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comunale 
.an' 2-3 săptămâni până 

când în Arad .,or avea Comunism şi cinemafojral 
rile comanale. Ca 'oate 

in afară de no';,ele pa
în ziare despre ordinea 
se diatribae căr,ile de 

-" •. /UOI'I. nimic nu indică 'ap
in carând aces'e ale

avea 'oc. Ba da. In 
... inorilare aa apăral, 
succeaiv, doaă in'or
acarfe:una spanea că 
maghiar "a merge in 

cu listă aeparată, ia,. 
anan'a de asemeni, că 
na,ional.,ărănesc va 

Iis'ă separală. In afară 
două 'isle, .,0 mai fi 

şi li sia par'idului libe. 
doreş'e .ci aibă in 

primăria şi după even
p'ecare de'a eu.,e,.n. Sunt, 

m urmare 're; li.'e. Voi urile 
e în 'rei păr,;. Ungurii 
vor vo'a liata parti-

maghiar, iar volarile ro
ae vor împărfii în,,.e 
,i na'ional-,ărăni,.;, 

f,n 'elu' aces'a .ă 
în con_iliu' comana' an 

t namăr de membri 
cari - probabil - 110r 

minori'ate pe consilierii 
reprezenlanlii a'or 

par'ide ,i ambe'e na'io
Pentru a se evita căde

fei ra"ai pe capa' 0-

credem că pae'al e
're liberali ,i na

ni,,;, înclaeial cu pn-
.'egerilor comana'e din 
-de c;I'aneÎ n'au mai losl 

comunale .în Aradl
leoa din praf.' în care-,i 

somn .. ' ,i pa. 1n apli-
. ambele partide .ă .. ,; dea 

la alcătuirea unei lis'. 
"'0 nuineid;_ pede oric. in

ce. Căci indiferent 
t"rUallldu' acesfor a'egeri, 

credem, namai un 
fără caloare polmed 

'.aliza ce mai es'e d. 

aa euvtÎnfall. •• 

I Rabcsanszky, care a 
cutitul ui pe burta in
ăianu. a fost arestat 

la, Parchet. In legătură cu a
din Texas, primim următoa. 

mă: 
restaurator a tras 18 gloante 

1. client carii: refuzase achitarea 
de ridicată pentru beu

, Autorităţile din Te
În vedere că acest res-

nu pentru prima dată îşi 
. clientii, i-au restras dreptul 
nde beuturi spirtoase timp 

• . 
~abcsanszky ar fi primit 

pentru mărirea Jocaluluif ... 

Propaganda comunistă Între
buinţează cele mai variate mij
loace pentru a infiltra În sufletul 
oamenilor doctrina distructivă a 
celebrului evreu Marx. In cadrul 
acestor mijloace a fost inrolat, 
mai demull încă şi cinematogra
ful, sau mai bine zis, filmul. Cum 
toale casele de filme sunt esclll
siv În mâna evreilor, crearea fii· 
melor, distribuirea filmelor comu
niste a devenit un lucru banal. 

Primul film rulat la Arad 1.1 
care propaganda comunistă şi-a 
arătat colfil, a SHANGHAr. In ace] 
fiJm. erou}, la un moment, dat 
spune: Pa oeni timpul când d;nll'e 
oom6ni DOI' dispal'e pl'eiudecăfile 
de clas(J şi de ras(J şi tofi oamenii 
001' li egali ... deci comunism, căci 
această docrină tin de la egalarea 
tuturor oamenilor, aşa cum fac 
acum in Spania. In filmul CRUCIA, 
DELE, eroul principal. Richard, 
inimă de leu, regele Angliei, a 
avut cu vinte exlrem de aspre prin 
care şi-a băfut loc de biserică şi 
religie, cuvinte cari semănau până 
]a confuzie cu tira deie jidan ului 
Marx Nordau din Minciunile con~ 
venfionale, capitolul privitor la 
biserică, Ce scop au avut acesfe 
cuvinte? Numai ca să distrugă 
in spectatorul slab de suflet ('re
pinta in Dumnezeu şi increderea 
in biserică. 
Acelaş fiJm, pe lângă cele de 

mai sus, conţinea şi un mare 
neadevăr Istoric. Intre regii cari 
au participat ]a cruciada condusă 
de Richard Inimă de leu, produ
cătoru] filmului a fnşirat şi un 
rege al Ungariei, cu coroana pe 
care strălucea crucea sfântă In 
cap, 01'. la acea cruciadă nu a 
participat niCi pi cior de ungur. 
prin urmare, comunism şi min
ciună, iar publicul tnghite pe ne. 
răsufiate, toate porCăriile aceste. 

AI film cu caracter comunist a 
fosl DESIRE. In acesta fendinţa 
comunistă a fost foarte abil Im
pletită cu povestea sentimenfală 
ce a redaf o filmuL Aici s'a cău
tat ca spectatorul, prin meditaJIu
nea singurafecă de după specta· 
col, sI! ajungă Iă comtl nism. 

Filmele aceste, prin faptul că 
prin ocolIşuri şi In mod indirect 
caută să tnWfreze în sufletul spec~ 
tatorilor doctrina comunistă, sunt 
mai periculoase decât filme]e de 
producţie TuseHscă. Despre a
ceste spectatorit ştiu că sunt fiJme 
de propagan dă comunistă şi boJ· 
~evldl. In consecin1ă se duc Inar
mati la spectacol, unde asistă 
impasibilfi la foate manifesfaliu
nile cu caracter comunist pe eZiTI 

Un ingenios mijloc de propagandă 
actorii le exhibează]a ordinele 
regisorul ul şi a serviciului res
pectiv de propagandă. 

Un astfel de fdm a rulat săp-
1ămâna aceas1a la Arad, Comu
nismul din el n'a avut nici un e
fect. Majorlfatea spectatorilor a 
fost :ompusă din evrei - comu
nişti prin definitie - iar ceilalti 
spectatori, dupăce-au eşit dela 
spectacol au exc1amaf: 

- Da-I dracului, a fost un film 
comunistI 

1n felul acesta l-au Uehidaf. 
Dar dacă faJă de primul film de 

provenientă ruseasd, deci bol
şevică, publicul românesc a reac-

fional În felul acesta, suntem cu
rioşI ce atitudine \1a avea fată de 
viitoarele filme din aceiaş pro
ductie ce se anunlă pen1ru toarna 
aceasta. 

Dat fIind că producătorii aces
tor filme nu sconlează un suc
ces - de ordin doctrÎJîar - cu 
efecfe imediate, ci unul in spaţiu. 
credem că repetarea acestor fel 
de spectacole consfitue o pri
mejdie pentru liniştea publică, şi 
cerem ca autorifălile locale. să 
ia măsurile ce ]e cred de cuvi~ 
Inlă pentru ca astfel de filme să 
nu m ai ruleze in cinematografele 
din Arad. 

Amânare alegerilor comunale 
Ele vor avea loc In 15 Ianuarie 

Ne o", ocupat În allă paNe a 
ace6ie; paginj de a/egef'ile pentl'u 
constlhl comvna! olof'aşuluj. Ina
;nfe de a Încheia editia, la primă
rie a sasii of'dinul Ne-. 28.222 pl'in 
cOl'e ucesfe alege/'i, eari Ul'mOL 
s(J aihe /00 la dota de 15 Dcte m
hf'ie, ou fost amânate pe dola de 
15 lonuol'ie 1937. /vy ştim mo/i
oele penfl'u cori s'o făcut această 
amânal'e. DaI' ea desigu,. s'a fă
cuI avându-5e În vedere inte/"6sele 
Impol'lonte. In5(J interesele acel!,fe 
fot nu 00,. "ele atât de Impor
tante dwarece, despre amânol'eo 
alegel'/lol' s'a lJorhit imediat dupd 

• 
De ce' nu" bale 

Doui copii vorbesc ~ 
- Pe mine toată ziua mă bale 

frate-meu şi văd căpe tine de vreo 
două săptămâni fncoace nimeni nu 
îţi are grija, Spune- mî şi mie de ce ? 

- Pentru că am inghitit un car
tuş cu dinamită şi acum de teamă 
sA nu explodezt nimeni nu se atin
ge de mine ... 

Din Spania 
La şcoli au inceput cursurile. Pro

fesorii explică de zor, iar elevH Îşi 
văd de ocupatiunile lor obişnuite. 
Intr'o clasă profesorul a Inceput să 
asculte: 

- Ce ştii despre Spania? 
- Asta depinde. răspunde prevă-

zător elevul. 
- Cum depinde? se enervează 

profesoru 1. 
-- Sigur că depinde - continuă 

elevul - şi depinde de aceia dacă 
d. profesor simpatizează cu frontul 
popular sau cu armatele naţionaliste_ . 

. Inainte de a răspunde trebue să 
ştiu lucrul acesta ... 

ce el. ou fost fixate. 'fat pentl'U 
amânal'e o pledat şi f::Jptul că 01'
gonizofio /ihel'olă (jin 10calitMa n'a 
făcuI nit i un fel de pN:g(Jtil'i În 
uedef'ea o/egel'ilol', deşi a f05t PI'O
oocat(J de in/ol'mofiunile publicate 
În pre50 minol'ilaf'ă de catre pal'· 
fidele national-taranesc şi maghiar, 

Indiferent de ace6fe conl>idel'ent@. 
noi ne mentinem cele 6CI'iSIJ În 
pl'imul articol I'eferilor la alege
I'ile comunale ş; om aplauda dÎn 
toata inima fOl'morea unei liste 
I'omâneşfi şi imllnă fată de poli
tica pentru alegel'ile dela i5 /a
nUOl'ie. dacă ele 00,. mai li făcute ... 

Căsăloria 

Celebrul scriitor englez Bernard 
Shaw a fost întrebat ce este căsă
toria. A răspuns următoarele: ~ 

- Căsătoria este o cetate ase
diată: cei ce sunt înlăuntru ar Yrea 
să iasă afară, iar cei ce sunt afarăt 
ar vrea să intre fnIăuntru ... 

Ah, serviloarele I 
O cucoană cunr.scută prin tăuta

tatea ei, se edresează servitoarei, an
gajată abia de 2 zile: 

- Şi spune, de ce-ai venit de 
unde ai fost mai inainte? 

- Pentrucă n' (m ştiut că la dvs. 
va fi şi mai rău f 

Conş'ien' 
Doctorul venind la bolnav, intreabă 

pe servitoare: 
- A avut bolnavul vreo clipă in 

care să fi fost conştient? 
" Dat cu un ceas înainte de asta, 

când a spus că domnu' doctor ii 
un dobitoc şi jumălate şi a aruncat 
pe jos doctoriile .. 

, , , 
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Epigrame 
Unui amator de barbiereallL. 

Nu are nici Ull rost 
C'ai vorbit ca cei de sus, 
Doar tu eşti tot cela de ios 
Când n/ciiim' lIlI ai fost pus. 

Unei "Văduve vesele", mult şi 
pe nedrept crilicaIă ... 

Imparţi graţii Cit duiutnul, 
Zâmbeşti celor ce trec drumul, 
.ijânfă eşti! Jur că-ţi es 'n cale 
Şi /1'0 faci degeaba, ci pentm parale 

Uneia ce pare ... lncrezulă 

Ai stat de vorbă cu 'nvăţaţi 

Şi eşti cu minte! Ce să fac? 
Şi elI am stat cu mulţi bogaţi 
Şi sunt tot calie, sărac. 

Şiria 

Duminecă seara, la "Central" Prin
ţul Valer de Coji a făcut un scan
dal enorm cu primaşul Boroş, iar 
simpatia lui a plecat momentan a
casă, fiindu-i frică şi cunoscându,l 
cam nervos - ca nu cumva să 
se întâmple şi altceva. Mai rar unul 
ca prinţul! 

Pânco'a 
Duduia cu plimbările a sosit a· 

casă. Nu ştim cu ce gânduri, dar 
acum s'a exprimat că nu o să mai 
meargă nicăirl. Va sta mereu acasă 
şi va aştepta pe cel ce Îl1târzie aşa 
mult. Noi fn orice caz îi dorim o 
aşteptare cât mai scurtă. 

Hălma5!iu 
- Domnii cu beţia dela Bora din 

Arad. au voit să dea o serenadă 
unei dudui din Hălmagiu, Însă fiind 
prea trezi au nimerit la o bătrână 
cu serenada. Oare lanoş Baci ce va 
face cu ei pentru ceapă 1 ... 

- Unei neveste din Hălmăgd îi 
place foarte mult să povestească
despre alţii. Nouă ne-ar plăcea să 
ne povestească şi povestea ei cu 
sania din şură 1. .. 

- Tânărul tăbăcar e foarte gân
dit că nu şlie dacă olarul îl va an
gaja ca ucenic la... meserie sau ii 
va arăta drumul spre Tonţeşti şi pe 
urmă va trebui să-şi urmeze mese
ria care a inceput-o nu de mult: 
Culesul "gioambeloru pe Buzd lt· 
ganu. 

- Tânărul fiizer umblând mereu 
pe ]a Arad, îşi va lăsa pantofii la 
restaurantul ,,\Viii" dar în schimb 
va duce dela acest restaurant o gar
nitură de ... amintiri. 

JUmaş 

- La noi a luat fiinţă o mare 
societate anoimă şi pe acţiuni pen
tru exploatarea şi comercializarea 
minciunilor, Cum stocul de actiuni 
nu este complect epuizat, se mai 
primesc Înscrieri de acţionare şi ac
ţionari. Doritorii se vor adresa co· 
respondentului nostru ( ... dacă,l vor 
găsi!. .. ) 

In urma extraordinarei puteri de 
fascinatie cu care este Inzestrată o 
nevastă dela noi, a putut scăpa cu 
faţa curată di ntr' o oarecare pacoste 
ce s'a abătut asupra scumpului ei 
cap ... 

- Se pune in vedere celor ce vor 
să se stabilească in comuna noastră 
că nu li se acordă dreptul de locuit, 
numai dacă se obligă să treacă prin 
purgatorul nou instituit. 

- Celebrul nostru om de stat, 
pardon om de sat, "Răduţ" şi-a luat 
ordonanta (1) definitivă de a nu mai 
bea ... Foarte bine, dar până când? 

=n Iza 
Redactia nu ia in conside

rare nici o coresponden,ă 'ri .. 
misă nesemnată. 

Bravoi 

!~ 1_
1 Iacă io mai jios subscrisu luăn Nojiţă am 

auzit că la Comlăuş acolo in ţara ţiganilor iesle II 

on birău ge tătă minunia carie câ~d o vinit, birău 
În sat abgea şcie scoace yoar~a gln gură ŞI_ amu I 

îi aşe gi ocoş gi gângeşcl că lei o feşcJt ţigani!. I 

cu niegru pă pcielea gi p~ obraz ş~ po~ce că _ge 
atunşi io mai rămas on pHl, ~e feşclc .gl .so ~lan 

. jft şi ieI pă obraz şi pA sufllet că tane II ntegru 
în amândouă locuriele. Apu birău ăsta îi şi rău ge muscă că până 
no fost blrău îi girept că nu Ş ie scoace ~ vorbă cum să cage 
gin gură numa ge aşeia şcie ţlnie mince şei spune om~ nu~a &e 
când ii birău uită tăt nu mai ţînie mince numa şe v~e leI. II !a~le 
şocJ birău ăsta ca musca care săre in. zăr. căn.d vre. le ~pu ŞI Iei 
numa aşeie işi aduşie amince şe vre Iei ŞI Ş~l plaşle lUI. N~mao 
zis şineva că o vini vremea să-şi. aducă am,m~e numa tane. mă 
cem io că o fi pre târzâu şi atunşi o f; geaflşf'l<l. C~ ~m ~al v~
zul ia uoamini hangoş ge ai~şcia ,"uma nor. duso bm!e pană 10 
capăt, ca şiela gin Bănat caTle şCle tă1ă !umlf!" ŞIO păţat. ~o numa 
atâta spun că birâu muşcilor gin Comlăuş să IIlVelă săşl aducă 
amillcie că rău o fi când nu şa aduşie '. 

Al vostu 
lurin Nojlfă 

o tăCere care... spune ceva! 
- Se solidarizează "Elecfrica S. .4. R. ff 
cu Draszfyl? 

Nr.l 

Nădlac. 1 
- Săptămâna aceasta apToa 

"clienţii· s'au purtat ca oame 
treabă, Am avut totuşi unele ni 
"abateri", pe cari ne grăbim' pi 
înregistrăm aici. A.tfel: tu 

- DI', Pu-lYlan- Chu (hop, ci ro 
şi ghicit L,) a avut zilele treCi d 
foarte nostimă.. aventură g ni 
prin "Bujac". Baci Mitru - ia 
ru - socru mai multor oame gl 
vază", a dat grupului, prea (1J rii 
băut, aşa că s au făcut ca 
porci. Un, .. "purcel", supărat ·ee 
Fu-Man-Chu, pentru .. toapa' 1()~ 
baei Mi/TU - Şupăru, - i-a <Ii 
nistrat o mică păruială. Cor. 10: 
se pare că nu s'a aplanat, iBI 

vom mai reveni. .1V 

- Liv;aă Pl'eda subnofa (ai 

putea să ne spună ce caută a in, 
pe la Arad? Prea eşti... "şu" do 
coane Livid!? bă 

-- Popa Nicu/ale (ăsta a . 1 
că l·am lăsat in pace! .. ) S'( {ld 
măIit" să reducă salarul lu 
cu ... metreisei ce,] vizitează, ~UI 
n'a acceptat, aşa că Anicsih ~ 
mai pentru 4000 Lei lunar, v· 
să-i pună motorul in... mi, ~e 
Trei mii - cât a avut - nu-i a a~ 

, .. Şi când te gândeşti că a 
aceştia ar putea să aibă o de, PI 
nobilă, nu .. .! 

- Jidanilor dela Moara _ I 
le-a reusit d închidă şi ma, P~( 
apă. rămânând astfel singuri J( 
râni pe morile din jurul acefl mo 
racatife!or acesle.a, ar. trebu! efi 

Nici până azi n'am primit răs
puns dm partea conducerii in~ 
treprinderii româneşti, dar con
dusă de minoritari, "Electrica S. 
A. R." din Nădlac. După câte cu~ 
noaş!em această conducere, nici 
nu mai avem sperantă că vom 
primi ceva ... lămuriri, Ei bine, 
tăcerea aceasta ... vorbeşte mai 
mult de cât orice .. comunicat\ 
al acelora cari au datoria, ca ro
mâni, să scape această intreprin~ 
de re de paraziţii Drasztyl Ferenc 
şi Harsanv Marfon. Se ştie că o 
tăcere . cum e În cazul de faţă 
- confirmă toate cele spuse de 
noi, deci ar fj o solidarizare între 
pungaşul Draszlyl şi conducerea 
întreprinderei. Nu credeam astfel 
de fapte, dar realitatea ne arată 
că e aşa. Petrucă altfel nu ne 
putem explica de ce Draszfyl 
eliberează chitante semnate de 
el, iar banii şi-i retine, sau ii 
imparte cu altii. Cum "Electrica" 
este o societate pe actii, din 
cele de mai sus, rezultă că, 
Draszlyl ar împărp banii Înca~ 
saţi in felul de mai sus, chiar cu 
conducerea. adecă cu Directo
rul, pentru a nu primi nimeni 
altul nici un beneficiu. Spuneti 
drept, nu este a~a? Dacă I1U, de 
ce nu-I concediază 1 Trebue să 
existe astfel de legături "priete
neşti .. intre angajat şi şeful lui. 
altfel nu ar îndrăzni să fure, mai 
ales când şeful lui ştie asta. lată 
de ce-i merge prost uzinei, dom~ 
nule director! Asta ar fi numai 
un caz din cele mulfe. Alt caz, 

nistrată o straşmcă ŞI roma: as, 
corecţie. en 

este că de multe ori, ze(J; de mii ... Dar nu e târziu, pentrud. ! 
de lai, iau calea ... Vienei, unde tăiat de jumătale, crearga C' m~' 
sunt fete cu "sânge şi tempera~ picioarf'l II 
ment vienez", pentru a le îndes- _ Z50lka aia despre care, ~ 
tuli cu de toate ce le trebuie 1... scris, şi-a mulat domiciliul 1, el 
Să nu se creadă că facem a-. de montă, pentrucă acolo ima: ~ 

tuzie la băiatul domnului direc- , .. somnul! Zău? 1malat 
tor, care tnfâmplător, îşi face stu~ 
diile în capitala Austriei şi, care If!r;ş 
este un băiat foarte de treabă! 
Nu vrem să amestecăm persoana - Ocoştll nostru "chiniez" 
lui În murdăriile dela "Electrica". cum ne aşteptam ~. nu ne·ar' , 
pe care el o crede condusă cin- la nici o intrebare. Aşteaplj ~ 
stiL Altul este acela care pune mai punem o altă serie pent v:( 
pe ... roate Leii româneşti, cu des- răsru~de .. : ~eodată. Peutru a; Jr 
tinaţia ... Austria, recte Viena, la numaI treI ŞI anume: 
o oarecare "Gretchen-' Şi pe 3- - Este adevărat că prima: it'j 
cel "cineva" nu cred necesar să a ordonat ţiganilor SăI '\ C~~tl âr 
viol mai spun. Poate mai târziu. birt la Gdna - iar e a .. JlU· 
Dar, am vrea să nu mai conti- csardas, şi că s'a certat apoi( 
nuăm cu aceste destăinuiri, foarte care a interzis tiganilor să mai 
delicate. O vom face-o Însă. dacă - Cine a cerut unui sâ 
nici acum nu \18 fi Înlocuit atât Sâmpetru, proprietar de ma~ .B 
Drasztnl cât o:.i Harsanv" cu ro- treerat suma de 35CO Lei ~. 1,1 

r '( _ Cum s'a aranjat che lele 
mâni. Sunt destui şomeri prin~ ~Casa Naţională", unde r ,l~ 
tre ei. Radu Cioban" şi-a mutat domiciliul? . nul 

- ,"\cum ceva pentru dl ' 

Bldeni 
Dat fiind că între Italia şi Abisi

nia s'a incheiat un fel de pace, ta
cită, prin care Italia a inghiţit Abi
sinia, prietenii nostri Iorgu şi Aş, 
au decis ca În loc să ajungă soar
ka Abîsiniei, mai bine să se im
pace. Şi s'au împăcat. Dar. oare ce 
vor zice fa chestia aS1a, podul de 
lângă biserica ungurească şi celebri 
pomi de cari se'ndrăgstise unul 
dintre ei? 

*BM Iii &22 1..,"** A4aJ'.DBti 'N?rF~1r-~~U' 

I Pelerine şi uniforme şcolare ~ 
I cele mai bun. e Ş.i m.ai eftin. e se pot cum. păra la firma ~ 
fi ···:OD~L J. .~ >~,;~ .' ..... ~ 

I 
b . gat a şi d u P ă c o m a n d fi tn 24 de ore. tj 

, Arad, Strada Eminescu No. 8. ~ 
a "~!.'li2l22=J5iD!mIR!R~E'.~ 

• 

De ce Dsa foloseşte apar,~ a~ 
Radio al "Casei Naţionale' pn 
al Dsale - la sfatul Doar.: Inl 
l-a im 0, rumutat cuiva?.. ne! 

rei 

Caţendar Ieatrai ~i 
Marţi, 6 Odomvrie, orei: . Ct 

ra t Compania de reviste, ~ ain 
şi Vf\SIU'iCHE, va reprez . UI 
Teatrul comunal, revista: i ai 
I~EŞTIULA CIiNTft, BC 1',1 
ŞTIUL RI1DE. şti, 
Duminecă 11 Octomvrie cei 

9 seara, Te~trul Vesel dill . ţ c 
re şti, va reprezenta, la Tec; ea. 
munal, comedia Ul Ifll~B: fi 
DE cu fotino şi NiculesC', Se , , 1 
în rolurile principale. eca 

Miercuri, 21 Octomvrie, '. că 
seara Compania de revistl aDtl 

răbw;J', va reprezenta la. b~ 
Comunal, revista TREI ~E,ea 
CUETE. In rolurile princW: ui·.1 
nase şi Giugaru. d (! 

Bilete, la Diecezană. . en 

:c 
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Bravo! - spor' 

la Gloriei i s'a făcut dreptate de il: către comisia campionatului natio~ 
le nal, care a acordat clubului arădan 
m' punctele din matchul cu C.A~. Fap. 

iul acesta ne arată că, ICI, colo, 
,ci. mai sunt locuri unde jidanii, ori
'e(] câţi bani ar jertfi, tot nu pot face 
g nimic In cazul acesta, se putea 
- face ceva, însă CAO n'a fost pre
ien gătit la aceasta în momentul intră
m rii pe arenă ... Dar a trecut. 
I Duminică Gloriştii vor infrunta 
It ·echipa fosfiJor draci negri. Zicem 
J3' Mii pentru că VENUS este in de
~a<lin: produs fie de oboseala iUc~
o,1orilor, fie de alte cauze de ordm 

intern. In tot cazul, gloriştH vor 
.1vea Duminică de infruntat oechipă 

a <are ştie să joace. Ca să câştige 
• incă două puncte, satisfăcând astfel 
U
C 

dorinţa legitimă a conducătorilor, 
ţ, băeţii trebue să muncească serios. 

i _ boseala e t ecătoare şi... se vor 
S'( 'Odihni la iarnă. 

Districtul de footbal! a luat mă
U 'Suri ca loja presei să nu fie inun
k -dată de muieri? . , • 
'. Biletele pentru VENUS-GLORIA. 
~ ~e vând la librăria CONCORDIA, 

II, 'ar Duminică inainte de masă, in 
~ allul hoteluluj "Crucea Albă-, 

e, Puterea obicinuin'ei 
Este cunoscută de toată lumea 

~,pacostea monetelor false de 1 00 ~i 
In 50 lei. De câte ori primeşti câte o 
',l monetă de aceasta, pentru ca să nu 
;; e alegi cu una falsă, o trânteşti de 
lâ: asfalt sau de o bucată de piatră 

entru a vedea dacă sună bine ... 
că. Locotonentul Rang, călăreţul ro
C' mân care a câştig-at premiul II la 

limpiada dela Berlin, a fost ono
:0 aL din partea comitetului Olimpia
], ei cu o medalie de argint. 

la' RomâlluJ nostru, imediat ce a pus 
mâna pe medalie, a trântit-o de as-
1all. j-a ascul1at sunetul şi a zis: 

- E bună I - apoi liniştit a bă
at·o in buzunar ... 

. d,. Luotl În 'ară 
t Mercuri a sosit in ţară, venind cu 
. ~ vionnl, d. dr. Lupu, celebrul pose
d Jr ai celor doui poli legendari... 
" ... Bine, bine, dar cu ce şi a plă
~: it biletul de avion dacă singur a 
C arturisit că toată averea sa constă 
( in doui poli? .. 

oll"r bapl;ştHor. 
l~ B~ptiştii din Curtici, aderenţi ai 
l . i Cocuţ cel ron, care le· a încurcat 
, Jele în aşa fel încât azi nu le mai 
: ie descurca, Dumineca trecută au . 
. 'mit o şedinţă ... secretă (noi Însă 
" aflat despre ea), cu scopul de 
r:, aduna banii necesari pentru a fj 
,prezentaţi la Curtea de Casaţie 
T In Bucuresti, pentru a descurca 

nele treburi mai mărunte. Propu
rea lui Cocuţ cel Ion a dat greş, 
n'rucă oamenii nu au mai voit 
fie traşi. pe sfoară ca până acum 

( . cum au fost traşi cei cari erau 
~ ainte cu Cocuţ. 
. Unil, mai răi de cOlţi, au zis că 

ai bine dau ballul pentru copiii 
r" nu pentru acei ce merg fa Bucu
şt!, unde fac pe boierii. Să dea 

'cel cari primesc dolari (auzi, Co
, ţ cel Ion!) cela OruI. OilI, dacă 

: ea. să fie ..• oopă la baptiştî. E uşor 
: fi Popă cu ... dolarii 
: I Se mai zice că americanul Oill a 

ecat in America după dolari, pen
" că Sau cam terminat cei aduşi. 
laDti~tilor sl!bventionati de el le 

bUle bani, altfel nu mai merge 
i eaha. . 
: .... Dă-i zor cu dolarii, coane Co

Ud! cel lon~ pentrucă altfel îţi pierzi 
'. erenţiil 

" _li-.,.~_- "'-... .-_~- . ,.~." ---... ~ --.......,..-- . 
~,~c,_c~~_ "~"'-'«~'.".c~c~.-. - .. _. ~ .. •. ~--......o.-"-- =-.~ ___ .- .. -c. _~ _"_.-

Epa, vol 

••• Şi partea adversă! 
In numărul trecut, am arătat bă

taia mâocatâ de ex- prietenul nostru 
Oabu din cauza prea mari dra
goste fată de.. "năpasto" aproape· 
lui. Bătaia a mâncat-o, n'avem ce· i 
face Totuş, îi spunem să-i fie de 
bine! 

Aceasta nu ne împiedică însă să 
nu calificăm de obrăznicie, fapta 
celui care l-a bătut, ni se spune, 
chiar unul dintre proprietarii far. 
maciei Karpati, deci minoritar sa
dea. Avea acesta şi alte căi de 
sancţiona re a lui Dahu, fără să fie 
nevoe de spectaCOlul din Calea 
Radnei. Ori cum o fi Dabu, dar e 
funcţionar al Statului. Poftele tura
nice şi sângeroa:'\e şi le putea exer
cita aaresorul şi <lSUpfa unui ser· 
vitor, dar el a lovit mai cu sete, 
căci Dabu prezenta in faţa lui nu 
numai pe omul ahtiat după dra-

goste, ci şi pe reprezentantul unei 
autorităţi de Stat. Or, lucru I acesta 
nu se poate admite. Că totuş s'a 
întâmplat, aceasta se datoreşte ma
rei şi vinovatei toleranţe ce autori
tăţile noastre şi chiar Iloi, ca sim
pli particulari, am avut-o şi o avem 
fată de concetăţenii nostri minori· 
tari. Vinovăţia noastră. dacă nil e 
i1ustra!ă îndeajuns de cazul D;~bu, 
e foarte bine scoasă În evidenţă de 
cazul, agronomului Cernăianu, că
ruia crâşmarul minoritar Rabcsanszky 
i-a făcut o interesantă operaţiune 
pe burtă. 

Sunt cazuri cari ar trebui să ne 
pună pe gânduri, sunt infâmplări 

cari trebue să aducă după ele mă
suri, căci altfel ne putem pomeni, 
Într~o bună zi, că minoritarii ne 
omoară pur şi simplu .. , 

Atenţl·une 1 Onor. Public e rugat să binevoiască a ne da 
• tot concursul, a ne cerceta f r I zer i a şi 

coafură pentru doamne. Preţuri reduse şi salon mărit. Cu stimă: 

1\l1. Mi hai Iov i c j, :I:ţ~ bC~:e~r:llelc :o~ to rAr a d, 

A.vocatul Schannen .•. 
... ne spune un cititor, i-a luat unui 

orfan suma de 700 lei pentru o 
simplă cerere adresată. secţiei tute: 
Iare. Iar când o rudeme a orfanuluI 
s'a dus la d. Sctannen să protes
teze d. avocat a binevoit să urle la , 
el şi să-I dea afară din birou. 

Oare nu crede d. Schlnnen că e 
prea multă îndrăsneală din partea 
dsale şi că se poate in\âmpla ca 
această îndrăsneală să.l coste vre
odată ceva, cât o fi dsa de ... german 
şi hitleri si? 

"Polichrom" 
Este o fabrică de vopsele din A

rad, despre care pâna acum nu s'a 
prea vorbit. Şi nu s'a vorbit fimdcă 
este aşez:ttă afară din oraş şi prin 
urmare e ferită din drumul tuturor .. 
Odată a fost călcată, - ;' ai anul 
trecut Dar chestia a trecut, aşa ... 
În surdină. Anul acesta însă li ş'a 
înfundat 1 

Doui control ori deia "Timbrul de 
aviaţie" au vizitat fabrica. Urmarea 
viziL i a fost aplicarea il Elei amenz.i 
de 30.000 lei şi senzaţionala desco
perire, că printre funcţionarii fabri
cei se găseşte un singur român, în
sărcinat cu .• rolul de interpret in
tre fabrică şi autorităţile româneşti. 

Cu toate aceste, in tabloul cerut 
de minister referitor la funcţionari. 
conducerea fabricei i-a trecut pe 
toţi de religie ortodoxă. A uitat în
să să' adauge că aceşti ortodocşi 
sunt mozaiei, adică jidani ... 

Fabrica de Cartonage 

~;~nst;1.~Za KuvalS 
At'ad, Bul. Reg. Ferdinand No. 37. 
Se capătă cutii cel mai frumos 
executate. P r e t e f tin. 

Posta redactiei 
Vania, - Dar, •. sperăm că ăsta 

ţi-e numele adevărat. Nu? De altfel 
ne vom interesa ... Că vezi t cu ăla
lalt o cam feştelişi I 

Domnii cOf'espondenti - sunt ru
gaţi, dacă au binevoit a sosi din 
vilegiatură, să-şi reinceapă activi
tatea. Nu e bine odată toţi şi odată 
nici unu 

Ce.; lalimen'ul? 
Zilele trecute o firmă ain str. Me

fianu a cerut concordat, adică un fel 
de faliment. 

Intr'o familie se discuta despre 
chestiunea aceasta, iar băieţaşul, 
care nu pricepea destul de bine lu
crul, întrebă: 

- Ce·i aia faliment? 
Tatăl său îi răspunse: 
- faliment e atunci, când iti bagi 

banii fn buzunar la pantaloni, lă
sând pe creditori să-ţi ia portmo-
neul din buzunarul hainei... . 

Memorie 
- Unde te-ai dus eri cu cucoana 

aia blondă? 
~ Cu care? 
- Cu aia ina1tă şi cu nasul in· 

dreptat spre cer ... 
- Nu-mi ~mintesc despre cine e 

vorba, .. 
- Ei drăcie1 aia cu haine albe şi 

cu un trandafir roşu pe umărul 
drept. .. 

- A da, ... ne-am dus la primărie 
de ne-am înaintat aClele pentru că
sătorie L. 

Szekely Pista 
Comerciantul de ... artiste din Arad, 

a îlldemna1 pe una din artistele de
la Continental, să "şteargă" din 
geamantanul conducătorului trupei, 
carnetul ei de artistă şi să meargă 
la el, pentru a-i procura angajamen't, 
natural, contra unui comision oa
recare, cum se face În orice afacere 
~omercială. Faptul a fost aflat şi 
dacă nu ne Înşelăm, Szekely Pista 
a fost nifel scuturat pentru treaba 
aceasta. 

Scufurătura trebuia să fie ceva 
mai puternică 1 pentru a scăpa de 
acest individ care furnizează haru
rilor elemente ungureşti, proprii la 
oricăror fapte la care aventurierli 
se pretează inlotdcauna, jucând ro
luri dubioase şi chjar periculoase. 

A. apăra' ••• 
.Monogl'afla Nădlae"/ui" de Pe

tre Ţiucra-PribeaguJ. - O carte 
foarte interesantă1 în care sunt multe 
şi frumoase lucruri demne să fie 
cunoscute de toti românii dela 4-
ace stă graniţă. Cartea se află de 
vânzare la iibrării, iar unde nu se 
geseşte, se va cere dela autor. din 
Satu.Mare. 
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Popifa ..• 

care neputând ajunge direcfor la 
Palalul Cullural, a voit să se trans
forme În director de teatrul sub pa
tronajul primăriei, dar a fost tăiat 
de ziariştii lu, Vuia ... 

Dor dacă? •• 
Acum cât va timp, când s'a jude

cat procesul lui Ol1erasim Puşcău, 
criminalul dela Outtenbrunn, care 
după cum se ştie e nebun, ctneva 
spune pe coridorul tribunalului: 

- Nebunul acesta se poate vin
deca, trebuie numai să-i scoată mă
seaua minţii ... 

Dar un advo.:at bătrân întrebă: 
~ Dar dacă nebunul are dantură 

falsă, atunci ce te faci? 

Pe alanci nu erou 
După cum se ştie, Înlre naţional

ţărănişti şi li beraH eXI stă o ură în
verşunată. Vorbind odată cu un 
adept al dlui Mihalache, l-am Între
bat: 

- Ce urât! atâta pe liberali, că 
doară in Sf. Scriplură scrie că oa
menii trebue să se iubească unii pe 
alţii? .• 

- D3 - răspunse naţional-ţără
nistul nostru - dar pe vremea când 
s'a scris Scriptura nu existau libe
rali ... 

Poli:ela 'u; Miiică Il. 
Coana Miţa, graţioasa soată a lui 

Mitică al It-lea poves,ea unei prie
tene zilele trecute: 
După ce ne·am mutat în noua 

locuinţă, soţul meu ia fiecare masă 
mi-a zis: 

- Dragă, in casa asta eşti ca o 
bijuterie ... 

Am fost foarte încântată de acest 
compliment, dar văzând că Mitică 
mi-I spune În fiecare zi1 am Î.lceput 
să mă plictisesc şj intr'o bună zi 
l-am întrebat: 

- Oe ce-mi spuni in fiecare zi 
că sunt ca o bijuterie în casa asta? 
'~ Să vezi - mi-a răspuns neo

brăzatul - pentru că nici bijuteria 
nu ştie ptegăti un pl ânz cum se 
cade .. , 

Fiecare colaborator răspun
de pen'''" cele ce scrie. 

Estel 
Există in Arad un ziarist foarte 

interesant. Toaiă ziua se laudă că 
nu crede în nimic şi că a comis 
toate păcatele posibile şi imposibile. 
Intr'una din zile, s'a Întâlnit cu un 
alt ziarist, absolvent al teologiei~ 
care nici el nu e uşă de biserică. 
Păcătosul incepu iarăş să se laude 
fostului teolog: 

- Mă, nu este păcat pe lume 
pe care să nu-l fi comis ... 

- Ba da, - răspunse fostul 
teolog. 

- Care? 
~ Nu te-ai sinucis încă să scă~ 

păm odată de tine! - veni nervos 
răspunsul. 

.1 
; 
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D. N. Titulescu 

Gândurile intregei ţări se îndreaptă 
spre omul care aproape două de
cenii şi-a servit ţara, iar acum zace 
bolnav, pe plaiuri streine. - de
parte de ţara pe care o iubeşte, -
inconjurat de câţiva amici credin
cioşi, - În eeasuri bune ca şi in 
ceasuri grele... Fie ca sănătatea 
(;)eplină sa revină in trupul şi sufle
tul sbuciumat al dlui Titulescu 1 ••• 

S'a aproviziona' 
Este vorba ca măcelarii să de

clare din nou grevă, refuzând să 
mai taie şi vândă carne. 

Doui prieteni discutau despre lu
crul acesta: 

- Nu ştiu ce să mă fac dacă 
măcelarii nu vor vinde carne ... 

- Pe mine problema aceasta nu 
mă interesează ... 

- De ce? 
- Păi... nevastă-mea cântăreşte 

120 kgr ... 

Nu de aface,i .'rein. 
Preşedinţia" Societăţii pentru drep

turile femeii engleze" a cerut ca şi 
femeile să fie admise în diplomaţie 
şi Însărcinate cu diferite misiuni În 
străinătate ... 

Lucrul este o imposibilitate: fe. 
meile au dreptul să fie însărcinate, 
dar nu cu afacerÎ. .. streinel 

Căsătorie modernă 
Căsătoriile moderne se fac cu o 

rapidita1e pe care părinţii noştri nu 
au cunoscut-o. Faptul acesta dă naş
tere la scene destul de interesante: 

Un tinăr a cunoscut o fată - nu
mele lor nu interesează_ S'au căsă
torit într'un timp foarte scurt şi Încă 
din prima săptămână au invitat oas· 
peţi la ei. Intr'o bună zi la tinerii 
căsătoriti veniră câtiva prieteni. Dom
nu], se adresă unuia dintre prieteni, 
necăsătorit: 

- (deie n'ai ce griji mi-am luat 
pe cap când m'am căsătorit I Uite, 
si acum trebue să cumpăr imediat 
un serviciu de cafea turceasdi ..•. 

- Uite, noi nu tinem să fim ser
viţi din ceşti. Putem lua turceasca 
şi din păhare ... 

- Da, dar in cazul acesta trebue 
ză cump!r păharele ... 

De unde? 
In confratele timişorean "Voinţa 

Banatului<4 citim că şefii gărzilor 
ţărăneşti au fost numiţi şi au şi de
pus legiuitul jurământ in această 
calitate. Printre această noul serie 
de şefi, am văzut trecut şi pe sim
paticul denunţător al porcăriilor "Lo
mas", d. Ion Drincu, investit cu 
comanda gărzilor ţărăneşti din Arad 
şi judet. 

Un naţional- tărănist din Arad; ci
tind această ştire, a exclamat: 

- Şef de gardă ţărănească avem 
acum, dar de unde vom lua găr
zile? .. 
• 

f 
t 
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B VO OR,ADE.l.~' ,-
Einglăderll muş:'na româneascăpenlru a a-' . •. ClUbUl" c:' A. ~ 

Cele scrise de noi despre per
ciunata bandă şi activitatea Ein
glaenderilor, a avut darul să scan .. 
dalizeze opinia publică dela noi, 
care până acum îi credea aşa 
nişte evrei ca toti evreii, nici mai 
buni nici mai răi decât sunl in· 
deobşfe jidanii. Singură conduce· 
rea soci.efătii de aulobuse a in
cercat, in mod timid. să le ia a
părarea. Dar tot atunci, după in· 
formaţiunile ce le deţinem, s'a 
pornit şi o anchetă di scretă pen
tru a se preciza intr'un raport de· 
tailat, intreaga lor activitate. Cer· 
cetarea, chiar şi discretă, este 
binevenită şi nu n~ Indoim, că in 
fata lucrurilor ce se vor afla, 
sancţiunile nu se vor lăsa aş
tepfa1e.Inlr'un caz, dacă nu va 
interveni sfânta şi atotputernica 

coperi toate potlogăriile. Insă şi .'. r 
111 cazu) acesta, solutie pentru . Dacă la Arad,. ahtudmea antJspi. 
punerea la locul lor pe tovarăşii hvă a CAO-ulul faţă de OLORI 
ce răspund la numele Einglaen- a pro~us, o stupoare extraordl~a: 
der, se va găsi şi după toate pro- la nOI n. a făcut ~Ilceva deeat 
babililălile, serviciul nostru de adaoge .. ~nc~ o ver!~ă la la~tul 
informatie o va indica furnizând obrăzIlIclJ ŞI necuvllnţe. co n:1I se. 
în acelaş timp. toale dovezile. conducerea ~. :~. 0.- uluI. ~t.J1~dlt 

S . 1 lea de aufobuse trebue dela Arad ŞI am faţa comiSIei ca 
oCle a . I'~' 1 ' fă să se scape de aceşti streini, ori- plO~atu UI natlona , n a cut ~Itce 

cât ar fi ei protejati de anumiţi de~at să ne a.r'~~te, odat~ mal mUI ~ 
factori cu oarecare greutate în cUlb~1 de şo~mlsm ce e~l~Iă la CA 
oraşul şi judetul nostru. Faptul a.tât IOA ce .pnveşte ~CllVll~tea SP(· 
că s'au găsit români cari să pro- tlvă, cat ŞI cea socIală dm loca:11 
tejeze şi să susţină nişte nespă- ee noapte pe care CAO îl SUSlr" 
laIi ca einglaenderii, nu este un pentru manevrele lui de culise j , 
motiv, ca ei să nu poată fi puşi dreptate Întotdeauna contra intt, 14 
la locul lor. Scoaterea lor dela selor româneşti. Despre CAD şi J 
sociefafe sau dacă aceasta nu se tivitatea ce o desvoltă vom a\ I 
poate, a rordarea de atribuţiu ni dealtfel ocazia de a ne ocupa in ro o. 
secundare. este cerulă de toli cei detailat intr'unul din numerile \ i,. 
cari vin În atingere cu societatea. toare. 

Serbările A.strei Felele de azi 
Intr'o seară cu lună care dăc II. 

frunzelor din parc o culoare ro~ a, 
tică, pe una din băncile scobile I 

trunchiuri de copac, un băiat cu ! 
Zilela acestea s'au incheiat serbă

rile jubilare ale "Astrei" ce-au avut 
loc, într'o impresionantă solidaritate 
ardelenească la Blaj. 

In fata celor 75 ani ei ",Astrei<4 
bogaţi În activitate culturală desvol. 
tată pentru ridicarea poporului ro
mân din Ardeal, orice patimă poli
tiCianistă a dispărut. 

Luptătorii de eri, împreună la "As
tra", uniţi in partidul naţional ro
mân, iar azi împrăştiaţi in cele 27 
partide politice cari vreau să mo
şască binele românesc, s'au unit din 
nou la Blaj, la pieptul primitor al 

Nu-; pasă 
Mijlocitoarea de căsătorH către o 

fată: 
- Tinărul pe care ti-! recomand 

ca bărbat, este foarte de treabA. Nu i 
pasă că domnişoara are doui copii, 
dar rune condiţia să iie dela ace
laş taIă ... 

N~aveau1 

fim uăzut lista dec/orotă de 
01ea.4 a memhri/ol' În consi/Jul 
de admini6fl'ofie o Camel'ei de In
dustl'ie ş; Comert. Este liHitv de 
minoflital'i şi de ff'ancmosoni. 

.. !viei măcal' ac% unde 6e pu
teau hdga moi mulli l'omâni, nici 
ac% nu s'a făcut. 001'6 de ce, n'o 
aDut de unde? 

Care să rămână 
Ziarele au publicat ştiri mai lungi 

bătrânei Asociaţii. A lipsit doar unul 
ostracizat de unii şi divizat de altii~ 
dar incomod pentru toţi. Lipsa lul 
a durut. Căci a fost intotdeauna in 
primele şire. Cu toate aceste, al a 
fost prezent În sufletele tuturor celor 
ce-au participat la serbările dela Blaj. 

Solidaritatea dela Blaj, seamănă cu 
unirea copiilor certaţi la sânul bă
trânel mame pe care nu vor să o 
supere cu necazurile şi certurile lor. 
Insă imediat ce se îndepărtează, cer
turile revin din nou, mai aspre, mai 
dure, mai ruşinoase ... 

Ce-i place 
La cafenea unul se duce la masa 

altuia şi-I intreabă: 
- Ce naiba iţi place la soţia mea 

de te uiţi mereu la ea ? 
- Ce-mi plaoe ? .. Că nu-i a mea I 

Am vrea să ,Iim ... 
Intr'un număr trecut, am semna

laf i1egalitatea in care se bălăceşte 
fabrica de cărămidă Sigismund Stern 
fără ca nimeni să ne dea o lămu
rire. In schimb, ni se spune, că func
tionarea ilegală a acestei fabrici, este 
tolerată, pentru că proprietarul. ei 
este foarte darnic cu niscaiva ma
hâri de pe la primărie, precum şi 
cu acoliţii acestora. Vom căuta cine 
sunt functionarii primăriei amatori 
de şpert in bani şi'n cărămidă, pen~ 
tru a-i pune la dispoziţia oameni
lor cinstiti. 

sau mai scurte, că În cursul I1.mei • 
Ianuarie regimul liberal va fi Înlo _ 100% comerclanl 
cu it. Cine va urma la putere nu ştie 
nimeni. Liberalii spun că svonurile 
sunt nefondate şi că nu e vorca de 
nici un fel de schimbare. Care este 
situaţia o găsim tntr'o întâmplare cu 
doui preoţi: 

Amândoi candidau in acelaş sat 
şi după toate semnele urmau să aibe 
aceiaş număr de voturi. Ca să evite 
un balotaj şi cheltuelile impreunate 
cu noile alegeri, de comun acord au 
hotărit ca unul să renunţe. Dar care 
să fie acela? 
Dup~ multi bătaie de cap, unu] 

dintre ei propuse: 
- Şti ce, mergem odat! de-alun

gul satului şi pe care dintre noi fi 
vor injura de mai multe ori. - acela 
rămine preot in sat. •• 

Un comel'cianf şI-a inteMat so
fia la sonoto,. În oedel'ea noştel'ii. 
Psntl'u momentul Cl'itic, este che
mat ,1 el acolo ş; lăsat 1n antica
mSI'ă să aşteDte. După Of'eun ceos 
de aşteptaf'!, docloN I iese şi-i 
spune: 

5pl'e mal'e/e meu I'egl'et, !I'e
hue să te anunt că sofia fi-a năs
cut un monsll'U : hăiotul al'e p;cioQ
I'ele ee caiI 

- Nu-i nici un necaz dac/ope 
- I'IJspun6e came(loiantul - o să·1 
odnd linsi Jnlf'epl'inder i de cUl'io
zitătJ anatomIce.' mansfl'Îi de lelul 
acesta sunt plătit' loo(lle bine ... 

Cetiţi "Bravo J" 

fată îşi vorbesc de dragoste.. , 
T . b . ă r· III - ... e IU ese, vrei s Il se. 

mea ?... •• 
- Da, dar du-te şi te târgule~, 

cu tata pentru zestre... Numai } 
de grijă că-i sgârcit al dracului ,: 
daca nu te ţii tare, rămânem tI t-e 
parale.. '101 

E bine tol ... 
ce face guvernul? Asta e 
bare la care nu se poate răspun AI 
decât prin următoarea anecdotă: pt 

Intr'un sat consiliul comuralsll 
luat o hotărire cu urmări dt e 
struoase pentru populatie, care· '. 
aşa e destul de săracă. Preotul '. 
tului voind să. uşureze slarea ner ",j 
rocită a credincioşîlor săi, s'a c c 
la primarul satului să intervină pc 'Ile 
tru schimbarea hotărîrii luate; • 

- Imi pare rău, a răspuns . MI 
marul, dar hotărîrea nu se p0. 11& 
schimba. Dar in definitiv, cum c .sf. 
d-ta părinte, că e rău ce-au făi lIa 
sapte capete de oameni? 1... "i 

- Bine, bine, dar una 10t ~ 
inţeleg !... ' • 

- Ce anume? MQ 
- Că de ce spuni că hotări, a 

a fost luată de şapte capete 'ga 
. mai uşor puteai spune că a fe' h 
]uată de ... patrusprezece picioare. 1. ...... __________ ..... ~n 

~â 

abonati "Brav;;! ~i 
!!III _________ ..... rQ. 

apare ht fiecare săpfămâ" 
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