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E'recept.orii ... Zabb Pişta a fostl ... :mătură!",", 
Avem mul,umirea nefărma

rilă de." incrus'a pe răboiu' 
adivităIii noaslre hebdoma

să pună mâna pe mătură pentru dare, un nou şi răsunător 5UC

a-şi face curăţenie. ces, i.ndeojuns de apreciat de 
Ne permitem şi noi odată. să 
am apărcrrea perceptorilor, func
marii cari fac treaba cea mC1i 
ultă pentru stat, dar în schimb. 
imesc cel mai mic salar Dar 
Im sunt trei categorii de percep
ri - de oraş, perceptorî purşi sim. 
o'şi perceptori de agenţie, trebue 
! precizăm că ne vom ocupa de a
ştia din urmă, pentru că situaţia lor 
mai mizerabilă. Nu prin chiar tap
I că formează cea mai inferioară 
asă de perceptori, ci pentru că 
lezaţi În sate mărunte, sunt la 
screţia unor notari, cari nu În
tdeauna sunt oameni de 100% 
nu înţeleg să trateze pe alţi se

mi de ai lor aşa cum dictează 
le mai elementare reguli ale bu
Ibi simţ ... Dar să trecem. Ni se 
mnalează cazul unui notar din 
~\)pierea l1radului, - ungur in
lCatneştiind bine româneşte, --
Ire nu pune la dispoziţia percep
rului de agenţie nici măcar omul 
: serviciu necesar pentru men
lerea curăteniei în birourile agen
:i, Dar dacă nu face treaba 

- Inconştienţa unor notari 
aceasta, se ocupă în schimb cu 
alta: vrea anume musai să mute 
percepţia de agenţie din comuna 
in care notarul se Iăfăcşte, nu ştim 
în baza căror merite. fjind vorba 
de merite, credem că distinsul şi 
filantropul notar, a ajuns în co
muna din imediata vecinătllte a 
?1radului, în baza altor merite de
cât În a celor pentru cari în 1918, 
a fost condus din comuna Macea 
rn bătaia galbenă şi lipicioasă a 
ouălor cari i-au căzut pe cap, drept 

. recunoştinţă şi manifestaţie de sim
patie din partea locuitorilor. Este? 

Tot in legătură cu purtarea ti· 
ranică a notarilor, unşi cu toate 
unsorile şi obişnuiţi să- şi ducă pri
marii de nas, un controlor din 
I1dministraţia financiară ne 1'0· 
vesteşte, că fiind în judet la ins
pectie, a primit plângerea unui 
perce ptor care i- a arăhlt că nu
tarul - de astel dată lomân
refuză să-i dea un om de serviciu 
ca să măţure birourile agentiei, 
fiind el - perceptorul - nevoit 

Credem, că menirea perceptori- cetitori. 
lor este alta decât să se trans· Zabb Pişfa, zvârliuga coco,a
forme în servitori de birou mai fă in fruntea f'reburilor publice, 
cu seamă că sunt aglomeraţi până nu mai esfe nici consilier co ... 
pe:-;te cap cu lucrul. De aceia, cc- munal şi nici rep,ezen'rt.d al 
rem conducătorilor Hdministratie-i comercianmor în comisia infe
fiIwnciarC", să C1dUl.:ă la cunoştinla rimară. 
dltli prefect aceste cazmi, ceran- A.r fi locul să-; facem aci un 
du-; ca în contra notarilor Cl: ast- panegiric, mai ales că dafele 
fel de purtări neomeneşti să ia: mă- biograiice le·am publicat până 
surile de rigoare. Căci e inadmi- acum, şi pe baza acestora a 
sibil, ca un notar, fie el ungur sau . fos' zvâ,lit pesle cap, aplicân~ 
român, tare pe faptul că are un da-;-se şi un picior în păr'ile 
protector politic, sau că În timpul cărnoasel 
anilor de "notărăşit" şi· a adunat, De câ,.v" ani omul aces'a CI 

o mulţime de parale sau şi-a Ctlm- iosl suspec'1 dar nimeni n'a 
p.:irat Cl1să În centrull1radului, să-şi reuşit Sc1-' ,in'aiască la 'ocal 
permită (Jstfel de purtări faţă de pe care-' merită! 
nişte băcţi tineri, ca perceptorii de Datorită mul' "ăitoare'ol' do
a~Jenţij, cCTri sunt bucuroşi că au cumente pabHcafe de noi, în 
un loc unde să doarmă şi o bu- dorin,a de-a purifica coclaurile 
c.ltică de pâine pe care numai ei publice, Zabb Pis'a CI fost Il0" 
o şiiu cât este de amară. Ş'apoi nif din locul pe care-' ocupa 
îi vom mai vedea pe domnii no- fără meriU 
tari şi 'n altă ... ipostază! Sunfem in ace'aş timp recu-

Radu Ballag noscăfori d.'or Dr. Ioan Gro~a 
---------... ----....... _____________ a&1II __ iII3&&___________ şi Dr. Romul Co,ioia, cari 0-

entru Leon Blum 
Se ştie că în Franta dela venirea 
Lean Blum şi a comuniştilor săi, 

~vele muncitorilor se ţin lanţ. 

- Ai văzut - spunea cineva -
Incito~ii francezi sunt de trei săp
nâni în grevă şi Leon Blum nu 
poate face nimic. E, să fiu eu in 
:uJ lui t le.aş arăla eu grevă ... 
- Cum? 
- Printr'o simplă ordonantă! 
- Prin simplă ordonanţă? 
- Da. Aş da o ordonanţă prin 
e introduc repam:ol duminical pe 
p de o lună. Ori În momentul 
Id ordonanta ar intra În vigoare, 
va ar dispărea pentru că nin;eni 
r mai lucra •.• 

Isnicie ideală ••• 

)ouă cucoană vorbesc: 
- Tu cum te'mpaci cu bărbatul? 
- Simplu: vara eu sunt Ia Con-
11a, el la Sovata iar iarna trăim 
pă rţiţi 1 ••• 

Ipii de azi 
Ilând În parc, un copilaş se hăr
~a cu o fetiţă in iarbă. Veni ser. 
lui şi-i scoase ;din iarbă, apoi 
eabă pe copilaş: 
- Cum te numeşti? 
- Mitică! 
- Dar tatăl tău cum se numeşte? 
- Nu ştiu pentru că numai Sâm. 
l se va desbate procesul pornit 
mama pentru a pri mi pensie ali
!Iată pentru mine l , .. 

Poftiti! . , • • Ne 
ne 

Zilele trecute s'a publicut lista 
cetăţenilor streini, a cMor ceren: 
pentru prelungirea şederii în ţară, 
a fost respinsă. Şi numai în I1rad 
sunt 81 de aceştia, iar printre ei 
figurează şi Siegfried Deutsch, pro
prietdrul ma9azil1ului de ghete din 
faţa f\dm. Financiare. Că i s'a 
respins cererea, bine i s'a făcut, 
Însă jidanul naibii -- Delltsch e 
jidan austriac - sub pretextul că 
pleacă la băi, a şters-o din lirad, 
probabil În Capitală, pentru a se 
aranja astfel, Încât decizia comi
siei locale pentru controlul strei
nilor, să fie amliată, în ce-I pri
veşte, cu ocazia judecării apelului. 
Că va reuşi să se aranjeze sau 
nu, vom vedea, noi Însă-i semna
lăm tribulaţiile. 

Şi o facem, fiind în credinta, că 
facem publicului ară dan un servi
ciu, pentru că acest cetăţean slrein, 
îşi bate joc de clienţii ce-Î întră 'n 
prăvălie. Cităm un caz din cele 
multe: 

I s'a du::; o pereche de sandale 
femeieşti de culoare aIbă - cum
părate din prăvc:1lia ]ui - pentru 
a li se pune pingele noui. I1nga
jatul întrebat cât face reparaţia, 
a răspuns: 120 lei. 1'\ fost intre
bat dacă pot curăţi sandalele. 

D~si0ur, - - a răspuns angajatnl 
le curilţim foarte bine. După 

• mal 
• mal 
văzut, 
auzit! 

masă la 6-7 sunt gata. Şi au 
fost. .. peste două trei zile, dar 
nccurătite. Sandalele au fost tri
mise pentru curăţit, acolo le-a ui
tat Dumnezeu, iărăş vre·o două 
zile, iar când s'a trimes după ele, 
tot necurăţite erau. Dar ca să facă 
fată lucrurilor, un angajat, a luat 
o bucată de "glaspapier" (şmirglu) 
şi le-a frecat ici colo, pe uIHle 
erau nwi mmdare ... Iar pentru a 
fi pe deplin edificaţi asupra felu
lui cu firma Deutsch îşi serveşte 
clienţii, mai adaugăm că nu s'au 
implinit nici I/"ei săptămâni dela 
pingelireo sondaJelor, până ce talpa 
sandalelor era iarăş găurită L. 

Poftiţi ]a Deutsch1... Ne mai 
văzut! Ne mai auzit I 

P. S. - Informatori obievtivi, 
trebue să anunţăm că Deutsch a 
sosit În loca Jitate' 

Adevăral profet 
După incheierea anului şcolar, 

Ionel se adresează tatălui său: 
- Tăticule, tu eşti un adevărat 

profet nu ca d. Goga ..• 
- Cum aşa? 
- Uite, d. Goga de trei ani tot 

spune că vine la putere şi tot În 
opoziţie e. Iar lu. numai dela Paşti 
Încoace ai spus că eu cad repetent 
şi am şi căzut! 

preciind sravifa'ea acuzelor ce 
le-au adus lui Piş'a-Şperman'e', l-au zva,lif din Comisia 
In'erima,ă. 

In ce ne priveşte, inchidem 
dosarul voluminos a lui Zabb 
Pi,'a, ca men,ianea că alunci 
când aceas,ă 'ristă figură a ora
şa'ai Arad "a mai încerca să 
se ridice pe primal plan al 
vie fii pablice~ îl vom "n'ui din 
noa fa sfâlpa' infamiei, pe care 
de-aci inainte nu 'rebue să ... ' 
mai părăsească! 

Ne-am sătara' să mai fim 
conduşi de 'oale lichelele ce-şi 
schimbă na,ionalitafea ca affii 
Îrmene'e. Şi Zabb Pisfa, a lod 
dinfre aceş.ia. 

Noi, aceş'ia dela "Bravo!" 
ne facem un 'itlu de mândrie 
din faplu' că datorită nouă, 
Comisia Inrerimară a oraşului 
Arad, s'a cură,a' definitiv de 
pa'a pre%enlei lui Zabb Piş'a 
în ea! 

••• Aceasfa esfe, domnilor pre
'inşi intelec'uali, afifudinea 
noasl,ă reprobabilă I 

REDACTIA 

Răspuns 

Na",: Gurl'irea, a fost zilele trecute 
la Năd!ac. Cineva l-a întrebat: 

- Dta eş'i fratele mai mic sau 
mai mare al directorului dela"Bravo"? 

- Domnule - a răspuns Nae -
eu sunt fratele mai mic al fratelui 
mai mare şi fratele mai mare al fra
telui mai mic! 

rr 
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-- Consiliul comunal a refuzat 
cererea unei socic!ăţi româneşh, 
care a cerut să-i dea vre'o câţiva 
~Iâlpi, vre'o 2-3 bucăţi scânduri, 
şi să-i aducă, cu Irăsura primăriei, 

uişte pfîmânt şi nisip, pentru repa. Draszlyl Fere'lcz ~i "Electrica S~ lt" 
rarea arenei de tennis. In limp ce .1 "'1 li 9i1 

[ >::i 
/1/1.' Ea f,. ill ! ('~:;, ro, re sa 1r filr!i C Că 
Vreotlt.drl, rti· ci 1./ JIU lIi J]f!-li olrs('r;'~ 

Mai bine S,nr:!' !""--/ c,_':;Jit/ şi spalri flfJC~·. Să 
se refuză acestea, JUl'aj - bo!şe- I 

vicul - se plimbă cu !Tăsura pri
măriei, iar stâlpi şi scânduri, se 
Jau numai tăuţilor ... partizani de 
ai liberarilor! Ce ziceţi) Trc?bă-i? 

- ~ălru cela lu' Gazda Todor, 
îşi face de cap cu. '. şahul. Noa, 
că trăbă! Ei. dar mai vrea să fie şL 
hamal! Zău? 

-- Am putea şti ce face şeful de 
montă, când "stăpânul" nu-i aca~~? 

- Alduilele noastre domnişoare. 
că tue de tre"bă mai sunt 1 Cum 
scriem ceva de una, cum se si mt 
vre'o zece. 

- Popa Niculaie e amărit că 
Anka nu-I mai vrea! De vre'o 3 
zile n'a mai fost pe la el. Deh, s'o 
fi Uiit de ~ cura de soare" ... 

Sâlll1icolou'-M are 

- fon 5!â1'(lează) toată ziua se 
plimbă agitat cu ba'tonul nOll, cu 
(are i-au ... muiat spatele cu oca
zia proţâşului avut, nu de mult, în 
chestii penale. 

- "Ul'lando PUl'i05t50", zis .. In-
511'0(;(0I'ul" , mai zis şi "Căcăl'ează", 
împreună cu Lprezentantul său le
gal Il. !. 7'ol'eo. se ocupă, mai nou, 
cu inscrierea secţiei de foot-ball la 
federatie. Bagă de seamă (ă aici 
nu· i rost de ... instalarea ,.băii" pe 
care ai comandat-o! ... 

- GMfă-Bu/'fă-Gramafonul nu 
se mai plimbă cu "Citroenul" de
oarece n'a cules recolla de grâu. -
Grăbeşte-te putin Ghiţă, să nu o 
bată grindina şi să rămâi fără ben
zină. 

Buleni 
Doamna din Buten!, care nu de 

mult a zburat, s'a lăsat cu paraşuta 
illtr'o comună din apropiere de unde 
bărb3htl - în urma evenimenlului 
- cu lacrimi în ochi, de bucurie şi 
cu braţele deschisă a prins-o adu
cându-o acasă. 

... Păzeşte, o şefule să nu mai 
zboare, că n'o mai prinzi. 

- Cineva voind să facă cură de 
lapte, a profitat de ocazie pc când 
nu era nimcnea în bucătăria veLÎ. 
nuluÎ şi găsÎnd o cratiţă cu lapte 
pe cuptor ia zis; hai 1 că dacă nu 
vii., te duc. . 

Hă'magiu 

-- Toti ferarii din loc şi jilr. sunt 
convocati pe ziua de 15 julie Ia 
" Şortoc" În localul preşedintelui 
Laia a Lupeşului, pentru a se sta
bili dala precisă dind se vor tine 
,~examenele". pentruca aceşti ferari 
să-şi poată ridica .. diplomele" in 

. urma practi.cei făcule la ţiganii cari 
au fost p~ aici în săptămâna trecută. 

- Marele creator de vii, ăla din 
Ciungăneşti, nu poate face. nimic 
până nu i se aduc .. ţviekerii'" dela 

. Scheraie!... " 

O ruşine 
Pe B·dul Carol şi pe str. Dum· 

brava Roşie, în cel mai frumos car
tier al oraşului, sunt câteva locuri 
de casă, goale. Adică vorba vine 
că sunt goale, căci de fapt sunt pIine 
de burueni şi mărăcini, incât par 
nişte pete negre pe albul ima
culat at rnăfăsii. 
Rugăm primăria să impună pro

prietarilor respectivi aducerea în re
gulă a locurilor de casă. 

Al treilea la rând 1 Altă figură co
coţată la conducerei!. întreprincttrii 
româneşti (?) ,.Electrica S. A. R. U • 

in primul rând acest specimen so· 
sit în Nădlac din cele patru colţuri 
ale lumii, se manifestă ca mare
român. Ajuns in contact cu mino
ritarii, se transformă, sllbit, În un
gur. Ungur·- domnilor· sunt nu ro~ 
mân. Şi ca să dea dovadă, la un 
match de foot-ball, cu o echipă ro
mânească, rupe piciolUl unui jucă
tor român. A fugit ca un laş şi -
pare-ni-se - a fost ascuns în casa 
unui fost comisar de poliţie. Dis
pare din Nădlac şi nu-I vedem decât 
peste 3-4 ani. De da1a asta vine 
maL., şovinist. 

Domnii dela .,Elechica. Îl anga 
jează ca electrician... specialist. Cu 
ocazia • curăţirii" elementelor dubi
oase dela uzină, a fost sacrificat. 
La intervenţia unui domn esfe repus 
in serviciu, cu un scop anumit. 
Urmează apoi, demiterea directo-

rului, la care a contribuit, ca .. ~pion". 
După cDncetJier~a directorului, birc'ul 
a fost predat lui Maior. Sapă şi sub 
acesta, până-n sfârşit! ajunge ceia 
ce dorea de 111 uit: ţ'ef În bi rou. . 

Azi este şef de birou, şi mâna 
dreaptă a lui Harsany, Că face ,.mi
zerie" român lor, pe la cari umblă 
să·j Încaseze, nu mai spunem, nu 
amintim nici alte porcării comise 
tot numai fată de români. 

Vrem totuşi să aducem la cunoş
tiinţa 'conducătorilor, că la moartea 
regreta!lllui preşedinte al intreprin
derii. s'a exprimat foarte necuvin· 
dos, faţă de răposat (n este ruşine 
să reproducem cele spuse). Dacă 
fine actuala conducere să ştie ce, ii 
stăm la dispoz!ţie. 

... Şi totuşi, este menţinut numai 
să ne facă nouă dela "B,.avo f't 
necaz! NOllă nu ne e necaz, dar 
lor le poate fi ruşine I 

Radu Cioban" 
·s..... ~2&i' iW4$t&_=~~"''''''P~B& • 
Măcelăr. ia Tisca Adam /\rad, ~trada Col. I " Pau 11 an No. lI, 
vinde in mic şi mare, C,;rne de Vilă, viţel, pn:-c. mi!"'l. CI) cele n.id 
reclusc preţuri. Onor. pob:ic r ruz;,t să CW:llpere CU ţ.lata incrcdt;eCt I 

mim;::Î eL'h mtcciărin mea 
.. ew ~1î 'kE~'9CPC_~~~~ ... ~~~ 

Colţul vameşilor 

Nu ne-am ocupat de mu:t de vă
maşi, dar acum trebue s'o facem. 
Controlorii au primit - pentru uşu
rarea serviciului - biciclete noi de 
câle 5000 lei una. Şi vre m să Se 
ştie că bicicletele le-au primit pen
tru a ce transporta mai repede din
tr'un punct În altd, pentru a lm
piedeca matrapazlâcurile vameşilor 
şi nu pentru a se plimba Apoi d-nii 
controlori să~şi facâ acum datoria 
cum se cade, iar dacă nu ştiu cum 
5'0 facă, să poft~ască pe la noi că 
le spunem tot ce vreau!... 

.Abonaţi "Bravo"! 

Greva sudoriloF 
dela fabrka "Astra" preocupă incă 
Inspectoratul Muncii prccum şi fa
brica. Aceasta .nu vrea să satisfacă 
doleanţeie. sudorilor pe motiv că 
"n'au cartea de lucru de sudur". 
Recunoaşte însă că ea -fabrica -
i-a făcu' sudori electrici, tinând şcoală 
anume cu ei. 

Apoj, cum vine treaba asta: 
Când ii vorba să te lauzi cu ei, 

zici că sunt sudori şi că 'n fabrică 
au invătat, dar când s~-i p/ăteş!i zici 
că-s lăcătuşi şi-i plălcşti prost. 

Şi-apoi, când au cerut în Aprilie 
majorares salaruluj, de ce direcţiu
nea a majorat - se spune - nu
m3i la doi uH~uri? 

~~_~_ImI""~ __ "·ii\i"Ii·:lIiItI$;::''':~~J;..:::'~~~~ 
Mâncaţi la Arad la I 

fleici, muşchiuleţ. antricoate. etc. 
• 
Vinuri alese din pivniţele cele mai re

numite. Pelin de Drăg~ş:mi. Preturi mici 

Luga; 
- Nicolae Cirt:Şan a fost L· 

rând avansat 1<1 gladtll de ma 
spcctor al Ierusalimului Pei,. ~ 
mare toti cei cari doresc să se le. 
la ierusailm, f'C vor prezenta . "/
pentru viza paşaportului. ti e 

- La noi e ceva cxtra ... Ut -
de dragoste aşezat Într'o coft' -
unde, pe după rafturi, se pe u~ 
zilnic 5-6 părechi de "puişQ, ~n 
inima aprinsă. Dar pacostea.i 510~ 
Din cauza indrăgostiţiJor, pa, 
nu poate aerisi cofetăria, as1ft • 
zi de zi se aşteap!ă asfixierea up. 
unuia slab de inger pt 

- Un CODCU rs extraordim de' ~ 
avea le,c în curând. Anume, inl; 
tru aflar~a fe/ului cum <'In f,.:'
rate izmene le iui Lure Pilăalb' on 
pe funia unde erau ia t:scat. el, 

uei 
Comlănş N( 

- t rin sat se vorbeşte că dt nbn 
a plecat dr\scălul Ooru la Se It 
nu n13i are cine să ungă pe r 
nd clubulUl ~portiv dill Cm' e pl 

.-, Se vorbeşte iad!, că roi Ş!lli 
ru) Marita, îşi va schimba Uiti a J 
va parăsi măcdăria şi se va' Nj, 
"gangsler" de .• pipe 1 sle, 

- Clubul Sf~Oltiv din Şi. ali s 
care se laudă prin !cate ziare· e a: 
victorii strălucite, a Tl'ghtţit I d 
nici! la Comlăuş o bătaie str~, ae 
A incasat numai; .. 5: C'.' o\or 

... Mă băeţ~; n'a, huda de- Ca; 
ar 

Lipova Şi ' 

lJ .' ~ I . ndu umll1lca, a xnaugurarra ! a 
dului dela băi, care s'a făc~: o~~ 
mari scrbări, după ce s'a 
panglica, dându·se intrarea ~. aiI 
în apă, cine credeţi c'au întrai ' 
mii? Un jidan şi o jidancă! Se c 
Să mai zică cineva că jid; i'itO 

fricoşi :şi românii curajioşi f tic. 
cam 

Pâncofa tiU I 

Fiind induşi in eroare "de .it~. n 
soane interesate, am publicat : ,~a 
pre o domnişoară, lycrmi Cie;um 
corespund adevărulUI. u ac 

Informatorii ce ne.au. dat c nde 
de note, vor fi sancţionaţi pt "" 
tor. 

. AI. 
Cura;uî lui Negură ond 

Duminică seara, când iram; ~~~ 
el~ctric par~ur,gt~ djstal~ţ~ o' iin;~ 
Sambătem ŞI Clclr. pe hme, jf V 
babil fiind puse dinainte, au I d I 
p!oad~t tre~. capse. La. prima f. o e 
zle, cală tom s'au speriat. Pe /~ 
să se liniştească, a urmat a C' • ~.u 
mai puternică şi care a umplU! u • I~ 
gonul cu miros de praf de pt r~n. 
Un curajios a urlat plin de spal ce ~ , 

~ 

I 
- Puşcă intr~mvaiu! .. ';Je~' 

.. ~ Ca la comanda, că1ătoT1l ~ , 
~.",'d' aplecat capetele. Ba, cei mai :' IrI 
~ jioşi. între cari trebuie să pom .. 

I 
Condus de 

lie Mohor 

~ pe d. AI. Popescu zis Negură !lcă 
~~ tout seigneur toute I'honneur - a el 

ascuns sub banchete. A mai u, n. 
o pornitură şi pe urmă gata. r. ~ler 
incet, călătorii s'au convins Ci iJe 'J 

e nici o primejdie şi au revert Ce-i 
buna dispoziţie. Da, dar a dis, 
Negură. Unde e? l-au cAutatş! Şti, 
găsit sub o banchetă, de unde ., am 
l·au scos de curajios ce el Să-I 

---~--------------- ---- ._.-
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t vI. v 'RevotÎa .ememna .•• 
f Sti spililii cint' ştie! EXI:~tă oare În lumea 
I fasta milă? 
\ Crid li-ai risliJi! CII diil/deie parfumu-fi de 
! /verbină 
i Şi hamieia-ti de albiI/cI, 
\ Ce'!d n'ai alt păcat decât pa ,"ara a cincizeci 
\ [de Gmşori, 

\ 

Să eerşeşfi pe /lopţi CII lună pliIlă, a tre
/ecItori/ar idilă? 

1

, L-a af's!..." , 

, Cin~vil întreabă pe veşnicul Mi-
tU.: 

t - Ce deosebire este intre pădu-

1
', riie .j. bisiniei şi ghetele tale? 

- ?! 
, - In pădurile Abisiniei se află 
.UI1 popor imreg de maimuţe, pe 
kând În ghet>le tale numili una 
\singură! 
~. 

;D. Bogdan·Limbric 
după apariţia arlicolaşului din 
săptămâna trecută - ce-l privea 
de' aproape, a proferat câteva ame
ininţări la adresa noaslră. 
! - Dragii domnule Lim... par
~on Bogdan, dece odată când vii 
pe la Arad, nu te oboseşti şă· ţi tia
duci ameninţarea în faptă? 
i Noi suntem gata şi la punct cu 
anhrenamentul de box! 

Un şofer 

~e pe linia de autobuse No. 1. a 
~şinat i\;'ercuri în faţa hotelului "Cru
~ea Albă", 

Nici nu-i mirare De călduriie a
:este, mai cu seamă' că sunt obli
~ali să stea cu haina pe ei. In afară 
le asta geamurile din faţă nu se 
101 deschite. as/fel că şoferii în loc 
'e aer primesc în faţă gazele deja 
Mlor. 
CoodUCC1"(:a a::tobuselor nu crede 

ă ar trebui făcut ceva? Intre tim p 
şi făcut; a perm is şoferilor să 
onducă în cămaşă şi a comandat 
eamuri mobile, cari vor fI livrate, 
robabil, la ... iarnă! 

laimufoiul ••• 
Se chiamă Cociu Pavel şi este 
rvifor de birou la institutul' ob
:!ic. 
cand cineva trece pela institut 
ICiU crede că-j şade bine dacă-i 
Hă mersul crăcănindu-se ca Du
ne~a treca fă. 
"rumoasă distracţie, dar s'o facă 
el acasă unde nu-I vede nimeni 
unde nu jigneşte pe nimeni. 

! "real 
t. AI. Popescu-Negură, Într'o co ... 
'?ndentă publicată În .,Diminiaţa" 
liild de liceele profesionale ce 
or infiinta, În Arad, preconizează 
iintarea gimnaziuJui de băieti 
il Vulcan" pentru a fi dat unui 
:1 de liceu. 
ropunerea e absurdă, pentru că 
!aziuI "Iosif Vulcan" are o mi, 
e bine precizată in Arad. 
J întelegem de ce se leagă d. 
Iră de gimnaziu} Sau ii 'l.min
ceva" neplăcuUn legătură cu .. 
Ile? 

: trebllie 

:ică Bârfescu, fiind odată fi/an
a cumpărat cuiva o placă de 
In. Zilele trecute l-am văzut 
alergl Într'un suflet 'dintr'o 
ie 'ntr'alta.' 
Ce-i cu tine Mitică de alergi 

Şti, placa pe care-o făcusem 
am primit-o indărăpt şi-acum 
să'mi cumpăr .. , patefon la ea! 

-~---~'-- , -' 
~--~~~~--~~-----

Bpltvol 

Portrete A.i auzit cii ... 

"Na,io'10Iis'ul ••• " • . .Intr'o Joi dUf~ă masă, la Ollaca 
a fost mare răsboiu in curtea şCQlii? 

... Un domn, din Bârsa e foarte 
disperat decând Bidis'a dus in vi~ 
Icgiatură de! rnitiva? 

II Întălniti ori unde: la sale ca 
ş; 'n o,.aş, elegant. hătos şi cu 
gură mal'e. O spune ol'icui. când 
n'o strigă În I'ăscl'ucea dl'umul'i
/0/", că e ma/"e /"oman, că seara 
şi dimineata se hrăneşte numai 
cu carne de jidan, masa dela 
amiazi, fiindu-i compusă dintr'un 
muşchi, ia/"aş de jidan garnisit cu 
perciuni importa{i din Palestina, 
precum şi o salată În comf)ozi{ia 
căl'eia Întră toate minorilofile din 
România . . , Na/ionalistul noDt/"u, 
ca să fie 'n fan poarlă cămăşi 
colo/"afe: loale ('ulorile cu/"cubeu
lui fiind imprimate - moi st!'ident 
sau moi estompa! - deodafO pe 
cămaşa lui. 

Ficeasfa În public şi penf!'u mul
time. In pal"ficula/", _nafionalu5lol" 
nostru, e În fjeca!'e zi la tenis cu 
iidoacele şi (u unguroaicele, p!'in
!re ca!'i se ma; nimereşte şi câte 
un jidan şi ongu!', ehia/" por/ne/" 
al "nationalis/olui" câteodată .. Nu 
!'a!'eo!'; se 'ntâmf)Iă, ca după "ep()~ , 
;za!'ea" pute!'i; la tenis, "nationa
lis/u/" no6f!'u, În fovără,:;a acelo
paşi jidan; şi jidan ce, să mea/"gă 
la Steinel', la Fische/", la Rosen
zweig 6au la vl'e·un olt ,,!'omân 
lipsă la cânta/"" şi cu "he/"g" rn 
coadă, să se adope cu câteva sticle 

sau păhare de hel'e, sau după fm
pf'leju!'ăl'i, să ON1ă un pui de chef, 
cu tigani şi cân/ece ungureşN, până 
o doua zi in zOl'i ... 

5e mai Întâmplă câteodată, ca 
"naflonal/ştii" de "soiu/" acecfc să 
fie chia/" tovarăşi de alace"i cu ji
danii şi, - mi se spune - se 
simt admil'abil! 

fim inl/"ehat odată un notiona
lis! de acesta: 

- Cum d!'acu se facf] că eşti 
fova/"ăş cu 'n jidan? 

- Lasă-1 măi - mi-a răspuns 
- ăsta nu e ca ceila/li I Ils ta e ca 
şi ai noşlri român bun! 

... Să dea DumnezeLJ 15ă fie, doI' 
nu (J/"ed I 

L·am În!!'ebat pe alful: 
- De ce to, antisemit feroce, 

eşli toată ziua În tovărăşia jidăn
cilol' ? 

fim pl'imif u/"mătof'lul /"ăspuns: 
- Fii alent: eu /Sunt con//"a ii

dan ilo/", nu conf/"a jidonci!op car; 
sunt lete hune I 

fim Încrusta! /"ăspunsurile pen
!flU a le l'eda odată - ceiace fac 
acom - În spe/"on{a că şefii miş
că/"i/ol' nafionaliste se vor sesize 
şi-şi vo/" pupi/ica organizatiile da 
~6ffel de elemente. 

d,.. Cremene 

... Un învăţător de pe Valea Dez
nei e foarte supărat de când s'a În
surat? 

.. Un înv~tător din Minead ar pleca 
aca~ă dar ... nimeni nu-j dă bani Îm
prumut? 

'-. Preşedintele naţional- ţărănişti/ol 
din Tauţ, mai are nevoe de o pă
lărie, care să-i acopere şi urechea 
cealaltă? 

... La Macea nu se vor mai an
g,jja paznici de noapte decât nu
mai din/re aceia cari nu beau ... apă? 

... T. B. croitor de dame În Arad 
şi M. M. fost proprietar de bufet, 
penlru a putea face cinste. au co
mandat din Comlăuş, 20 căruţe de 
"dude" pentru a face rachiu din ele? 

Puneri la pune' 

- D. Capotescu ne roagă să ar~
tăm că nu are nimic comun cu cele 
publicate in arficolaşul "Şperţ" apă
rut săptămâna trecută, dsa nemai 
făcând parte din asooiaţie, 

::: .~SîIiI!IPl.W :.auzu 

- D, Traian Raicu," despre care 
'5'a scris că a bătut un şofer, ne 
trimite o scrisoar e, prin care ne 
arată că a fost provocat de şoferUl 
Băfăneanţu şi prin urmare, n'a fă
cut altceva decât că s'a apărat 

Incepând dela I Iulie, ziarul "UNIVERSUL" 
se vinde prin debifele de Ilitun. Noul depoz;f;Jr 
la Arad· al ziarului "UNIVERSUL" şi a celorl; i~e 
publicati uni Rlc sale, este d.' 

Tol nu ştie citi 
Mai muJţi stăteau la o masă din 

cafenea. Unul, era cu lista de vi
nuri in mână şi povestea ... 

R()fvjAN 
Denozlh:t este În str. 1. G. Duca 10. 

- •.. Am În familie un popă şi 
vre- o 7 dilscăH ... 

- 1\1ă mir atunci - întrerupse 
că nu şti citi. 

, .. _aI.! ....... __ . ti 9_ as: 

Emil Chelbor" 
cel mai credincios prieten al nos
tru, este Într'o zi admirat de către 
o fetişcană ce pretinde că-i nostimă: 

- Vai Emil dragă, ce frumoasă 
cămaşă de mătasă ai! ... 

- Numai acuma ai observat? O 
port fără intrerupere de patru s~p
tămâni, veni mărturisirea sinceră. 

- Dar ce culoare are' aIbă sau 
gris? 

- Aibă, că dacă ar fj gris, ar fi 
acuma neagră! 

A fosl odată 
un advocat bătrân care avea o ne
vastă tînără şi-un secretar şi mai 
tînăr, aşa că intr'o zi observând şi 
el ce ştia satul, se adresă secre
tarului: 

Domnule, aş vrea să-mi dai 
o lămurire într'o chestie cam incur-

, cată. Dia eşti mai tînăr, ai mai 
proaspete in cap cele învăţate şi, 
probabil vei rezolva problema mai 
bine decât mine ... 

- Mă rog, despre ce e vo~ba? 
- Uite, şti că am o moară şi 

un câine În judeţ. Şi cu ocazia ul
timei vizita am observat că javra 
aia de câine întră pe furiş în moară 
şi-mi mânăncă făina. Să-mi spuni 
ce să fac: să vând moara sau să 
omor câinele 1> 

-- A - răspuns~ secretarul 
ml-i nevoie să vinzi nici "moara şi 
nici să omori câinele. Du-te la mo
rar, trage-i o săpuneală bună şi tri
mite-I in ... Pecica N.aghiară pentru 
că nu se'ngrijeşte cum trebuie de 
moară! ... 

Cetăţi "Bravo"! 

= 
La strand 

O farA către alta; 
- Parcă eri te-aş' văzut cu un 

alt bărbat. 
- Logodnicul meu s'a ras pe 

cap şi totodată şi-a ras şi mustata. 
apOI În afară de asta eri nu cu el 
am fost! ..• 

Poa'e ••• 
O tînără şi "tare" lucrătoare cu

coană din Arad, a fost nu de mult, 
intr'o mică escursiune În munti, îm
preună cu bărbatul său. Doamna 
noastră nesimţindu.se tocmai bine 
într'o zi, n'a eşit din colibă. In 
schimb bărbatul, a bătut vre-o 3 văi 
'şi câteva sate, iar seara când s'a 
reintors, se adresă soţiei: 

- Intr'ull sat din apropiere este 
o femeie in vârstă de 112 ani, Ar 
trebui, să mergi să o Vezi ••• 

- Şi de ce? 
- Poate iti va şti arăta cum se 

cărpesc ciorapii. •. 

Semn bun 

- De ce? 
- Păi, te uiţi În Jista de vinuri 

de un ceas şi tot nu - comanzi ni
mic .•. 

Nu ştia 
Un oarecare Me!ics a făcut recla

maţie Ja poliţie, arătânct că femeia 
Ana Mucsi, cu care trăia de mai 
mult timp in concubinaj, I·a părăsit, 
dar nu s'a mulţumit să plece 'sin
gură, ci a luat cu ea mobile şi haine 
[o valoare de 10.000 lei_ 

Noi credem că Mdics nu trebuia 
să o reclame politiei, pentru că fap
tul de a fi părăsit de o femeie, nu 
e nici odată prea scump plătltl 

Aliul care nu ştia 

Ziarele relatează, că o elevă a 
şcoalei de industne casnică, în vâr
stă de 17 ani şi'n clasa Il (oare 
cum devine treaba?) a plecat dela 
şcoală spre casă, dar n'it ... ajuns. 

Se bănueşte, că un elev dela arte 
şi meserii - probabil absolvent al 
-cursului de şoferi - i-o fi schim
bat direcţia. Asta 'n'ar fi nimic nu
mai de nu i-ar fi pierdut vreo ... 
pIesă J 

Una dintre multele fefe. carÎ 
circulă dela o întreprindere la alta 
pentru a 'fi angajate ca dactilografe 
sau functionare, povestea: Tală la 98 ani' 

- Şi azi am fost la o firmă unde Din New-York se anunţă' că un 
e un loc vacant de dactilografă... cetăţean de acolo În vârstă de 98 

- Ei, şi te-or angajat?' - d' 
_ Nu, dar directorul mi-a_cerut ani, a evemt de curând tatăl unui 

drăgălaş copil. adresa ..' ~ .. ' 
- Cunosc metoda: atunCi cer" "MediCII năuclti, examinează, atât 

adresa când nu vreau să·te refuze pe ~tă cât şi pe copiI t pentru a lă-
direct. . . mUfl, acest caz. ' ' 

- Da e ~adevărat, dar directorul '. • .. Credem că mai bine ar cerceta 
m'a regat In mod special, ca mâine pe mama copilului sau pre vre-un 
seară Între 8-9 să fiu acasă pen- verişor de-al ei, că la mai mare re-
tru că-mi aduce, .. rezultafull zuHat ar ajunge! 

. i 
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Pacostea chiriaşilor 
Ştie oricine, că e bine să ai casa 

ta, pentru care să nu plăteşti decât 
impozitul către stat, către comună, 
către homar, către Iăptar, hingher, ... 
nevastă şi alte bidiganii de aceste. 
Dar vezi, lumea e prea mică pen
tru mulţimea oamenilor cari o locu
esc, iar dintre aceştia unii sunt mai 
harnici, alţii mai leneşi. Şi aşa s'a 
~ntâmplat că atunci când a fost îm
părţeala caselor, unii, mai iuţi la 
picioare s'au învârtit de casă-câte 
unii chiar de mai multe- iar alţii, 
mai leneşi au rămas pe dinafară, 
formând clasa oropsită, a chiriaşilor. 

Stăteam de vorbă mai zilele tre
cute cu un proprietar de casă mare, 
in care, in afară de el mai locuiesc 
vreo patru chiriaşi şi mi se plângea 
amar de nerecunoştinţa şi preten
ţiile exagerate ale chiriaşilor. Era 
hiperscandaHzat ~săracul" om. Auzi. 
să nu-şi poată el digera in linişte 
cell' 8 mii de lei ce le Încasează 
drept chirii! Avea dreptate bietul 
om. Dar mai bine să-I lăsăm pe el 
să povestească .•. 

' .... ştii - incepu bietul proprietar 
de casă-mai acum câteva luni s'a 
mutat un chiriaş dela mine. Spunea 
că nu-i mai convine locuinţa, pen
tru că nu are baie, că intrarea e 
orin bucătărie, că una dintre cele 
trei camere e prea luminoasă iar 
celelalte două, prea întunecoase, că 
.şpaiţuJ" e prea mic, iar ca argu
ment suprem, mi-a imputat că nu·i 
la5 fetita să se joace şi să strige 
prin curte. Dar cum s'o las? Că 
dacă din Întâmplare o muşcă un 
biet de câine ce-) am şi eu, trebue 
s'o trimit pe socoteala mea ]a Cluj 
la Pasteur. Şi decât să ţin câinele 
inchis, mai bine nu las copiii chiri. 
aşilor in curte.,. 

Apoi cum iţi inchipui d~ta să las 
fe1iţa să strige prin curte? Că de 
sbierăteJe şi ţipe1ele ei, eu nu pot 
asculta radio şi, Doamne, ce pro
gram frumos are Budaoesta in fie
care după amiază t (Rugăm a se 
şi cum spuneam, am pus afiş de in
chiriere pe poartă şi in tabela de aH
retine că proprietarul e român!) E, 
şuri a sindicatului proprietarilor de 

case, dar abia de venea unul pe zi 
să se intel'eseze şi să vadă locuinţa. 
Apoi, care cum venea, abia intra pe 
uşă, începea să strâmbe din nas şi 
să Întrebe: 

- Sobe de teracolă nu puneţi? 
- Duşumeaua aste ar trebui în-

locuită cu parchet I 
- Apoi dacă locuinţa n'are baie, 

nu-mi trebue, dar totuşi, cu cât o daţi? 
-~ 1600 lei lunar, plătită pe trei 

luni inainte şi contract pe un an, 
plus taxa de apă, taxa de gunoi şi 
de horn ar, 50 lei lunar pentru cheia 
dela poartă. taxarea contractului la 
Administraţii Financiară ..• aci m-a 
întrerupt ticălosul de chiriaş, zicân~ 
du-mi, că încă n'a ajuns Într'o ·ase· 
menea stare de prostie ca să se 
bage slugă la mine. 
Văzând eu că aşa nu merge -

îşi continuă proprietarul povestea
am dat un anunţ la toaie ziarele 
ungureşti, că la cele româneşti nu 
se merită că nu le citeşte nimeni. 
Au venit mulţi să vadă locuinţa. 
Unul găsind nişte pete pe pereti, 
mi-a spus verde: 

- Ţine-ţi casa că-i plină de ploş
niţe! 

Eu ".aforal/~ am protestat, dar 
tocmai atunci a pus dracu nişte 
ploşniţe să iasă la iveală. Na, şi cei 
dacă sunt câteva insecte? De abia 
fac să mişte mai repede sângele in 
om şi nu-l lasă să se lel1evească de 
toL. Am vopsit apoi peretele, ca să 
nu se mai vadă petele, am astupat 
cu ghips găurile din podele şi din 
păreţi ca să nu mai poată ieşi ploş
nitele şi nişte prăpădiţi de .şvabi" 
mari cât nucile, ce se stabitiseră 
prin bucătărie. Când să zic Doamn@c 
ajută, vine un altul, se uită cale de 
vre-un ceas Ia casă, apoi fără să 
zică un cuvânt pleacă. A doua zi, 
vine iarăşi, ·mă intreabă cât cer pe 
casa. li spun şi-mi răspunde: 

Nu dau atâta pe ea. E prea scum
pă şi trebue să aibă vreun defect, 
altfel n'o anunţai la gazete că-i de 
inchiri •. t. Trec peste astea şi a-şi 
lua-o da\..~ ,oi cele două camere in
tunecoase faci ferestre, vopseşti pe 
jos, îmi faci antreu şi baie. 

Fratele Hirsch neguţător 
de'oud pe ~ranijd 

O,.adea. - De multă vreme 
ne·am propus să ne ocupăm odată 
şi bine de afacerile, gheşefturile şi 
manoperile jupânului Hirsch. Ce face 
el? D'apoi dol Face şi el - chi· 
purile .~.' un soi de comerţ cu ouăle, 
dar aşa, mai discret, pe graniţă, 
Insă engros. Transporturi mari, in 
vag~ane .. express amenajate - cu 
destInaţII sIgure: Austria, Praga, 
Viena, Boemia. Pe unde şi cum 
poate. Suntem informati că in dex
teritatea afacerilor şi matrapazlâcu
rilor dumnealui - inocente, in fond, 
vă asigurăm, - subzistă unele me
tode, unele sisteme care oarecum 
ar fi ilegale: Nu prea t8T~, nicj pre~ 
mult, dar ştiţi, ar fi vorba de ceva 
ifegalităfi, Iraade şi frusfarea 
fiscului. 

Oricum, pentru ca fratele nostru 
Hirsch, neguţătorul de perle, par
don {I} de ouă să nu fie in legitimă 
suspiciune, în legitimă revoltă (?) de 
calomniere şi p o ne gri r e. mai 
ştiţi? .~- e bine şi rugăm chiar au· 
torităţile vamale dela punctul Epis
copia Bihorului, precuIT1 şi Politia 
de Frontieră, şi organele fi scului, 
să facă o anchetă inopinată, prin 
surprindere - o descindere ofi
cială - in momen'ul şi la 'o .. 
eul unde frafele Hirsch reali· 
%ează "exoperaf'a4

• (nu epnr8· 
tia?) ouălor, peste graniţă. pentru
ca să ştim: frustează. fură, fraudează. 
contrabandează - sau ... ce face?? 

Cetiţi "Bravo 1" 
e.i-xu •• 1Jl.';~ iWS e.",. Wil<liMS ( •• )& ... k ...... U._d~ 

Atentiune către domnii directori de toate categorile: 

Lad wlslau Na' na· ssy lustr~ttor, zugrav şi 
VOpsltor de mobile. 

Primeşte orice lucru pentru vopsit Arad, Piaţa Avram Iancu 12. 
preţ cIti"! Preţ eftin! 

W"'i_5S&l&»Ms:::aw:I"!thuma:NI!~'MtM~~.; 

Văzând eu - continuă proprie
tarul - că de două luni locuinţa 
stă goală şi n'o pot închiria, mă 
gândii una şi bună: Hai să-i fac 
omului pe plac. li spun că se face 
totul, iar el Îmi deie 500 lei acont 
pe chirie, ca să fiu sigur de el. A 
plecat şi eu am luat lucrători să 
repare casa. Când a fost gala am 
chemat pe chiriaş s'o vadă şi spu
nă cum să fie pidată. Vine omul 
şi dă să-mi spună, când dracu şlie 
de unde ieşi câinele şi nici una 
nici două, se aruncă la piciorul chi~ 
riaşului rupându-j odată cu o bu
cată din pantaloni şi o bucatică de 
carne. 

Ce-i 'porcăria asta? - mă intrebă 
el - d-ta ai câine şi nu mi-ai spus? 
Acum plec să te dau ]a advocat 
pentru că nu mi-ai dat toate intor
maţiuni!e În legătură cu casa, voind 
ca prin înşelăciune să mă faci s'o 
închiriez dela dta ... In afară de asta, 
trebue să-mi plăteşti pantalonii, chel
tuelile de tratament, intreţinere şi 
drum la Cluj, la institutul Pasteur .. , 

Am plătit, ce să fac chelfuelile ce 
le-a avut" iar pentru că nu i-am 
spus că am câine, m-o improcesuat 
pentru înşelăciune şi-mi cere vreo 
50.000 lei despăgubiri. .. Auzi să nu 
fii tu stăpân În casa ta? Da ce le 
trebuie lor baie, că nu-i bine să se 
spele omul prea des! li de ajuns 
dacă se spală de două ori pe an -
la paşti şi la Crăciun - da atunci 
să se spele bine .. , Apoi antreu? ce-i 
trebue antreu? Parcă nu 10t aşa in. 
tră şi prin bucătărie ca şi plin an
treu? Dracu să~i mai inţeleagă pe 
oamenii de ilzi. Apoi camere lumi
noase 1 Astea~ vara Îs călduroase şi 
iarna friguroase, pe când cele În
tunecoase sunt tocmai pe viceversa 
decât cele luminoase ... 

Şi proprietarul nostru poate nu mai 
fi continuat ClI plângerile, de venea 
un chiriaş din curte să-I anunte că 
localarul din fundul curţii a omorât 
câinele, pentru că-j intrase 'n "şpaitz" 
şi mâncase bUAătate de mezeluri ce 
şi le cumpărase pentru cină, .• 

La Oradea 
iolosiţt hotelui ~i băile 

"R I M A N O TIC' 
Apă caldă şi rece la orice oră 
calorifer _o. tot confortu 1. Cură~ 
ţenie exemplară Băi de aburi, cadă 
şi bazin. Coafor. masaj şi pedicur. 
Telefon 147. Autocar în gară la 
toate irenuri!e. - Preţuri reduse. 

Băile Felix 
(UingA Oradea -

• _ Plşteanul românes) 

Apă termată de 40 c (zilflic 10 milioane 
lifti) conţine SIlIJ $i rad/um. Cu rfrd neÎn
trecut îrl vindecarea bolilor rtttmafice şi a 
bolilor fell1cie$ti. 

D n nou instalat 
baia de nămol, impaclwlarea CIl mimo/, băi 
$f1t'CÎale şi ca areia carbonic, - pe lâng'ă 
ingrijire medicală. 

Penslune compleeI! el, ,. ii: lemie 
şi Septemvrie, lei 200 zi/nie (holel, baie şi 
mâncare de 3 ori pe zi Il la carta). In Iulie 
şi A Ilgllst, lei 260 zilnic. 

Pensiune el. II. lei /00 ziillic. Pentru 
copii pâml la 12 alli lei 100 zilnic. 

Deschisl Intreg at'ull - Reducere 
pe C. F. R. Distracţii dUerlte. Tenis. 
bibliotecă ,i băl in aier liber; 
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LA 24 IULIE va a pare ni' 

mărul viitor din reVist ... · 
"Bravo 1" Deci peste dou· 
săptămâni. 

=~~ breaslă pe gran~a de vett 
- De vorbii ca dl. Traian H,~ 

r;a Neaga - , 

Ol'odeo. Până azi este inCOlllr· 
ta~i1. că adevăraţii români puşi ~. 
fenclfe la locul lor, au realizat IT 

ximum de potenţial al româniSli~ 
lui: În industrie, comerţ, spoli vi' I 
citadină. . 

Profităm de un fericit prilej 
care l'am avut, Întâlnind pe 
Ţrai~n Hor.ea l"eagu, pre~edinlp 1 
smdlcatulUl rcstauratorilor, caft CÎni 
lor, boctegaşi!or şi hotelietilcr lire 
Oradea Mare. ul 

Intre. altele, dl. Tr. H. Neaj sti, 
preşedmtele sindicatuJ ni, sustine un 
românizarea tuturor înjohebăr, Il l 

sociale şi profesionale re;'amă: mir 
1iatol'ilor, mai bine zis conducă! iGsă 
lor - un tact, o răbdare, o p i m 
dere excepţională.lotal 

Numai după o indelungă per,ginc 
siune şi luptă neobosită reu şeşI ~:! t 
stăpâneşti oamenii şi massele, t p' 

Iru 
Ce ne declari dl t~Şt 
H. Neagu lat 

In esenţă d. Traian Horia Ne "a11 
preşedintele sindicatului şi secH:~I~1 ~ 
general al partidului nati(lnal.:~'~ 

·,,:'Ie 
nesc, ne, a afirmat următoarele: 1Il~ ac 

,~In ,:uma unor conflicte persl e p. 
făra nlC, un substrat pencul , 
d · d d' . lUn eCI, ne emn e o.nce (;:Om.ent~r: luI. 
comItetul execuhv al smdlo i ca 
nostru al restauratorilor şi cafe;tmaţi 
a hotărît cu unanimitate ce \" stat 
pe fratele \'aic;a, coleg şi pafr(~n g~ 
local, ca preşedinte al corgre bati 
ce va avea loc 1.n curân~ la O, lJidc 
~are" p:ecum. ŞI preşedll1tefe (bă c( 

SlUnel lnsărcmată cu solemni atob 
prezentării şi sfinţirii steagului nim 
tru tricolor al sindicatului". ~ o . 
Ţinem cu acest prilej să rEi, lezit'" 

buna alegele pe care membrii. Oc 
dicatului restauratorilor au fă ai la 
prin alegerea dlui Traian li Oc 
Neagu care este, un admirab: a a' 
ganizator, un strălucit orator Oj~l1 
masse, activând cu frumos tai umbr 
elan pe cele două tărâmuri 10:ăm 
rate: comertu I şi politica. Pen!~lui 
ceste motive dsa e veşnic că!'~n~e 
in int.eresul miscărilor .pe C<:trect 
reprezmtă, La Bucureşh, la· 
şoara, la Vint la Cluj şi unde· pă t 
clamă nevoile celor multi. (! .ltfol 
Tr. H. N~agu e un om care ~ Ins, 
rueste, pnn excelenţă, tuturOIli> a ( 
tiativelor mari şi nobile, răm~ oare 
mai presus de toate, omul de Ieă b 
al ţăranilor săi naţionalişti din ri la 
Tinea, Petroasa şi Bîhor. o dOl 
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