
Recentele evenimente din lo~ 
adică aci vorbim pe 

fraudele dela adminis
'o financiară şi dela prelec .. 
jude'ufui, au readus in 
,ia opiniei publice pro

româ .. izării cadrelor ,i. In presă, ches-
aceasta nu am văzu'-o 

fa.ă până dcum. Poa.'e 
inainle. Discufând cu 

pe s'radă şi a-sc_Uân
părerile - bune sau re

- 1n 'egăh"'ă cu aces'e 
am auzi', insolite de 

bilele înju.ră'uri "rmă
relet 

- Aşa le "ebae 1... Bine-au 
e'au. lurat, că peste fo' 

'rebue numai ungu,', numai 
arllllllttu'ifnri! Români nu le 're

că B ho,i, că 'ură, că-s 
,iI" 

Un altu.' a interveni, fiind, 
de altă părere r 

..,nu_lÎnu dacă fură, sfă 
la,ă nu se duce cu banii 
streinătate 1 ••• Banii ,ămân 
la noi şi până la urmă se 
le Întâmpla să-' şi pedep

pen'ru ce-a Iăcu' •.. Dar 
fuge în s'reină'ate ce le 

cu eI1 ••• Cu m îl pri.uÎ 1 . • u 

lată două Irânluri de discu
pe s'radii. Din ele 

că omul de pe .tradă, 
care plăteşte foafe lanfe

. partidelor ce 'rec pe la 
1, şi 'oate oalele sparle 

diverşi; guvernaR';, e51e în 
functionarilor minor;» 

ce şi azi mişună prin bi
auforilăfilor româneşti. 

noi, silua,i aci in a
si avansa' al românis
problema româniză,.ii 
'unctionăreş'i, se pac. o deosebiM acaila'e, 

ales acuma. când despre 
circulă svonul cei ar fi 

apio .. a; în favoarea 
IIItQrr~J_ Svonu' pare să aibă 

cti al"el nu ar li ,e
Ca atâ'a insis'entă, cum 

face, chiar în ."ele cercuri 

aceste faple dureroase, 
cu rol şi cu pulere, 

• ti ',aeă co"secin'a 10-
şi nafurală I 

orice considera,ian', 
1II~lfon, •••• minoritari, ',ebue 

i" inlerior .. 1 ,ării «-
când nu pol fi pensio~ 

- ,i înlocaiti ca români. 
neamului ,i sigura,,

I'ata'uj cer acest lacru ,i 
aces' imperativ Itationa' 

perltli •• ă se ',eaed 1 ... 

3 LEI 

lovăcs, prefectura şi banca 
- Tribulatiile unei bănci cu conştiinta ... împăcală 

Din reportajele detaîlate publi-· 
cate de ziarele locale şi cele din 
Capitală, se ştie că Iosif Kovacs, 
domnul elegant care n'a lipsit dela 
nici un bal iarna trecută şi a că
rui fotografie, tronează cu cinism 
În vitrina fotografului Popa, a co
mis fraude însemnate la prefec
tura judeţului. In comiterea acestor 
fraude, el a avut nevoe de com
p Li şi ajutoare exterioare. Com
plicele, Josif Prol\opovics dela ad
ministraţia financiară, s'a sinucis, 
iar ajutoareJ;:, VGm vedea ce va 
fi cu ek. Dar ce-a făcut I\o"ucs? 
fi sustras titlurile imprumutului de 
înzestrare ce formau propridGtea 
prefecturii judeţului şi le-a vândtlt. . 
Cum Însă vâl1zarea pc piaţt1 lo
cală ar fi dat naştere la b~nuclj, 
cmi apoi <1r fj dus la desc0peri-, 
rea cinstitelor sale fapte, el ~C1 lu
crat altfel. 11 cerutconcursul ~ăt1cii 
Casa de Păstrare Genera/ă, - de 
care noi ne-am moi ocupat când 

{Ufla să primească () confif'mOI'B 
ce} cele spuse de f(oOâC6 sunt ade
o(]f'ofe. Era o simplă formalitate, 
o simplă prevedere, care alanci 

. când te dud să ceri un imprumut 
la bancă, se transformă în obsta
cole greu de trecut... 

Descinderea. 
01', În aceste împrejllrări, nu este 

mirare că Sâmbc1ta trecută dela 
orele 5 d. m, până la 9 jumătate 
!'\,!tlr.l. politia şi un reprezentant al 
prdedurii, av(1nd şi autorizaţia 
Parchetului, (iti făcut o descindere 
la bancă, penl,['u a găsi felul în 
CGrC au fost vândute printr'un Dor
.ierou emis de bancă pe .. propriul 
ci imprimat. 

am arătat sistC'mul de jefuire a 
cumpărătorului prin organizaţiile 

comerciale .. Consum" şi "Inles- O,. 
nirea". 

Vina băncii 

Pentru llnii, descinderea dela 
't>::su de f.lă;"tml'C ucneft;Iă a fo:st 
o surprindere. Insă pentru cercu
rOe economice cari cunosc anumite 
lucruri în legăinrd cu conversiunea 
şi cu afacerea cu aţa - din cauza 

Kovacs, începând din luna l'v\aiu, 
a dus băncii, ca din partea pre- ' 
fectnrii, titluri de diferite valori, 
rugând banca să le negocieze la 
Bucureşti. Banca, fără să se inte
reseze dacă cele spuse de I\ovacs 
corespund sau nu adevărulni, a 
primit titlurile, le-a vândtlt, şi-a 
Încasat comisionul şi restul de bani 
l·a predat Jui Kovacs pentru tocă
tură ... 

Vina băncii ar fi următoarea: 
că nu s'a interesat la prefectură 
dacă acest Kovacs este intr'ade
văr Încredinţat cu vânzarea titltlri
IOf, deşi prefectura este abia la 
2-300 metri de bancă. Dar hai 
să admitem că pdnă Kovacs a 
vdndut titluri de valoare mai mică, 
banca ar fi acoperită prin micimea 
valorii. Dar atunci când Kovacs 
a venit cu titluri in valoare nomi
nală de 360,000 leiI directorul băncii 
~ evreul Farago Rezsoe - deşi 
in plină sărbătoare evreiască, a •.• 
pus mdna pe telefon pentru a ur
gita vdnzarea pe piaţa Capitalei. 
Ba mai mult, a trimis un funcţio
nar al bancii cu Kovâcs la Bucu
reşti ca să-i fie de ajutor la vdn
zare. Ei bine, cdnd banca a făcut 
toate aceste, ea n'a giJ5it rIe cu
oilnfă 6ă ffl/mJfă un functiona,. sau 
6ă dea un felefon pdnă la pl'efec-

In mişcarea de redeşteptare 
a sentimentului naJional şi rn in
tensificarea luptei contra comu
nismului răspândit de maculatu
ra jupânilor din Sărindar, pe 
primul plan s'a Impus actiunea 
dlni StelJan Popescu şi a zia
rului "Universul" al cărui di· 
rector este. 

Din camp;mia de demascare 
initiafăde d. ~teUan Popescu 
In ziarul "Universu]'" massele 
româneşti au văzut şi s'au con
vins de primejdia ce~o reprezin· 
ti!, pentru neamul românesc, zia
rele din Sărindar - conduse şi 
scrise de evrel-- cari sub masca 
democrafjei propagă comunismul. 
căutând subminarea bisericei, a 
Ideii de sfat şi a monarhiei. 

Mişcarea nafionalfstă şi anli
comunistă a marelui român de 
stat d. steUan Popescu, a 
deschis ochii tuturor românilor . 
Infreaga suflare românească s'a 
alăturat dIui Steltan Popescu 
~I ziarului "UnlversuI-. ·AIătu
rarea n'a fost numai platonică. 
Ea s'a reallzaf şi tn viaţa de toa
te zilele dând naştere acelei 
scrisori emofionante ce J. P. S. 
Sa Patriarhul României, Dr. MI
ron Cristea a adresat-o dlul Sre
lIan Popescu, In numerele unui 

căreia directorul a stat mai mult 
timp in streinătate - şi din care 
banca abia a scă pat cu faţa cu
rată, n'a fost o surprizâ. 

Spre împăcare? 
De altfel, atitudinea băncii a fost 

extrem de concihantă, iar infor
maţiuni!e noastre particulare, ne 
spun că banca ar fi oferit prefec
turei judeţlliui restituirea unei can
titati de titluri. egală cu cea sus
twsă de Kovacs şi vândutd prÎn 
intermediul ei. fifirmativc, banca, 
odată cu facerea acestei oferte, ar 
fi cerut sau ar fi pus condiţia, ca 
in contra ei să nu se pună în 
curgere nici un fel de procedură 
cu caracter penal. Or despre acea
sta, aşa ni se spune, nici nu poate 
fi vorbu, I11::.Uţia Uebuind să-şi ur
meze calea ei. 

faptele aceste, vorbesc, credem, 
destul de clar despre afacerile in-
treprinderilor minoritare... ' 

grup impresionant de inteJecfuali 
"Şi prin care s'a lansat ideea săr
bătorii de Duminecă. Actesiunile 
uHerioare scrisorii Patriarhuluj. 
adeziuni cari mii de cetăţeni din 
toate colţurile tarii îşi anunţă 
participarea la sărbătorirea dlui 
Stelian Popescu, arată victo
ria obtinufă de directorul' "Unl· 
versului" in lupta comunismu
lui şi a "spurcateJor canalii" cari 
il propagă. 

Sărbătoarea dlui SteUan Po
pescu mai arată şi aceia. că in~ 
treaga farâ ti urmăreşte activita
tea - antirevizionistă şi comu
nistă - şH urmează. având ace
le"şi gânduri şi aceiaş dragoste 
de tara. 

Noi, din acest colt de tară, mo
deşti mânuifori de condeiu in 
slujba naţionalismului ,i a slo
vei româneşti, ne alăturAm, cu 
infreg sufle1ul nostru ]a sărbăfo
rirea dlu! 8teUan Popescu •. 

Unu cord," o sută. 
- Dudue, vrei să te măriţi cu 

mine? 
- Nu I De o sută de ori nul 
- De ce de o sută de ori nu. 

când te-am Intrebat numai odată? 

intelectualii ortodocşi trebue să participe la congresul "Fră1 iei Ortodoxe Române" ce se va ţinea 
În Arad În zilele de 25 şi 26 OCTOMBRIE a. c • 

• m_~_ -~ - - ~--
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O"aca 
Scumpă, dragă Velurică 
De ce vrei să m'arunci din pită? 
Fiindcă IlU mă duc la voi 
Ca şi Tancu d'dngă noi? 
Ori fiindcii eşti cam măreaţă 
Şi de uoi iţi este greaţă P 
Mult am vrea noi ca să ştim 
DI tme să ne I,nm, 
Fiindcă pdinea noastră-i grea 
Şi nimeni n'am vrea $'0 ia. 
IlIsă noi mtreu vom urie, 
Chior p4n' la a ta duşmănie! 

Măi Ilie place-ţi rumu 
De dai banii cu dummu' ? 
Fiindcă rUlna-i cam scumpuţ 
Şi de barzi rămâni goluţ 1 ... 
.Măi Ilie şoldaş mar" 
De a nu faci un pic cruţare? 
Bănişorii să nll-i strici 
Şi de treabă să te-apuci?! 

Pauliş 
Actualul primar al nostru, pre 

nume Iovan Rudău a binevoit adi. 
solva conducerea promontoriaJă şi a 
o inlocui cu membrii de ai partjM 
dului national.ţărănesc ,- primarul 
e liberal - pe cari i-a pus sub con
ducerea ungurului Anton Kovacs, 
10st p:! vremuri un fel de "cociş" 
dornnesc... . 

Aşa primar liberal inţelegem şi noi I 

Gurahon' 
Un orfan de nevastă din Feniş dă 

mereu târcoale prin Arad ca să-şi 
găsească nevestica pe care nu o 
poate uita, dar aceasta in loc săi 
răspundă cu aceiaş căldură ti go
neşte mereu. 

Noi ce să-i facem? Un sfat ti 
dăm: Să nu prea umble mult pe la 
Ineu, că de, acolo este o casă pen
tru copii cu minte slabă.-'. 

C'cir 
Părintele Morgovan, .. iubitul- pa

roch al locului a oprit construirea. 
criptei În cnrtea bisericii, construi
rea aprobată şi de minister, pentru 
o faţă bisericeescă. Motivul pentru 
care părintele Morgovan a făcut a
cest lucru, după ce odată fusese de 
acord, nu-l ştim şi după toate pro
babilităţile nu-I ştie nici dsa. Numai 
dacă n'o fi făcut treaba asta - ca
re-i tare de cinste pentru numele 
său - dintr'un "ambii" personal ca 
polemica in versuri cu nişte elevi 
sau pentru a-şi rezerva dsale locul 
de criptă ••. 

Asta este una din 'gogoriţele pll
rintelui Morgovan. Mai are şi altele 
de cari ne vom ocupa in viitor ..• 

Fieca,e colabo,ator răspun
de pen". cefe ce 8c,ie. 

Şepreu, 
- Doa mna cu cureaua şi c1opu, 

s'a hotărît să nu mai meargă din 
casă in casă cu minciunile ci să le 
tipărească într'un mic ziar, botezat 
"Minciuni călduţe". Ziarul va apere 
zilnic cu cele mai noi şi mai groaz
nice miuciuni, cu preţul de reclam! 
de 50 de bani exemplaruL Aviz a .. 
matoarelor I 

- Nu de mult, patru domni şi 
două doamne au fost Invitaţi de că
tre un coleg a lor, la un păhărul 
de rachiuţ In loc de un păhArut, 
insă, au băut un .olut plinuţ" iar 
la plecare fiind toţi,.. cum lemne, 
unul dintre ei s'a făcut butuc ne
gru şi dzând pe un pat acolo a 
rămas până seara târziu când a in. 
viat iar spre uimirea ..• gazdei. 

Citiţi "Bra'Jo JU 

Bravoi 

Vin mtntşan, 10 Lei kgr., 1 păhar de bere 5 Lei, mâncări mai 

efti~: Restaurantul, B u cur e şti, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar: Traian Cristea 

I~ 
Iacă io mai gios subscrisu luăn Nojîtă am 

auzit căn ţara me nu mărg lucrurile aşe cum ar 
trebi ~t mam dus să văd şei paclo. Oi elşu dală 
am văzut nişce boactări gila ghezăşu ,e me la 
Moniesă amărîţi rău şi iam întrebat că şe dreac 
au numa nor vrut săm spună. Am mai şcirişit io 
gila unu şi gila situ până şeam auzât că fenecu 
gin Oezna unu Pumna şi con inşpectăr gi tiduJi 

mi să pare gin Şăbiş cătă care îşie Şizmaş sor băgat slugă la 
Ţimbol aşela care mai ge mult o mânat bibolu gi la ghezăş şi 
amu mână benzinu gi şină otoşlna cum să zîşie amu. Că Ţimbol 
aiesta o zâs că ieI nu poace mere binie cu otoşfna dacă nus pu
să pă dungă tăbliţa care săi arece cati meleri o mărs ieI gila Pră
jăşci pânăn boctăria gin Ramna. Şi fenecu Pumna cu iIJşpectăru 
Şizmaş lor ascultat şi or pus tăblilă. Apu când am fost io În 
curat cu aieşce mam adus amince că gicând or vinit rumâni În 
18 că la noi la reghementu gi tunari or vinit mai mulţi ştraja
meşceri rumAni gils unguri şor zÎs săi primască cătanie la ru
mâni. Şi io primit da pă unu lor pus mal mare păstă on tun ca 
rumânu vinit gila unguri o zâs co fost tnnari şi să nu zică că 
rumânii nus buni numa el no fost bun că no şciut pune ţilu gi
la tun binie ca să puşce in unguri numa 10 pus aşe gi o tras 
tăt în cătanile rumânieşci. Apu aşe şi cu şei doi. Sor apucat să 
asculce gi Ţimb01 care no mai vhut gi mult apa că capu lor no 
fost În stare să vadă că pă dunga drumului gi fer trebe tăbli1ă 
cu meteri. Numa nui bai nimica gi aşeia. Ii le on pic ge ruşinie 
da şinie săşt mai pciardă vremea cu uitatu la ie şi la ii. 

'" Al vosfu 
luăn No;î,ă 

~ .... m. .. ~a.".I.n ....... ai,.s.a ... .a"" ••• '~Na •• " .. BM ........ ~ 
Palfoane de iarnă şi rochii pentru damr, - au sosit 
in modelele cele mai noi şi cu preţuri foarte reduse. 

M E N CZ
' E R confectlant pentru dame 
. Irad, Palatul fischer EUl 

, M e m b r ula M E ~ CUR • 
............ .aen .................... · .. alS ...... e .......... . 

Hălmagiu 

- La o nuntă diu Hălmăgel, un 
tip băut a bătut pe tiganul dela con
trabas, deoarece nu i-a cântat pe 
coarda aia mai groasă. Adică pen~ 
tru că nu i·a cântat: Am un dor la 
inimioară, Leano 1 .. Lupta a inche
iat-o cu ..• trambulina, .. 

- Iar duduia aia care a adus 
corfa aia mare dela Ploeşti, tare·j 
dornică să se laude că-t mândră şi 
că se mărită. Numai să nu iasă la 
iveală cheful unde- a plătit consuma
tia, c'apoi iară e bucluc I 

I li 

Dr. Miron Butariu 
avocat, s'a deschis biroul În 

Arad, Bdul Ferdinand No.14. 

Ches'ia sifoanefor 

Intr'un lung reportaj am arătat 
săptămâna trecută jaful pe care-I e
xercită cartelul sifoanelor pe spate
le bietului consumator, Nimeni nu 
se sinchiseşte însă. Am vrea să ştim: 
cartelul sifoaneJor a plătit pe toată 
lumea numai ca să Închidă ochii la 
hoţia 6rganizată pe care o practică? 
Nu de altceva, dar să ştim cu cine 
avem de lucru ... 

Stupid 
Discuţie de cafenea: 
- la spune, care·i mai mare es-

croc, Prokopovics sau Kovacs? 
- Asta-i o intrebare stupidă .• 
- De ce? 
- Asta.î tocmai cum ai intreba, 

care din doui pOlci e mai mort I 

E şi jidan '1 
La ziua lungă a jidanilor, prăvă~ 

lia cu firma Ştefan Zabb, a fost în
chisă. 

• •• Şi noi cari credeam că Zabb 
e numai renegat, a fost siliti să 
constatăm că e şi jidan I 

1. Nagv 
blănar, mare asortiment 
de diferite blănuri 

Arad, str. Alexandri 3 

F. Hampel 
croitor pentru domni. mare 
asortiment de stofe moderne 

Arad, str. Alexandri 3. 
.,. 

l' O ~R~' S~A~ ~R!Ş~ N~.~ n ari 
I Mare asortiment de blănuri: astrahan, pcrsiene etc. confecţionează după 

ultima modă. Unica firmă românească In Arad •. Face apel la familiile 
de, români săI. sprijinească cu lucru. Preturi moderate. Serviciu promt. 

lE·' ................................................ .. 

Nădlac t 
- Zilele trecute a avut loc o*r~ 

dinţă furtunoasă a ~omitetului C.A~t ~ 
UlUI, cu care ocazie au fost. .. bă~ 1'/ 
afară din club, pentru neachil' s 
cotizaţiei. Dr. Caba Trifu; Dr. Il o. 
Bujna (şogorii l...) Paul laneciko 1'/ 
Uroş Tăucean. Au mai fost pri Q 

ca membri; Onea Laczy (Lohn:' 1 
[uHan Chiein; Kello Andrei şi Pă 
Mărginean. Functia de ... grefier' al 
fost incredinţată lui Şerban De, p 
trian. do 

- ~Fetele" sunt supărate că n' . ~ 
inregistrat şi infiinţarea Clubului. 
botezat "Clubul Fetelor Abandon< mi 
- C. F. A - a cărei prezidt m 
"de onoare" este ... Anieika, iar bJ 
şedintă activă, ~Sestra lamborm mi 
Lista complectă, in viitor,.. fi 

- Andrei Karkus, a declarat Pe 
intre martori - că nu va mai 'EI, 
apă! Păi, asta te credem, stimabil! a 

- Mazik Pişta, care la "Ie~ 
este "sokolist" iar la pantalon! 
dov ll veritabiJ, este rugat să ne sP' r 
dacă cunoaşte pe Văduva Kell, , 

- Este adevărat că Giska
paj-Sokolista, a fost într'un av 
ce .. plăcere cu un caz3c?_. 

- Doamna inv. Bălan, cea 
ştie să se 'mbrace in costum n~' 
nal, la toate ocaziile, cumpără I 
cărtiie şi recvizitele, dela lih 
jidanului Weisz, motivând că 
obligatii faţă de jidan". Ce obli, r 
coană Argentinl!. am putea sti şim el 

- Jidanu1 Wei s7. - pentru ai la 
concurenţă Iibrăriei româneşti. \~ AI 
manualele de şcoală. cu 4 Lei, 's 1 

eftin ca preţul scris pe ele. 'nd 
poate oare?.. rg~ 

- Popa Niculaie, a dat bUl' SJ 
resei 2000 Lei şi i~a ridicat .pi. ll1i 
la 800 Lei, lunar (înainte avea, 
pentru a .. se'mpăca" după băt~:' lH 
i-a administrat.o. Hei, părinte. ie i 
de-ţi merg banii!... Ce ruşim me 
ruşineI... 

ItLIBRIIRIR ~OMJiNER&C e 
- In locolul ŞCO aleI Prim .. n i 
din Piata liniflil - f:l5Ie asorl

, d I 
cu foafe că fitile şcolare, rec, ii, 
zite şi fot felul de articole res 
Lib"ăflie şi Papetărie. Romee. 
au dafoflia morală 6'0 sppiF le· 
hoieotând maflfa jidanului, . fii 
fI51e de calitate pf'oasfă şi 6CU/'Ii • m; 

Şei'in. 
- O domnişon:ă s'-:\ apuca: 

facă curte unui tnvăţător. E un 
divers pe care n~ar avea rosI 
amintim dacă domnişoara ou 
fi lăudat că ei toţi tineriH fac c 

- Una dintre necrescutele ~ upi 
inţelege micile de statură) au de 
dit ce le poate căpăţâna cu s l 
balului dela SfântalMarie - s'a Bel 
să primească o educaţie mai 
la ~Notre Dame- din Pedam. 
informaţiile ce le-am primit t ! 
purtarea ei până tn prezent JW in? 
să confirme zicătoarea romar Bi 
.. Oin câine nu mai faci niciodală s·~ 
de clisă.· U pl 

- OI protopop Victor P ,S la 
mai iese pe stradă de câteva, ta I 
Gurile rele au găsit şi de asI' M; 
de cuvintă să dea explicatia a M; 
fapt: anume că ar vrea să-şi, ana 
euergia pierdută in timpul vt!\ Si 
călătoriile pe la revizorat ca si 
că un dascăl unit, bun câută 
postu1 rămas vacant. 

Munca şi sforţărrle i s'au d· 
zadarnice căci revizoratu1 a nu. 
doamnă ortodod. Tocmai ce-! 
tit Sfinţia Sa. 

Redac,ia nu ia în co, 
,ar. nici o corespondetltG 

mi." nesemna'ă. 
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,avo I - spor' 
o ~ Dobl'o. lucă/orul Glol'iei, În ul'ma Aitf /Jlui fU!'niZ~/ În n:alchul cu Un
'ă~ Pia, ,D reuljlf şă-şI adune un Il'u
:1' 5 buchet de elogii din partea 
Il 01' ce l-au uăz/Jf juc.ând şi din 

:0 rlea pl'esei. Ne a/ălul'ăm şi noi 
ri aceste, daI' am urea moi bine 
m' Dummecă, [}obro 68 joace lot 
Pă de bine, /Jen!I'u ca GiJORJR să 
T' ală obfine două puncte exr"em 
'el: ppefloas6 dela ff/YlEFff. Nu ne 

avim d9 Dobt·o, deşi firea amu
n' 'e ca olunci când e Iăuda/Bă 6e 
li. pe tânjea/ă. In6ă Şi ceila/fi 
n< mOl'ozi ai lui, fl'e!;ue să IOf>teze 
de nul intru obtinel'ea uiefol', ei. 
r bl'o 6inguf>. oricât o fi e/ de le
'0\ mena!, dacă nu ti seuondof, nu 

fs face nimio. 
at Penfl'll Dum/necă, jucătol'ii GiJO

'EI, 'f'eb1l6 să ştie una ş; hună: 
)ii( OR/fI 7'REBU/j sA INVING/!/ 

li II il I 

W: r. Teodor 8arbateiu 
avocat, s'a deschis biroul in 

No. 7. 
§ A 

limbă! 

. irma Hartmann. giuvaergiu, a 
h~ rat. uC.I!lătoarea scrisoare. pe 
ni: e CUTlOŞlI o pot admira In odgi
a' la redacţia noastră: 
.\~ ,Arad 1936 Juli ]5 Noata Una 
1, s de Barbatesc pe mane un bun 

'nder maschinerie pentru bun 
, rgerea garanteazem 3 ani. (pen

J; spargerea nui .garantezaem) Ceas 
p. mana fost LeI 500. Cu toate 
L Urmează semnătura." 
~' 1;; s! fi incercat i.ln român să 
~. ie intr'o ungurească pocită pe 
lt mea lui Tisza Pista I 

1 •. n şedinţa comisiei interimare. 
,1" ~. s'a.u fixat noile preţuri ale 
'(, 11, cmeva a spus că măcelarii 

respectă preţurile fixate de pri. 
e. Acum preţurile au fost ma

F le oficial. Cu toate aceste mâ
c, ,rii v~nd c!imea cu preturi mult 
~. ,man decat cele fixate de pri. 

fi 
i 

e. 
ce au fost scumpite atunci 1", •• 

ăria trebuia să le reducă numai 
u a mângăia pe bietu] consu
r jefuit şi furat de măcelari I 

1" cord bălu' 
~ upă ce celebrul ca~pion mon

de inot, ungurul Csik s'a re
S la, Budapesta dela Olimpiada 
Berlm, o cucoană i-a făcut ur
rea ofertă: 
Parie:l cu dta pe 100 pengoe 
t recordul ce Ja-i câştigat la 

r 'n? 
. Bine, - a răspunde Csik 
1 s'au dus la bazinul de rnof. 

U plecat deodată şi cucoana a 
,s la potou Înaintea lui Csik. 
, ta i~trigat. a spus: 

Mat incercăm odată f 
, Mai încercăm, - răspunse 
. an~, - dar tot pe J 00 pengoe , 
1 Bme, aprobă Csik. dar şi a 

oară perdu pariul, căci cu. 
fnot! mai repede decât el. A 

oară la fel. Şi după ce Csîk 
cUCoanei cei 300 pengoe per. 
o intreb!: 
C~m se face că dta, o femeie, 
UŞlt să inoti mai repede decât 
? Cât antrenament ai făcut? 
9. antrenament am făcut mult: 

ni ~., fost femeie de stradă fa 
,<1 

-_ .... -- -"----

Era vol 

"Românie"-Ungaria ••• 
~ Contractul cinematogralelor carfelate 

Titlu pus În capul acestor şire, 
pare oarecum neobicinuit. Adevărat. 
Dar aşa l-am văzut Duminică seara 
pe ecranul cinematografului CEN
TRAL, când s'a anunţat rezultatul 
malchului de football dintre Româ
nia şi Ungaria, Probabil şi la cele
lalte două cinematografe din cartel, 
tot aşa s'o fi anunţat rezultatul. Dar 
să stăm strâmb şi să judecăm drept. 
Cinematografele "Central" şi "Se
lect" sunt ale primăriei. Cinemato
graful "Corsou esle inchiriat de Mă. 
nescu. Deci peste tot români. Atunci 
care este rostul batjocoririi in public 
a numelui tării noastre? Ungaria a 
ştiut·o scrie corect, dar România a 
trebuit batjocC'rHă scriindu'se "Ro
mânie". In tot cazul, cartelul cine
matografelor trebue felicitat pentru 
treaba aceasta. Poate chiar mai mult 
decât pentru cele ce vor urma .. 

Un contract cu cântec 
la inceputul sezonului, cinemato

graful Urania s'a retras din cartel, 
rămânând, sub numele de cinema
tografele asociate. numai Central. 
Corso şi Seled, intre cari s'a inche
iat un contract de colaborare, JI1 
contract se prevede, cel putin aşa 
am fost informati, că din beneficiul 
net, primăriei îi revine pentru cele 
două cinematografe ale sale un pro
cent de 58, iar cinematografului 
Corso, restul de 42%. Deci, din be
neficiul net. primăria i-a 29 % de 
fiecare I inematograf, iar Corso 42 '/0, 
- cu 13 % mai mult. 

De ce acest rr.gim de favoare pen· 
tru Carso? ~ .. 

Dar acelaş co·ntract. se prevede că 
pentru cinematograful Corso se plă 
teşte in chirie suma de 300.000 lei, 
iar pentru cinematografele primăriei, 

numai 200,000 lei. Deci fncă un fa
vor pentru Corso. Oare unde a fost 
capul primăriei când a încheiat acest 
contract? 

Cele mai de sus, sunt informati uni 
obţinute pe cale particulară şi din 
cele mai verosimile, căci În oraş cir
culă svonuri fantastice despre pră
păstiHe cuprinse în contractul amin
tit mai sus. 

De aceia. cerem primăriei. ca 
acest contract, incheiat cu cinema
tograful .,Corso", să fie dat publi
cităţii. să fie inserat În "Buletinul 
Municipiului! .. 

... Miroase! 
Dar fiindcă tot e vorba de cine

matografe. să mai relevăm o ches
tiune care nu face cinste primăriei 
şi cartelului. Anume. La cinemato
graful "UraniaH

, rulează În premieră 
fi!mul CATERINA cu Francisca Gal. 
Cartelul ce şi-a zis? Hai să jucăm 
şi noi UI1 film cu FranCÎsca 03111 
Şi-au adus filmul PUIUL MAMEI, 
care rulează În repriză a 3 sau 4-3 
oară în Arad. Cică asIa e concurenţă I 
Asta nu e concurenţă, e ruşineI ~i 
mai cu seamă când se joacă la un 
cinematograf al primăriei. De ce nu 
rulează la "Corso?" Am fi curioşi 
să cunoaştem răspunsul cartelului! 
Mai cu seamă că dela deschiderea 
stagiunii la .. Select~j şi .. Central" au 
rulat tot filme slabe. pe când la 
,.Corso" au rulat numai filme bune. 

Asta esle!... Şi un membru din 
comisia interimară a spus după toate 
aceste: 
~ Să dea Dumnezeu să se men· 

iină cartelul! 
... Să.I menţină, dar pe urmă să-i 

poarte şi ponoasele! 

Francisc Garfner 
sculptor şi t&mplar. execută to1felul de mobile. 
vitrine, Jucru de clădire şi tâmplărie, efi in si prompt 
A rad. Strada 29 De c e m vre No. 8. 

lncă n'a 'osl 
Serată intimă într'un cerc de in· 

te]ectuali. Două domnişoare vor-
besc: . 

- Ai văzut pe doamna casei. iţi 
place toaleta ei? 

- N'am văzut-o incă pentru că 
nu mi-a trebuit Încă afară 1 ••• 

Cum 1·0 pierdut 
Un barbat, pare-ni· se provincial 

căsătorit cu juma.tatea vârstei sale, 
se intoarce intr'o seară acasă. Era 
putin necăjit şi mângăierile sotiei, 
care se gudura drăgostoasă in jurul 
lui. nu-I impresionau de fel. La un 
moment dat. soţia il priveşte sever 
şi.1 intreabă: 

- Unde ti~e verigheta? 
- Am pierdut-o ... 
- Vai de mine - incepe soţia cu 

gura - cu ce bărb!lt m'am inhăitat 
şi eu I Să.şi piardă verighetal .•. Aşa 
mă iubeşti tu pe mine? .. Hai, spune 
cum ai perdut·o 1. •• 

- Am băgat-o tn buzunar la pan. 
taloni şi numai după aceia mi-am 
adus aminte că-i spart de vreo lună •.. 

. Redac,ia nu ia i.. con.ide. 
rare nici o coresponden,ă 'ri. 
.. i.ă lIesemnală. 

Igri, 
- A cam băgat-o pe mâneca dela ... 

"iancăl" cu noi, chinezul Chentat A 
crezut că dacâ răspunde, in felul 
cum a răspuns, la întrebări, noi vom 
fi mulţumiţi. S'a înşelat. Cu oamnii 
simpli, ajunşi datorită faptului că 
sunt liberali, uneori primari, am 
spus-o, noi nu stăm de vorbă. Cre. 
erul lui bolnav de "teiul" fiert din 
.. romonita" confiscată dela oamenii 
săraci, precum şi de vinul băut rn 
pădurită. cu prietenii (pe banii cui, 
Chento?) nu-i în stare să dea un 
răspunst decât acel ce l-a dat; adecă 
un răspuns tâmpitl De ce nu răs
punzi la intrebări? De ce cauţi să 
amesteci alte persoane, fn "chestiile 
tale personale"? De ce ai minţit unor 
oameni că, un redactor de·al nostru 
ţi.a cerut bani, şi că dacă nu·i dai, 
te .•. pune in .Bravo ,-? De ce n'ai 
spus că, banii ceruţi reprezentau 
ohonamenfulla revistă, pe care de 
doui ani nu l-ai plătit? Asta de ce 
n"ai ipUS·O? Iti era ruşine, a şa-i ? ... 
De ce, dai altora sfaturi şi nu te 
ve:d pe tine? 

... Caută şi~fI bagă mintile in cap. 
el-i destul de mare (ar fi bun şi 
pentru patru picioare 1...) nu umbla 
cu noi cu minciuna, că nu se prinde I 

- Un bătrân IIPocăitU a fost prina 
furind struguri. 

--~,_.~ '~-",----

. -._,...-0- ."--.--.7"7._ ._ . ,~,c ,.~- c~ ... ---

Un Însurat 
Dece s'a însurat amicul. 
Abia acum inţeleg: 

{şi lăllta o ,Jumătate" 
Ca omlli care nu-i intregl 

Dim cescQ-RAmnl c 

Ai auzi. că ••• 
•.• Duduia noastră cu plimbările 

dintre Curtici şi Cermeiu, a început 
să vizite de acum Aradul? 

'" Un ?areca~e ~uncf. dela Miniş 
cumpără llustraţlUflJ cu fete din tu
tungerîile din Arad şi se laudă că 
acele-s logodnicele lui? 

... Don Ion din Miniş a avut o 
sÎmpaUcă aventură cu o lanternă 
şi cu un plutonier? 

Dic,ionar umano-câinesc 
Doctorul Gerard din Paris, spe~ 

cialist in medicina veterinară. secţia 
câini, a alcătuit şi de curând a dat 
publicităţii IlO dicţionar in care sunt 
traduse pe limba omenească toate 
Iătrălurile, mârăieturite, scheunăturile 
şi celelalte manîfestaţiuni ale câini
lor. In felul acesta oamenii vor pu
tea înţelege dorintele şi spusele câi
nilor, a acestor animale atât de cre
dincioase ornului. Penlru inţelegerea 
perfectă a manîfeSfaîiuntiof sonore 
ale câinilor, doctorul Gerard~ a a
nexat dicţionarului şi o serie de 
plăci de patefon, pe care sunt jnre~ 
gistrate hămaifurile câinilor. In dic
ţiouar aflându-se numai traducerea 
lor pe limba omeneasdi. 

Dar dacă dicţionarul acesta ajută 
oamenilor să priceapă dorinţele câi
nilor, el este de natură a produce 
şi multe Încurcături. Iată ce citim 
intr'un ziar; 

Un mare comerciant şi-a procu
rat imediat un exemplar din dicţio· 
narul doctorului Gerard, cu plăcerile 
respective. Imediat după ce ]-a pri
mit, s'a dus la unul dintre prietenii 
săi, mare iubitor de dni. 

- Bună ziual 
- Servus! 
- Dar unde ti~e câinele? 
- S'a dus cu soţia mea la plim-

bare. 
Comerciantul scoase din buzunar 

dicţionarul şi o jumătate de ceai 
mai târziu, prietenul său era initiat 
in toate tainele limbajului câinesc. 

Nu mult după aceasta, sosi dela 
plimbare şi soţia cu câinele. Acesta 
imediat incepu să se [ntunece la 
fată. După a patra Iătrăfură, pe 
fruntea domnului apărură broboane 
de sudoare. După a opta Iătrătur!, 
domnul se repezi la telefon. Ceru 
un număr, apoi după ce i se defe, 
urlă in telefon: 

- Domnu' avocat ? ... AscuItă 
dom'le avocat, imediat să inaintezi 
proces de divort contra sotiei mele f 

Prin comparaţie. 
- Cum? Tu ai patru amanti şi 

te juri că numai pe mine mă iubeşti ? 
- Păi sigur, trebue sA incerc mai 

multi ca să fiu sigur ca nu mă înşel! 

Calendar 'eatral 
Duminedi, 11 Octomvrie, orele 

9 seara, Teatrul Vesel din Bucu
re~i, va reprezenta, la Teatrul Co
munal, comedia ll'i: IlU~Bfi VER .. 
DE, cu fotino, .şi Niculescu .. Buz.lu 
in rolurile principale. 

Miercuri. 21 Odomvrie, orele 9 
seara, Compania de reviste IlCă~ 
răbuş", va reprezenta' la Teatrul 
Comunal, revista TREI FETE. CU
CUETE. In rolurile principale, T d
nase şi Giugaru. 

Bilete, la Diecezand. 
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_' Despre atotputernicia societăfilQr de autobuse _ înso'i' de câ'iva comisari. 
"Dacia" să stea ro Un pă' 

In câteva reportaje trecute, ne-am 
Ocupat de o societate de autobuse. 
Acum, ni se comunică UII fapt, care 
ne indreptăţeşte să credem, că so
cietăţile de autobusc, sunt extrem de 
puternice. Ai.:easta nu prin ele însăşi, 
ci prin politicienii cointeresaţi în 
întrepri nderi. Iată faptul. 

Se ştie că din gările CFR. urbane, 
nu se dau bilete dus şi intors. Deci 
din Arad, acest fel de bilete, nu se 
dau. In schimb se dădeau din gara 
Aradul nou, de unde cei ce plecau 
spre Timişoara lua trenul şi bilete 
dus şi 'ntors, mult ma ieftine decât 

Cauza 
Rli văzul autobusele de pe li

niile secundape. roate papcd sunt 
nişte oameni capi se'nlo/,e dela chef. 
Discu/ându-se În comisia in/epj
mapă această chestiune, cineoa 
a zis: 

- Dacă Stoian n'aI' fi fosl sus
pendat, azi autobusele aceste n'aI' 
li aşa I 

.•. Să nu oă pună Însă păcatele 
să (Jpedeti că Stoian le-al' fi l'epa
I'at I /vu I hucf'lul se'ntelege aşa că 
dacă 5to;an n'aI' fi fost suspendat, 
oufobusele puse'n l'epal'atie, al' fi 
losf gala de mult. 

7'e pomeneşti e'o fi aşa I 

Surprins. 
Bărbatul se întoarce pe neaştep

tate acasă şi·şi găseşte soţia singură. 
-- li mărturiseşte: 

- Am voit să te surprind cu a-
mantul tău ... 

- Şi ai rămas surprins tu când 
m-ai găsit singură! - complectă 
sotia ironic, 

Odată singuri. 
Despre devalorizarea fracului fran

cez, circulă următoarele svonuri: 
Pentru ziua lungă, d. Leon Blum, 

a convocat un consiliu de miniştri 
fnsă d. Blum, fiind evreu, n'a putut 
participa la şedinţă, deoarece s'a 
dus la sinagogă la serviciul religios. 
Când s'a intors, miniştrii francezi 
i-au spus că au devalorizat francul 
Auzind aceasta, d. Leon Blum a zis: 
, - O singură dată am lăsat pe 
creştinii ăştia singuri şi uite ce·mi 
făcură 1 

Să nu se uzeze. 
Un mucalit a spus următoarele 

despre cillematografele carteJate: 
- La "Select" şi "Central'" se 

aduc numai filme slabe, pentru ca 
lumea să nu năvălească acolo căci 
strică mobilierul I la să-I strice pe cel 
dela "Corso· unde rulează toate fil
mele bune I 

... E şi asta ceva r 
Profesorul 

19nat Tamas. care anul trecat a 
avut scandaluri pentru atitudinea sa 
şovină faţă de elevii şi profesoriii 
gimnaziului "Iosif Vulcan" t anul a· 
cesta obţinuse ° numire la liceul 
industrial din Arad, scoţând din post 
pe un profesor român. 

In urma intervenţiei făcute şi a 
intervenţiei presei, numirea lui Ta .. 
mas a fost anulată. 

•. .Incepe si se faci dreptate şi 
românilor I 

biletele obişnuite, Or faptul acesta 
n'a convenit societăţilor a căror au
tobuse circulă pe drumul dintre Arad 
şi Timişoara, pentrucă oamenii pre
ferau să meargă cu trenul care el'a 
mai eftin, de..:ât cu autobuselc. Şi 
atunci ce-au făcut. Prin oamenii lor 
au intervenit la ministerul comuni 
catiilor şi la direcţiun,>a generală 
CFR. ca gara Aradu\ Nou din ru
rală să fie transformată în gară ur
bană. Şi atI reuşit. Acum gara Ara
dul Non e urbană şi numai elibe
rează bilete dus şi tntors. Conse
cinţa: călătorii utilizează autobusele 
cari eliberează astfel de bilete. 

N'a mai primi' 1 
Săptămâna aceasta moara Wagner 

dela Aradul-Nou, n'a mai fost amen
dală deloc 1... 

.• .Dar nu ştim dacă săptămâna vii
oare vom putea scrie acelaş lucru I 

Aviz 
Cei ce doresc să se 'nvârtă de 

moarte sigură, se vor adresa guver· 
nului comunist din Madrid, care 
oferă şi garantează cele mai exce
lente condiţiuni de moarte. -

Cine pierde? 
Evident direGţiunea CFR şi Statul. 

Dar se vede că lucrul acesta nu im
portă pe cei ce·au operat schimba
rea. Pentru ei nu contează faptul că 
sume importante În loc să itllrc in 
buzunarul Statului intră în buz,lnd
rele societăţilor de alltohll~e, COJ1-

duse În mare r:=trle de jidani cari 
nu s'au putut plasa aiurea. 

Dar se pare că sieilua acestor in
treprinderi apune, Directiunea CFR 
va introduce in curând autobusele 
sale pe liniile exploatate acum de 
societăţile particulare. 

Ce le 'aci cu piloful? 
Un ziar anunţă că englezii au in

ventat un metal prin care vezi ca 
prin sticlă. T 0t ziarul anunţă că en
g·ezii vor fabrica aeroplane invizi· 
bile din acest material şi că aceste 
aeroplane, prin faptul că nu vor fi 
văzute de duşmani, VOr constitui o 
primejdie extraordinară, 

O întrebare însă: Ce se vor face 
cu conducătorul avionului - om -
că pe acesla nu-I pot fabrica din 
sticlă? -_. • sn 

Cel mai bun izvor de lemn de construc,ie pentru 
case, garduri, moară etc. şi de foc se află la firma 

Iuliu bel 
. comerciant de lemne Arad, Piafa Ştefan cel More 
lângă Directia CFR. Preţuri reduse. Incercati şi vă 
veţi convinge. - Telefon 320. 

Primăria municipiului Arad 

Publicaţiune 
pentru tratarea prin bună învoială 

In conformitate cu dispositiunile alin. 6 şi următor 
din Normele generale pentru modul tratărilor prin bună 
învoială (Monitorul Oficial Nr. 12711931) şi bazat pe dis
pozitiunile prevăzute de L. C. P. se aduce la cunoştinta 
celor interesati, - că Primăria municipiului Arad. --, 
în ziua de 27 Octomvrie 1936, ora 11 8. m. 
va tine şedintă pentru tratarea prin bună învoială in Sala 
Serviciului Economic (camera Nr. 59) în fata Comisiunei 
de licitatii, pentru aprovizionarea Fabricei de gaz a mu
cipiului, cu 1030 tone cărbuni de piatră pentru fabrica
rea gazului. 

Ofertele se vor preda în două exemplare, în plic în
chis şi sig-ilat în ziua şi la ora fixată prin prezenta pu
blicatiune. însotite fiind şi de g-arantia de 10 ~ din va-
10arda ofertei, în recipisa Casei de Depuneri şi Con
semnatiuni. După deschiderea ofertei se va supralicita 
şi oral, urmând ca adjudecatarul să complecteze imediat 
şi garantia la mâinile Comisiunei de licitatii. Ofertantul 
va declara în ofertă că cunoaşte şi acceptă conditiuni1e 
de licitatii şi ale caetului de sarcini. cari pot fi văzute în 
camera Nr. 59 a primăriei, ori la Uzinele municipiului. 

Arad, Ia 2 Octomvrie 1936 . 
Nr. 26.597-1936. 

de vorbă bună - că d. 
'or na bea I 

Din patlea de către 'unQ 
r;et cineva o văzul gruplIl .~ 
li,işWor şi fără să.ş. dea 4 
ma a exclamo': , 

Vine poJifia 1 N 
Imedia' vreo 4-5 "indi' 

au şfers-o In graba mare' 
uşa din dos, uitând să-,i 
'ească "şva'furile ..... 

O temporal 

A adorm" ..• 
La o recentă conferinţă ce-o 

loc la Palatul Cultural, un 
tic şi oficial reprezentant al 
turii, a fost mereu trezit din 
de aplauzele at1ditori!or din 
Dar numai pentru un moment 
în al doilea adormea din 

.•.. Cu toate aceste, a felicitOi 
duros pe conferenţiar 1... 

Jlve'i cavcÎn'u' 
Prin oraş şi mai cu , 

rândurile patronilor, circulă 
rite svonuri referitor la 
tu! ce se aplică ucenicilor Î;, 
mintII de ucenici. 

Nu insistăm asupra acestor 
nuri, ci cerem să se facă o ca 
chetă pentru a se stabili : .. 
tul ucenicilor, cantitatea şi 
tea hranei ce li se dă. 

l\ceasta pentru a se curma 
svonuri dăunătoare prestigi 
care trebue să se btlcure 
min de ucenici. 

Prin urmare, (]veţi ctlvântui 
conducători ! 

Minciuni. 
- Primul efect alorganizAri; 

ciaţiei ci nematografelor -
Select şi Corso - a fost 
nematografele comunale au ' III 

stalate iarăşi cinematografele. 
-- Cartel ul fabricilor de 

plătit nimănui nici un şperţ!., ' 
- Toţi parlamentarii şi 

organizaţi uni ai partidului nali 
ţărănist, au demisionat din Fllt 
tiUe de administraţie unde au , 

- Nici un moment n'a fos! 
că liberalii se pregătesc de 
dela guvern 1... 

- Contrar celor scrise de 
Kovacs n'a falsificat nici un I 

prin urmare nu şi-a păgubit ~ DaI 
unul dintre colegi 1... bDo 

- Câtiva notari ne scriu' 
n'au voit să facă revoluţie BŞJ 
a scris Iuăn Nojîţă in numărul 

apare .fI 
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