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'Va .. 'Vea IarăŞi 

teatru rOIDânes~ 

Ca şi anul acesta, 
să aibe stagiune de 

românesc, asociaţia zia~ 
şi publicişti/or români 
toate eforturile. Aceas

pusă sub f'gida şi 
1 tuturor oamenilor 

din Arad, este menită 
~ un suflu nou de 

românească. 
discuţiile şi consfătuirile 

tinut zilele trecute, s'a 
ca stagiunea să fie 

deschisă la data de 1 Decem· 
vrie, de o trupă a Teatrului 
National din Bucureşti, care 
lla juca "Serenada din trecut" 
piesă de Mircea Rădulescu. 

In principiu s' a mai hotă
rât ca sfagiunea să dureze cel 
puţin patru luni - noi am 
vrea şase - şi să se joace 16 
piese. 

Programul va fi complectat 
ulterior. 

r~ut (OJ\tUlfAt -
Arad: Sâmbătă 23 Octomvrie ora 9 seara I 

Duminecă 24 Octomvrie, matineu la orele 4 d. m. ,i seara la orele 9 

mare succes bucureştean 

E C ~r R O - C )\ R l\ B U S 
. în 2 acte şi 36 tablouri de N. Chiriţescu. Muzica de G. Dendrino 

Lina Mihăilescu, Nutzi Pantazi, Al. Giugaru. N Roman, 96 Balerine. 20 
şi Vasilache. Celebrul duo american: Charli&Ritta. ]enkins. Cea mai mare 

ce s'a văzut În România. Orchestra 25 persoane condusă de G. Dendrino. 

2 ~ Kgr. IDorfină 
său ziarele au a· 

că titularul inspertora
din Tim işoara an
localitate cinci me

printr'un denunţ 
au pre scris canti-

, ... ,,, ....... ntare de stupe-
dent, ancheta nu a 

• l' ""lU> f'1 rea celor cuprinse 
I anonim, medicii a
Ilndu-şf nevinovătla. 
fnsă chestiunea nu 
ată. mai cu seamă 

autorUătllor sanitare, 
datele ce le stau ]a 

au constatat că a
cantitatea de mor
- legal - din far

arădane se cifrează la 

in fiecare săptămână 

şi administraţia din 

OR BERCE'NU, 
reprezentan
"BRAVO 1" la 

Prin urmare ori
mente, sau in

ftCqte in numele 
"Bravo III d. VIC~ 

NU, nu vor fi 

peste două kilograme jumătate. 
a cantItate enormă, chIar in 
cazul de faţă când mOlflna a 
fost ellberată in urma prescrip. 
ţUlor medicale şi pe lângă toată 
severitatea controlului ce se 
face. Despre această situaţia a 
fost avizat şi ministerul sănă· 
tăţli, care a ordonat cercetări 
ce s'au dăcut deodată au an
cheta provocată de denunţul 
anonim de care am vorbit mai 
sus. Dar fără nici un rezultat. 
Din cantitatea arătată mai sus, 
o singură concluzie se impune 
că In Arad a crescut numărul 
morfmomanilor, şi că, rn afară 
de modjna obtlnută dela far
macH pe bază de prescripţiune 
medicală, se mai consumă şi 
morfjnă c1andestlnă ce] puţin In 
cantitate egală cu cantitatea 
oficială 

Aceasta a fost situaţia In a
nu] trecut. Pentru anul acesta, 
din datele oficiale, rezultă in 
prjmele 9 luni, fIecare farmacie 
a eliberat cate 9-9 grame ju
mătate morfmă, ceiace pentru 
toate farmaciile din oraş ar da 
un total anual de 240-260 
grame. Faţă de ~ anul trecut, 
cantitatea e minimă şi face să 
ne lntrebăm: arădanil s'au lăSat 
de mortlnă sau şi-o procură 
pe alte căi? Răspunsul nu ne 
mat aparţine, el trebuind să 
fie dat de autorităţile compe
tente, ceiace nu ne tndoim că 
se va face In curând, mai cu 
seamă că In lumea celor fără 
ocupatlunf avuabile - sus şi 
jos, adică in societatea bună 
şi proastă ~ prea sunt multi 
cari cheftue fără rost. Oare nu 
printre el trebuie căutaţi trafi
canţii de stupefiante? 

Câteva sfaturi 
vânătoreşti 

Pentru cititorII noştri, intre cari 
se găSf se numeroşi vânatorl - cu 
permis şi făra - dăm după ziarul 
.Curentul" câteva sfafuri practice, 
menite să·! apere de neplăceri 

Intâi pentru cei ce.şl fabrică sin
guri c8rtuşeJe : 

Nu fumati când fabrlcati carluşe. 
Pr8ful de puşcă ere un 'empera~ 
menI de femeie: se aprinde foarle 
uşor şi vă puteti arde I 

LucraU cu mBre luare aminte, sin· 
guri fără să apelati, ch'ar pentru lu
cruri de nimic. Ia ajutorul copiilor 
voştri. Nu uitall mai ales Iln lucru: 
când vorbeşte praful de puşcă. oa
menii intotdeauna lac. 

Acum pentru când plecati la vânii. 
toare: nu uîfati să luati cu dvs. puşca 
cartuşe. o trusă de urgentă cu (ele 
necesare in ct'z de rănire proprie 
sau a vtinarulul, un ghem de sfoara 
(dar fără săpun); un cutit, câfev8 
bucăli de zahăr CR să duceti vâna· 
luI bu zăhărelul. piP6, un pachet de 
tutun şi O doză mare de răbdare, 
permisul de vânătoare (dacă-1 aveti), 
o sgarda pen' u câine, un fluer, o 
sticlulă cu rom, doua batiste şi, 
pentru estetică, un sac de vânăfoare 
cât mai mare. ŞI mai cu seamă nu 
ultali să vă luati bani destui ca să 
puteti cumpăra vâna' când. vă îna
poiatl acasă ca să nu dati de dra
cul cu nevasla J 

ŞI acum. noroc la "âniitoare1. 

Rentele improprietăririi 
pentru plata datoriilor din 

reforDlla agrară 
cumpăraţi cel mai 

avantajos la 
. BaDca 

Goldsc:L ••• id. 
Arad, Str. Eminescu 4. 

., ...... ' ......................... . 
••• • •• 
! Cele lIDa; 'ruDloase L'julerU \ 
: Ceftso"blcefe cele lIDal p:redse i 
: lac:âllDurl şI oLlecle -

! pent .. u cadou .. ' lai 

i COLOMAN i 
I HARTMANN I 
: BIJUTIER : 
• • : A. R A. D, Palatul Mlnor.,Uor : 
• • 
~. PreJur' soUde .: ...................................... 

Coltul Banatului 
Perspectivele unUI scandal în 

lu nea "finan1ilor" timişoreni, par 
tot mai posibile. 

Mai ales dacă cel ~are a profe
rat atâtea aCtlze grave - finan! si 
el - la adresa mahărilor intre ..• 
m .hări, va înfăptui ameninţările. 

In orice caz, ar fi Interesantă o 
f8 bufnire în public a unor aşa zise 
Sterete cari pentru multă lume nu 
s:mt nicidecum secrete. 

- O doamnă minoritară care a 
tinut afişul monden şi la Arad, este 
a;:um in Timişoara. unde lucrează 
cu aceleaş maniere: prietenie cu ti
nerU - câteodată (hiar ofiterii -
Păcat însă că e c:'Im ,.trecută". 

- O altă doamnă, dupa ce la 
Arad a fost româncă, unguroaică ş; 
evreică, este şi aici tot ..• Internatio
nală, fiind prietenă - probabil deo· 
dată - cu un român, un ungur şi 
un şvab - pieSă nouă in prea bo
gata-j coJectie.-

Decând a plecat dela Arad, râsul 
ei are însă accente mai pronuntata 
de histerie enervantă. 

- Cafeneaua Lloyd. unde tro· 
nează arădanul S~heer. se bucură 
de frumoasă şi trainică faimă in lu. 

Dragoste cu sila mea dubioasă a Timfşoarei. 
Astfel, in săptămâna trecută pa-

Am publicat in nenumărate Jitia a făcut h Lloyd. o razie, de 
rânduri mostre de pocită limbă unde a recoltat vre-o 40 indivizi cu 
ro~âne~sca scrisă . de minori- acte în neregulă. 
tart~ ~AZl, vom publ.lca o mostr.ă .•. Aşchia nu sare departe de bu
poclta de un. mmonta; frwa~tuzlt . tu~ şi nici Scheer departe de mo. 
care. probabil, a auzit ca lImba ravuri vechi! 
franceză seamănă cu cea ro· 
mânească. Mostra am găsit·o Haine, paltoane de toamă 
intrtun geam la parter al casei Cură fă ,,1 yopseşle 
cu No. 16 din str. Eminescu, 
sub forma unui afiş cu urmă- H OS PO O AR 
toru] continut: ARAD 

«2 camerie mobile avec bu·' Str. Eminescu 4. Str. Stroescu 13 
caterie)t. 

... Asta desigur a voit să ne Ni i ă men s ..• 
arate că iubind franţa, ne ju~ 
beşte şi pe noi!. 
La balamuc 

Directorul unui ospiciu de alie
nRtl conduce plrn încaperi o dele
gcfie de edili. 

- Am să vă arăI acum un ne
bun foarte curios. zice directorul. 
Purtarea lui e liniştită. Citeşte, scrie, 
rafionează foarte bine. dar suferă 
de o monomanle barocă: se crede 
Impăratul Japoniei 

EdilU lntrigati. intră in camera 
bolnavului şi intr'adevăr se conving 
de veracitafea celor spuse de di~ 
rector. 
~ - Curios caz, zice un edil. 
- Cred şi eu cs-j curios, să gră· 

beşte să răspundă psihastrul. cu 8-
tât mai curios că Impăratul Japoniei 
sun' eu r 

.. 

nu se supere pentru că săptă
mâna trecută «BRAVO 1» n'a 
apărut, dar aceasta a fost din 
cauza grevei lucrătorilor tipo
grafi, astfel că n'am găsit ti
pografie unde să lucrăm. 

Sperăm, că începând de săp
tămâna viitoare să intre totul 
în normal şi «Bravo 1» să poată 
apărea iarăşi regulat şi În con· 
ditiuni . bune. 

Compactori. Diece
zanA executi cele ma i 
fruDioas. lucrAri fi pe ~ 
lângă cele mai redu •• 
preţuri. 
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Viaţa politică. 

»U Iti m a eta pău 
Declaratii peremptnrii ~ Vizite cari ne cinstesc - Demucratil cari ne prezinta - Şi iar declaratil,i aoapte 

-.. Dela redactia noastrA din Bucureşti -

Se pare ci ,'. impltnlt IOroCt.!._ 
S'a copt porumbul, e lUI în hun
bare, 1'. cam terminat ca culelul 
viilor Iar mUltul o să InceapA in 
curând Il flarbi. Fiecare gospodar 
incepe d· şi Dumere bobocll - că 
d' utai toamnă - ,1 i,l traaeazl li
niile noului an de activitate ce o 
ti inceapA. Cam gospodăria politi
ci ţine patru ani, iar guvernul Jlbe
rai I stat panl s'aa implinit, adică 
plnă ,'au pârgult toate fractele ,1 
le-au colel frumuşel, logic ar fi 
IA-,\ la tllpăelţa şi Il lase altora 
sarcina de a dlrlgut treburile pu
blice. D. Q. Tătărescu. primul ml
nl5tro, a d.:c1arat zilele trecute că 
.,ultlma etapă" e pe stir,lt. ŞI de 
aci concluzH ,1 pronostlcarl care 
mal de care despre componenţa vilto
rolul cabinet. Llpla de cOfzlune a 
anora ca $1 lfpsi de atitudine a al. 
torl, lnvederează o stare de lucru 
care tasi al le IntervadJ foarte pu· 
tine sperante atat intr'o taMri cât 
şI cealaltă. UD armlatltlu politic s'a 
observat zn.:le actstea cu ocazia 
vizitei generalului Oamelld - ,efai 
armatelor francez. Generalul 01-
melln ne~a adui pe 13ngă falma lui 
de mtlltar fi lUt talut din partea 

Să 

(lrll lui care tine cu tot dinadinsul 
să ne arate tot Interesul ce ne poarta. 
VIzita generalului Oamelln e mult 
mat .emnlflcatlvă - atât Inlăantru 
cAt fi in afară - decit a oricărui 
politician, - ştiut fiind ia deOIC~bl 
stările politice din Franţa, unde e
femerul e in toalA plenitudinea lai 
Ca ocazia aceetel vIzitei a'l inau
gurat la Albi Iulia monumentul ce
lor tret eroi moţl - Horia, Cloşca 
" Crlşa ... - ş\ .'a lerbat sfârşitul 
maaevrelor regale. M. S. Rt'gele a 
.apus armata unal examen in faţa. 
strălacltulal geaeral francez şi spre 
onoarea el, armata la trecut cu cea 
mat mare dlostlncţle. S'a spulberat 
legenda cu ca lipsa de pregătire a 
materialului uman şi IndeosebI cu 
llosa "Iculelor" - Cam bine a SpUI 
M, Sa Regele. Cele 40:1 aeroplane 
ee-aa dat onorurile, nesfârşltele taa· 
curl .' restul mat~rlalului aa arătat 
că armata romAni e gata oricând 
si apare pace., ce uolt corbi cam 
dlbueic a o tulbura. Cu ocazia a
ceatel demonstr.ţll spunem cA s'a 
observat un armistitiu politic, dar 
ca orice armistiţiu, se pare, e de 
aCl1rtt durată, căci, Imediat au ur· 
mat declaraţiile arogante atât intr'o 

tabărl cât şi tn cealaltă. Fiecare 
cată a-, asuma Integral puterea şi 
precum odati calul de bătae era 11· 
bertatea şi egalitatea, tot aşa azi e 
o intrecere la fiecare de a.şl asuma 
până şi pâternltatea IdeII de naţlo
nallsm. E o ţlgănle şi CI orice ţl
gănle îşi are comlcul el, - partea 
el de haz. In toiul acestei deşla
chllte partide. a cAtat ca an glonţ 
declaraţia d·lat G. TătArescu că" ul
tima etapă e pe afAr,lt". Deci Ube
rahi pleacă şi CUID colportajul vor
belor e cam stânjenlt de .tarea de 
asediu ,1 ceezară, l'a dat drumul 
şoaptelor. Imens e Dumirul celor 
bloe Imformatl şi care-ţi şoptesc 
discret la ureche: "venim, ţ:-o .pun 
din sursă autorl7.1tă, mi-a IpUS.O 
chiar şeful". ŞI astfel, aazl la tot 
pasul: venim. Că cine o veni, 00 
le ştie, Ind se crelad. o anumită 
stare a Iplritelor. Sperantele tutu
ror sunt ci Umpez'rea Iituatiei po
litice se VI face ImedIat ce 11 Si
naIa le vor sfârşi .erMrlIe ce aa loc 
cu ocazIa ridicărII la rangul de sub
locotenent a MAriei Slle Marele 
Voevod de Alb, Iulia. 

e.h.n. 

Înceteze odată! 
- FOTorizareo eleDIenlului:slrein -

rourile şi provăliile .româneşti· eşti 
Inlâmpinet cu: .j6 napo' ,/O şi .mit 
tetszik kerem 111

, Halal de aşa ro-
~. 1· manJsm .. 
Dar daci la parllculari e aşa nici 

la intreprinderile sfatuhli sau unde 
statul e interesat, nu e mai brează 
situatia. Şi acolo câte un şef incon. 
ştient persecutii ele meniul românesc 
in tavoarea vreunui nesp81al de jl 
dan sau ungur. 

Aşa, nu de mult. Ia un şef de au
toritale publică unde era nevoie de 
un şofer, s'au prezenlflt mal multi 
români solicitând postul, au fost 
re.fuzaU cu cuvintele : 

- Nu-mi trebuie şoferi români 
că sunt proşti!.. Ungurii-s mai 
buni 1., • 
Şi ... nalural, a foslangajsl un ungur. 

Poale pentru că se pricepe la că
fatul lemnelor cu.. maşina de lux, 
cumpărată cu vreo 240000 Iei ! ... 

AUa din altii parte. 

deloc 1) la depoul 8ulomofoarelor 
erau 14 muncitori: 11 români şi 3 
streini. Azi sunt: 7 românJ şi 8 stre
jni!... (Ca o compleclare 8. situatiei 
mai amintim cli. dintre cei 7 români 
vreo 3 sunt cam pe ducii datorită 
iinelei dIui Finescu, dar ineii n'am 
terminat cu d sa). 

Ineă una şi ultima pe săplămâna 
aceasta. 

Un aU şef de autori tale a prote
jat un cetătean streîn la un concurs 
pentru ocuparea Unul post de me~ 
canic sau aşa ceva. Dece asta? 
Gurile rele vorbesc de o muncii în 
folosul particular al şefului dar pUi-

_ tita din punga statului 
Şi câte sunt Doamne 1 Dar vom 

porni Încel şi cu socoteală, ca să 
ar8lăm cât suntem de stăpâni in 
tara noastră !. 

Copii de azi' 
~ Mamico, eu, când voiu fi mare 

vrelm să 'nvat dreplul· 
- De ce1 Vrei să te faci avocat? 
- Nu, excroc L. ,..., 
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Aradul petrece ! ... 
N ' . .. )Jr" 
. ,mem .tlU s . opnt s~ petreacă ~ , . BI 

MS vom js acela ca sa tnterzictm' c 
ful şi petrecerea nici chiar unor Da' feţe 
bdtr~ni, ~ari. îşi cheltuesc În felul ac+.leal 
bal1U stranşl cu nsudoarea feţei tor ". 1 
a altora". De aceia l1ici pană QClj hu J 
nici de acum incolo nu 1'OIn ~ ~uJ 
despre nimeni in .. Bravo t că I1ch P S 
şi s'a imbatat (pardon de exJl1( iw 
1115a ,atunci cand oamenii trec J 

anumite limite, nu putem nici noî sA 
peste .. mândria" peniţei noastre. a ! II 
s'a întâmplat? In noaptea de Joi il P 
Vineri, într'o prea bine cunosculli ~fl 
lenea de 11Oapte, unde se joaca I poP) 
program executat de nişte mU~1 'uei 
b~:icul .gol~ a~ int~lnjt daui rtlp 'ea 
bd, cetaţem al urbe: noastre, lUl.I act 
beral şi celalalt naţional ţdram 'It 
ambii cu câte doua fete măritate li :geţ 
bunici şi amândoui proprietari ~ 
mari, cu. o deosebire ima ca ! 

unul are chiriaşi mulţi in casa d ~ 1 
ga tribunal... Ca i,am, zarit ga~. tA! 
nu·i gata, pentmca respectabiIii 1- 1 
taţeni Se 'nvarte.lu in ritmul IoA fă 
al unui dans modern, având dr'i 
tenere pe cate o "artista· din ~ 011 
sau precum este adevarat; da~ n ~ 
consumaţie. " , 

Şi erau fericiţi concetaţenii ~ li 
Dar oare au avut aussweis dela W iie 

Vom cauta sa aflam 1 , E 
A, vreţi sa ştiţi cine·s? Pai ·1bl 

spunem, - dar nu azi 1. le: 
I-D Cinematograf 
'Cl!t 

URA.NIA.: S'au cunoscal u '; 
Maia. U[l film extraordinar CI 
nelte MacdonaJd şi Eddie N ER 

SELECr : Silueie. un ~bn 1- O 
de fadură noua. In rolurUe ~n 
paie: Id HtJndl, lufi nou Hol. - 1 
şi Anne Markart. - P 

CORSO: Fetita din S~:~? 
cu Shirle, Temple. ' 1 

, 'Il! 

Teatru ':te 

Sâmbalii 23 Octombrie, OI :[D 
seara. llt Teatrul Comunal: 1" 1 
TRO·CĂRĂBUŞ. revistă in ~i] 
acte. Director: C. T ÂNASE. ~. 

Bilele la DJecE zana. iU 

;;e 
jir La Tribunal 

Săptămâna trecută, în fat, ,at 
secţii a trib. Arad, a comparn: 
om necăjit, acuzat că, într'un ~ 
de surescitare, şi-a omorât m 
femfe care, după mărturisirik ~ ~lIt 
cin, nu fusese chiar atât de ~atl 

Formându-se completul de i 
acuzatul fu supus legiuite/or' MA 
El manifestă un cinism odi~ 

- Cum I se revolta jl4dM 
tras asupra soacrei d· t~le ~n ( 
de revolver, ai omorât-o Şt, 
astea, nu manifeşti niciun rtg, ~Paj 

. - Cîne v'a SpU5 că n'am~~ 
regret? Din contra, domnu/I I rv
regret din tot sufletul de ce r, 

lucrul acesta mai cur ana ? ...il,' 

sta discutat de alâtea ori incon. 
ştienta unora şi altora, de 8 utiliza 
numai personal slrein in delrimenlul 
elementului românesc. Cazurile frec. 
vente in această materie sunt la În 
treprinderile parUculare, streine şi 
româneşti. Da, româneşti, ...,.. nu vă 
scandalizatt pentru că bine aU citit. 
Evident de intreprinderile s1reine. 
adică minoritare, nu trebuie să ne 
mirăm. Ci de cele româneşti sau 
cari se pIetind româneşti. Acestea 
ef trebui - aşa pretinde mintea sit
netoasă - să lucreze numai cu tun
cliontui şi muncitori românI. Insii 
nu e aş6. Românii. adică inlr;prin
derile româneşti, sunt de multe ori mai 
sc&rboase in privinta asia decât in 
treprinderile streine, Nu lIf!rmăm aci 
lucruri absurde sau cart nu se pot 
dovedi, ci trista şi stricta realitate, 
- după cum se va putea oricine 
convinge din reportajele viitoare. 
Veti vedea intreprinderile româneşti 
aşa putine cum sunt, defllând la rând 
cu personalul lor compus din jidtlnl, 
unguri, nemti şi alte bid g~nii de fe. 
luI acesta. Vom arăta aceste lucruri. 
de~i ne doare, pentru că aceste 
intreprinderi .româneşti" strigă din 
toate puterile! .. sprijiniti ne cii sun· 
tem români!" dar când Il se cere să·şi 
dovedească românismul se eschi 
vează sau re1uză net, iar prin bi-

La depoul automofoarelor fsbrj· 
clIte de MaJaxa. fabrica şi-a trimis 
in prlmii'f8.ră un ing'ner delegat cu 
supr8Y€ghereft. InglOerul se numeşte 
Flnescu, dar oarecari Informatiuni 
discrete ne spun că odinioară se 
numea Fmkelstein şi Ca ar fi fost 
botezlJt cu.. briceagul. Ei bine. Ia 
venirea acestui Finescu (in viala îşi 
desminte numele fiindcă nu e fin 

:e~ 
Noutăţi in stofe de toamnă :e 

Palloane pl. Dame, 
CumpAraţi numai la firma 

MENCZER 
fiind marfa lui mai IeftinA ti mal bun ii 
A RAD, Palatul Fischer Eliza 

Stofe pentru paltoane femenine ia 
Stofe pentru uniforme şcolare ,~r 

. Ia postivăria lde 

VAJDJ~~ 
peste drum de teatrul comunal, str. Gen. Berthelot ~~: 

Se poate cumpăra Cu carnetul M E RC .:Ş\ 
.... ,el 

I T ral'.sil'VilDia 

-;~I 

Lemnărie, ţigle, var ~ ~ ~ 
necesare la constru'~ ,.. " 
cură în condiţiuni fav!! Jl~ 
de plată şi in rate 18 G I ARA.D 

Calea R.doel 10 Tel. 619 AI 
Tiparul Tipografiei .Diecezane" Institut de Arte arafice, Ara4 ~ti 
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