pe mai departe de atelier ca 
şi până acum, atunci, în curând nu 
va mai avea după ce bea nici <lpă, 
decum limonată ... 

Ce-i dintâiu vor fi ultimii şi ul
timii vor fi primii... Lucrul aC'~sta 
l-a uitat o duduie, care a voit să 
fie premiată la bal. Aşa a fost să 
fie dar ... s'a schimbat I 

- Suntem foarte recunoscători 
lui "Lip" pentru mulţumirile aduse 
in urma rec1amei ce i-am făcut şi 
care a avut efect: "Lip" a căştigat 
enorm de mult la petrecerea dela 
Paşti 1 •. : • 

Vinga 
_ Cu venirea sărbătorilor de Paşti 
au început şi cârciumarii să a
tragă clientela jucătorilor, pasio
naţi de popice, oferindu-le câte 
un "miel ll, celui ce a pierdut mai 
mulţi bani. 

fişa, că decât să staţi.la poveşti e 
mai preferabil să câştigi un "mie
luşorl/ că să poţi evita cearta so
ţiei, înblânzindu-o la fel cu ca
doul pe care-l vei duce ..• 

Poşta redac,iei 
Frunză. - Ocazional numai. Re

gulat n'au rost din cauza lipsei de 
cititori. 

To'i. coresponden,ii sunt rugaţi 
a ne trimite materialul asI fel ca Mer
curi dimineaţa. cel mai târziu să-i 
avem la rectaţie. Altfel rămâne pen· 
tru săptămâna urmatoare. 

To~ la doctor 
Un cunoscut duşman al apei se 

duce la doctor: 
...- Dle doctor, acum trei ani am 

fost la dvs. şi mi-aţi spus să mă 
feresc de umezeală din cauza reu
matismulor ... 

- Ei şi? .. 
- Am venit să vă'r,lreb dacă 

acum pot face o baie 1 

~ma •••••• a5 •• ~~~~R~~~~Q.=~ 
~ ~ 

: RACHETE : · ~ !Il f 16 
II articole pt. ootbal II a _ 

P.! corzi pt. rachete la • 
• • • • : MA1DT, . ARAD : 
• • : Palatul Mlnoritilor : 
• • . ........ ~~ ..............• 

- · ... Pereeptorul din ŞicuJC 
pedepsit pentru deslegare pt 
În postul mare şi drept u~n 
agenţii au declarat grevă c'ej 
tie pan[t se va retrage pedţU 

... Pe valea Deznei s'a ~ 
cenlrală de pupături în~ocai 

... Un not8.I', tot de pe ve 
nei, mit1oritar, a luat de ~_ 
român venit după 180 lei?_ 

... Nenea D. din Şebiş s_ 
învârti cum îi place? (Dt_ 
unii zărul, pentru alţii smâl_ 

".0 piJăriţă de pui din G:-
cam fost bătută de un pc
Arau. 

. •. Cucoana cu "dopul" ~lial 
din ŞGpreuş, e foarte sur
lume pentru că nu i-a aoi'
deiiui de.,. fu englez, subW -
deget? ,1 

... Şcfa oficiului P. T. T. i
cuta, În lo\: să-şi vadă df
distribue reţete de vindeci
cui oase prin sat ŞI notalla: ~ 

Miniş 
ÎI 

In numărul trecut coreSf 
din Miniş, a lăsat să se În~e 
d. Marin Simion, secretar" ( 
dela şcoala de viticullur~ I 
numai şcoala de vinţăleri.ii 
vărul e altul. Dsa în urmh 
de specialitate făcute şi a~1 
lor date, a fost confirmat ( 
cu specialitatea secrelaT;r 
prin ,DecretUl Regal No.l
pubhcat în Monitorul (ţ 
1721935. t 

i 
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;ÂN4SE 
nai Mercuri 29 Aprilie, orele 9 seara, 
cu, teatrul Comunal, Compania de re
cuiste Că,ăbuş de sub conducerea 

ai TĂNASE, va reprezenta opereta 
,artOSE MARIE. 

(t Bilete la Diecezană. 
II, 

Hai le· N " C;oncerlu " ro. ou 
o~ Joi. 23 Aprilie, orele 9 seara, 
C?,c in sala Palatului Cultural, va 

rOlvea loc concertul ,.Sabin Drăgoi" 
~edlat de Corul ,)Crai Nou" din Timi-
'(' Dara. I tţ 

~e'l'ea',ul Nafional din Cluj 
IfOC • 27 A '1' d ă loi.a da, LUnI: pn te ou ~pec-

icole la Teatrul Comunal. Pnmul, 
Jatineu pentru elevi, la ora 4. d. 

,'p~. când va juica Piatra din casă 
r011 Păcatele tinereţeior. iar seara co
roedia Sichon.el. 

m Bilete la Dlecezană. 
la 

e J)Rcerl 
amcSâmbătă, 25 Aprilie, ora 9 seara va 

lea loc la restaurantul Kornett din 
cepradul Nou, concertul aranjat de parc
tlnc'a ortodoxă română. Concertul este 
inattronat de P. S. Sa Părintele Epis
Nă.p Dr, Andrei Magieru. Corurile 
'm~vătătorilor şi a studentilor Teologi, 
aselr executa punctele muzicale din 
11, togramul concertului. Venitul cu
e at c;te destinat facerii iconostasu-

1 bisericii. După concert, urmează 
esdl1s. Orchestra P. Klug a Astrei şi 
f/o~z-ul Poliţiei. Confetti, serpentine, 
· p(l~t3ţie americană,. cOnCt!fS de fru: 

~seţe, poştă amencană. tombală Ş1 
I "~ mari surprize. INTRAREA SE· 
~(' I-VOLĂ. 
· I Il.lll ___ ._IIIiIi1~ ____ z-. ____ • 

J1!~zlrA.TI MAGAZINUL P. 
iAu Ţ U HLa Păun •• l de Aur" 

~uct,vl!>-~·Yis-tte--Pţjmărie unde vă 
keli aproviziona cu tot felul de 

tilitslicatese, aromate, coloniale, brân
e-afuri indigene şi străine. conserve 
s'a! peşte, conserve de carne, meze-

ri, salam de iarnă, şuncă rolată 
icu;ică. Tot felul de beuturi cât şi 
are puri din viile proprii din Păuliş. 
, u~ntru serviciul prompt culant şi 
,ă c'eruri modeste, garantează proprie
pedţUJ. - Telefon 105. 
;'a~ && 

foca,i fluera' 
~ va T . v ăt 't ~". ă? te ş- e-al cas on, ItlltlC , 
1"- Da, 
· el~. _ Şi nevasta te iubeşlc? 
IŞ S_ Nu. 
(I!t - Nu te iubeşte? 

smal:_ Nu. Mă adoră. 
n Q - Ştrengăriţa! Şi cum o chiamă? 
I IN - Nu ştiu. 

. - Ce, nu ştii cum o cheamă? 
1" ~llar dacă ai nevoie s'o chemi? 
slJr - N'o chem. Fluer. 
aci- Flueri? 

'-lbpr· - Da. Fluer mereu, dimineaţa, 
; masă, după masă ... 

r. i- Şi. .. seara mai ales. 
ă de - Nu. Seara - niciodată. 
lded - Dece? 
taIla: - Pentrucă seara mă culc. 

- Şi atunci? 
,- Ea vine singură, deschide uşa 
întreabă încet: "Mitică ai fluerat ?" 

oresr 
;e îJ!ascu la A.rad 
!i~;' Celebrul bard ară dan, am numit 
~ . ~ Petre Pascu, a fost de Paşti acasă, 
e~'.Hcă aci în Arad. Cineva dela "Ho~ 

J~ aTuI" in cursul unei discuţii, ti in
ŞI ebă: 

natt~- Aşadar, nu mai faci poezii 
:re ,ntru revistă + .. ? 
It·~ Nu •.. adică poezii fac, dar ... 
1 Gtam procurat eu singur un coş 

t hârtii 1 ... 
1 

B Plt vot 

Nu s'a şliuf 
Că guvernul a dispus că macu· 

latura, hârtia inutilizabilă dela au
torităţ şi regiile autonome să fie 
vândută trustului hârtiei cu... 1.20 
1~i1ogramul. Dar nu numai atât, ci 
din acest pret, Statul ia 50 bani, 
iar din restul de 70 bani jumătate 
se dă flsociaţiei Cercurilor de 
gospodine şi flmicii tinerilor fe;e. 

1'Iceasta, în timp ce pe pi<.lţă, 
maculatura se virde cu 8-9 lei 
kilogramul şi câteodată dublu. 

Cine şi cât câştigă? 

CoIful vameşilor 
Ca urmare, am putea zice,la cam .. 

pania noastră contra vameşilor, lo
cuitorii diu Aradul Nou, Mureşcl şi 
Sânnicolaul Mic, au intocmit un me
moriu în care arată toate afacerile 
vameşilor. Memoriul este semnat de 
peste 200 persoane şi va fi înaintat 
Preşedenţiei Consiliului de miniştrii 
şi Camerei Deputaţilor. Se va cere 
de asemeni un inspector din minis
ter, care să ancheteze neregulelc şi 
să stabilească pagubele aduse J11!..1-

nicipiului şi 19cuitorilor. 
t!:&&CIap bt:&,swa"iM4,.$E 4 • ~ iL-'IJ 

"Bucătărie de casă şi dietică I 
Arad, Strada V. Goldiş No. 5 în curte I 
Abonament ameazl şi cină 900 Lei lunar. Afară de casă 20 Lei zilnic 5 feluri 

Maşină con'ra minciunilor 
După aparatele de televiziune. iată 

şi o nouă veste. Maşinele contra 
minciunilor, brevetate şi încercate, 
s'au pus In vânzare. Această inven
ţie cu răsunet mondial, datorită bi. 
ne 'nţeles unui american, va fi ac
cesibilă oricărui cetăţean. 

Cu câştigul dela loterie am achi
ziţionat imediat am experimentat a
paratul aparatul în familie. 

Bucătăreasa se întorcea tocmai 
dela piaţă. 

- Maria. am intrebat-o, cât ai 
cheltuit? 

- Exact 115 lei! 
Am aplicat maşina contra minciu

nilor care arăta: 72 lei 50 bani. 
'" 

La ora 11 dimineaţa întră în bi
rou prietenul meu Toto un tânăr 
frumos, care nu avea obiceiul să-mi 
facă vizite matinale. 

-- Cum se face că vii la această 
oră? 

-- Am auzit că nu te simţi bine 
şi am venit să mă informez. Ştii că 
iţi stlnt un prieten devotat. Imi pa
re bine că când eşti sănătos 

Din pură distracţie, i-am aplicat 
maşina contra minciunilor, şi ami
cul Toto fu constrâns să spună: 

- Am venit pentru soţia ta! M'a 
asigurat că n'o să fii acasă. 

* 
Laura se 'ntoarse seara. Am în-

trebat-o: 
- De unde vii, scumpo? 
- Am fost trei ceasuri Ia biata 

Clara, e foarte grav bolnavă. 
l-am aplicat imediat maşina şi 

Laura a mărturisit: 
- Dela 4 la 5 am fost în gar

soniera lui Rudy. Dela 5.30 la 6.30 
am avut o î.-tâlnire cu Paul. Iar de
la 6.30 la 7.30 am fost iar la Rudy 
pentrucă îmi place mai mult elI 

N'a văzu' 
Unul dintre obişnuiţii meselor in 

familie a fost invitat nu de mult în 
casa unui cunoscut bogătaş arădan. 
Lume multă, femei frumoase ... 

- Era şi doamna ... îl întrebă o 
cunoscută a doua zi. 

- Da. Şedea faţă 'n fată cu mine ... 
- Şi cum era îmbrăcată? 
- Nu ştiu! 
- Cum nu şti, doar spuse-şi că 

a stat în faţa ta ? 
- Uite nu nu ştiu, pentru că 

n'am avut ocazie să mă uiL .. sub 
masă! 

Ce este ... 
Greu de scos: 
Măselele din gură, prostia din 

cap, sărăcia din casă şi datoria 
veche. I 

Mai e ceva? 

ee 

La docfor 
- E grav, dle doctor? 
- Destul de grav. Boala dlale e 

provocată de un microb primejdios, 
rezistent, încăpăţânat, care· ţi mi
nează intrt!g organismul "0 

Ssst! Mai încet doctore ! ... Micro
bul e În sala de aşteptare I 

Excedent 
Bugetul pe exerciţiul 1935-36 

s'a Îllcheiat cu un excedent. Deşi 
pare neverosimil, aşa e. Incasările 
Statul ui au fost de 20 miliarde 61 ti 
milioane, faţă de cheltueli ceva mai 
micL 

- E primul buget cu excedent 
din 1929 pănă azi, - spunea man
dru d. Victor Antonescu, ministrul 

. finanţelor. 
l .-- Excedell!ul bugetar trebue Însă 
să rămână secret, interveni d. Tătă-

. răscu ... Dacă află lumea, se va mira 
că deşi realizăm excedenter mărim 
impozitele... (Vr.) 

Un percepfor ..• 
din firad, a spus controlorului dela 
percepţia sa, să nu mai calce prin 
birourile percepţiei că-i rupe pi~ 
cioarele, repetând aceste şi'n faţa 
unui organ superiorI fără să se ia 
nici o măsură. De altfel percepto
rul nu e la primul caz de purtare 
insolentă faţă de superiorii săi, 
căci cu ocazia unei chestii deli
cate/ a spus Ufllli alt controlor. 

- Dacă nu·ţi prinzi de gură, în 
24 de ore nu mai eşti controlor. 

Natural, fără efect. Dar, oare nu 
e cazul să fie tras la răspundere 
pentru astfel de fapte cari nu fac 
cinste funcţionarilor fiscali? 

Gheorghe Szllay 
Croltorle-pl. dame, engleză şi fran
cezd face costume elegante, pardesiuri 
şi trocar, preţuri solide. serviciu promt 
Arad. Str. V. Goldiş No. 5. 

Spii'if ma'ern 
Doui-- sportivi arădani, - unul 

teoretic, celălalt scripturistic - stă
teau de vorba, Într'o noapte, înain
tea Institutului Obstetic. Dinspre 
Primărie venea cronicarul nostru 
sportiv - a fugit din Arad acum, 
ca să nu scrie despre înfrângerea 
Oloriei - care văzându-i, le zice: 

- Aici aţi ajuns? Să aveţi ne
voe de-o cură la obstretică? 

- După cum vezi, - răspunse 
sportivul "scripturistic" - trebue 
să-I internez pe teoreticianul asta ... 
doar i-o mai scăqea burta 1... 

Pag. 3. 

C'ne-'. deschide '1 
Parlamentul s'a închis. Parlamen~ 

tarii erau melancolici când părăseau 
capitala. 

- Nu ştiu de ce, dar parcă-mi 
spune inima că nu ne mai vedem 1 
_. ofta un deputat ieşeau. 

- Nu mai cobi domnule f se răsti 
un deputat din Bihor. Iar un depu
tat opoziţionist interveni: 

- De închis, a închis Tătărăscu 
Parlamentul - dar de deschis nu-l 
mai dischide! ... 

Mu"f e dulce ... 
fiti văzut în câteva numere an

terioare, câteva lImostre'l de limbă 
"rumunească" scrise de minoritari, 
pentru aşi bate joc - şi 'fi felul 
.cesta - de noi, .,naţiunea domi~ 
nantă fl (după noi: naţiunea domi
nată!). Vă servim azi încă un "anunr 
ce l-am citit pe str, Tribunul Dobra 
la Nr. 6. ,,1 Un Cămel'e lYIobilat 
Da În cil'iafe Imediat [,0 cal'taU

-

E frumos nu ? .. 

Să vă aprovizionaţi din vreme cu 
ghiaţă! In urma lipsei ghietei na
turale, numai acela va fi sigur că 
în timpul căldurii va avea ghiaţa ne
cesară, care dela inceputul sezonu
lui se aprovizionează dela fabrica 
cu cea mai mare incredere. Deci, 
cumpără de pe acum dela fabrica 
Reusz, bulev. Regele Ferdinand 
33. Telefon liJ,l. Tot acolo sunt 
frigorifere de închirat. 

Imnul ••• 
National fu decurând înlocuit de 
Virgilică - în partea a doua -
amiculu luiu luănu al Bătrânuluiu, 
că ci-că aşa: Trăiască "Patria
şi "ferestrăul Arădan ..... care va 
fi scris pe note de simpaticul 
Nelu dela Primărie. Este cântat 
de predilectie de Virgiiică acom
paniat de Iuăn ... 

Gheionescu ••• 
meşter în ale arhifecfonicelor 
ştiinţe, la cărărui şi podele, spre 
a intra în gratia femenină. afi
şează pe uşa locuintei lui, Urma 
de "pictor". Lăzărică ii făcu una, 
adică adaugă cu creionul "mu
ral". Şi de atunci la picior nu 
mai vin decât... babe I 

To' gheionescu ••• 
îşi pierdu fularul de mătase. Ca 
să-l afle. ceru să i se caute 'n 
ghioc. II aflase apoi. adică nu. 
căci de unde e nu-l mai poate 
lua ... O" cunoaştem şi noi şe
fule 1 ..• 

Delicate,a sa ••• 
Cioban-Ciobănel, de Paşti, ciocni 
ouă ca tot creştinul. Un cineva. 
indrăsni să tragă mai tare de i~l 
sparse, Cioban·Ciobânel, 11 ame
nintă supărat că .. l va denunta pe 
făptuitor la camera de orping
toni. fiindcă făcu pagubă in IllÎ
toarele lui... găini (sic 1). 

CURS" DE STENOGRAFIE. 
Sub conducerea unui fost steno
graf parlamentar, se deschide 
Sâmbătă 2 Mai un curs de ste
nografie. Cursul durează două, 
luni şi are loc in fiecare MarIi, 
Joi şi Sâmbătă, dela orele 7-8 
în localul şcoalei primare din 
str. Iosif Vulcan. Taxa de curs; 
300 lei. Inscrieri la Administra
ţia revistei noastre din str. Ale~ 
xandri No. 8. 
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SA.T'ARAD In 6 rate lunare 
libelul "M ERe U 

Sit. Gheorghe 
Sărbătoare ... apă, •. frunză verde, 

simbolizează victoria definitivă a 
primăverii asupra ierneL 

Din străbuni se obişnueşte ca 'n 
această zi flăcăii să ude fetele la 
puţurile din răscrucea ulitilor din 
sate. gospodarii să-şi impodobează 
portile cu frunză verde, iar cei pe 
cari·i cheamă Gheorghe!lă plătea· 
scă, '. udătură pentru gâturile dor· 
nice de beutură. 

La noi la oraş, dacă ar fi vorba 
de udarea fetelor cu apă din ... pu
furile dlui Tripa, primăria ar trebui 
să deschidă un credit extra ordinar 
pentru acoperirea pagubei, iar dacă 
fiecare gospodar - n'au prea văzut 
pe la oraş d'ăştia - şi-ar pune 
frunză verde la poarlă, ar rămânea 
corso-uI fără veTdeaţ~. Şi ar fi pă
cat. Ne rămân deci gheorghii, putini 
câti ii avem. Aceştia vor proceda, 
după cum urmează: 

Dr. Gheorghe Sârbu, va uda pin
gelele diverşilor incasa10ri şi credi
tori, ca să nu se rupă urcându-i 
treptele după Încasări. 

Dr. G '1eorghe Pârnevanu, îşi va 
uda ouăle... ce i-au rămas dela 
Paşti, doar, vor mai da o generaţie 
de ... pliice. 

Gheorghe Popa, va uda pensi0 4 

narii ca să nu·1 mai bată la cap cu 
Întrebarea: când vin pensiile. 

Gheorghe Ferdinand va uda min
gea cu care a jucat Gloria Dumi
nică pentru a nu intra aşa uşor în 
poarta proprie. 

Gheorghe Bozgan, va uda cu 
"parfum" pe Duşi şi pe Staicu. 
pentru felul cum au arbitrat ,.Tuşa" 
Duminecă. 

Alti "Gheorghi" - nu le mai 
pomenim numele - vor face ca 

. anul trecut şi acum doui ani: îşi 
vor incuia uşile dela locuinţi şi vor 
afişa un bileţel cu menţiunea: "Nu 
suntem acasă" - cu speranta că 
vor înşela pe cineva, Rahat! E cu
noscut procedeul şi nu mai emo· 
ţionează pe nimeni. 

Dar în afară de toa1e aceste mici 
sâcăeli. şi de altele pe cari nu le·am 
scris, noi le oorim tuturor Gheor
ghilor: Mulţi aniI 

D. prol. Noe Ionescu la Arad 
Mâine, Joi, 23~Ap,.me a.e. l,a o,.ele S·30 d.m. IIa IIo,.bi fa 

Palafu' Cullu,.al d. prof. anill. NAE IONESCU. DBa va IIo,.bi 
desp,.e ),LIBERTA.TE". 'nbarea liberă. 

Confe,.in,a esfe a,.anjafă de Asocia,ia Ziariştilo,. şi Publi
eiş'ilor Români din Arad. 

a 2 YliiiBIlW ,. & M aua.'" .. 
CROITORIE 
DE DAME ELISABETA ŞARLOTE 

Salon de Dame Arad, Piata Avram Iancu 16. 
Diplomată in croiu şi cu praxă deplină, garantie 
pentru cele mai elegante pretentiuni de dame, 
special in croi englez. Preţuri foarte reduse. Servioiu promt, 

itMa·ua .................. mn ...... t~=.R ... R.'7 .. MI .. 7 .... a. .. .a.·~ ... p 

Era sigur că va câştiga ••• 
OI. Manole Gheorghe ad-lor fi

nanciar la Zalău a jucat de 42 ori 
şi nu a câştigat, a 43·a oară a eşit 
cu un câştig de UN MILION, sumă 
ce constituie o bază nouă de bună 
stare şi asigură restul vieţii fără griji. 

încă o dovadă că sistemul mixt al 
Loteriei de Stat este o afacere bună, 
căcj cine investeşte lunar câte Lei 
200, mai curând sau mai târziu întră 
in categoria oamenilor fericiţi care 
trăiesc feriţi de gândurile materiale 
ale zilelor grele în care trăim azi. 

i 

4' 

~------------------------------------------------~~ 

Iacă pă minie mat glos subscrisu şi aşi traJ: 
in cipariu Iuăn Nojită, mo dus domnu de ref .• 
tor să văd cum să gioacă gea fotbalu. Apu . 
şe, să vă, spun mo plăcut da nu pre. Auzi ~ 
mlllce gl om sănătos. Sor grămagit oamenii ~ 
intro colnă cu I~viţi apu pă gios pă lângă on I 
gard ge drot alţi uoameni. Inlon târziu in lo
cul ingr~git s.or b~gat unsprăzăşie fişiori Îm-

, b,răcaţl hl chlmeşl albe cu guler niegru ClI ~ 
Ismene negre Şl scurce cu boconşi în pişioare. Or svârlH I 
o I~pt~ II! su~ ~or )nşieput .să sară ca caprele. Nu mult după; 
aş~l~ In l!,graf!ltu,ra sor m~l băgat unsprăzaşie fişiori imbrâ. ' 
catl. In chlme~1 vaI!ăce cu Izmene negre şi cu o loplă. Noa n 
~şc!as a ,noşcl ~ ZIS do'.nnu. dereftor. Gitoc sor l1l(li băqat , 
In mgrăglfură lrJ oamem dOI cu steaguri galbene În brâtlşÎ ." 
şi un~ cu izmene scurce cu roc şi fluerită in gură. 10 strâns rl 
pă tăJI grămadă apu io împrăşciet iară. O fluerat odată gin ~I 
fmerită ş~ ~or apuca,l a~~nşi~ !işiorii să deie CfI lopla şi' să ,c: 
fugă dupa le ca bolal1Z11. Sa Isbeu să loveu picau pc"i jios h 

săntorşeu păslă cap numa să prindă lopla şi 50 svârle înfon 7, 
lc:c câtă care să z~şe poartă. Şi oamen\i strâgau. fivleau ' 
cand Iopfa s~propJe, gl o .poa~Iă. Odată în poarta noastă so r 
băgat ,Iopta Şl alunşi ?r ZIS căI ,g?1. Dracu şei cum o fost !t. 
gol cand tumna atunşi o fost plma. Sor nilcăjit a J10şci şor ii. 
i~şjeput să fugă mai, as.pru da nor putut băga Iopla ln poarta rt. 
şlelaltă nUl'!'a geaşela m p08!la noastă 80 mai băgat odată ~ 
lopfa. Apu la5.ă aşe a fost.. Cand so gătat giocu, fişiorii lăli : 
or f.ost O~OSIJI. lJnu ~vea. Iz~en~le ru~ce, gi pă pisioarele ~. 
alţUla spanzurau dărabun gle piele. ŞI să mai zişi că ali ţ 
mmce. Iti 

Al vosfu 
laăn Nojîfă 

~h 
k 
/a 

r---------------------_~I·c, 

Fox-Movielon ~ 
!l; 

Sărbătorile pascale, cu obişn uitii 
cozonaci şi ouă spoite - unde-or 
fi fost, - şi cu cărnetul fraged de 
mieluşel nevinovat garnisit cu salată 
de grădină, au trecut. Şi ne·am re
luat de unde le-am lăsat, obişnuitele 
Îndeletniciri, dt: a vorbi în gura mare 
a ]a "Fox-Movieton", despre căde
rea guvernului, c~ derea Addis-A be
bei, căderi În disgraţie, decăderi de 
moravuri la fete şi soţii, precum 
f05t-a intotdeauna şi va mai fi, de 
incorigibili zeflemişti ce suntem din 
născare. Că vom cădea merell şi 
noi, mai şi mai adânc În hăul tot 

Moto cicletă 
de vânzare la 

PETRU MAGER 
Uzina de gaz 

mai intunecos a. J suferintelor, 1. 
n,e-ar păsa, dacă tot Paşti am_~ 
ŞI bam am avea, şi fete neciufl 
am avea, şi - sotii fidele (asta.oc 
de-am avea! Nu prea indrăsni~ 
ridicăm coviltirul, căci e mai rs 
ca lab~le anchilozate de podrag' 
trupunle puhave şi feţele scofF" 
de bu?Aslare, a unora, să răm. . 
acopente, nevăzute de cei ce g t< 

ca şi de cei ce mai cred indii: 
"Eviva il Duce", 1'0 

Nu sunt surprins de loc, - a răs
puns norocosul administrator, - am 
fost sigur că voiu câştiga În coJec- Esle ••• 
tura BANCA ILIESCU S. A. lnfr'un cerc • • . , În interesul fiecăruia de a 

Că guvernul cade sau nu, as,e5 
treaba proverbului care zice că ,ea 
ţuruga mică imburdă carul mal' 
Iar că fet~le. Îşi. f~c de cap şi~c 
vesfele mal dlhal, lnvătând delauc 
asta să~ o lăsăm pe altă dată. ric 
c~mdata să trecem la ordinea Ve, 
ŞI să etalăm tinereţea neirositn 
ar~daAnă, spre a confirma vorbe~te 
nUl mţelept contemporan, ca!!i I 
spus că ~,mo; aâfiua ani de (/id 
apoi zi/ele hune ou trecut .... .! 'un 

€sui 
Câştigul mare de mai sus a dub- restrâns, unul mai •• ştiincios· deveni abonatal rabricei 

Jat câşligurile din clasa I-a dnd. decât celălaH, se adresă lui Cio~ de ghiat, ă a o"'aşuIUl' căci 
patru jucători au câştigat suma de bănel: I I 

----·---____ .....JJŞfE 

~~_ .tAJ~t nâ. 

6X:JWT+l~ ~~n 
~- ,a 

Lei 500,000, alţii câte Lei 100.000, - Oelicateta voastră, "u-i aşa, numai astfel j se asigură 
şi o serie întreagă de câştiguri mlj- fiind licenţiat În ştlinfele comer- cantitatea de ghială arli
Ioeii. Iată câte câştiguri s'au impAr- claIe, va şti aprecia veractlatea jicia/ă necesară. Se garan
tit intr'o Jună intre acei cari cred spuselor mele .. , tează ghiaţă de prima caIitdk, apare în fiecare Sâmbătă 1, ~ 

în tao~~~~!r~~O~;:~~fl~cesteia a fost recuz~ăc!r~h~!ttr::~atc::al~ iSs~ fabricată din apă de apapuct :t 
aceiaşi situatie şi cu toată siguranta privit ştiinţele la academia co. şi serviciu prompt in orice oră Abonamente 1 pe, 
putem anunţa de pe acum că. la mercială .. de lângă Mureş... a zilei, Telefon: 24 şi 25, pentru oraş; ]50 lei anvs 
clasele viitoare când şansele de câş- - A. da, alunci,.. ai dreptate, ' Moda pentru judet: 120 lei an~a . 
tiguri cresc vor fj noui şi mai multi - fu replica amară şi discutia Doi avocati s'au Întâlnit intr'o zi pentru institutii şi intrepri d~ 
milionari şi zeci şi sute de câştiguri se'nchisă. in "sala paşilor pierduti" dela Pa- deri, 1000 lei anual. ~i c 
mijlocii, cari vor ferici o nouă serie Jatul de justitie. Abonamentele'ir' 

~ de jucători stkruifori şi cred i nC:io,i C ro I"to rl" a We I"SZ După o strângere de mână şi după se plătesc inatnt',n 
coJecturei Băncii lIiescu. primele formule de politeţe. unul O fi e. 

In orice caz se poate stab]",·.· cu . irector : ""1 r din ei Întreabă: .. " 
modesla sumă de Lei 200, foarte SIMION MICLEA '(]JQ' Arad, Strada Eminescu 15 - Nevasta d-tale era blondă. De " 
multi care au cumpărllt lozu.rile in Stofe exclusive. Preturi ,când a devenit brună? Redacţia şi adminii.traţia:' 6 
mod stăruitor numai dela Banca 1 i dela care colegul vizat răspunse: JI d ~ --- Al d • N r'tI lliescu au devenit oamenI' bogati' 1i!1' s o e. - roi ales. ,.ro ,_r_a exan... o·'m'J. _____________ ~ __ ~~~:::~~~~~~~::::~~~~~~=7~;;D:e~câ~n~d~a~d:e:ve~n~i~t~c~ăr~u~m~ă~. __ ~~~~==~====~~==~. ~fm: 
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