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natu,a~ vorbesc despre 
protector al CuloTilor. 

de a nu It VăZllt, dt a nu 
de a nu stllli de linta 

, a Idcut ca untle animal, 
thtmb: culoarea t:on/orm 
, InconjQrdtor, uniformânâu

fenomen ce apare nu .. 
sunt in perlcoJ, indata 

Q trecut, lşi reia« ade-
10' cuioare. 
mlmettsc Plollc/or, care 't 

mat alti fn ,apoI tu rUt 
superiori ,1 in/ulo'i, li 1010-
~amenlt, distruzâ/7du·şl plin 
f'l' sona/italta. 

tmtdtat dupa Unirt~ când 
IImpelll, In funcţiunllt d, 

lod numili CQ şeji - de 
secţie, Sftvlc/u, etc. - Ro. 
a/laii tn functiune in ma .. 
UIIJrlt nrajorttate« din d 

Intr'o dulce slmbJozt1 CII 
avea" sentfrnentut na

i'" o bun' partt din 
cu câte o unguroalcd 

maghlarlzatd, traiesc şi 
In mediul minoritatilor. 

minoritaTI. rămaşi 
reehea sii1pdnlre, SQU numili 
dupd Unire, InstinctiV, pen
rtpctra, tlll inCepat sa practl~ 

protector. 
londul mOI al, pen

tn gratia şefi/lor, 'P,acti
ll.7!Pnl.f:1r#'n. punandu· şi ~I'tl 
. de g.mă şt execut{Jndca-o 
drdlnele primite. ,Când ,Infrd 
ştluml, saluta cu 'tHz · .. Să 

amfl Qşteaptd -tirtilne, 
'ori JlafeaZd slt1tJlclft
'ldu&{Jndu.~ 'Copiii, pe 

nu f.a Văzdf. -âdmlfându-t 
dacă ;tşade pros~. -efe. 

raul/at din acest mimetism 

. ·'lIitfVnT111 de fund/ionar lIchtle, 
numaI momentul 
a-şllull adevdrata 

jiJra sentimente de 'Ura-
. devotaflUnt, de 'Itamate 
1101 ; 

tit şeI' tip F/ftchs. 
~mol'"''',''' jaţă de superiori 

de inferlorl. lapt ce 
după CI au Intrat In 

Statul.igeneralille . tintle 

înteleeând să-şi ,paslreze 
nea/tera/do se ptlzinttl 

sefi/", cu demnitate, salu
..." •• t.lU .. L dar nu slfllIamJc, îşi 

combătând o 
c4nd nu este 

adlVdrul. 
de aetastd atitud 'ne .. şe
de a jt perlall, ' au 'in-

reactlllneze taxâtUJu .. i de 
14C100da-(ln • .ambrd. 

...propriile mtle urechi 
oulorltdţi • .fiJn ·JooIlli· 
că numai minorttarll 

-- -
;: ~-
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Preblema succesiunii. 

Corvoadă sau plăcere? 
- o analiză a moravurilor p9litice - . 

Se spune că guvernarea e o sar
cina extrem de grea. ŞI dacă am 
crede spusele celor ce au avut ne· 
noroci rea să fie însărcinaţi cu a
ceastă misiune apoi ar trebui să 
deducem că intr'adevăr că guver~ 
nares e ceva penibil, e o corvoadă 
ingrată şi care te sacătueşte ele e
nergIe, d~ viaţă şi pungă. AŞI ne 
mărturisesc obiditii pe cari vointa 
natiunii J.a silit să fie deputati, se
natori, miniştri, etc. etc. Democra
ţia probabil că e o turmă extrem 
de păcătoasă şi de cinică de arunca 
tam nesam pe umerii bieti/or oa· 
meni atâta amar de greutate. Să 
sileşti un biet om să se ocupe de 
treburile tale, e o glumă de prost 
gust ••• Ş; totuşi cât! se îmbulzesc la 
aceste .. amare demnităţi '. Câti bat
jocoresc "greua sarcină a guverna
rU" şi totuşi ce multi se oferă să 
o accepte. Unii mai destepti ca altii. 
Unii mai dornici Cil altii da a se 
sacrifica pentru binele Natiunii. Pri
viţi acum, în prej3ma plecării gu
yernu~ui 1îberdl. ce splendidă verifi
care - afirmatiilor noastre de mai 
'SU~. Ce admirabilă frământare, ce 
deşăl1ta·te declaratii, ce stupide o-

ferte bietului •• pOpOl Ci de a·1 ferici. 
Liberalii. deşi epuivfi până in mă· 
duva oaselor şi secătuiti da energie 
(dar p'ini doldora de p3raJ*" căcă· 
Iău. vorba lui Vodă Caro) 1) totuşi 
nu se indură să plece. Li·e milă de 
biata tară s·o lase pe aite mâini 
şi .•. se oferă ei să o ferlcească şi 
pe mai departe. In recentele decla, 
rafli facute la laşi de d. ministru al 
artelor, Iamand i , la inaugnrarea unor 
pivnite in celebra rfgmne Cotnari 
(cunoscută fiind pr€dllecfia dlui la .. 
mandi pentru aceste vinuri), s'a a ... , 
nunfa~ o nouă guvemare liberală. 
Aşişd ea d. Inculet la Chişinău. 
Restul ministrilor fiind mai pUfin 
vorbăreţi şi fiind şi în conced.u DI~ 
s'au pronunţat încă •. Insă mai a" 
timp. Căti de altfel şi d. primminis
tru G. Tătăresru' spunea, pe când 
cu h:Sferia cafenelei că va ,munta 
cu şase luni plecarea. ori. până 31' 
i::um in această privinţă I tăcut ehi ... 
tic. Dacă mai continuă să tacă şi 
<!~că o ft însărcinat şi cu facerea 
alegerilor, apoi ne.-a mai blagasJo. 
vif DumIl€zeu .cu patruaoi de re .. 
glm Ub.2ul. Aceasta nu-i §lumi ... 
-ci d4G păcate, are şansă de izbând~ 

Iiămesitl după 'Isarcin~ grea it 
guvernarh" vin (in ordim'a îns€tIl .. 
nătătii numerice a vOlurilor obţinut. 
In recentele alegeri judeţene) na
tional- fărănişlli, n!tiOl1al-cr~ştinif. 
V.tidiştil, gfOrgiştii şi h.jniini~tii. Ins~ 
probablJ (În caz ci vor pleca libe-
r.1lii) că se va jnterverti aceasta or
dine şi factorul constitujional va in
cerca o ucoalilie de dreapta", adică: 
national.creştinil, v.idlştil şi Qtorglş", 
tU. D"că ar reuşi o a ~tfel ° astfel 
de injghebare.căicându şi, natur,,!, 
fIecare plJţin pe ~oada ambitie! ....;;. 
ji'ar mai potOli putin şi biata tară, 
aceia adevărată a cărei fuflet nu 
e incă pervertit ti in care mai H
cAreşte 'nci speranta ,onşolJdărji W 
,;jUrii spiritului national. Ia oric~ 
cal se pare că .date flipd ult!mele 
ruşinaase manifesţări ale I'artidulul 
nafional· ţărănesc, Ţării it repugnA 
o combinatie a acestui partid a.că,. 
rut membri, unij, nici maj mult nlq 
mal pUtin vAdESC nok.orii sentjll)~n.f.? 
.comuruste. Dac.;). se va deb3rasa ~ 
ei - aici au cuvântul dnii Mamu şi 
,Mlhalaeh9 - âpoi şansele ar·fi cu 
tatul altde. 

e. h. .Jil. - ..- III" ..... un ,.,.,. ..-il.- .... tu' T.'-'''' b {Jud~ $, t ... >. 

Gânduri 
Dar 'fiindcă 'Vorbim de trenul 'Spc~ 

dalsportiv, fiebue sa redam aci o 
converSaţie - între un băiat şi ,o 
fată "- surprinsă in sară inainte ,de 
plecarea ·trenului spre Budapesta. 
Fata a 'Spus: 

-'- 'Cu ce bucurie mă duc 'Spre 
Budapesta r , .• 
~ "şi 'cu 'ce ·tristeţe teinapoiezi 

de l1colo!... - 'răspunse ,bărbatul 
ca un ecou. 

... flată dar, incii o dovadă ,des
pre gândurile şi-scopurile ·cu Clari 
Hsportinele"unguroici şi jigofci din 
Arad' S''aU dus la Budapesta! 

O leCţie pentru autorităţile cari au 
,autorizat trenul! 
~ ........ ., • """"'1IIIIIt •• 4; •• 

·sunf buni funcţionari, iar 7'Omânil 
sunt pro~tl functionari . 

Şi câRd Fiem/ne reo.cfloneaZd. 
Fiachsmatm ti provoacd câte o an· 
chetd. Ii -- nu ca in piesd - fie 
multe ori ti reu~eşte Sd-I mufe. 

Ne:lntltbdm: .Unde este IItspeclo· 
raI PreLl, eaTe ,.sa vadd lucrurile aşa 

. cum' SU-Plt 'In i fNUMie, ,inldtu,a"d pe 
aceşti FLachsmann', şi punând 'in 
dreptulile ce II se cu vi" _ pe Flemfngl? 

Phaed~. 

Sarjă, 

Trenul :special sportiv aranjat .in 
vederea matchurilor de fl.ltbol dela 
Budapesta, a fost ocupat în ,propor
ţie de 90% de femei, - hineînţe1es 
unguroaice .şi .jidoafce. Asta, - drept 
vorbind - inseamna că ~'a.u dus in 
Ungariadupâ alte treburi decât din 
'dragostea de sport, adică mai ,bine 
zis de futbol, ,căci în ce priveşte 
sportul, o anumită ramură a tIui. o 
practică în mod frenetic. Şi pentru 
a practica ramura aceasta nu e ne· 
voe să meargă la Bud~pesta să vadă 
matchuri de 'futbol! .•. 

Or;eutate 'ot1ată 
'in perioada ,~oOlpaniei,electorale 

.pentru .alegerile judetene, .un (cuoos' 
4ut .şi proaspăt itatăadvoc.at ;'.3.rădan, 
ia 'PUli mâna pe ,un doctor. OI ,m~i
n.işi hai ,cu,eLin judcrt,la;propa' 
,gandă.Sa .întâmplat ,Gă, ,au părăsit 
,la ,indemnul _avooatulni, _şosea.ua ca 
să ia, un. drum. mai .scurt> peste· ţ.trjni. 
Şi ,ghinionul . .a ,rost gata; maşjna. a 
nimerit intr'o baltă de noroi, de un-

. de Ilcav.ând, p.unct de _sprijin pentru 
roate, n'a mai putut :eşi. ,Până ·la ,ur
mă, a fost nevoie de o pereche de 

'. 

_ ....... UDXl __ ~ _~ __ _ 

, e..... • sa ara ~. · ..... or 
4 j 434 4 

cai pentru a e,şi din necaz. Reintors 
la Arad, avocatul ;~e lăuda.:., ; 

- Vede.ţi mă, ce ... ~reutate po· 
·litică am !Cu! ... Nici .cu !patruze~i 
de cai dela. .maşina doctorului n'au 
fost în stare să mă scoată din baltă ... 
A mai fost nevoe de ,doi cai,deei 
greutate-a. mea poli ti c:ă este egală cu 
42 cai ... 

- Şi nimeni nu protestează con
tra acestei cantitati .cnorm.ede ... 
'carne de cal?- .il,jntreabă. unul :r","u 
de gură ,in hazul celoda.lţţ. 

, •.. şl lproVtzO~;~ 
Un ziar 'local .el publicat, mai ~i

lele trecute următoarele: 
DDra Felida Ionescu, a,fost numită 

,pe ziua. de '2 SeptemQrie a.'C. -cu 
. decizia .No, '25940 . .1 Municipiului 
. Arad, . impiegată stagiară definitivi 
d. ·11 ..... 

,Acum, una din Qoui: 'Ori e rle~ 
.finitiv-ă şi atunci nu poate fi stagiară 
sau e stagiari, şi ~jlnci nu poate fi 
definitivă, qci. o ~otiune . esdude-fc 

'q:alaltă.. Insi ca mnorul prac~ica.fde 
... confratele trebuia să scrie~ impi~atâ 

,stagiari ,definitivă ,şi ... 'pro\"izorie t 
. Nu de alta dar ,ca umorul sol fie 
complect şi concurenta. perfectă! ' 



, . 
',>. 

, 
----- ,,"--~ -~- --

Pag. 2 Bra V o J Nr. 224 r 
luăn Nojiţi scrie: 

Iacă mă Mnier
curi pă la ujână 
ogiunsăi in ştafie 
/0 Arad că am. 
fost În peţit la 
ţiganii gin Com
lău, că am au-

zlt că aelo ar li o văduvă 
mândră şi fără bucurie carie 
ar vre să să mărice cu minie. 
Noa apu după şe agiunsăi in 
,taţie Înşiepusă ploaie fi io 
cum ieram cu clopa ge bu
cace În cap şpeculam ca ji
danu In duceanu gol cum să 
mă duc până acasă la domnu 

Ecouri din Alrnaş 
Foaie verde matostat 
Sârbu Ion s'a îmbătat 
Mihuţa s'.;l supărat 
Căci m·a lăsat # a plecat 

A plecat Într'o zi mare 
T ownai când avea parale 
Cu două camioane: .. verzi-. 
Ah Filipe să 1 mai: "vezi-. 

Brunu cu glumele 
1 s'au împlinit.,. lunile 
Mâna i dreaptă a zburat 
Şi el e gata de plecat. 

Rada a pus tocul jos 
Şi gcindeite~aşa frumos 
Ce să facă să mai stea 
Sau la "Mica" să O ia. 

Nădlac. 

dreclor să mă i,dentrlesc că - Zo. di mare "crai'" e "biraul" 
am vin it. Şi cum speculam aşe nostru. Se lauda in gura mare, zilele 
numai auzii sladă şi mă uitai trecute, că el "numai acum ,tie 
să văd cd şinie să slăgeşce şi c. 'nseamnă să trăeşti viata asta 

~ământeascdll. Asta desigur, după 
văzui pă biraiele gin şâclău ce a cunoscut pe Zuska Bartolo· 
că so apucat la sladă cu niş- me;ova din "şiroka ulita II c8re se 
ce trăgări gin şlotie carle eran laudă - şi ea. - că .d'aceia îi 
fÎ ii gin Şiclău. Apu gi şie place de • biraul

lll 
, că... umblă in 

gdngih că să slăgeau. Că tre- .. chimeşe de mătasă". Ce să-I facl1 
t.. Omul la bătronQ:le dă de •. totoaice 1 

gări zâşeau că ii dacă trăesc _ De D.rullvan Buina nu ne-am 
la Arad îs mai domni gicdt ocupat de mult. L-am lăsat în pace 
birău gin sat şi la birău nu pentrucă aşa am 'folt. Se 'fede fnsă 
io plăcut treaba aiasla. Am că el, in loc să.şi vadă de treabă, 
văzut că nam nişi O haznă lşl face de cap. Astfel, cu ocazia 

i L J 1" d" mortii Preşedintelui Ma.saryk, ft trl~ 
g n slaua or Ş1 mam us 'Ln mis o circular ii tuturor ftutoriliililor. 
oraş. E numa gi când am mărs rugându.le să arboreze drftpelul ne. 
io giacasă puliţeri gin oraş gru. Culmea a fost că "ordinul" era 
sor socodt că uoamini nu şciu trimIs prin servilorul judecătoriei (d. 
umbla pă ulită şi sor apucat ,ef judecător Ursulescu, ne-ar fi 
_ăi invete. Şî io apucat ca pă mult indatorat dacă l-ar trage mă. 

garulul ăla o urechi aUi 1). 
prun,i ,ii mişce. O tras nişce Asia ar veni, cam a,a: stat In 
dungi albe gi var şi numa pân- stat. De altfel, advocătelul nu este 
tră iele poace uoma umbla şi la prima S8 manifestare de felul 
lrieşe gi pd O Iălure pd şei- acesta. Că, ne amenlntă cu procese, 
laltă a ulifî. Ii binie fi Iru- nu ne sinchlsim. Cond 8. fost d-n8. 
mos aşe numa uoamini na Ianeciko la donsnl. să ne facă pro· 

ces, 8 8slgurat-o că n'a mal fi "pu. 
pre vreu să preşeapiJ şi vrea să" 'n .. Bravo 1- pentrucă .n'a"em 
să umble pă tăI locul să să voie să punem muieri in foaie-.
bage su roacile gila %mobile ŞU că esti .•• interesant? Ei, dar. ca 
ca să poală sudui pă f oleri. să.,ezI că aVfm voie să ne dăm 
Şi puli/eril ii cam apucă gi ,1 la ••. muIeri, clte,te numărul viitor. 
mânecă fîi bagă Întră dungi- - Tot despre Ivan cel Oroftznic 

trebuie să scriem. El şi 8Cum 1,1 
le gi var. Apa muierile nu are firma de ad'focftl scrisa in dOuă 
vreu să aşculce apa ţîulesc şi limbi: româneşte şi slov8ce,te. Cum, 
să ş/ăgesc CU puliţerll gii co- pentru el nu existi ordon8nta Pre
megie înfreogd pă uliţă. fecturU 1 SaUl n~l cine· o .•. aplica 1 

- Noa şama vaş mai scrie Auzim 1 
~ . 1 - Baei GyiorgyiciJ alduitu. In 

io numa tipografii cane ucră curând 'f8 fi băgal ... afară din can. 
la loaie or făcut şfraic şi nu torat. E mare păcat, pentrucă .,oce 
lucră numa nişce şogârţ şi ii de berbecuş ca 8 lui, nu vom mal 
săra,ii inciJ nu şeia lucra aşez putea ftuzl. 
iuce. Numa gi aşeia să nu - Serviciul veterinar 'II comisi8 
uita'; gi aboliment. ala de ... maximalizftre (dacă există ___ .... ""'f~MII._ ...... _ ... _ •• __ ... ot .... w_ .. ,_ n. nI) ar face bine dacă s'ar OCU· 

B d p8 putin şi de macelarii, cari vind 
ra produse aUerate şi foc de scumpe 
Noa, acu totuşi pare c'a mai in. in piate. Prea s'au obrăznlcif ... dom. 

viat Bradul. Ofiţerii sau reintors din nU "henleş.lI. 
concediu, Nuşi a venit dela băi, Iuţi 
e mai veseli şi se pregăteşte pentru 
nunta dela Paşti, ştudentii lu Bozi 
au venit la işcoală, cinematograful 
lui Schuster cu 5 kile de benzină pe 
oră s'a deschis şi d.şoara venită nu 
demult dela cursuri de stenografie 
din Bucureşti poate si se distreze 
de minune. Infim:, după atâta amar 
de vreme, are abea acum primăria 
... golitoare, astfel ci pe iarnă nu vom 
avea praf pe bulivardele Bradului. 

- Printre oamenii cei mulţi de' 
viitor mare ai Bradului. desigur că 
este şi viitorul Dr. Miki. 

- Ce-o mai fi făcând oare jido· 
voaica. aia dela Oradea, care vine 
din varătu vară pela Brad sâ guşte 
aerul proaspăt de munte? 

Igriş 
Igrişenii, şi-au pus toati nădejdia 

în noul primar, Mihai Jicu, şi'n noii 
consilieri, care spuneau ci de vor fi 
aleşi vor descoperi toate relele făcu· 
te de fostul ~Chinez· de tristă amin· 
tire. Până'n prezent n'au făcut nimic. 
AŞ3. că. ne indreptăţesc si credem 
că. vom române numai cu promisiunea . 

- Să fie adevărat ce vorbeşte lu
mea 1 Că, Primarul, este văr din fra
ţi cu subprimarul, cumnat cu un alt 
consilier, alţi doi consilieri veri pri
mari, doi preoţi ambii membrii de 
drept. Apoi dacă este aşa, atunci 
trăim cu adevarat intr'o republică. 
depe malul_ Mureşului! 

" 

Baia de criş 
--"7 o duduie - I - oare ce a 

căutat ffili într'o seară prin cimitir 
cu un tip oarecare? 

- Cică la petrecerea mutllor 
a fost o "armonie- nemai pomenită. 
"armonie- ~are de un timp incoace 
s'a instăpânit acolo ..• Iar când a 
fost la "fotografiat- .armonia- s'a 
transformat în .c€arfa tigănească ! ..• 

Chfşlneu- crlş 
Tovar~şul .FliiO;>1I propriefarul· 

.. Casei de moda- - este tare nu 
ştiu cum: in vlh ina magazinului său 
a arapjat o serie de porcelanuri in 
culorile ungureşti. Oare n'ar fi bine 
ca autoritatile să-) cam facă vânt 
in Ungaria dacă îi plac atât de 
mult culorile ei? . 

Şeblş 
Domnul dela telefoane este rugat 

să fie atent la venirea iemei pe 
când stâlpii vor fi înzăpezitl . Nu de 
alta dar ca să nu ajungă şi el pe 
urmele lui Latco. 
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Hilmaglu 
- Unul - nu ştim sigur dacă-1 

de pe la noi - a spus că-şi cu· 
noaşte nevasta numai după panta
loni. Dar n'a precizat dacă după a 
lui sau după a ei. Am vrea să ştim 
precis! 

- Un tânăr, care se cam invâr
tea pe lângă o duduip, a ascultat 
de mamă-sa - şi bine a făcut I -
care i-a zis: 

- Mă, să ai griiă să nu ti se lege 
tn cap e'apoi n'ai ce căuta pe acasă 
ci mai bine să treci in Ungaria cu 
ea cu tot t 

- O combinaite americană. O 
doamnă are o soră şi barbatul doa .. 
mnei un frate. Se pare tnsi că so
ra doamn~i şi fratele domnului cam 
impletesc fuioare împreună. Se pa
re insă că mama ei a cam prins 
de veste şi le-a incurcat totull 
Cu vanteşU ••• 
nu ne-am mai ocupat de mult. 
Acum iată că ne cade pe ... tavi, vă· 
maşul Ioan Adoc, dela vama Cur
tici, originar din Socodor. Despre 
activitatea acestuia a fost sesi~ 
zati· şi primăria prin reclamaţia 
inregistrată sub ~o. 22509/1937. 
Metodele cu cari lucrează acest vă
maş sunt din cele mai ingenioase. 
Nu insistăm asupra lor, dar cerem 
ca primăria sa cerceteze ce avere a 
avut Ioan Adoc acum 7 ani când a 
venit dela Socodor şi ce avere are 

.'-

Bacus şi Amo: ul 1 
Mulţi spun că Bacus fi A.morul 

sunt 
Noi, ani la rând am lost nedes~ .
Si n 'am fost niciodată suparap 1_ 
Fiindc'am fost tot timpul fericili. ' 

Uf% trup de fată fi· un pabar tU 
E tot ce poate fi mai dulce şi di' 

Dar dacă vremea m'ar forţa vre· 
Să fac numai cu unul cârdaşie, 
Declar că mă lipsesc de orice fa' 
Şi mă 'nfrăţesc cu Bacus pe 

In dragoste când nu mai reuşqti, 
Voisul Bacus, fruntea li o săTUI<i BC 
Când ai cincizeci de ani, nu mai 

Dar poţi să bei, chiar dacă ai o 
(V.) GION V 

Judecată. •. dreaptă 
pen 

Oamenii de serviciu deu o' iJld1 
tutie publici şi de cultura au 
conducerii - nu i vorba de 
cerea primăriei - să li se ac 
ajutor bănesc in vederea in' ~ 
~n~lui şcolar .. Un ~u~c~onar i 
1 S au adresat 1n pnma lDstan~ 
răspuns: 

- Ce vă trebuie vouă ajulP! 
voi nu sunteţi obligaţi s.i vi : 
c?pii. 1.a şcoal~, pe. .când eu .;, 
sa mi 1 dau din OflC1U t' • ş'apilo' 
eu u'am primit ajutor nici ~ , 
mii lei de copil ..• 
Mă rog, adică ne rugam. 

priveşte chestia cu "din o6ciu' .. 
mostră de judecati superioari II 
ta cireia trebue să ne inc '. ~ 

J!IIII------(~~h MurAturI de castrav 1\1 

numai cu oţetul de . _ 
incercat 

"VINOTE 
produsul <:ooperaa 
tlvel podli[orenl1or in 
din Arad P' 
Str. Cloşca 1. Telefon 1 (1f ca 

Toti tI tigani? 
. Intr'o altă notă publicati de ,rit 
ziar - ni se pare că s'a abalUl '~ 
- scrie:. . 

II Dumineci a avut loc 
constituire a romilor din ' te 
şedinţi a luat parte: pr' cat 
general al romilor din Ro . pr: 
Nicolescu, dnii Dr. Romul !!la 
Iosif Vulpe. primari, Traian C 

chestorul politiei lOCAle,. ,. 
Nichi, secretar general la J1l ,ne 
Nodelcu, Voiticean, Vă~ ~c 
Teodor şi mai mulţi mere la, 
organizaţie." tal 

Cu alte cuvinte - dupi ( 
nostru - toţi cei de mai sUS S I 

"ldică ţigani. Oare cenzura' ~ 
mic de spus la cele scrise. 'ge 

acuma. Nu de alta, dar după infor· C·t·t· . .... A dil!'ei 
maţiunile noastre, este proprietarul I 1 1 ŞI raspan ~ 
alor 13 J' ugăre de pământ, pe cari 8 : fI.t ,,'1" 
n;u~l;e"~a~r~f~i~a~v;ut~î~n,:ai~n~te~c~u~7.a;n~i~ ... ~~-=;;;;:; ........ ~.u 

l?ostăuăria Oajda 
cele mai . ( 

• cele mai bu ~~ 
cele mai efll :~ 

str. Gen, Berthelot 8, peste drum de fea- lIh 

Irul (omunal. Se poafe cumpăra cu Uuretul . .J 
. InhfSnl~ t .. __________________ ._-.,.a~ 
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Tot e • 
Şl nou interesant! ce 

-------------------------

tiune pentru reintroducerea lui. In 
ce priveşte căsătoriile mixte, s'a arătat 
că în regiunile noastre, dintr'o sută 
de căsătorii incheiate de meseriaşi 
şi muncitori, 40°/. sunt mixte. Intre 
intelectuali, procentul celor căsătoriţi 
cu minoritare este de 35%. Nu·i 
vorbă, stăm bine. 

~-------------------~ Bra~o! 
apare în fiecare săptămână 

Director: 
SIMION MICLEA 
Telefon: 10-83 

, Redacţia şi administraţia: 

: ARADt Bdul Carol No. 12. 

~i, Redacţia şi administraţia din 
ta, BUCUREŞTI: 
~ Piaţa Lahovary Nr. 5 et. m. 
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In judeţ: 120 lei anual 

Pentru: instituţiuni publice, societăţi 
o· industriale şi comerciale, intreprinderi 

iU şi firme: 1000 lei anual. 

- O. VICTOR BERCE~NU, 
II mai este reprezentan

~: I gaz.tel uBRAVa 1" la 
In~ .dea. Prin urmare ori-

angajamente, sau in~ 
ut~ slri f'cut. in numela 
n Izet •• "Bravo IU de VIC

I , OR BERCEANU, nu vor fi r cunosoute. 
- Antraxul şi pesta porcinii hân

III, • ro foati tara. După ştirile date 
ministerul 8grtcu~turn, eplzoHa 
IIIltrax e semnalată in 60 judete, 
pesta porelnii în 68. (Avem in 
i 76 judete in lotal, numarul Ju· 
lelof contamÎnate e spăim&ntător 
mare .. ) 

- Stabiloplanul este un nou 
d, avion, inventia unui pilol 
ân, Filip Mihail. In cursul 
. incercări dtl sbor, invmtato· 
s'a prăbuşit, alegându-şe cu 

raa clura mânilor, picioarelor, a 
,or inalui şi ochiului drept tlCrTS. 

pruent pilotul este în afară 
I 1 pericol, aşa că mai poate in

ca un nou sbor, eventual o 
, cădere. 

- Un mare magazin englez ~ 
~ 't un premiu de 50 lire (44.250 

pentru clientul care va găsi o 
ă in reclama făcută de acel 

azin, care să nu fie în confor. 
te cu obiectul vândut. O doam
care a cumpărat o rochie plisee, 

IID prezentat a doua zi cu catalogul 
ul Illână şi a arătat că in desemn 
iao câteva pliseuri (indoieturi) mai 

decât în rochie. Direcţia ma
in ,nei i~a plătit fără vorbă suma de 

,tu ~e clientei Istoria a făcut mare 
,eIll lai dar magazia a realizat o pu. 

tate imensă. Să mai spună ci
a ci reclama nu e sufletul co· 
I lui. 

Il Micul Rege al Iugoslaviei se 
it. 'ge că are prea putini bani de 

nar şi a cerut cu prilejul re
Uli ;:i saI: a?iversări de 14 .ani să 

.ts.tt Sa lDveţe o mesene care 
,Bi permită să câştige dinarii... de 

,are nevoe. Regina Mări oara a 
'at în dependinţele palatului 
'.Belgrad, un atelier de tâmpIă-
l.1t micul suveran învaţă cu 

c.ă aceasta meserie bănească. 

,Grănicerii bulgari ~ voind 

bu .:nlte U?el~ vase ?in. mediterană 
apuca ŞI trag ŞI el asupra va

liti [româneşti de pe Dunăre. :Re~ 
.:herul.Gherdip" a fost atacat 

!4lve de foc din partea 'grănice. 
bulgari, rănind doi pescari. 

~ulul României la Rusciuk a re
,t cazul autorităţilor bulgare, 

au început cercetările. 

- Quesnay, directorul general al 
Băncii ReglementeIor Internaţionale s'a 
inecat intr'un lac din apropierea co~ 
munei Saint Omer. în timp ce făcea 
baie. D. Quesnay moare în vărsta de 
44 ani. El se afla în vizită, la Ma
reau, director general onorific al Băncii 
Franţei. Iată o moarte, care nu prea 
a fost demna de un director de bancă ... 

- Vulcanul Kliutcevski, din regiu
",a Kamcialka, se afLă în plină ac
tivitate. Lava ce iese din vulcan se 
scurge pe ambele versante ale lui, a' 
jungând la o distanţă de mai mulţi 
kilometri. Cenuşa aruncata de yulcan 
a ajuns până la o deparare de 40 km. 

- Un om bogat din America, 
statul Oklahama se afla in vilegia· 
tură. La inapoiere nu şi-a mai gă· 
sit casa. Nu, i venea să creadă o
chilor. Se informă pe la vecini şi 
află că in lipsa lui, casa a fost de· 
montată sistematic şi furată cu tot 
ce conţinea, de nişte bandiţi, cari 
au fugit cu prada lor. Ex proprieta. 
rul n'a mai gasit decât temelia. 

- Pentru ci a refuzat o mo
nedl dd 2~O leI, un tutungiu nu· 
mit Alexandru PeHy din Cluj a f03t 
dat în judecată şi condamnat la 
trei zile închisoare şi 5000 lei a
menda, pentru delictul de discredi
tare a monedei naţionale. 

- Peste muncitorul Ioan Sza~ 
b6, dela cariera de piatră Toky din 
Cluj, s'a prăbuşit o stâncă de câ
teva sute da kgr. precum şi câteva 
vagoane de pământ. 

- La 16 Sepfemvrte Radio 
Tokio diluzează un tconcert de.,. 
broaşte, care va fi transmis d. 
posturile germane, engl.ze şi a
mericane. Se par. că broaşttlle de 
p. malul fluviului sangani sunl 
Bunt excelente cântărete al căror 
răcăit ".xtrem d. melodios. O· 
PQratorul pleacă într o barcă pe 
refu. iar microfonul e plasat cât 
mai aproape de corul broaş}elor. 
, Va fi un concert original'. Postul 
nostru de radio/uziune ar puttla 
adopta sistemul ,t in loc de mi •• 
unăturiJe atâtor cântăreţi ,i cân
tăret. lipsite total de voce, in lo
cul vechilor plăci de patefon şi a 
veşnice lor ameninţări pentru n.· 
plata taxelor, să transmitd astfel 
de concorle original. fi poate mai 
melodioase. 

O delegaţie de săteni din comuna 
Chinteni, jud. Cluj, s'a prezentat la 
spitalul epidemie din duj, cerând 
ca un medic să vină imediat în co· 
muna lor, unde de 14 zile, febra 
tifoidi face adevărate ravagii, fără 
ca autoritâţiIe sanitare să ia vre~o 
măsură. Medicul de serviciu. dr. T. 
Vidican, a arătat că fiind singur nu 
poate părăsi spitalul, aceştia revol .. 
taţide refuz, mai ales că au mai 
fost refuzaţi şi de alţi medici, au 
căutat să-I răpească pe dr. Vidican, 
care a scăpat din mânile ripitorului, 
cu ajutorul alor doi gardieni. Cazuri 
de aceste - triste - se întâmplă la 
noi t unde avem atâţia mediei şo
meri, şi atâta administraţie. 

- Fetiţa Barbara Gross, 'din co' 
muna Sipet, judeţul Timiş, jucân· 
du*se în curtea casei părinţilor, s'a 
Înecat intr'un butoiu cu apă. 

- Primarul Gheorghe Milo, din 
comuna Foeni, jud. Timiş, a tras 
un foc de armă pe fereastra adver
sarului sâu politic, Pavel Bogdan, cu 
intenţia să·I ucidă. In cursul per
cheziţiei s'au găsit la domiciliul a
cestui furios politic, 23 cartuşe, pre· 

cum ş~ arma cu care a tras. Este 
interesant de notat că arma aparţi
nea primăriei. Organele în drept, 
cercetează cazul. Iată un nou sistem 
de a rezolva orice conflict politic ... 

- Un violent ciclon a bântuit 
regiunile de sud vest din Japonia. 
Taifunul (vânt care in limba ja~ 
neza lOseamnă diavol) a ucis 24 per
soane şi a rănit alte 98. Au fost com· 
plect distruse sau inundate. Se vede 
treaba că bieţii iaponezi au parte 
din plin de toate: răsboi, ciclon tot 
la câteva zile şi câteodată un cutre, 
mur. Ne mirăm de ce vreau să sca
pe de insulă şi să ia în stăpânire 
continentul? 

.- In .Ungaria 49 la sută din pa· 
?Iant~ll 1mbelşugat al ţării se găseşte 
lD .m~na a 11.000 de mari proprie .. 
tan, Iar peste 3.000.000 de ţărani 
trăesc. adevăratâ viaţă de cerşitori. 
AceştIa nu pot da copiilor nici o 
bucati de pâine, nici o h.aină fări 
învoirea stăpânului., Trăiesc o adevă, 
rată viaţi de şerbi. Peste 3.000.000 
de ţărani maghiari trăesc în colibe 
de pământ fără vetre. Rândurile lor 
se împuţinează în fiecare zi datorită 
diferitelor boli cari fac victime Ctl 
nemiluita, printre cari cele mai viru, 
lente sunt tuberculoza, enterita şi 
grozavul flagel al mortalitiţii infan. 
tile. (Mai zică ungurii dela noi ci 
aici nu e bine!) 

- La Mamaia - Sat lângă Cons. 
tanta, s'a prăbuşit uu aeroplan mi. 
litar, omorând cei sase aviatori ce 
erau în el. Cei omorâţi sunt: Co4 
mandor T eodor Alimănescu, subIt, 
Bebe BăItăneanu, maestrul Const. 
Negoescu, telegrafist Mircea Benescu, 
adj. Ion Bără şi adj. Mihai Hrişcan. 

' .... La Cluj, Vasile Mera, proprie
tar al numeroase linii de ,autobuse 
din Ardeal, s'a împuşcat şi a murit. 
Avea 42 ani. Se spune că s'a omorit 
deaceea că in urma înfiinţării autobu, 
selor C. F. R. şi a perdut averea. 

- Teatrul Comunal a fost con
cesionat pe intreg anul Asociaţiei, 
Ziariştilor şi Publiciştilor Români din 
Arad. Deci şi anul acesta Aradul va 
avea reprezenta ţii teatrale din cele 
mai bune şi eitine. 

, - In COmuna Şteiineşti, la vi
ile Antonaş, merii aU dat anul 
acesta, a doua oară rod. Fructele 
sunt ceva mai mici, totuş destul de 
denoltate, ca in cazul unei toamne 
lungi, să ajungă la o desvoltare 
complectă. 

- După O statistică americană, 
bugetul aeronautic total a 56 naţiuni, 
pe anul 1937, se ridici la fantastica 
sumă de un miliard 750 milioane 
dolari, ceeace în lei româneşti face 
cam trei sute miliarde. Se subliniază 
că producţia mondială din acest an 
se ridică la 28.500 avioane, Producţia 
a 11 state pe primul semC!stru al 
anului, se evaluiază: la 6277 aparate, 
între cari România e trecută cu 40 
avioane. 

Bătrânul Costachi Ciorbaru, de 
73 ani din satul Cotova, fiind beat, 
şi,a spintecatabdomenul cu un briciu, 
scoţându·şi intestinele şi tăindu le În 
mai multe bucăţi. După patru ore 
de chinuri groaznice bătrânul a in
cetat din viaţă, 

- Camera agricolă din Arad, a 
hotărât ca pe viitor sătenii să samene 
numai gâu sdecţionat şi curăţat de 
impurităţi. 

- In pIăşile Ineu, Chişineu Criş 
şi Târnova, unde recolta de grâu a 
fost mai slabă camera agricolă va 
împărţi grâu de sămânţă cu 450 lei 
suta de Kgr. In primăvară se va 
imparţi câte o jumătate vagon să, 
mâo? de trifoi ,i lucernă. ~ 

. - La sfârşitul acestei luni, se '\l'a 
ţlDe la Buteni o expoziţie de arte, 
pentru a se alege animalele ce vor 
fi trimise in primăvară la expoziţia 
din Bucureşti: Astfel de expozitii 
se vor organiza şi'n alte sate din ju. 
det. 

- 95 maşini agricole vor fî cum. 
părate de camera agricolă şi distri~ 
buite satelor. 

- Din comuna Rogow din Po. 
loniat au fugit toţi jidanii, iar rabi
nul a vândut sinagoga unui locuitor 
care a transformat·o în vilă. Ce bine 
ar fi daci pe toţi jidanii dela noi 
i ar apuca un astfel de dor de duci ! 

- John Billingsley din Georgia
America, s'a insurat. Totul omul 
se'nsoară, dar cetăţeanul numit in 
momentul căsătoriei sale avea ... 104 
ani. După cum se vede părul alb 
nu e intotdeauna semn de cumin. 
ţet.'lie! 

- La Paris, Două palatet unul a 
asociaţiei fabricanţilor şi celalalt a 
muncitorilor in metale, au fost a
runcate, inaceiaş clipă in aer. Cei 
ce-av pus bombele, până acum n'au 
fost descoperiţi: 

- Jucătorii echipei de futbol a 
A. M. E. F. A. din Arad, numai cu 
fuga au scăpat de:furia "iubitorilor" de 
futbol din Petroşani. De, căte odată 
pericolul nu e numai pe teren 1 

- Gimnaziul "Iosif Vulcan· din 
Arad, a fost transformat în gimnaziu 
comercial. Elevii inscrişi in el. 1. vor 
învăţa materiile comerciale, iar cei 
din el. II. m. şi IV cele de gim .. 
naziu regulat. 

- Un automotor ce venea din~ 
spre Brad, a tăiat, după ce a eşit 
din gara Răpsjg, 28 oi. Se cuvine 
ca la. pasajele de nivel - rămpi -
să fie pază, ca să nu se mai intâm
ple oamenilor săraci astfel de pagube. 

- Mihai Cionlo, din comuna 
Modoş, Jud. T1miş.; a fost declarat 
mort de bălrânefe şi prin urmare 
s'a procedat la Inmormânhuea lui. 
Dar în Hmp ce preotul oflcla slujba 
Inmormânfărli, oamenU 6U auzit 
sgomote suspecte in sicriu. Spe
riali au deschis sicriu! şi .mortul
s'a ridicat întrebând ce-I cu al&'8 
lume, apoi a cerut rachIu. După 
2-l Inghifări Il Incepu' să umble, 
far 8 douo. li .'a dus să-şI coseasc8. 
ofod! 

- A apărut: "Buletinul săptămâ. 
nal" No. 29 din 12 Septemvrie 1937. 
Din cuprinsul acestui numar extra
gem: Există o rasă românească? -
Insemnătatea Micei Inţelegeri. - Ca
zul Greta Garbo. - Manifestul lui 
Paderewski. - Gelozia motiv de di. - Asociaţia "Astra" şi-a ţinut 

adunarea generală la Timişoara. Intre 
problemele disctate, după noi cele 
mai importante au fost privitoare la 
portul naţional şi căsătoriile mixte. 
S'a arătat importanţa costumului 1'0-
mănesc purtat prin satele noastre 
acum 70-80 ani, hotirându.se o ac· 

,vorţ. - Fruntaşii muzicei' ruseşti. -
Casanova. - Reclama în societatea 
contemporană. - Cultură - Juridice 
- Feminine - Cinema - Humor -
Roman feuilleton. - wConcurs ştiin· 
ţiEic cu premii" - Buletinul 10 

imagini. Preţul lei 10.-
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'Viaţa ~politică 
[Micalnţelegere ~şi Ungaria - (:>retenţia'-Un
tgariei :şi'atitudinea Mieei 'I'nţelegeri 

- :-Dela redacţia noastră din . Bucureşti -

· ,După cum tim schita' ln numărul 
(lrecut al iiarulul nostru, 'Mica lote
!Iegere. coosecventă atitudinel fixată 
"acum -17 . ani. când .. s' a . consfituit, 
· manifestă . un' robust paetfism. ea 
'insăşi fiind,' prin blocUlcare-l'rep-
rezlnlă O chezăşie' de netăgăduit a 
securitatii păCii europene. România 

I fiind Statul cu-eel mai ,lnlinsi terito· 
('iu ,Lcu- cea_lllai r -mare )tpopulaUe, 

,Jn plus.·det.aceasta,·alând două·gt'a~ 
.,rdte ._, la 'est~,i r.yesl c_ ,?a. loăror 
r,sjgUl'ft~ă",ecinU' 'I'especHvl ~lle Cftm 
· .ig8due8c,~lIl'e .oarecum un 1101 pre

-.de' '8bsurdilatea pretentiei de revizu-
--fre 8 unei" dre-ptell istorice Ace8sta 
·-k>tuşl, nu ·inseamoacă 'fratativele 
·,duse' 'de d Jmtonescll' er'1>ulea cu· 
~prinde, şi 'O e,enlua'ă ~i$Cu1ie'8 pri-
1meior,do\lă pretE'llt;iflminlite. Mica 
·Intelegere Jşi Stelele 'componenle 

-IIleillteleg6od .. să ducă tretative decât 
'"'asupra· colaborării economice. [nsă 
grofii din pustă sunt oameni, (u·so· 
colilli ,inu după pace şl- tihnă_ Jin~ 

_ duesc ei, Ci după, imellsele -,moşii 
pierdute" aşa că .•. ~ocolesc .. merE_U. 

e. h. n. 
ponderent. Şi cunoscute fiind legă- _ ~ Preşedintele . _ i tiberator "al 
,turile -\>consflnlitetprintr!un~tractat cCeloslQvaciei, Thomas G. Masaryk; a 
~iBhGehoslo,aciel cu U. ·R. ,5 •. 5. - r.mcotat .. din viaţă in' T3rstade87ani. 
.,eclna noastră dela Nistru.' ,i rIMe . lalea poporului c.ehosl(j)Tac e!Stemate. 
Jugoslovld.cu,lllaliat consfintite OŞiŞ·Toa.tă\Aara,~e.. in .doliu. 
derea prlnlr~un -recentI traclat . .de , _~ In Rusia' Sovietici, arestările şi 

~,amici~e, se 8şt~pta două alternatile- 'executarea'1runtaşilor' -politici; bolşel ,.I11uepreIAndu·se Jntentionat lenden· 
d t4 '·viei, c"Ontinua cu metodă: intr' o 'Să ptăI 

,.tios ..-·ca.ne extstân -,un· pune e "'mână, -mai mulh, 'in cea 'următoare 
,.,edere unic ,al Micei Intel~geri. Cum t· 
politlea externi a unui Stat e in ~<mlli 'Puţini' 'Şi' apoi'iahlşi dela . 'ince 

,primul rând proprle,cfl o Tezulionlă '1mt,'Probabil~8e pregăteşte 'O stăpâ
"a suveranitălii el, nalurel că eadap. nÎ1'e' nouă şi -Stalin vr~a' să ' curete 
: IOOi 'pe lângă legăturile traditionale 'ţara de oamenii' vechi, iar cindva 
.şi cu interesele eimomerdane. reale. rămâne singur se va 'executa şi pe 
-Or/ in~'acest cezenlltur81'ca Mica -ICL) Dr~pt.!e că -n'arul'nici ~cat! 
'intMegere să -aibă' in ,edere. in pri- ._1 Comandam~ntul' trupelorjli~ 
mul rând, obiectivul ei propriu, şi "pofteze tiin China, a "'anuntat ->că 

"nU numai după, 'aceia tftacă "conjuc- printre' soldati -a izbucnit-' o 'puternt
~·tura'p()lillcă ecfaVOfabilă şi i 'Mere- ,'că-',ptdemle1de'holeră;'ln _ primele 
't'esete eolneld,. să caule'8da1iiree- iile~s'au; mr~gtstr8t' SO'11lorti. 
'tive ,sau 8' afrage;,in-orbila. ei,'pbli· - ~In~ timp' ce~.a -'noi, '11luncUo
Htiea -externă .- a:5tatulul amic.; Dar 'rfmea 'înstigală' (de câtl'f8 jidanl, ~S~ 
cum aceasti e o chestiune -de -pre- sbate 'penII u .p6ce& p:nlruda, putea 

>sligiu,'natural, 'că o .a5lfel. de ehes- "ddea mai "uşor ploeon'comunismu
t ltiune' tnu .s~ a' -pus' .spre stupoarea ln- '-lu', ~muncitoril -englezi,' adunett 'in 
· deosebi; ,a. .uoei :marl deroo~alit'oc- "congres general, 8U- aprobnt o' pa
<: cidentale. ")iHcli ldeinarmare' cu '0 "majoritate 

Aceste subtile·probleme·'ftu lfor- de S.544.000'l'oturi. 
-mat'JN'ologul confefintei.oel8~Sinai8, - ~ln Italia s'a -fikul o lege 
• :·desbălutei CU1!UX·-de argumente /',şl ,_contra.,. rn~ştelor.f Prineceastă lege 
1.Waluri ~pl'e88 europeană. Se oăute ministrul 'de fnt~rne este Autorizat 
~ parei intentiGnaln. ,se . ,strecura ,iO . să dea' toate .foate îndrumările ce 
. dDiluell(ă in" această directie. NUrPo- -le crede nec€,sare. pentru stâţpirea 
menea nimeni nimic de,8Uludi8e~ pe muştelor. Este şi natural sa se por
,Care Mica ,Intelegere, .ayea. să o la . nească' o ~ luptă contra "acestor - ln
Jată, de Ungana acum câ.ndaceas1ă sede: murdare şi periculoase, "şi 

. iată .se"svâccole,te in spasmele lU'!el cari se'nmtdtesc' ingrozttor 'de' repe, 
Jnce"lludint.Vrea. eu .orice ,chip - de: O singură muscă, in 'timp 'de -6 
,că ~ot.e la modă - să .se desco- săptămâni, dă 'naştere' la peste un 
,.oorose8scă de.dauzeJeJratatului deja 111Jlfon jumstate de 'li'~te' muşte 1.,. 
Trlilllon. Nici mal mult nici mai putin _ In China şi Spania i"ăsboill1 
wea ne8()ftfat -egftlilttte ·de drepturi 'continuă cu aclrlaş furie, 'izbânda'1lind 
la Inarmare. Se svonea ''Ilu'demult suceesiv, când de o parte când 'de -.Ita. 
,d ,.rea -să imite 'gestul lui Hitler 'Doar în Spania naţionaliştii inainteazi 
care a sfârtlcat tratatul dela Versaillu 'mereu: incet 'dar sigur, comuniştii "vor 
şi nud recet'\tal 'Austriei. los8 cum ~fi învinşi. 
e 'jncol'ljurată de 'Cele trei State ale _ -10 ultimul!timp, în macea' Egee 

:Mieel'Intelegeri, eareşi-6u "8firmat . au,lollt 'Bcufundatoroai . .mUlte vapoare. 
decis 'incă odata vointa respectării . Scufundarea a!fost făcută de un .Bub. 

:tntegrele ,a clauzelor 'tratatelor,'lar ,maOn.ne:mnoscut. FapruI acestaapra
'In, ca z de recidil'ă amenintMd "Cu, vocat multe, ÎIIgrijorAri, mai cu seamă că 
,repres61Hle s'a mal 'domelit. -siTă.' nu s'a putut afla cărei naţiuni aparţine 
mut811du-ŞI obieetivol 6supra vethiJor l!Iubmarinu1. ln silele trecute, inainte de 
arii ale persecutiei mlnorităiilorin a se deschide sesiunea -Aciună'rii 'Naţiu
·S6atele sueeesorale •. JA.toate. aceste iltlor ,dela Geneva, Rusia a' prezentat O 
.. ..areolirl ,Mica Intel~g n:e iL ()fer-ă o ar1ă 'în care _ arată că submarlnl11 "care 
,'C(lI<ltiborare eeolloll.lici. ,eklcerişl a scufun:dat, vapoarele este italian.Acu • 
. 1oială~ ~,pentru coBSOlidGrea bazmulut lIaţi, aceasta a provocat supărare 'mare 
,DoRir",", In, discutiile .dU8e' mter,lor nu numai' în Italia ci în Întreaga Europi. 
~.confefinlei dela Sinaia, La. 'ce.eva c. va fi vom vedea. 
.- ir.fivelelflitld Încă iÎn ,eUfS--
inl d 1_t~hAJ'OU ..tt •• :_1 .... ..J K.An.UA - .In ChiRa,lacolo. unde, J' aponezii - te· . lUt ............... 'T _ • .., u.. ou .. ~~, 

; pretentiile· Ungariei :SUld trei: ' re18tiv .,se . lupti cu . roi new. ,3 izbucnit ho~ 
.la IcgalUatea 1 inarmăril~ 1 regtm.yl . mi- lera. Oraşele ,infectate ,.până acum 
'norititilor {,echiul.cintec) ~şi ,.avan~ .sunt, Shangai:şi Hong Kong .. Oame • 
• jil eeoaomice. Nu-,sJft:Blairpome- .nu mor ,pe capete .. Nu mor destui 

J nifr nimic 1 despre 'TrierJon. ..E pent(u • in făsboi, . .a mai.ttehuiLsâ vină . şi 
prima dată de \19 '101lJ. ~Se .per.e ,că holera: . trebue ,că s ,tare mu.lţi oa· 
au inceput şi ei 86 se plicfisenscă menii ăştia de rasă galbenă 1 

e '" Tiparul Tipgrafiei "DiecezaneM 

~ ~A"drei Jlineu, catiera. ijeJa 
caSH de constructii a asigurărilor 
sociale, care a detraudet --peste 
două mUloane lei, a'fea .... f (patru) 
.clase primare, şi-a în~put cariera. 
ca simplu -cusător de dosare. Avea 
'881ar 6.500;lei, pelrecea"in' fiecare 
· n06pfe. trec\'enla ,cursele de. ca;, 
-speluncile' <le jocuri de noroc ,i'n 
· efar.a de ·sotle, mai tlnea şi 0,8" 

m6Iltă, căreia-i inchlriazi o cameră 
Într'una din'{:8sele sleeffiai\ frumoa
se din Bucureşti. Nici că se , putea 
'mai bine 1 

- Săptămâna viitoare au loc 
alegeri comunale' in 'multe comune 

'ale judeţului Arad. La Nădlac,lnaţio~ 
::nal ţărănişti, "din 5. candidaţi,'au ·3 
minoritari şi 2~români. In manues· 
tul lansat, scris şi in umbaslovacă, 
scriu că: Partidul Naţ:,Ţărănesc oco
leştedrepturile minoritătii ceha sIa-
vace din România". 

..• Şi . noi. cari credeam .dgumai 
liberalii, fac; pacte cu minoritari 1... 

-) Lista ~ 'liberală a carididaţilor 
nădlăcani, conţine tot 3 'minoritari 
şi ... 2' români. 

... Deh; ou Se lasă . ia n~ţiona1iţă
l'iniştiL.. . 

- Din cauza grevei lucrătorilor 
t!pografi. nBravo!" apare incomplect, 
adică fără rubrica ştirilor politice. 
Tot dio cauza grevei "Bravo!- apare 
cu o zi întârziere. 

- Intre dnii Vaida. şi George 
Brătianu, a intervenit nn 'acord de 
colaborare in ipoteza ci unul dintre 
cei doi fruntaşi politici vor fi iocre· 
dinţaţi cu formarea guvernului. 

- Conducerea part!dului "Totul 
'pentru ţară" • "'Ta . incerEa restabilirea 
unor' raporturi 'ele bună \ vecinătate 
şi de pace cu toate grupările politice 
~din .ţară. 

- Se . vorbeşte - la Geneva că 
,Italia va trimite în Spania o armată 
.de voluntari in, număr de 100"':'150 

, mii oameni, pentru a termina cât 
; mai, curând. războiul de' acolo. 

- ',Conf~rinţa de Nyon, . pentru 
controlul· şi paza Mării -Mediterane • 

's'a sfârşit, ţările- participante hindde 
acord ci Marea'Mediterană· trebuie 
să fie liberă . 

- ,La Buteni, au' fost ,alegeri co· 
munale. Naţional ţărăniştii .au luat 

· două locuri.· liberalii două şi vaîdiş
tii 'un' loc. 

'Pe "Corso" ,este..,. cIupi cUtn bine 

-
.cronica : medicale 

'Musca ·ln serviciul microbilor 
II. 

MicTobii sunt jiinţe microscopj(1 
cari iSuse; pol' vedea eu ocJJiul libtr' 

; Ca muştelc, şi ej tr4e;c pe;te -101. Al. 
; crobii se împart în două mari calegorii. 
vătămătoare şi 1Sev4tă~1ţătoare ' Cele I\l. t 

: lamdloare cauzetn4 -boli ''ftfjtelioast, • 
febra ,~iJoidă, t:401era. ,disenteria, MIT 

. , .. loza tlc., Cel, netldtăm4toare CI'ItmI: , 

de ex. nitrijicarta {"refacerea ,"aUt' 
lor organice i,. gunoi care î"graJl 
mântuI (jermentaţia) :datoriIă:Jo",rI/( 

.' derivak~ ftrHtlntate, din lapte etc. U 
Sai/anIi· SflSiin. ccI însuşi letroluZ Qr 

,"" produs al ",..o,. .m.icr<WTganisl/U 
aceste, 

Musca,. vârâ"dfHie: peste loJ, 
pe' botul său· şi. pe labele sale accslt 

• OToorganis1IU, pe, cari le r~pân~flt 
~ le depun orJ u,.de,,se aşea::-ă. As/Iti 
, '4spâ#desc -.&u - aju/.oT.u1 ,bsnl~Duor 
muşttlor..diJeritele boli. i;:JJcţJioast, 

'Ca' sef, 'P'YefJentm~ r4spdndireQ - bolilor, 
'''''e să distrugem' ,ât"JBai t'adicbt' 
·muşte' siâ,boase . . 1" sFcJal' s,.,4r4 
-distruge m*sea "preparalul 'din· pt IIId, 
$a~ derivate, -'cal. ben%~na 'fi flkoo'ik, ' Il 
se folosesc înautomobiJe.- ~Ga~'d,' riU, 
pectlve fumul'e.anal .'!ltn 'eSJlpaJll _. 
automobilelor p1"'01l0ac4 un 'jel de i4U 
lIare inexplicabi14 mftşttror; c""i'SÎ!IIţ' Ijar 

,tloesl ;".jros~gr.,u _o~". lfUft 
''''4 ,de "t&a~. Izl I 

Du Flaymuc IIU!~ 

I Cfnematogrttfe: 
at4 

CORSO :'Madame 'Botary .. G:ele od 
roman a lui G. Flaubert; trat18pll! 1, 

,ec!an. In rolul prin~ipal:, Pola ;' VO, 

~~. . 
, ProgramulviitOf': Negustorii 

scla'\ti,cu George ;Raft,'Şi ' Garry 
'oper. 

. URANIA : Ogcwul, -. O spIc;' 
realizare: In rolul principal Paul M 
şi; Luise Rainer. 

SELECT: Sberlock Holmes, e'j 

legendarului şi popularului erou [~tj 
; romanelor poliţiste,. transpusă pe 41s1 

.eran.; ingenios şi palpitant, ln rol" . se 
principale:; H;tns'Albtrs 'şi 'H,' D~~ 
Ruhman. 

lCitifi 'şi '~r'ă~pân 
~Brav 

',ştiţi - un _câl1tar :.automat, ,oare' in -----------1---11: 
schimbul.·aler .dolli.lei te aăntireşte ;AVIZ 

,.şi ţi elibereazăt un _ tichet pe. care in .. 
l dicăgreutatea 'ce 'O 'ai ... , Da, dar 
,ciacă te pun picatele să: te 'mai, cân .. 
tăreşti inci odată_ şi ,imediat - ,dacă 
'vreţi secunda' următoare - greutatea 
aritati pe tichet eaita, -maÎ\mare 

-sau mai mici, 'după împrejurări. ,Gri 
· chestia '·asta, ·se chiamă 'escrocherie 
,curată' şi . ~af in toată regula ... ; Dar 
· ca ,să ·'ltenuăm ·;gtavitatea.celor·de 
mai ,sus, ','V'om' spune că. e 'cântar ... 
politic: :se schimbi după .cum ,bate 
vântul ! 

'Se ,cautA ~meoaniGi 
mAni, :speeialh,.ti În. , ' 
buse I 2 (doi) la g.,. II' 
de autobuse C. F. R. Ar ~rl 
~"i '1 (unul) lag'.rajdl 'il 
iimi,#oara. "Pentru 'II ~,Dr. 
jare 'şi probi .e ..,0' :l!h 
-dresa la: 'Centf"'Ul T ~ rin 
''buse, unde vor p .. iniihtf ~ 
-ma,tiuni oompleet.. It J 

lDtrecela tC. F. B. 
,SeG,", Au'obuse M •. f .. -

'Nu..e .reclamă, el un adevArl 
'Stofele )bărMteşti cele ,mai ,eftIne 
le puteli -cumpăm la magazinuI.de stofe 

,.A%ad, 8tr. •. ,EmJue8cu 1No. '2. 

-Institut de Arte grafice, Arad 
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