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ungu,imea şi evreimea 
_.~idona - fie apn,Uvi sau nu 

erau plini de siguran,a viclo
şi priveau de sas la româ
,toriş';' După înfrângere« 
core a su'e,iI-o, dupăce-au 
forta'. să plece d,apelu', 

le-a '05' cu afât mai 
Şi cum ş'im că un

eori se laudă a fi eentle-
;, dar aceas'a e ° gueu

nie, - s'au adunal să ho. 
că boicotarea in massă a 

malchurUor aranjale 
Gloria. 

Şi s'au arălal a fi solidari. 
ne"au da'-o Dumineca 

• Pe Întreaga Iribunq 
pa'u' număra mai mu" 
duzină de unguri sau e
Şi cei cari to'uşi au 'inut 

tiudă lupla dhttr. Glc7ia şi 
q.]'ricolor, pesemne, n'aa 

suporler; ai iaimoşilor mun-
. roş-negri (culorile răs-

fapt trădează mai mu" 
s'ar putea crede. Este do
urii neîmpăca'e pe care 

• •• a ... ' ..... naliune ne-o poartă, 

mic până In mare. Este 
a,ianea că sun' cefă'eni 

României Mari numai In 
in care ne pol sfida în 

se căpă'uiesc. Este cer
nea că. aun' bine cGali
impotriva noastră. 
mai aşteptăm deci '1 Mai 

avea considerafiuni de 
.. 'UUlllnrf ai unor asemenea 

sălbatici '/ Mai putem 
un momen.în loialitatea 

1 Putem conta pe ei oare 
ce.ă,enii acestui Sta' 1 

doiald cd nu. Dacă 
astăzi i .. am "ata' ca pe 
citeRi, iertânda-le prea 
după aces'e dovezi de 

nu mai pu'em 
nici milă pentru ei, ne-

. consideraliune. 
m ((ţlel, deci, la loIi ro

ii, să ia pildă. Dacă un
şi evreii boicoteoză tot 

Ie',i românesc, relu%ând să an
~,e,te salaria,i români şi în .. 
IOhlarând cu ară toate mani. 
~IQli .. nile noasfe, avem dato
I!! ~ci 'e plătim cu aceeaş ,"0-

~~Q, să le boico'ăm comer'ul 
Illtrlllsl,ia. chiar dacă ne-ar 
eahr plfllube ma~eriale sau 
tlenea'ă 
,Cine I'I.~ va face, Inaeamnă 
~ se 'asă călca' în picioare, 
~dQ' fi terfelit de străini şi 
'if~i~uie la exploatarea mi
t lUca CI tării. 

P. S. 

Idoli de... earlon 
. Rue"! noi, CJ.rodonii, o "rE! ciudată. Imhrâf;9ăm foI ee-i 51rein de oraşul şi judetul nostru, dls-

pre{Ulr:! fot CE-/ n~8CLJt Şi. crf:;scLJI pe pămânfLJ/ arădan. Ind/lam În slavă pe tati acei cari vin la Tooi din 
alte parti ale /01'1/: L~ dam locul c(e cJrlste la Ama5a ILJturo!' manilestatllio!' unde primul 10_ ş' cel moi de 
f~ulde afl f!'ebui sa IIC al nostru, 10f' atuncI f!and aceştia luoreaza aşa cum ştiu f:i, ne 6upărăm pentru că 
n au proced~t aşa cum am " uoi~ noi. ...". ~ t..f~.J 

. . Dm momentUl aClMo el. /junI, pentru nOI o!'adon/l, nişte parDe,..;!i, oameni Iăra hun o/mI, poata 
chlol' IIchele ŞI aşa mal departe, 10P nOI facem pe /lernu/tumilii. 

- Cine-j de vint;? 
Noi şi mimai nOf. Căci nOI ne I'idicc m idoli din oameni venifi din alte pă!'li ole to!'ii şi foI noi 

suntem aceia. co!'i M-i dărâmăm, 
, P,,-oPLJnem; arădani! 66'Ş/ s/l'ârgă I'ândurde - sub eventuala oh/adU/re a P. S. Sale Epitoco-

,?ulUl R.ndrSI, !tu o/ oceslLJi judet - şi să actiuăm /loi În toate dlrfic/iunile unde e vorIJo de FlrGd. -
IudeI ŞI ol'aş. 

/n lelul acesta ne vom impune oamenii n05lri, talente/e noastre, copacita/i/e nOL6/re Iără amES
ter;uJ ~elol' veniţi din alte pă,,/i ale liJl'ii. Cu a/te cuvinte, şă urmăm exemphl Banatului, care' e regionalisl 
pană m măduva oase/ofl. 

Francmasonerie şi ••• scumpele 
Pare paradoxală legătura din

tre organiza1ia ocullă, antinalio. 
naia şi anlicreşlinu" a iranulUl
soneriei şi ln!re... preturile atât 
de urcale ale alimenlelor de prima 
necesitate. 

Treaba paradoxului dacă şi-a 
vârât coa el il şi aici... N oi trecem 
mai departe ş ne factm datoria, 
analizând situatia pielei şi lipsa 
de energie a aulorilă1i1or în com
pe1inta cărora cade Înfrânarea 
speculei. 

Inainte însă de a porni la drum, 
trebue să subliniem hotărârea 
Frătiei Orlodoxe Române, de a 
incepe lupta con1ra francmaso
neriei. Trebue subliniat acest fapt, 
deoarece este pentru prima dală 
in România, când o asociatie cu 
caracfer patriotic sau cnUuraJ. 
printre punctele sale de program 
lşi inscrie şi lupra contra franc
masoneriei, asociafle ocultă con
dusă de jidani şi îndreplală rm- . 
potriva nationalismului şi a bi
sericei Faptul acesta deschide o 
epocă nouă in istoria româ~ 
nE"ască ... 

Ei şi acum, după această pa
rantţză de importantă capitală, să 
trecem Ia preocupări mai mărunte, 
dar tot atât de importante pentru 
viaţa noastră de toate zilele. 

Imediat după ce guvernul fran
cez a devalorizat francul. plata 
noastră internă a ridicat În mod 
scandalos toate preturile. Acea
sta alunci când in mod normal, 
leul nostru rămânând la vechiul 
curs, toate preţurile trebuiau să 
scadă. Lucrul nu s'a produs pen. 
tru că au intervenit potentatii co~ 
merţuJui, loti evreii şi francma
sanii. Aceşfla, urmărind scopurile 
lor ascunse şi bine precizate In 
intunecimile hrubelor masonice. 
au dispus urcarea preturilor, pen
tru a exaspera populafia săracă 

- Nici o mirare, legătură este! -
şi a produce nemultumiri contra 
conducerii slalului. 
~ GU\ltl,l li r, - jJrin Ir\m"~j"'ll'na181 
consiliului de ministrj, a decis 
aplicarea unor măsuri severe 
pentru reprimarea speculei, ho~ 
tărât fixa rea unor preluri pe in
treaga fară, adică maximalizarea 
preţuri lor. 

Se pare însă că măsura nu va 
putea fj aplicată. Şi e logic să 
nu poată fi aplicată atâta vreme 
cât acei in cadrul cărora de ac
tivita/e cad aplicarea preturilor 
maXimale se inlâlnesc cel putin 
odată pe săptămână in hrubele 
masonice cu potenl<ltii comerJu. 
lui, cari sunt În acelaş timp con
ducătorii !ojt'lor. Ori. in lojele 
masonic~. este dictatura in sen· 
sul strict al cuvânttilui: şeful 01'· 
donă, iar subalternii, adică franc~ 
masonii mai mici LI gr<id, exe
culă dispoziţiile in cadrul lor de 
acli\,'ilatc publică. cuHurală sau 
socială 

Acum inchipuifi-vă următoarea 
scenă: 

rn lojă, membrii cu şortul de 
piele atârnat în brâu, cu ciocanul 
intr'o mână şi cu mistria in cea
lallă. Jnlrei ei se găseşte - nu 
vorbim de Arad~ vorbim in prin
cipiu şi in general -- şi şeful bi~ 
roului pentru reprimarea specu~ 
lei. Marele maestru al Jojei, evreu 
şi mare comerCÎanl de". zarza· 
vaturi, să zicem, dispune: 

- In contradiclie cu măsurile 
didactice de guvern referitor la 
maximalizarea prelurilor la zar
zavaturi. aceste preturi se vor 
majora. Fratele care in viata de 
toate zilele supraveghează aceste 
preturi. se va ingriji ca dorinta 
lojei noastre, exprimafă de mine, 
să fie adusă la fndep1inire ... 

In urma acestui ordin, măsura 
guvernului va fi sabotafă prelu-

riie vor creşte, spre disperarea 
populatiei, care va incepe să urle 
con ~ra 9 U-VeNU-lJ li i ~ ~1""e--ftC ~ &-te 
capabil să-şi impună măsuriJe. 

Exemplul noslru se poate a
plica la toate ramurile comerciale, 
fără teamă de greş 

Iată. dar, legătura dintre franc
masonerie şi scumpele ... 

C ... '" I a ca .. a ... 
Intr'o familie, a fost invitat la cină 

şi un cunoscut - hai să nu- i zi
cem publicist . - jr, teiectual din lo
calitate. 

La un rnom~nt dat, începu să se 
uite pe sub masă, iar mai târziu cu 
c~tev~ secunde, ială-J in patru labe. 
clrculand pe sub masă: 

- Ce căutaţi pe sub masă? U 
întrebă doamna casei. 

Imi caut bucata de pâine .• 
- Vai de mine, lăsaţi-o şi luati 

a ta, .• 
- A~ta o ştiu eu, dar vedeti, in 

cea care a căzut mi-au rămas dintii 
de aur ... 

Ei sirecii t 
La congresul F. O. R. oaspeţii au 

fost transportati dela Catedrală la 
Palatul Cultural, cu maşini particu-
lare. "' 

Nu mică a fost mirarea când in 
autobusul mare al primăriei, au fost 
văzuţi toti teologii arădani. 

Amicul nostru Mitică Bârfescu, 
fost teolog de circumstanţă, a expli
cat cum se \:uvineacest fapt: 

- Păi, j-a vârât pe toti in auto
bus, pentrucă Iăsându-i să meargă 
singuri, ar fi invadat Corso-ul si 
n'ai fj văzut nici un teolog la des
chiderea congresului. 

. .. Şi această explicaţie soCo·tim că 
e cea mai justă I 
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Nădlac 

- Am văzul-o şi pe asta 1- Popa 
Niculaie n'a fost la congresul. Frâ
tiei Ortodoxe" tinut la Arad, nici 
la banchetul. dat în onoarea Inalţi
lor oaspeţi. Cum se face că acest 
popă a luat parte la banchetul dat 
in onoarea episcopului.. evanghe
lic? Nu cumva, de când cu -izi. 
tele ce i-le face Anicsika, s'a con
vertit la ... religia ei? Şi de data 
asta, ne făcuşi de râs, ortodoxia!. .. 

- Doamna Bălan, care Înamle se 
numea ... Anghel (oare de ce-şi 
zice azi, Bălan?) ne înjură. Doam
na, fostă Faur, ne-a mai injurat. 
pentru toate acestea, nu stăm tie 
vorbă cu fosta domnişoara... An
ghel. Să-şi vadă de treabă numai, 
că de rest, tinem noi soco!eală' ... 

- In sfârşit, nădlăcanilor incere 
să li·se facă. dreptate.,. După în
chiderea morii jidoveşti, "Zsofi .. ", 
repararea - in parte a şoselei na
tionale - vine şi incetarea conce· 
shnii date unei societăti de aulo
buse, condusă aproape numai de 
streini. Prea şi- a bătut joc, această 
intreprindere jidovească de bit ţii 
nădlăcani, lăsaţi să fie exploataţi de 
ea. Acum vine CFR~ul şi - sperăm 
- că toate lumea va fi mulţumită. 

Atelier R. G O N DA 
Radio 7~3ia~e:eOaSniuI1Kapsch 

pr(>ţnri elline şi in fo~rte 
bune condlliunl de plati 

. A rad, Str. 8ratianu 11. 

Sri, 
. - Iată două rugăciuni auzitI.': 

Rugdciunea lui Vă/ere /IIinda: 
- ~"Doitmnc, tncea.tăploile aştea, -
pentrucă imi cresc "crumpii" În soba 
mare şi orcăiesc .. broaştele pe supat. 

. in soba mică. Trimite~mi Prea Sfinte, 
un prieten bun, care să-mi dea foc 
la casă! căci a Itcum, la iarnă, va fi 
vai de mine şi de tamilia mea fru~ 
moasă. 

Prosteşte·j pe cei dela Asigurare, 
cum am prostit şi eu pe "TitiJau", 
să nu creadă ce spun duşmanii mei, 
şi să·mi dea bani pentrucă altcum, 
Zemoniţa mă va mânca, aşa cum a 
mâncat pe Vameşul- Aminl 
Rugăciunea nepofului. lui Maxim 

Pulu. 
- "Adă Domne, la noapte, o 

bandă de ţigani. să-mi fure hainele, 
pe cari nu le am şi să mai capăt 
zece mii lei, cum am mai dipătat 
pentru nişte cârpituri, de pe timpul 
lui... Ceceball·. Amin I 

- Se zice că "Nenea Simion" a 
vândut 0 .. _ viţauă de rasa .. Titilau" 
cu 12,000 Lei. Amatorii de această 
rasă, pot să cumpere, pentrucă, mai 
are una. 

1. GILBERT 
croitor 

de haine domneşti, unirorme şco. 
lare şi militare Ara d ul- Nou, 

Calea Bănatului 23. 

Fiecare colabora'or răspun
de pen',. cele ce scrie. 

Bpuvo, 

Vin mlnlşan, 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mâllcări mai I 
efti~: Restaurantul B u cur eşti, 
Arad, Plata A. Iancu 10. Proprietar: Traian Cristea 

I~ 
Iacă io aşi mă tras in cip ge lemn şi 

subscri5u ma gi05 I;U marşîna gl;: scris a lu 
don drector va spun una şi buna noi rumâ
nii nis proşci. Si vă. spun şi gi şe. Mo dus 
inlo sară domnu drector la un mozl geaşela 
inge vezÎ uoamini pa pânză şâi auz cum lân
fă gl gândeşci că a 1 gramfon in foaIe şi 
sgiară mă gi ce asurzeşce ţiuă nişce scobi-

tori ge muieri aclo pă pânză gesbrăcace gi li să vege şi 
buricu, git vinie să fugi şapce hotare. Noa şi cum vă spun 
mam dus la mozi aşela cei alu doamna primărie gila noi 
g1n Arad şi gi 10 bocezat popa Sălect. Când mam cumpărat 
belilu o firtâl.gaie geaclo gila tiduli ",o băgat in brâneA şi 
n~şce o~eri gi păpirllş alb. On uăci gila oceri iera verge 
ş~ şelăJa~t roşu a~e cum erau steagurlle unguresci gila poşta 
gm Momesă la sarbătoarea lu Coşut Laioş pă vremea un· 
gurilor. Ho bacivă Domane zăsai io dapu şie boalăi asta 
amu in Rumânia mare. Noa apu mam băgat inlontru şaclo 
pă. pânză văzui odată nişce oceri ca ăş.cia gi la minie gln 
branCă şi mnio scris aclo pă pânză săi pun la uăci. lam 
pus şi am văzut pă pânză on beflc care mnio Încins on 
păhar ge vinişor. 10 elim fu săi cam săcios am incins brăn
ca după ieI săI apuc da prăpăgitu şiela gi betic 10 şi tras 
napoi şf o luat o uiagă ge sodă şi dă să mă şpriţuie. Am 
văzut stropii ge sodă cum v n cătă minie da nu iam sămtât 
pă pciele. Bacio Doamnie gi treabă am zis dapu asta cumui 
Şi afunşi mnio zis domnu drecfor căi numa cip făcut aşe 
ca să ti să pară că uomu umblă şI leşă ge pă pânză. Mnio 
plăcut mie treaba asta jidovească numa nu mo plăcut că 
oce.r~i or fos! cu fr!colori u.nguresc. Şi nu şciu gl şe dreacu 
pOlltl~ noast~ ruman('8scă 10 Iă.sat să facă oceri gi aieşda 
Mă ca nu mII lasă odată pă branca me şi a lu domnu drec
tor c~ iam Invata noi minee. 

Apu când viniti amu la Arad pă sparlu târgului săm 
aduceti o tare uiagă gi răde gi prune şi să nu faşieli ca 
şiela gl săptămâna triecută carie o vinit la minie şt mnio 
spus că o uitat lliaga cu răci~ la pişioru patului gHa dr~ ~ _ 
guta lui gin marginea satului. ~- --

Al vostu 
luăn Notiţă 

_ ... Iti· 

Paltoane de iarnă ~I rochil pentru dame. - au sosit 
in modelele cele mal nof ~i cu preturi foarte reduse 

M E N C ZER, ~ir!:~;i:r:~e:~i~ 
Buleni Almaş 

- Simpatica noastră paraşutistă, - In urma reclamaţiei făcută de 
a sburat din comună lăsându-şi băr- un necunoscut, referitor la cele do
cu apA la ochi.. uă cazane de fiert rachiu cari sunt 

- Suntem in toiul fabricării ra- instalate pe vale, - in comună a 
chiului. Lumea curioasă se întreabă: fost audiat şi Picicu. - Ce credeti 
că de unde au unii prune sa fiarbă care a fost părerea Domnului Picicu? 
rachiu daeă nici strămoşii lor n'au Notăm cazanul e aşezatl a 10 lfi. de 
avut nici măcar un prun in această . locuinţa lui, iar el este omul căruia 
comună şi jur? La fel se întreabă de nu-i place rachiu\. 
şi de fUloare dacă n'a semănat câ- Restul se inţelege ... 
oepă. 

Citiţi "Bravo 1" 
I 1 I ~~*fia ... e. 
Cumpărl.m şi vindem Bo .. 
nuri de stat 41/2% Inzestrare şi 
30Ja Consolidare după cursul zilnic 
cucel.maicon- Alexandru Spitz 
venabll p r e t 
birou de comision bancar A rad, 
Str. Mo!se Nicoara 16. Etagiu 1. 

FăwmÎ şi mie 
Soţia - legitimă, nu cea nelegi

timă - a unui primar din imediata 
apropiere a Aradului, călătorea cu 
autobuzul. Fiindcă era plina de lume 
şi nu putea ajunge până la conduc
tor, a scos ahonamentul şi i-a stri~ 
gat peste ceilalţi călători: 

- la fă-mi şi mie o gaură, dom~ 
nule ... 

Conductorul a roşit, dar s'a exe
cutat... 

Nr. ISf, ~r 

Cici~ Ila 
- Preotul Mihai j\1';rrfovan_ /fN 

C\(:ir~ ne tr!mite o desmillţi~e a t'etl\!JsI 
publlcate In No. 183 diil 110, gl 

la rubrica Cicir. Regretăm că· In 
ca.uza stilului in care e scrisă d 
mll1ţll'ea nu o putem publica in i, 

tregime, ci numai esenţialul. Pă~ 
tele Morgovan ne scrie: Nu este 
devărat că a oprit construirea u . 
cripte in curtea bisericii pentru tf I 

ti~ţă bisericească. Dimpotrivă, f pl 
~Iser ~ească din cauză a avut şi) dast 
IOcă, In caz de nevoe toată SOlieL tu SI 
dinea dS3le. PArintele Morgovan 
scrie că in criptă a voit să-şi 
loc şi o doamnă care nu este 
bisericească şi care n'a avut auto 
zaţie in acest sens_ 

Acesta este punctul de vedere 
părintelui Morgovan şi noi il 
pectăm. 

Dar aceasta, nu ne împiedecă 
clarificăm într'un număr viitor: do 
treaga chestiune, fă ră ură şi fAră ici 
timă, aşa cum a voit să facă pă Vl 
tele MOT govan În desminţi rea ce n '. 
trimis. I n 

Albert Haâs 
Fondat 1919 

birou de mijlocirea Imobilt'loT şi fO 

sion bancar Arad, Strada Emlnes 
20 - 22 .. Mijloceşte vânzerea CIS 

particularE', comerciale ~i palate de' 
chirial. Mijloceşte imprumuturI de b 

in condiţlunile cele mal favorabile. 

Bâ,sa me i 

nta 
- Noul venit In ]·'calitatet f oi. 

pe marele scriitor.. Sând la mi 
ii. vine.o ideie fantastică şi de I 
bit ce-l s-o scrie nici nu poate mi 
mănânce. ci caută hârtie pe care' !laŞ 
aştearnă ideile fantome, ~u ca~" .Iie 
venit tn comună. no 

- Baronul, va fi pensionat $A Yl 
canza boalei de care suferă, In u tali 
insl rucţiei ptemilîtare cu care li . AI 
ocupă .. Credem că va primi o, tăi 
pensie fiind tare avansat .. inaill rgă 

lA Ş 
Şebiş . u 

- Lumea este intrigată de fl~ 'fŞ~ 
că o cucoană cu nişte daravele p. bJar 
tr'un lanţ de porumb, nu mai ar postI 
prin comună. Ar fi de dorit să itiv 
vină pe la noi deoarece asup" 
circulă svonuri extraordinare. 'p t 

In Şebiş circulă urmă! ce ~ 
ghicitoare: cine e domnul a aml 
SpU.9 că dacă. va mai fi odaia: i bi. 
gana el va alunge cel puţin SG, 

cretar de stat, şi dacă e tot 2 nu 
care cu ocazia unei sărbători nI. aeul 
nale sta purtat extrem de obraz. Nu 

Daă·1 ghiciti scrieţi-ne şi no" O}1 
să-I trecem la catastifl ·d IU 

Calendar teafral 
SÂMBĂTĂ 31 Octomvrie, 

9, seara, pe scena teatrului C0 
nal, se va juca, de către com' 
Teatrului Vesel din Bucureşti, 
mirabila comedie LA IARBĂ VE 

dl 

MIERCURI, 11 Noemvrie, a 
societari ai Teatrului Naţional 
Bucureşti, vor juca in sala lea> 
comunal, comedia "GENERA epo 
DE SACRIFICIU". 

Bilete la Diecezană. 

I
II O ~!'!. S~.A~ !fR~EŞ~ N~. ~ n ari Nu lăsaţi să. se piardă singurul Dv. prilej, de vizita unicul maga~ 

române8c modă bărbăteasc!, bine asortat cu ultimele noutJ 

M~re asorhment de b,IănurJ: astrahan, pcrslene etc. confecţionează după I 
ulhma mo~ă. Unica .f.l.rrnă românească in Arad. Face apel la familiile 
de româm săI· spnJ1nească cu lucru. Preţuri moderate. Serviciu promt. 

M NE: 
Arad, membru la "Consum" 
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,Iaca 
nlfI ((ll/toml cel mare, 

~"ţăsit din gură tare: 

Moravuri arădane Cactuşi 
Urwia ce se laudă cu 
puterile-j virile.,. 

~,J • na te voiu lăsa, 
J' ţfl .." 

"fI groaqă VOIU mtra . 

Şi de-aceia lIită·ţi salu, 
Ca să·mi spui tu cum !ă fiu! 
Şi aşa mă voiu purta, 
După tum (u·j cuvânta. 

u ,.' Cil dosaru cum mai stai? 
I preta nu mai dai? 
) dascălul să·l pârăşti, 
i tu s4 te jericeşti. 

Haide Ticoş pe It/iţi!, 
Ca să capeţi ° guri/ă! 
Fiindcă mândra le-a lăsat 
Şi tu rău te-ai diibiifat. 

n Don Juan, de când a ajuns 
i poTai la premilitarii, face pe 
, domanul, şi nici nu mai vede 

ici nu mai aude, atât e de hă

Vezi caporale că nu-ti da ni
l i nici o atenţie şi nici nu pur

frica fa. ' 
trecut vremea când fiecare ca

al purta în raniţă băţul de 
aII . 

Croltor,a MlIUllr.i ,1 Clylll 

. ică Pârvulescu 
culă uniforme militare şi cos

me civile cu preţurile cele mai 
ntagioase Ar a d, Strada 

! 018 e N le oară No. 14. 

, oaşa comunei s'a dus să taie ... 
TI' llicul, pardon, buricul unui co

nou născut. Dar până Ia urmă, 
să vezi, a tăiat buricul, pardon, 

lata copilului, dela Lăzăruţ bru-
. ,Adică a incercat, pentru foar· 
tăind cam rău, a trebuit să 

. rgă În dosul bisericii unite s'o 
1ă şi abia după aceia s'a putut 
. tăierea. 
oaşa cu ascuţirea foarfecei in 

, 1 bisericii miste, aşteaptă cu 
bJare sosirea lui Donău ă! mare 
postul Paştilor pentru a-Î ascuţi 

: iliv şi pentru totdeauna foar-

Petrică, unitul şi Ionel, pocăi
, ce caută a proa pe sea ră cu seară 

amul bucureştencei de nu poate 
, i biata Honvesoaie. 

nu dea "şeful" peste voi, că 
aeului sunteţi: . 
Nunta dela părâul buclucaş 
o mai fi il Poate nici odată, 
iubit a plecat la Bucureşti. 
după el numai dor şi jale! 

Scrisoarea ... 
Când o vezi pe stradă, cucoana 

tţi face impresia a fi timidă şi plină 
de grijă pentru drăguta· i de odraslă. 
Bărbatu-său parc'ar fi... veI sul din
tâi al unei anumite fabule de Ale
xandrescu. 

[n~r'o zi, cucoana era foarte gră
bită, A. intrat glont la croitoreasă 
şi.a rugat-o să~i permită să scrie 
un bileţel. 

A doua zi a fost văzută plimbân
du-se pe malul Mureşului cu acelaş 
ofiţer brun. Şi peste o jumătate de 
ceas, faimoasa pereche de coarne 
nu mai era de bou, ci de cerb. 

Prestantă 
O altă cucoană, tot tie uniforma 

amatoare, care spune că respectivul 
ii e ne put, are obiceiul să-şi afirme 
prestanta certându-se fără motiv cu 
furnizorii alesei dsale case. Şi nici 
când aceştia devrn creditori dna nu 
renunţă la prestanţă. Cu atât mai 
drăguţă es!e in schimb cu nepotelu!. 

Minunile lui Voronoff? 
Un simpatizat tânăr care·şi poartă 

elegant uniforma curla pe sotia unui 

Valea Deznei 
- CeJea trei gratii ale Şebişului 

s'au top t de aroma Iichidului lui 
Zaharicale şi mirosul florilor din 
Dezna ne socotind restul Serbării. 

- Meşterul Pa.vel a confundat Sâr. 
ba cu rumba ca şi pe Calul bălan 
visat la apele Tisei. 

- Vedeta veselă a Bârsei a apă
rut pe scena Deznei ca şef de Cor. 
tină. 

- Dascălul din Veagra a dove
dit că fiul născut şi făcut a Buhaniu
lui ... 

Ferif-a Sfânlul1 •.• 
Un simpatic avocat arădan ni se 

laudă: 
- Ei, poti să mă felicitî: sunt 

tată ... 
-. Bravo 1 Să-ti trăiască. Am să 

trec pela voi s'o felicit ~i pe ne-
vastă-ta. ' 

- Ba, ferit-a sfântul! atâta.mi mai 
trebuie, să ştie şi ea ... 

p-...................... mM ... JHW .. • .... ~2 ........ 44 ....... I.1 

tola ideală pentru costumul de 
amnă al domnului elegant este: 

"ELTEX l07H
•• mtr. 470.- Lei 

"EL TEX 212H
•• mir. 580.- Lei 

"EL TEX 1240". • mir. 6~O. - Lei 
MareA înregistrate la Trib. Ilfov. No. 235·-1 -1936. 

epozit exclusiv pentru judetele Arad şi Hunedoara 
I 

~ 
I 

Mare asortiment dc stofe exclusive Scherg din 
fir englezesc pentru paltoane de iarnă pentru 
domni şi doamne precum şi pentru costume 
bărbăteş!i.Am mentinut vechile preţurU 

II. WIESEL 
IOSIăvărie, Arad, Palatul Elisa Fischer .. 1_11 

evreu cu nume aproape românesc. 
Doamna îşi dorise demult, in că· 

sincie, un copil. Nu se ştie din vina 
cui, însă, nu 1 a putut avea. După 
După câ:eva luni de amor foarte 
puţin platonic cu junele distins, cu
coana a simţit că-j creşte, pardon! 
burta. Nu·şi putea inchipui care·ar 
fi pricina. Bănuia că e încapabilă 
de-a fi in starea pe care n'aţi închi· 
pui.o domniile voastre. 

S'a căutat cu o seamă de medici 
locali cari - având in vedere silin
ţele precedente... infructoase - au 
pus dia~nosticul: o mare aglome
ra re de grăsime sub piele, c,ue ne
cesită o intervenUune chiruragicală. 

Femeea bănoasă - deh ivreu di
ja I - s'a repezit s~ se opereze la 
Budapesta. Acolo tnsa, II edicii au 
ghicit că nt.i-i nevoe de operaţie de
oareca "grăsimea" O să iasă singu. 
ră, dar are să aibe şi ceva ... oase. 

Şi de fapt, doamna este astăzi e. 
ricita mamă a unui copil săIlătos şi 
drăgălaş Aduce el ceva cu distin
sul ei june, dar asta nu-Inopreşte pe 
tatăl legitim s~ creadă in minunile 
lui Voronoff, deşi nu ştiu dacă l-a 
consultat. 

,Radio Kapsch 
Elile serie 

Senza'ia târgaluidemo.'re 
viene.t. Marcă mondială. 

Lipova.Radna 
, .~ Nu de mult a luat ftintă "Clu
bul indrăgostiţilorfi din Lipova şi 
Radna. cu sediul În librăria lui Schul. 
tz Preşedintefe a fat ales Învăţătorul 
catolic din Radna, Matrai. iar casier 
BOm Bandi. - Membrii plăteau doi 
lei de roman, iar şedinţele se tiu în 
fiecare zi. - Doamne, ce i-a ma' a
juns librăria ..• 

- • La Miloş" pe malul mureşu
lui s'a deschis un club de tenis-Ghi
ghi şi cu o Dşoară ce joacă zilnic. 
Şandor Milovan cu Ştaut vor da 
spectacole de lupte "romane- la ca
feneaua japonia. Odată cu aceste "e· 
venimente" cunoscutul nostru Noi
sică, Îşi va prezenta toate biletele sa· 
le de vizită, cu .. firma" aia grozavă 1 

- Casanova din Nădlac, s'a mu
tat la Lipova. - Cu această ocazie, 
să atragem atenţia bărbaţilor inte
lectuali, cari au soţii .bine« să le pă
zeasca, pentru a nu-i cădea vre'o u
na .•. pe mână!. .. 

- Turtariu din Radna e supărat 
că nu-Î mai trec .. ţigările« dela tra
fica din gară. Te credem, pentrucă 
vara aceasta au fost prea multe ploi, 
iar .. bucîuşurile- au fost cam puţi
ne Şi nu a fost ~ghişeft" aşa de 
mult ca să poţi să-ţi mai cumtJeri 
vre'o 3 case ... 

Filosofie 
Intre bunurile pe cari ni l-ea dă· 

ruit Dzeu, există unul inegal şi ne
drept împărţit şi totuşi fiecare e 
mulţumit cu parfea sa, ba crede că 
are mai mult decât altul. 

N'aţi ghicit? 
E ... mintea. 

O fetiţa a ch~mQt 
Cu t'l sti se cllke' 11. pat 
Dar aşa precum ,ă spun 
l'ata·i fată şi acum 

PentrQ o dedicatie •. 

Să-ţi critic, vrei, a lale versuri 
Dar - credem-ti - nu sunt capabil 
Căci dedicdndu-mi aste stihuri 
M' ai obligat să jiu amabil 

Unuia ce IIi-a publicat epi~ 
gramde sub htlul; ~1~ăutăti-. 

Cu "rdutăţi" ai debui4t. 
N' ai jost illspirat. 
Singura ta răttiate, 
Că le-ai publicat. 

Dlui f Minufescu, pentru vo
lumul .Eu nu sunt ce par a fi" • 

"Eli nu sunt ce par a fi" 
Ne declară. el discret. 
Vai! Ce crunt ne-am înşllllt ... 
Ne părea Il ji poei. 

R. Gorgan 

.~pigramislului~ de mai JUS 

Epigrame - zici tu. -faci: 
Să tai mai rău decât $Ca/pelal, 
Dar sunt atât de fără spirit 
lucât ... "at cac ... /llsit draplllli" ... 

P. S~ 
A. • '1'" I auz. ca ... 

... Marişca dela Valea mare s'a 
gândit să-şi facă moară pe dealul 
.. Budoaiei" şi că pentru treaba A
ceasta va fi, finanţată d~ o mare 
firmă din Gurahont reprezentată 
printr'un oarecare Mlliton il 

...Prietenul nostru, cantorul din 
Miniş şi nu bea nu mal cântă şi 
nu mai bate cărtile prin birturi? 

. .. Madonna de lângă.. poligonul 
de tragere din Vata este specialistă 
in pregătilea prăjiturilor şi că pen
tru aceasta a fosl angajată furnizoare 
pe seama funcţionarilor dela primă
rie? 

.. .InsurăţeJuI din Pleşcuţa, nu-şi 
mai bate nevasta pentru mândra ce 
o are mai 9US de primărie? 

. .. 0 duduie din Pleşcuţl face dra
goste cu un verişor, cam slăbuţ dar 
care tine mult la ea? 

. .. Un domn mare cât o... coade 
de mătură, umblă mereu cu o carte 
la spate, pentruca ţăranii din Şe
preuş să-I creadă că~i mare... ştu
dureţ? 

... Un alt domn din Şepreuş, ace
sta căsătorit, al:;ia aşteaptă iarna 
pentru a putea incepe vânătoarea 
de .•. ",iepuri negri"? 

. .. Ilie Braşovan din Almaş es1e 
foarte rezervat cu tot ce se petrece 
in jurul lui il 

B lAn urne cele mai 
eftine la Btănarla 

E. Neulănder 
Palatul Fischer Eliz Arad, 
Bulev. Re g In a Maria 12. 

Nedumerirea naival .. ; 
O spurcat de urâtă cucoană arA

dană sotie fost oficial, spunea mai 
deunăzi că şi·a asigurat frumsetea 
pentru sumv de lei IOO()(X). 

- Şi ... ce-aţi făcut cu atâţia bani? 
a intrebat un naiv care până atunci 
trecuse neobservat. 

Cel mal bun Izvor de lemn de 
con str u etl e pentru case, garduri, 
moară etc. şi de foc se află la firma IULIU IBEl 
comerciant de lemne Arad, .Plata Ştefan cel Mare lIngi 
DlreeJla CFR. Preţuri reduse. Incercaţi şi vă veti convinge. Telefon 320 • 
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Să ne .,ăiască preo'ii 1 
Luni, in timp ce Frăţia 

Ortodoxă Românl- organi
zaţie de laici care caută să 
tocmească ce,au stricat slu
Jitorii altarului. răi inţele
gători al nizulrii lor .- işi 
ţinea congresul anual, or
ganizatia locală a partidu
lui national-ţărănist, şi .. a 
ţinut şi ea şedinta delega .. 
tiei judetene. 

Au lost văzuţi: d. Mihail 
Cosma vicepreşedintele or
ganizaţiei Şi protopop orto
dox şi mititelul Păcuraru 
dela Săvârşin. despre care 
se spune ctar fi valdlst. Am
bii Iără reverendă. 

Se mai spune că la con .. 
gresul Frăţiei, nici n'au dat 
cu nasull 

Sanctiuni in contra preo
tilor cari situiază politica 
mai presus de biserică, nu 
există oare? 

Stefan Clonda ., 
blănar Arad, Str. Regina 
Maria 8. Eftin şi frumos se lu
crează la blanarul Clonda. Preţul 
cel mai ehin. Se găsesc şi blănuri. 

A ·, ŞCI-I ••.• 

femea se aseamănd cu legea. 
Fimbele trebuesc respectate. Dar cu 
cât le respecţi mai puţin, cu atât 
profiţi mai mult. 

• 
Ipocrizia dacă are un bun inter

pret poate fi luată drept pură sin
ceritate. 

* 
Debitul verbal nu înseamnă de

bordare de inteligenţă, ci - mai 
degrabă - Încercarea prostiei de 
a se ascunde după perdeaua vor
belor, în teama de a nu fi desco
periM 

• 
flstăzi se descopăr o parte din 

fmturile 5ăvârşite in avutul statu
lui, nu datorită cinstei exemplare 
a reciamaţiiloT, ci din teama ce o 
au aceştia, că nu le va mai rămâne 
nimic de furat când vor veni ei la 
putere. 

R. 60'. 

B!'RVC: . Nr. J -
C , • • , 

e e ma. noul It A DO' . Cel mal mare asortlment I 
Mai târzi ..... 

Un vlădică a invitat la mas; 
rabin şi l~a tratat cu fnplură dt 
cel, Învilându-I insistent să Si 

A -
paltoane de loamnă . -, 'C . b v j't 

ea mal una ca I a.e 
şi de iarnă pl. dame, magazin de modii ., 

I 
membrQ la Consum Cel mal eftlu preţ 

haine pentru dam e A RAD . TIM I Ş o A R A 

H 

Sport. 
Iar "mâncă" Gloria bălaie! - E 

cuvântul cu care te impină supor
terii galben- albastri lor pe stradă. 
Dacă le ceri expiicaţii J ţi se spun: 

Păi, gloriştii nostri \1U ştiu juca 
decât la Arad I 

Destul de rău e lucrul acesta care, 
de altfel, a fost verificat in atâ!ea 
rânduri. Că nu şliu juca, asta n'o 
credem. Altceva e la mijloc: atmos
fera din Arad, incurajările suporte
rilor, aceste lipsesc când G'oria se 
deplasează În alt oraş. 

E un defect şi lucrul acesta, pt. 
că jucătorii nu trebue să lucreze 
- vorba vine, - numai pentru 
aplauze şi pentru galerie. Ei trebue 
să joace pentru culorile clubului, 
pentru punctele atât de pi eţioase 

din clasament Se paie însă că ju
cătorii Gloriei nu ştiu treaba C1ccastl\ 
atât de importantă şi atât de nec
sara. E o Jacun<l ce tn:buâ umplută. 

A.ngajatii cinemafoJ!rafe'or 
Ţinem să ne exprimăm încăodată 

- nu ştim zău pentru a câte-oară -
indignarea in con Ira angajatilor ci· 
nematografelor comunale. p~ntrucă 
toţi - fără exceptie - sunt jidani 
şi (,braznici. 

In cartel nu mii există nici Kor
nis nici Schillinger, ci primăria şi un 
alt zis român: Mănescu. Deci o în
locuire a personalului jidovesc cu 
unul românesc, n'ar întâmpina di. 
ficultăţi. 

Francisc Gartner 
sculptor şi tâmplar, execută totfelul de mobile. 
vitrine, lucru de clădire şi tâmplărie, eftin si prompt 
A rad, Strada 29 D e c e m v r eNo. 8. 

Pe~te Vl· U de Mure/f şi de Dunăre in peflT'aI1 er:ţă, cu preţurile celc 
'Y mal eftine Icre de crap 'tI d Manelurla precum şi 

Icre negre ae gliseac ztlnic In mllgllzlnul de coloniale 

IOSIF KOHN~ Arad, visa,.vis de 
I !' biserica lulerană. 

Primăria N\unicipiului Arad 

Publicatiune 
Se aduce la cunoştinta celor interesati. - că 

măria mumcipiului Arad, -

în ziua de LI Decemvrie 1936, ora 11 a. m. 

vească. 
- Merci o să iau mai târziu 

pundea rabinul la fiecare im' 
- Bine, dar când mai târzi: 
- La nunta dtaJe Prea sI!; 

Conş.iinliozitale la MI 
lerul de Finan'e 

Pe tabloul funcţionarilor 1112 
dela Administratia Financiar~", 
Arad, figurei.1ză şi numele lUi 
Prnkopovici, deşi moartea aCt 

a fost anunţată telegrafic la min I 
Cronicarul vremurilor de asU . 

ia aminte! . 

;---------.tSI 

Ştefan MOZ~a! 
croitor pentru dom n i şi b1 1" 
Arad, Str. Moise Nlcoa~ ~i 
Au sosit ultimele mOd~~1J 

dec 
Penlru PIr loCi 

II. 
O mulţime de abonaţi din .,a 

ni se plâng că nu pnmesc BR Mil 
decât într'un mod foarte ner~ m. 
iar alţii nu-l primesc deloc,' ,ac 
dela noi li se trimite la tOţI, I 101 

adresat in scris conduceriirn •• 
No. li din Arad unde se prec Act 
rându·i să ia măsurile ne dec 
pentru ca abonaţii să-şi prea1 IIPII 
gulat foaia. . de I 

Aci tinem să ne adresăm n 'ezi 
trilor postali din judet, pent plic 
aceşlia să supravegheze distt: iri 
foilor şi să impuna factorilor deei 
distribue regulat foaia la toatE di., 

Pentru magistrii postali şi ' noi, 
rii din judeţ, ţinem să precj~ 'POI 
lucru: abonaţii de aceia şi.an ,i,. 
tit foaia ca să le fie dusă la Să I 
ciliu, şi nu ca d. magistru CIUli 

factor să· şi fmpacheteze În ea ieşi' 
nina sau ouăle pe cari le tM eadl 
mărimile zilei. 101' 
Dacă nici în felul acesta mWlicl 

tem înţeleşi şi vom mai pril1'~ea'l 
c1amatiuni, atunci vom scrie ~l o 
arătând şi alte lucruri din I.Imell 
ţiunile magistrilor postali şi ~II" 
torHor. ~n l 

.ine 

va tine în biroul Serviciului economic, (Primărie. camera Mulfumire publică ~af. 
Inlre doclori Nr. 59,) licitatiune publica cu oferte închise ŞI sigilate. Comitetul de initiativă, Ci ~ • 

ministrează fondul pentru s ce.,: 
Doctorul Ţabic sIa de vorbă intr'o pentru procurarea următoarelor cantităti de uleiuri nece- in străinătate ale tenoTUlui ,~aă 

zi cu colegul dsale doctorul IJacu şi sare autobuselor comunale: Sasu, aduce cele mai câle e~ 
cu farmacistul Binchici 000 ( ") k l' t tI] t· mulţumiri tuturor, cari au ~ ~,'fI 

Mă ' ă l' t' A' 6. şasemll gr. u el p ru mo oare ca. ., lP a contr\'bul' cu sr~.r\·l·I'nul lor !li, :!o - 1, m p IC lsesc IngrOZItor, 'J'VI I 
se plângea simpaticul internist. Nu iarnă-vară. material la succesul concerlu ' 
ştiu cum să-mi omor timpul. 1.000 (unamie) kgr. ulei pentru motoare tip regal 000. mai recent de strălucilul ::ci 

_. Scrie·i o reţetă, îl povăţui, in 1.000 (unamie) kO"r. valvolină cal 1. cântăret· cu, 
cunoscator farmacistul spitalului, & 

sau ... trimite-lla Pacu să-I opereze. 300 (treisute) kgr. unsoare consistentă, cal. l. ~t n ~ 
InÎmă largă Licitatiunea se va tine in conformitate cu ari 88- :511, 

110 din legea contabilitătii publice şi potrivit normelor ~ ~ .. ~~~ •• 
Un doctor din judeţ, născut În a III I 

comuna unde.şi face serviciul, a fă- de licitatii în vigoare. ~ttil 
cut şi - ni se pare - mai face Ofertantii cari vor participa Ia licitatiune vor depune .ai.pa_r_e_î_R_h_·e_c_a_re_.s_ăP.' .. Q·.,,~P".'. 
incă politică cuzistă. Foarte bine. 1 1 } 
Dar mai zilele trecute, doctorul nos- odată cu oferta (care se va înainta in dub u exemp ar Director: III d 
tru cuzist, a adunat pe toti jidanii în plic separat şi garantia provizorie de 5 % din:valoarea SIMION MICUA tril 

din sat şi din gară şi le-a spus: ofertei' în numerar ori efecte garantate di Stat. iar oferta Redacţia şi administri ;.II~. 
- Mă, ia fac politică cuzistă. da 1 d i<" y 

să ştiţi că d~aia voi toti sunteţi in se va face numai in baza caetu ui e sarcini care poate Arad, Bdul Carol No. tara 
inima mea 1... fi văzut in camera Nr. 59 a primăriei, ori la Intreprin- ABONAMENTE: It'şil 

... Dă-o dracului de inimă doctore, derile municipiului. In oraş: 150 lei anual ~."el 
dacă-i atâta de largă de 'ncap nu- ln \tldeţ: 120 lei anual "'!Io. 
mai jidani în l'a, credem că d. A Arad, la 23 Odomvrie 1936. Pe"trd: Instltdţiuni publice, ~~Qda 
C. Cuza n'are ce face cu ea ... şi p. .... · · . , · A. d comerciale:;1 Indul\triale, IntrI ~nd 
Doamne, ce-i păti deAo auzi al nos~ rlmarla munICipiu UI ro şi firme lndiYiduale: 1000 III Irdlci 

t.rr·u~[u~ă~n~N~oj~i1~ă~d~e~J~uc~r~U~ă~s~ta~! __ . ______________ ~ ______________ ~~N~r~.~3~1~.1~3~0~11~O~3t.~,.~~~~~~~~~~~~~-~rn ;. Por'. 
Ti,al"Ul CONCORDIA In=stttut de Art. GNHc~ $1 Editl.l1'â S. A. Arad. SIr. V. GoIdl, Nr. 6, ~PIQ 
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