
, ...... ---_.:... 

~. IV. Nr. 154. 14 Februarie 1936 2 LEI 

Grttn ·maon 
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Fabrica de şuruburi Grundmann, 
a apărut pe firmamentul de hârtie 
al opiniei pdllice încă în anul tre
cut, când am dat la iveală, cazul 
expertului, devenit ginere şi apoi di
redor, Iosif l\'HilJcr, cclAţ,:an :Sln.:i!l, 
venit În ţară - dela VH:na' - cu 
paşaport, pentru Irei luni şi rămas 
aici. Scriam atund, că ,.noi românii 
nu putem octlpa un post În ţară la 
noi şi lui Insif Mflller, inginer şi ex
pert la 21 ani - au?i scandal! -
i se pluteşte un salar (le; 30.000 lei 
lunar". Ni s'a spus, după apariţh 
celor dt.: mai sus că lui fo.iiilltl' i se 
va filce v~ht. Nll i ,,'a făClii ş'a ni
mas şi p~ mai ueparte să patronezc 
şurubaria socrului său şi acciden
tele ce se'mâmplă acolo, ca acum e 
allul. Cum n'am fost singurii care 
....... - --.,~. • I~ • 

O1!:7r-J'i~l'l"I':!lms-~rrrr"","r.'rT~'--'777"""'-' pe care l!lJ.ţi de valurile vietii, am 
părăSit-o, - credeam că lnalt Şu
rubăria Sa Orundmann sub "cârja" 
expertă şi }lveni!ă a ginerelui fa
bricii, s'o fi învăţat să respecte Sta
tui acesta tolerant, care-i permite să 
mâllânce bine şi să pună la buzu
nar 30 hârtii de câte-o lOCO lei in 
fiecare lună. 

:t .. 
lnfegis',ăm ... 

Car. 

i' cu bucurie. că d. dr. Iuslin Marşeu. 
i f6St prefect, unul din generaţia Unirii, 

~i ti fost rugat să ia in primire con
.. ducerea organizaţiei naţional-ţără-
Il, niste din Arad. . 

Aflăm, la incheierea ziarului, că 
le Mată cu reintrarea dsale în orga

.izajie se vor inscrie mulţi din gru
t Jireao dsa]e, şi după cum era de 
I ,revăzut. se vor sparge şi rândurile 

valachiştilor locali. 

Ne-am Înşela' I 
Credinţa noaslră a fost naivă Mtli' 

turisim deci că ne-am înşelat! ,. Dar 
asta, nu ne'mpiedecă să punem ia
răş şurubăria Orundmann sub len~ 
tila microscopului nosau naţional, 
să-i analizăm faplele şi sentimen
tele. Dar să povestim faptele. 

Inalt Prea r~uginia Sa, Şurubăria 
Orundmann"de sub streina şi nc
român casca oblăduirea a ginerelui 
său, s'a adresat d·lui Iosif Vulpe, 
cerându~i să-i trimită 4 absolvenţi ai . 
şcolii sup. de arte şi meserii. D. [osif 
Vulpe, a trimis şurubelniţei Grund
mann pe următorii absolvenţi: Hăr
tău Aurel, Rotaru Petru, Wagner 
Ioan şi Szabo Iuliu, dându·le fiecă
rui câte-un bilet. Şi s'au dus băeţii 
noştri. Au fost primiţi de directorul 
Mtiller. A vorbit cu ei şi pe urmă 
a angajat pe .. 0 Szabo Iuliu, deşi 
mai înainte spusese că angajează 
numai pe unul care ştie la perfecţie 
limbile: română, maghiară şi ger
man·~. "Trebue să ştie ungureşte, a 
spus cetăţeanul strein şi ginerele 
Şurubăriei - Muller - pentrucă a
vem muncitori cari ştiu numai un
gureşte; deasemeni trebue să ştie 
nemţeşte pentrucă avem muncitori 
cari ştiu numai nemţeşte, iar ro
mâneşte, trebue să ştie pentru că e 
limba statului (In fine s'a gândit 
MOller. şi la Stat!) Şi acum vă ru
găm să nu vă scandalizati, când vă 
vom spune că şurubarul - prin că-

săterie - Milller a vorbit cu băeţii 
... româneşte, adică să precizăm, o 
liml'ă care semăna cuce:a rom~,
llC<'.:iCă!... 

V ........ 
a sa Zica .• , 

S':t recapi:ll!ăm. Şurubăria Grund
TIlii,W, are directorul minoritar, ce
U+an srrfill, venit în fară cu paşa
port, căsfHorit Cli fata.. lui Grund
manu. Are nlll nl'Î1 ori streilli, unguri 
şi lIemţi Şi dinlre patru băeti ar;
gajează UO uligur, tOB'ă ban~ja nl1 
ştie românc5tc. dllP~ cum se cons
t<l/, dill spmele lui M.ililer, repre
dl~"'~ mai sus. 

Cu ,ilIe cuvinte. fabrica de şuru
b: i (1rul1dmann e o întreprindcle 
'~1 ··t rninnt'ijar~, unde românii 0'a11 

;.",~::l1.\da Prin ce "şuruhlidi" de cu-
- 1, ........... l( .~ , «. ,..... • 

aceasta, cred~ m că e uşor de inţe 
ks. Atitudinea şurubăricl Gnllldmann 
faţă de statul şi poporul român, de 
pe urma cărora trăeşte, e o sfidare 
a bunului simţ, e o obrăznjcie pa
tentă, ce nu poate f[ callf ica1ă. 

Intelegem să aibă muncitori şi 
angDjaţi minorilari, dar atunci să-şi 
cunoască IIll;gul nasului şi să anga
jeze şi români. Ei, dar aţi găsit vreo
dată un pic de omenie, un pic de 
ruşine şi-un dram de bunăcuviin(ă 
la vre·o întreprindere minoritară? Aţi 
v<1 zut vrc-o Întreprindere minorita ră 
care S:l nu-şi bară joc '- fabric~1. 
Grundmann a dus la culme bătaia 
de joc şi obrăznicia - fată de ţara 
asIa? Oare nu se va găsi nimeni 
să-i pleznească peste obrawl Îm
brăcat în piele de porc şi să-j pună 
cu bolul pe labe 'il 

"--.' ". _--r-:.w2 

federalizarea asociatii!or 
culfurale şi de binefacere 
- o necesitate ce se impune cu insisfcnţă 

Dacă până În anii din urmă aso
ciaţiile culturale şi de binefacere au 
act: vat, ca să zicem aşa, fără niciun 
progres vizibil, ele având doar nu
mai certitudinea posibilităţii unui re
zultat moral sau material, faptul ar 
trebui să se airibue, in cel mai bun 
caz, lipsei de program, -şi, În cel mai 
rău, lipsei de iniţiative sau de entu
ziasm. Căci, nimeni nu poate con
testa că nici anul trecut şi nici "an
ţărţ", nu prea am avut prilejul de-a 
le vedea asociaţiile noastre la mari 
înfăptuiri. 

In afară de seratele dansante, cea
iuri şi baluri cu exhibiţii vestmân-' 
tare, apoi chete publice şi, ici-colo, 
câte o ajutorare ineficace de îmbră
carea unor elevi de şcoală primară, 
o mai fecundă activitate nu s·a ob
servat, toată fiind lăsată in grija ofi
cialităţii, ori făcându-se pendinte de 
subvenţiile oficialităţii, - municipiu 
sau judeţ - şi nici măcar bilanţu
rile nu s'au publicat, spre a se şti, 
la ce 's'au intrebuinţat sumele reali
zate din chete, se rate, etc.; poate că 
văzând bilanţurile ni-am face o alt1 
imagine, - a unei activităţi mai 
ample, - dar nu le-am văzut. 

E de înţeles, de ce dar conclu
dem la o inactivitate a societăţilor 
noastre culturale şi de binefacere. 

S'au auzit ind!. anul trecut, voci 
din public, cari au cerut insistent o 

regru parc a asociaţiilor În sânul .,As
trei culturale, în sensul căreia ar
gumentase foarte jndicios, prin presă 
şi un tinăr intelectual localnic. Insă 
nimic( 

Evident, că ştiind numai de exis
tenţa lor, nu Însă şi de vreo activi. 
tate in sensul stdct al cuvântului, 
nu putem decât să milităm pentru 
regruparea sau federalizarea asocia
ţiilor noagtre, muHe ca sectcle reli
gioase, şi cari ne învită sâmbătă cu 
~âmbătă la ceai mi... 

Asociaţiilor cari nu vor regrupa
rea sau federalizarea, noi le-am cere 
întâi bilanţurile şi actele justificative 
de cheltueli! 

Tocmai bine ... 
Se anunţă, că Societatea Natil1ni 

lor, începând dela 1 ,'\'aiu 1936, va 
ţine câteva conferinţe la Bucureşti •.. 

... Tocmai bine!... Până atunci doar 
se vor termina "răsboaiele" dGla 
Mehedinti! 

Cine? 
Controlorul Igouta dela autobu~ 

sele comunale, a fost numit contro, 
h..'r la vămile oraşului... 

... Dar până să i se tnmâneze de
cizia. de numire, ea a şi fost anu
lată 1 •.. 

Cine a avut interesul s'o anuleze? 
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la saie 
Radn" 

_ Căutăm corespondent harnic 
şi priceput. Ofertele ni se vor trimite 
la redacţie. 

_ Se căută casier harnic şi pri
ceput pentru primărie. Hâl vech!u, 
incurând îşi va lua rămas bun. S'a 
plictisit. aşa credem, ori nu-.i plClce, 
aerul ... Cererile se vor inaUlta pn· 
mărid .. . 

_ Şcoala nouă din loc incurând 
va avea ferestre şi va fi .. văruită" ... 
a doua oară ... că prea tare~i mâzgălită 
pă din afară cu Căr.,. bune. 

Lipovq 
'- Fiica maicii, steaua filmului 

.. Sub Pod", va prezenta publicului 
noi figuri de căzăceas~ă şi d~. v~ls 
englez .•• producţiile ~l p~oprn, la: 
Madona L şi-a aranjat clOrapul Şi 
jidanu! ii dă ore d~ "TatăI Nostru," 
În jidoveşte.. părerIle despre mări
tiş le menţine ... 

- Un cunoscut mare slujbaş din 
Joc al S!atului Român (ştie el care-i) 
cu toate că mănâncă "pita" Româ
nească vorbeşte numai în limba lui 
Horty &: Arpad, frecventând socie
tăţile jidoveşti sub pretext că face ..• 
curte Cu aşa slujbaşi nu se face 
multă brânză 'n Tara Românească 1 

_ Burladi au acces la cinema 
numai Între orele 2-4 că ... de, a
tunci hăi mai mari n'aud şi nici nu 
văd ... probabil din cauza stomacului ... 

Pânco'a 
_ [n ziua de 24 Ianuarie un în

văţător care se ţine mare .,ştuduret", 
a inceput cuvântarea în modul ur
mător: 

J-i oameni buni. Alexandru Ioan 
Cuza a fost ales domn al ţării rO
mâne'şti, acum vreo 60 de ani, a
decă pe la 1858. 

Bravo domnule! Ce vor zice la 
aceste copiii de şcoală, cari au În
văţat că acest eveniment s'a întâm
plat acum 77 de ani, adecă la 1859. 

- La grădina de copii din Pân
cota se află o bonă de ţigan. Acea
sta ~u bastonul in mână face lecţii, 
adecă suplineşte pe Ona când ea 
nu este acasă. 

Cum? Am ajuns in veacul al 
XX "AI copilului", ca ei 4 să fi: Sll' 

pravegbiati de o ţigancă. Pană cand ? 
Ce spune ]a aceasta d. Revizor? Se 
poate? Aşteptăm. Vom reveni. 

" 

Nădlac 
- Cinema: "Rumunii dela Elec

trica S. A," - cu Măjor Miha!y şi 
Drasztyl Ferencz. -

- Ştiţi cinei •.. dictatorul Năd
lacului? Nu? Hai, că vi-! spunem 
noi. - Este, este ... unul, .•. noa, 
cum mama pădurii îi zice .•. , unul, 
care ocupă azi o funCţie mai mică 
ca pe vremea lui Kllfl Bela, şi ni-se 
parese numeşte ceva... jurftj Cse
lovsky-podrichtar În Nădlacul " . Ro
mâniei-Mari ! ... 

- Niei nu ştiţi ce ... fericită se 
simţea "sestra" Giska O. K la braţul 
unui .•. cătană deja ..• căIăraşi, pe 
"corso"! - Te credem 1 -

- Cine nu ~tie că popa nostru 
celebru, Niculaie, are ... brâu roşu? 
Ei, dar cari sllnt meritele pentru 
cari l-a primit? Ştie el ? ! ? Apropos! 
De ce nu este văzut cu el niciodatA? 
Ii e rllşine să-I poarte? Sau •.. nu 
se simte demn de el? Ştim noi, că 

Vinga Anic~kei nu-i place culoarea "rosie", 
dar, 1n schimb o preferă ortodocşli. 

- Se zice, că o doamnă jidoavcă l-a interzis "cineva" să-] poarte? 
din Vinaa. cuprinsă subit de dragul _ Mare meşter în a rupe afişe 
Jimbei ~mâne, s'a adresat unui l!l- de-ale partideJor adversc, este ... in
telectual rugându-l să-i fie profeso~, ternaţional- ţărănisltll Rus Gileorghe 
iar numitul gândindu-se la urmăn" _ ludaie. Aşa faci dta. politică? 
a refuzat-o net, pe motivul, că... nu Cine le- a învătat? ... 
e tare În .• .limbă. _ Altă simpatic a noastră (doamne, 

Este adevărat, că la Vinga, din că multe mai avem!) cunoscutul 
bunăvomţa fostului şefjudecătof, au advocăţel Dr Ivan Bujna, a fost 
întrat albinele la cartea funduară? "patronul" bal ului aranjat de "croi
Apoi, câtl.! albine au fost prinse la tor ii din Nădlac". -

,)j 
1(. 

zice ea extrem de inteligellit G 
Da, da, ştim noi cine ţi-a fost prq 
fesorul şi locul când ... ţi-ai lui d, 
"diploma'I, Păcat numai că aceailşf 
dipltlmă-ţi serveşte numai ca să dlL.ll 
ore de muzică! II C( 

A" .~" • auz,. ca,.. i la 

A ... Pop~ D. P. din Chi.zdia, a fO~~~ 
In .goşhe u pe podgonc undei 
fost ospătat atât de bine, Încât P:d 
tramvaiu se aducsa tuturor Cl1r~ 
domnule Citlllgan? (Cine-o fi .l-~ 
cesta <le-I conftlndaşi cu că1ăto~~ 
de pe tramvaiu?) i 

... Celebrul Velea Popescu li 
Dunăre, a deschis o colectă pu 
blică pentru a se aproviziona q 
trusou şi mobilă? 

... DomnuJ din Boteni, care la l, 
Ianuarie nu s'a ridicat, vrea Sli SI 
justifice, spunând că el ştie ce tre 
buie să facă, fiind edncat din.~ 
rlradi KtSzlony şi Cllenzel,! Zian) 
cari fac numai educaţie naţiol1tln 
şi românească? : 

Sânnico'au'·Mare pe 
- "Trompetărul" nu a văz~jr 

până acuma afişele de teatru? pa 
recomandăm să le privească, pent&PI 
a şti cum se face reclama pe la nOI .' 
,.Nu ştiu Rimic, căci doar sunt u~UI 
guri şi eli trebuie să~i apăr! ar! 

... Aşa-i când cântă găina! raI, 
-' .. 1. Sfâr(lează)" pleacă fa ... Bu, . 

cureşti I ,l} 
_ Oare ti E' ce? l r 
_ Să Îllca"eze diurna ,. \'a 
-- Ce să facă ci cu diurna ?V: 
-- Vrea să facă "potecă" (flaştă 1i 

_ Amănunte: Submarinul lui 
Doly va fi turnat din aluminiu şi 
va avea, ca ataş, o barcă cu motor 
.. â la buzunar" cu care va face 
contrabandă de "clisă" sărată între 

căruţa care a transportat, la. vag(l,~, . '. Suntem informati că toate ba
lintea recoltată pe "lotul albl!1c!or? lurile cari vor mai fi, tot sub "înal
Şi care "albină", mai bine zis trân- tul Său patronaj" vor fi aranjate! 
tor, ţinea în tnână hăţuriie? - Cine Care-i ăla de spunea că Ivan nu se 
a incasat preţul !intei? şi in fihe, prciene la nimic? 
r~ti ::::",,;r-111tru·; fH' ,.>1.""".~ H,'uy-!lnr{.v1r,--; -'.~~~---;...;.;.~~-------
laUd ... (Jupa miere 1... I Hălmogiu 

tiin T1nll. nf> IIno4>< trf'.ce În fiec3rl· 
zi lle cel puţin 4 ori ... la fereastJtCI 
în dmm spre casă! Bravo, amidGB 

şi succese!.., . ~CI Sânnicolaul-Mic 
Oecând cU' plecarea lui Hristos 

dinaintea BIsericii şi pofiirea lui la 
birtul lui Gott, nemţii par a fi mai 
sfinţi ... Grijiţi numai că autorii 
acestei mutări, într'o bună zi vor 
avea de lucru şi cu voi, dacă ţinl"ţi 
şi spuneţi şi pe mai departe că au
torii au fost români! 

Med. Univ. 

Dr. Tămaş fitihail 
medjc dentlstşi boU de gură 

Cons.: 9-12, 3-6. 
Arad, str, Eminescu 10. 

efaJ 1, uşa No. 5. 

·Culia poştală 
Publicăm ad două scrisori. Prima, 

ne-a fost trimisă prin postă şi e co
pie după cea trimisă primăriei de 
Burcuş Dulău!, iar a doua, a profe
tului Pivada, ne-a fost adresată per
sonal. Nu]e comentăm. Fiecare le 
va comenta după gustul inimei şi ... 
pofta pungii. 

Scrisoarea lui Barcaş Du
lău' către Primărie 

Domule Premar, 
Eu, ţubţemnatul Burcuş Dulăul, 

domiţiliat in ChechecÎ, fiindcă am 
primit la labă o scrisoare de-a pre
mâriei pă care stă scris aşe: "Dec
laraţia câinilor" şi în care şâ ia irebe 
să declar că cum arât, prântu cie 
alte scopuri sunt lânut, apu iaca pră 
marie cinste cie mi-să făcu şâ 
pră ruşânia lu gazdămio scriu cu 
Jabâmia dieclaraţâia mia că nuşeiu 
niciodatâ dâ cieţi ciere poatie ciri 
prântu Iistiele de aliegâtori citi prântu 
cietăţânie că ştie şâ domnyii diela 
premărie că dam făcut ia În aHegeri 
că am muşcat die flundări pră unu 
dien opozâţie die ajunsă la Păstor-

intezăt diela Cluj Tătie ar fi binie 
domnulie premar numa~dje ar fi buni 
cârnati de niei tâpă pă u!it domnu 
Popoviciur vătărinaru, io odată numa 
că nam murit şâ putea părintiele 
Felia săm cântie prohodu. Oapu iaca 
să şciţ că iom facu declaraţâia aşe, 
că mă făcu căţaua de mamăme pră 
floaştăr, nus cânie dă domniet, nu 
şeiu cât ani am, nici dacă sunt suru 
sau pecicos căs tăt imălos die vai 
die minie, că ce sex am, io nu şeiu 
ciei aia dapu căteliele iele pot spunye 
cies~ die diestânatâie nidei astea nu 
şeiu ciei, io sărviesc la dă tătie, 
sântu şâ die pază, şâ ciobănesc, şâ 
die vânătoarie, şapu sânt bun io şâ 
plentru die toate deIe, dă mă poatie 
lua cu iele acasă toatie cucoaniele 
dien oraş cu minie. 

La 12 februarie a. d. 

Scriu cu laba mea sâ, ham-ham, 
de no hi declaraţâia bună, ce 

pierd, sâ şie .am. 

Bareaş Dulău' 

dien Chiecheci. 

l 

.~ Nenea Cula şi sciilflibat ialilş 
locul ele plimbare, uda Halmăgel la 
Tisa. Mărar de al' fi ddiniliv, rinr 
tare ni-\! teamă că eşti ca gdina 
care nu-şi ... are cuibarul. Dat, ia 
ascultă, KIla ce-o zice când va afla 
de noua schimbare? 

- Duduia dela "Părâul Buclucaş", 
cu cele două clase de liceu, este -

. 
Scrisoare dela profetul 
Gheorghe Pivoda din 
A.rad-Gai 

Măria Sa Domnule "Bravo 1" 
]0 celim rendeş la uişagul Dum

neavost şi tot vezu! la coJţu de va
meşilor ke multe vameşe dela Arad 
tot face multe şmekerie cu banele 
dela kasza de vame, dake cetit mult 
io aszta, figyeltem mai binye avut 
grige ce fj cu asta lucru, in tote 
zile io vedem ceva la tote valllcşiIe 
dela Arad, ke face vom bogat, toti 
cumpere pumuntu cu multe bani, 
este şi la gai 3 vam~şe, Ilie care 
tot scris la Bravo uişag ke beut 
bera cu vou, are un mueru aşa de 
grăşat kind fi îmbrăcat la el tot cu 
mătasu şi buxa de argint şi la tate 
zilele mers la muzi şi la szinhaz şi 
io vezzut ke kind ele venit l~ Gai, 
a locuit la iştalo la Temelfi ucza la 
Milka neni şi acum este om bogate 
este la ele casa şi pumuntu, alte 
venÎi deja Nagylak şi fost tote rupt 
chiamă pe el Uroş şi amu este bur
jui are case mare pumuntu şi multe 
scrofa kocza, nuoa bistoş Dumnezo 
de Ja el multe banie dela vama de 
oraş. 

Una este cum dracu cheame la 
el scurt şi gros Daszkel vamoş, 

-- X.ule! Nu mai fi aşa ... mist~ 
rios! Spune mai pe "şleau" ce ;ţrl 
de spus şi nu uita de cele ce ti-~e, 
comunicat! I .. 
aUDa~.uu&m~"Ba""""EM"I .... __ lec .li( 

Abonaţi" Bravo!" ~~lil 

• muieru lui cumpărat la bisarike di(/lai 
Gai un prapore care l.:uştulit 600!P~ 
Lei, şi allele lucre sfinte care L 
cuş!ll~it muJt~ bani ş~ acesta ia veie~~ 
zul kllld vel1lt la Gal, ke nu fOSt,OI. 
nimic la el fost vom serak şi lucra ~s~ 
la "Naimon Gyar" şi insurat cu .unijr, 
fala serJke deja sârbi care fost de~-Ul!! 
culţ şi nu fost la ele nimic vaJ1tJ 
gyona, astăzi este la e,e multe pu- lIIm 

muntu şi C<lsa cu butor berendezeşllcs 
ca la un prefectuş şi muieru iuie k 
mers la tote uspeţe şi duce mare- CI 
cinstit la mireasa, ca şi la bisarika,re 
pe ăsta un data prins pe el loşka 10 
Vulpe bacsi cu şmeckeria, numllie~a 
skepat ke dat la un domnu Ioana~~l I 
Vazul 5000 Lei ca se fi skepat pe' ~j 
el dela bai,. Ia Ionaş (nke fost bun ebt 
asta ke trebe mult banie la muie- Jre 
riIe de jidovcse, Daszkel fost vom \ fi 
serake şi amu bogate da el nici nu i al 
fi păkat ke mulr dat la bisarike ip 
cinstit, şi fekut şi un haina la popa I ! 
nost, aşa ke tole vominife spus la ICI 
el se juta D-zo se poate face mult lipI 
bani la vama. 10 iară spunye la voi tak, 
ca profeta nu mai scris voi nimic Ilte 
la col ţi de .vameş rău, ci mai binye ~~'I 
rugat şi voi la Dumnezo se jutat h,s 
la ele ca se putut face kit mai I\rl 
multe bane ke apoi fi dat şi la bi- ! 
serike şi muieru lor polye face kit \ 
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il CeCl'U,.;, conferin,e, 

şeză:ol'i etc. 
l S.~lilBĂTĂ, 15 februarie, orele 8 

,ear4l, in saloanele cafenelei Pa'ace, 
! Geeiul Cercului Arad al Asociatiei 

11t Gelerale a Ir!ginerilor din România. 
ri DUMINECA, 16 februarie, orele 5 
UI d. m. la Palatul Cultural, a VI-a 
litşeziitoare pentru Monumentul Unirii. 
i.!n cadrul programului artistic, va 

; ceJlf~rentia d. Dr Glleorghe Fo'ino. I SAMBĂTA, 22 Februarie, orele 9, 
; ~a Casa Naţională din str. Doroban
i li/or, Balal masca' al Clubului 

?\sportiv roman Unirea. 
. I DUMINECA, 23 februarie orele 5 
P' d. rn. Ia Palatul Cultural va confe
:~re~"ia d. Ilie Languleuca, procu-
~rar ia Curtea de Apel din TimişJara, 

'tl-Qegpre Mihail Etn~nesc". 
, 

zi 
)ij 

CI 

l 
SI 
re 

Un fost primar al Aradului, 
pefltru a rccâştiga clientului său o 

~fircumscriptie de hornărit, a oferit 
, ~Alli functionar dela primărie, un 
t~pert de 40·50 000 lei (Ce murdărie !) 
oi •.• Jn casa de bani a Tilunicipiu
!rlui sunt atâfia bani, Încât s'ar putea 
aranja în ea .,. reprczcnf;lţiuni teat
rale! 

:~ ... Unul llintre chelnerii dela 
~l)acia", care a servit acolo 14 ani, 
l murit. - Cei trei bandiţi patroni, 
hu contribuit la înmormântarea lui, 
!;.;i m~car cu un cui 1 ••. Omenie, 

~!} vreţi I ? 
; rl '" Că (L.r.I1C.o.ană· diJ:l Arad;-cu

Dela balul ,~domino" 
Calendar: 8 Februarie] 936, orele 

22. S-;:ena: sClla festivă a Prefecturii 
judeţului. Serată de bal mascat .,do
mino" sub auspiciile "Societăţii Prin
cip;:!!;! A1ircea". Uecor: lumini ob
scure cari se reflectau în culori vi
brante de violet şi roz. Pasionante 
ritmuri de tango şi vals. O varietate 
bogată şi pitorească de costume. 

Persoanele: generaţia de mare 
speranţă din Arad. care aparu cos
turnată astfel: 

- lnu.n şi V;l'gmcă~ --- Ca stor 
şi Polux (pe cel din urmă nu care 
cumva să-I decJinaţi la geniliv'!; a
mândoi În bncat Iyoncz, zinober şi 
ultramarin. l~,tereu se pierdeau prin 
sală şi nu se regăseau decât spre 
diminpaţă ... 

- PcfriciÎ ob8" frica, - .l\le
phisto" sau ~ Cocoşul negru", .într·un 
carmin strident, glugat În neRrIl 
până 'n bărbie, Încercă .. s'arunce
un pumn de aur, .... şi. pa rol, fără 
eroare, nici .... dracu nu-i d1zu la pi-

doare ... , deşi căuta Ja desperare un 
Faust care să corupă pe Gretchen, •• , 

- Prâslea-apendicosa, -- în 
costumul lui Cavaradossi, işi picta 
apendicele pe coridoarele prefecturii 
spionat de o ToscL .. 

- Pe'rică-Z.,j'eru, - in Tu
ridu, căută ° Lolă care să-i arate 
cămaşa .... 

- Ghifă Popândău,-- Îl11pla
toşat, stărui pe lângă o Walcl1iră 
să-i dea pocalul şi să·1 bsc în VaI
hala .... 

- Nicu-dofl, făcu pe Pecr Gynt, 
şi dogul îl aştepta fidel <,casă .... 

- Laii, - În cardinalul Brogni. 
înjură toţi Eleazarii, nu în ~ă Ha
chellele .. 

'-- Lăzărică sHvica, - în ar
mura lui lieph'iistos, se şuşuia cu o 
Aphrodită şi-a chemă în atelier .... 

- Lati pufgărmaistera, - în 
Othello, fixa gelos o A.idă care se 
complăcea în braţele lui Rad"un·es 
richteru .... 

.. ~ . Oe', miOTi,ă~ - maharadjă, 
lŞl UItă de harem şi discută dacă 
rahatul e dulceaţă, sau ce e?, .. 

- Păsulă-rufe'u, - În Lahen
grin, căută Jebede de naviO'df, spre 
porturile ... Elizei r o 

- Sică-carnaval, -- in • Pa
ris", oferi nişte "batule" unei Heiene .. 

- LUi bancher"', - în Napo
lenn sonda oazele din deşerturile 
tropici:le ..•. 

Nledicinisfu'-rontgen, doge 
venefian, işi cioplea o IOică pentru 
dogăreasa-i .... anonimă ..• 

- Tay'es, - in Diogcn, căuta 
cu lămpaşul un "om II care să- i 
umple bufoiu .... 

- Popila, - în toreadorul Es
camillo se voia bică, să moară pen
tru .•. Carmen I 

- Cei dela "Bravo /", - draci 
împeliţaţi, cari se tineau de coadA 
in hora din jurul căldării lui Scara
oţchi.. .. __ .. ________________________ .. _____ mm ________ .. ______________________ ___ 

Titluri de ale 

imprumutului 
de inzestrare 

si BO NURI DE IM. 
POZITE cu preţurile 
cel~ mai bune cum .. 
pără şi vinde 
BANCA 

GOLDSCHl\lIDT 
S. A. A RAD. 

Dela «Electrica S.A.)} Nădlac ••• 
Este al patrălea reportaj ce-I 

scriem uzi despre "chestiunile in
terne" (cum am fost botezate de 
dl. Harsany A-farlÎn) dela "Elec
trica S. 11./1 NădJac. Constatăm cu 
regret că până acum: "nimic not! 
pe frontul de West'l. Ikci sittWţitl 
este neschimbc1tâ. Este adevărat că 
articolele noastre mI pricinuit. ce
lor viwţi, multe nopţi de .. , in~om
ni~. Nu e vind noostr[t, 

intreprinderea noastră11 ... (am cita 
din scrisoarea dlui dr. Grozda) şe
ful hiroului din Nădlac? 
'. b) Este acest DrasztyI, ungur, 
sau nu? 

c) Mecanicul ş('f dela uzină este 
ungurul Maior Mihnly sau nu? 

d) DI contabil Harsâny Măr,in 
- angajat În Jocul dlui Scvici, 
demisionclt- ce naţionalitate are? 

lrtcllzia• unei escu.rsii ~ăcute I~ Timi- E'ecfr1cial11ul ... 
:âG&ra In tOVărăşIa pnetenulul său, a 

)1zi, ar_CItăm motivuLpentru . .care 
directiuilca cere "să se facă eco
nomii", cum se fac - În loc de 
economii - spese zadarnice şi tă 
punem conducerii uzinei vre-o câ
teva întrebări, Ia cari aşteptăm un 
răspuns. 

e) In fine, sunt ocupate.,. toate 
posturile principale destreln'i! (l1 
nu se conf'.Inda şi postul de di~ 
redor!) 

f) Este, sau nu, uzina condusă 
de streini? ~cut, într'un loca!, un scandal în

t~~it de bătaie Toată povestea s'a 
aerfflinat la poliţie, unde doamna a 
orlIeditat asupra ... bunei cuviillţe ... 

.. .în noaptea nunţii, începu să se des· 
brace. Soţioara-i ruşinoasă ca ori 
ce fată în asemenea împrejurări ezită 
şi-i zise: 

- Dragule ... te rog.,. stinge lu
. I mma .. 
-- O, Iasă dragă, c ;rentul şi-aşa 

...nu trece prin... contorul nostru L., 

I ... Truslul ziarelor minoritare s'a 
Ircis deja, să dea, pe şnapanii dela 

attllcia-Palace, În judecată pentru că 
Idicl! I·~r fi calomniat. Ştiţi chesti~ 
fU 120,000 !ei pretul tăcerii! . N " ., 

u .nseamna .• 

I 
~ai binye brăcat mai binye ca alui 
IfP~ka Vulpe şi Coţoiu. 

La un zi fost la Gai lakob bacsi 
~ie~a ~ovăsânt cu vin ele vândut ia 
tiOi ŞI spus la mioye kc şi la Co
I ăsânţ este 3 vameşele nepotelc lu 
n~rzovan, la care fost multe tare 
.Ullte datorii la ele şi acum tote 
Jătit la datoriile şi cumpărat şi 
_.m~ntu şi szo!o la deal, spus Iacob 
şllCSI ke mult mirat tot Covăsântele 
ie kit bane este la cele 3 vameşe 
e cum mi prinde pe ele nime ke 
,re mult banyi. 
l ro roga forte frumos ca profeta 
i ela Gai pe voi se nu mai scris 
~:'I ~c vameşi dela Arad furat. ke 
~ I ~h ke Dumnyezo dat Ia ele ke 
1 eoe ~i la bis~rike dela Gal pra
,,..~ ŞI trebe ŞI pumuntu la toţi <:a 
I! fi un dată tote bogat omene!e 
I atunci numai furat nyime şi apoi 
! spune la voi ke la 11 Iunie şi 
I 1 ~u . mai fi nopte pe ele şi a
, ICI blSfoş prinde pe ele loşka 
!Ipe bacsi şi fi pus altele mai 
take . care tote trebe fi bogate, 
ate fI pus altele nepotele cu mari 
~')~~ile care fi apoi plătit tot dela 
~JSl vamele. 
~r"d-Gai 8 Februar 1936. 
I • 1riszteletel 

Pivoda Gh6ghJ. profeta. 

După trei Juni de căsnicie, într'o 
noapte nevasta se adresează bărba
tului: 

- Tu mi-ai promis că mă vei... 
iubi intotdeauna .•. 

- Da, intotdeauna, dar asta nu 
înseamnă la ... fiecare jumătate de 
ceas !... 

Apropos I 
Sâmbătă la amiazi pe corsou, se 

'n!âlnesc doui prieteni: 
- Vii de seară la balul de do

mino? 
- -- Nu, că eu am numai pietre de 
rhumy (romi) 1... 
Pelrică Zvilter" • •• 
fu acostat, la balul .. domino" de 
Lăzărică Silvicu - Erau mascaţi 
amândoi. 

- Mă Petrică, stai 1. .. 
- Cum. dracu, de m'ai recuno-

scut? Se miră P6trică. 
- De pe zvickeri, mă!... trânti 

vorba Lăzărică. -l-a cal, cer, fag şi earpen 

LEMNE de FOC 
cel mai elfin la depozitul 
de lemne 

AUFRi CHT ~~~~e:el~~~~r~:~ 
Membru la "Consum" şi ItlnJesnirea'". 

Câlld a fost concediat directo
rul strdn, s'a spus că motivul 
este. economia. I1decă "nu mai 
avem nevoie de director, - cu 
6000 Lei lunar, pios alte avalltaje 
- pentrucă treaba asta o poate 
face şi un angajat". I1sta era mo
tivul! Şi foshll director - strein -
a fost concediat. Pe urmă, s'a vă
zut că nu merge bine afacerea, a 
fost angajat un român. fnlmos! 
Nu ne illteres.ă ce leafă are 
noul director, pentrucă in defini
tiv, nimeni nu este obligat să facă 
servicii gratuite! Leafa deci, i se 
cuvine! 

Nu vrem să spunem că aceste 
ar fi spese zadarnice! Nu! Iată. 
cari sunt spesele zadarnice: 

Draszfyl Francisc, care este 
şef de birou. după cum am mai 
5pUS-O şi o menţinem, ştie prost 
româneşte, când se întâmplă să 
primească vreo adresă În româ
neşte, fară nici o altă formalitate, 
se mca pe autobus şi... direcţia 
Rovine, la dl Dr. Grozcla. Şi se'n
tâmpIă asta uneori de 2-3 ori la 
săptămână. Ori, transportul - mai 
bine zis: plimbarea - lui Drasz
tyl costă o groază de parale. Unc
ori,atlres-elc aceste se reduc la 
simple ... reclame, cum obişnuesc 
să trimită firmele. 

ei, aici sunt "spesele zadarnice ll
• 

Dac'ar fi numai astea, ar fi 
bine, dar mai sunt şi altele. des
pre cari ne vom ocupa la timpul 
său ... 

Şi acum, câteva întrebări: 
a) Este individul D,asz'y' Fran

ci.c~ care 1}a fost, este şi va fi Ia 

... fidunarca generală are cu
vdntal! 

Radu Cioban. 

Jale şi iar jale 
Despre spelunca din fundul curţii 

dela "Dacia", numilă "CJubul sfatu-' 
lui Negustoresc" - tripou - am 
mai scris. Acum insemnăm doar 
faptuJ, că patru agenţi comerciali 
sunt în arestul poliţici, pentru că 
banii Încasaţi În contul patroni lor 
lor, i-au perdut la masa verde a 
tripoului pompos numit. "Statul Ne
gustoresc·. Nimeni nu se gândeşte 
să ia vreo măsură? 

LaIi palgă,mais,oru ••• 
la balul "domino" deghizat În cos
tum de Othello, se opri in faţa unei 
brunete. mascată şi ea, ŞI rncepu s'o 
curteze. 

- Cine eşti. frumoasă mască? 
Jntrebă el cochet. 

- Mă, Laţi, de mai insişti, te 
spun bărbatului! fu răspunsul con~ 
cludent, şi Laţi se evaporă ..• 

In dilemă, 
Octi-miorită nu ştia dacă pentru 

balul .. domino" să se imbrace "do
mino" sau să- şi pună smokul. 

- Ei drăcia dracului, îi zicea el, 
ajuns la bal, lui luăn"., era să nu 
mă costumez deloc, paro!..., moo
cher!. .. Nu-i aşa, că sunt bine ? .. 

- Rahat I răspunde cel consultat. 
- Ce-ce-ce rahat, vrei să zici 

că-s o dulceaţă sau .•. 
Mai ştiu eu? răspunse indiferent 

luăn. 

-. 

, 

j 
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"Noe" 
el 

SI , 1 i " . ,,·gna . • • 
Amondoi 

Un CIl!lU::;ClIt v{ln:'lior ar;,dan, pll. 

veS!ta filai zdt:le treclit:: J;j Cc:f('i~ca' 
cii la li 11<\ cii il V :i:;[;i {Iri ~.'a ! ;",!,',d 
pe1ţin şi in timpul acc'~:a îl apl::.:J:e 
o fuame trribi!{l. ! 

lnstanfanee deHa un che9 -
Sar mai potrivi, numai de n'or 

fi cu greşa Iă, cdc! C,j l(\tinC'(1 SCG 

JIU prea am dllS-O bine prin "lişicu", 
s\lr l1lui potrivi şi titlul: "de fJUs
ilbtb... nihil nisî bene", tind co 
t~~t':I cU li subiectul povc::>ici cu cti 
plltnl ofiţt'ri, cmi "spre Cusă" se 
cinstiră, într'o scarii, în~jllesuiţj]o 
o flWS,'L mică, În O f'odl'qci. PL' când 
111 china r;'l cu "hai noroci,' În fr!1! Cl 
ellţ:i doi, pe c~uj ii învitClră Ilutnoi 
el c clli tel masă, (lŞCI, cu mCll1ta!c1e 
pe ei, de mabă s'ajunqă de vreme 
!{I domiciliu. Şi, s<1 mă credc-ţi, e 
simpoţi..: să stui cu ofiterii lei masă, 
sau aproC1pe de ei, mai ales când 
scrii şi ItI ,J5ravou

1 şi muzele llU 

vor să te - (ljllte. 
- Heri noroc! îllclJ in ă nHi iorul, 

şi CtWhl rclzii bcură. 
- ,~lui (1;\ şi nişte mi'isliJle! ră

SUJl Ci como !l(l<l coi onel uleli, de un 
fizic vârtos şi \nde~(!t. 

- Hai nora..:! detc :;.i el ordinul 
de b,~:,lie. 

~~- fldil... şi Oti:dmâ ~Iill md,jillc 
şi bemă. 

- E b~ln viml! COII:-iI<lW un lo
cotenent tinerel şi Wăsuliu. 

- pai, s.'i vezi, cxplic<.1 un că
pitclll cu ilas acvilic şi 1l1tlstuţl1 
lleawă lllkli, ... vinul li5 tll ar 1l1er~J l', 
ştii Cl.! ce ? .. Cu Il1USfiC(] sau piept 
de CurC(I[1 ... 

-- ... Şi CL! mmt'îturi!c mele, mul
tiplică vorba un căpitoll de "otN'. 

- Purol. (li tlj~te l1lm;ltud (uri, 
nu clitd, îţi oprind Sjm(l, fu-mtl
IlItlll-ctlţ .1 comenttÎ un alt căpitcll1, 
tl](lIhl, tu Jr.<'1 C;tC1ţ(' rttd ~. 

- H ai noroc! tună colonelul. 
- tiai ! .. si (jt1stară din măsline 

. şi iar IJC!lrlt' . 

- ... La mine 'n CtlSi.î n'ai să 
~Jăseşti ll1urătmi de loc; eu md
nânc frirturile numdi cu eompoL, 
îşi făcu sin~Jtlr mrtopsiC! maiorul. 

- i"Ia, nu 1 - Să vezi însă, re
I uă el! pitallol Ctl mustaţă neagră 
de ne~lus, pe când eram Ia Plo. 
eşti, am mcÎncat Ull ghiveci formi
d.obil; ăia,. hă, ,~ştje {j să-I prepare! 
ŞI, ce să ZIC? murea n'ai sel md
nânci dşa... Şi de mai iei şi o 
ciorbă de burlă sau de potroace 
apoi, fir-ar a dracului să fie, eev~ 

1 
• . v ~ t ti' . 'ţII v "t . , t . l' - Ei. <!j c:~- "j fflcut? - îl Îi1 J mIşto, ... pc urma S(\ o l'Cl... crapl,1 (Q C{[ ille[llnl ITI, .•. paro ." l 

- 11di noroc! dete ordinul (le zi, 1 hli noroc! trebă unul COP;;lCStD.ll. f 
colonelul. Ce s;) fac? Am LEit coada hnut 

l"leli! ... şi i(]r gustoră elin măs· - rlai norocl Vă zic şi cu.l\\i-aţi dine. rtll1 fript-o ~i am mânca;,~ ~ 
line şi beură. fost simpatici, la acest ,,1Jcinchd", amânJoui!.... I J 

- Mă) şd ia ştiu, intercală căpi- cu o oUt de COpiOllStl mtlsu, ce·mi -- cum 3m(l;1do 111? : ., 
t(]l1Ul de "C1ţă((, când )Jfoşic/i ei (Işa all[Jă fo(]tnc(( şi-mi deie subiect de . Bine, (â:pele el mâncat oa:'Lie~ 
şieva, sâ tăt mânşi, şâ, di vrici, tri- scris !tI rubrica mc(] ... tTni norod Să mai i;~:'\l g:\:'l (·rl vânătcrul ~r~ 
miti mc'ini la milli să-ţi dau lubc- C~.'lfageu. medic!.. ~ 
ulcioare 111~li,ltc f1i o să[)tămdnă, s(1 

ş.Lr~~ . .".~~ .... ~~~~~~ . 

albi la eUlni <.li porc 

- lilli 11oroc! îşi vLizu IlGintc de PRIMARIA !\'\UNICIPIU1,UI ARAD. I 
treahâ, colonelul. II - D4 

- !-[(li!... şi jelr gustură din 1i1th-

lille şi ior beură. P bIe t- e ·C 
Cei doi, c(]ri veniră 'n urmă, îşi '. U 1 ca ! un. ţm 

detcră jos şi ei manillide. tJ/l 

nllli)l~n~!~ld aici.", obicctă clipita-, Se aduce la cunoştinta celor interesati, - C3 Prlma;~ 
- NUllWi :'-ll nu răciti , dom . ria lV\unicipiului Arad, - I'ă 

căpitGllcl se Îl1wiiorlî locotenentul, o?:6 11 jl 

care tlCU tol timpul discipli:wt şi în ziu'3 de 3 [,,1zrtie 1~.0 ,ora 3. miu 
făcu pe p(lli(lrnicul. 1\.; gei 

- ... [1111 m':lllC(]t şi io od('hi, ţinu va tinea în biroul Serviciului economic, camera l.'ir. ,) l'a 
colol1e1ul să-şi rei1wrce [lrcL';wţclc licitatiune publica cu oierte închise şi sig:i\atc~ pentrvpc 
gastrice,,,. ertlln ICI (j(lIoţi. .. t\::ulo, aSl'()'UI-::lre[l contra casco şi accidente, a (eloI' Î bue. 2U.~ 
am mtÎncut nisetrtl; de' dm ;la &.... r..l cf'u 

era nisetru, nu scrumbie.. Il(li touuze noui "CITROEN" proprlet.:ltca N\unicipiului Ara~c( 
noroc!.. Udtaţ;u :lca se va t; !Ie în coni'orm it;, te cu . .:..\rt. 8E" 

- riCIi ! ... şi im. !lHli ~lustl1ră din , '0 
mtlSlille şi itlr 111t1i beurd 110 din kgea contabilit;ltii publice şi [1o~ri\'it norm\:iol~; 

- Pc1i, .să vljJeţi, :,'tlpropia de ele licitutii în vigoare. reJ 
colonel cdpit,.;nol, ccl.cn mustotă, Ofertantii (ari vor participa la licitatiuDe, vor d& ( 
d{lCă-i vorbLI de peşti, - mOflll1. ~al 
ca la Vâleov să tot CC10ţi. .. , ii (](:!i.1C pune odata (u oferta (..:are se va înainta în du b1Ll extrU d 

ăin cu lotct!, ehei, ce peşti, şi-i plar), 1n pHc separat şi o garantie proviz. orie de 5;),; di~/8 
arun.::t1 cu coşurilc pc pl{1je"r, de St h 
ioc'aşa. 5dWi, plina de ei, sfa~'lc(IW) valoarea ofertei, în numerar ori efecte Zlln;nhte de ... 2f'J 
şi mânâncă C",fie vrea, pe w'ltb,... iar oferta se va face numai În baza caei111ui de sarcir~fi 
dor, df'·aţi vedetI cum ii 9iIIC '3'.r.:.' .. , t f ~ t ~ C N r9 ' .. ' C· rof' 

_ Ştiu şâ in, di vriil1c.ş!(.l....car-c ooa .e . 1 .vaZll t~ .. am.era r..J H f:nrnal i " '~'p~ 
confinnd căpitonul de ,,(]ţă", ... pi la lnterprmdenle rnuIllclplUllll. . ',,1 
onO(~rC(.l mea, "nre-' ăÎa o ricc t5, d 1 1 f~ b . 1936 "Il Ara , a 1 'e ruane . ~t'8~ dracu să- i ia, dăţ' vini ţJrtu să ti , 

dăsparţ!... Prilnitria M llllicipiului Ara(?lil - eh, - bemc! interveni loeo- ,te 
tenentul.. . . Nr. 3.924-1936. I'n 

- 5a, p(l['ol, aşa?? Ce ţi·am 
spus, porol, c:ă-i aşa! sublinie Oll· ~~~~~""---"""""-""ile 
telocutorul. 

- Hai noroc! închină colonelul. 
- Mai dă, ici, un chil d.e vin!... 

- Şd, şic sd viez, În Moldova, 
-Vine Villce! se anunţdde 

după tt'jghea, bodegarul. . 
- acolo, când şieri o porţâle de 

j!OJ 

PRIMĂRIA l\1UNICIPIULUI ARAD, ,/~ 
------~~~----------~------------------------,~c 

Publicaţiune ~; 
5 

.. ~ 

Damast şi pânzături pen~ru linJ!erie, covoare şi ~ 
plapome recunoscut ca cel mai eflin magazin ~ 

Se aduce la cunoştinta celor interesati, că Prim[1:1~ 
Municipiului Arad, !lId 

~o/l 

al A,a~ul"i. GLESINGER JlR JID sfra~(! ~ 
Fuma: H f-I Meţmn" ~ 

în ziua de 3 Martie 1936, ora 11 3. nOn 

va tine în biroul Serviciului economic, camera Nr. !:~ 
Iicitatiune publiCă cu oferte· închise şi sig'ilate, pentj,te 

~t 
C' 

apare în fiecare Sâmbă'ă -Abonamenfe: 
pentru oraş: 150 lei anual 
pentru judeţ: 120 lei anual 

. pentru instituţii şi intreprin
deri, 1000 lei anual. 

Abonamentele 
se plătesc înaintel 
Director: 
SIMION MICLEA 

Redacţia şi administraţia: 

A,.ad~ strada Alexand,.i No.B. 

-Tribuna liberă '" aprovizionarea Uzinelor Municipiului cu 110 buc. ap\:~ 
(Pentru cele publicate aci, redacţia tiU mel,e fip usca' şi 170 bllc. tip umed. 'lla 

raspunde) . l/)e Ucitatiunea se va tine· in contormitate cu Art. &~ 
DECLftRf\ŢIE 110 din lerrea contabilltătii. publice şi potrivit norme1:;!: Subsemndttll, fttanasic Boqăţjtln, b 

domiciliat În f'ir(]d, str. Căpitan de licitatii în vigoare. 'loc 
Ign(1. No. 12. declar ca nu mai Oferantii cari vor participa la licita1iune vor depuk: 
am nici o le~lătură cu domnlşoaw 
Maria Bogăţianl fica adoptivă a odată cu oferta (care se va înainta în dublu exemplme. 
mea) dsa fiind majoră, este res- şi O garantie provizorie de 5% din valoarea ofertei. ~ă 
ponsabi1ă de faptele ei. Prin tlr- numerar ori efecte garantate de ::,tat, iar oferta se \ e~ 
mare, nu~mi iau nici un fel de ' ..... 
răspundere, nici morala, nici mQ- face numai în" baza caetului de sarcini, care poate fi \li I 

terială, pentru faptele ci. zut în camera Nr. 59 a primăriei, ori la Uzinele Mute 
Drept care am Mcut prezenta i' ( 

declaraţie. cipÎului. rea 
f1rad, 11 februarie 1936. Arad. Ia 8 Februarie 1936. ;~mj 

BOf!ăfian Atanasie. 
Primăria Municipiului A~ e 

CăIă'or.,i comod in ou'o- ~lU 
busele Soc. Merg & Co.l Ne 2.888-1936. ţ/~ 
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