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- Ce este şi ce urmăreşte 

care, după ce aduce elogii In nl.C!numărate rânduri am scris" !ism. Deci francmasoneria luptă 
tului Român pentru că tI'O despre francmasoni şi francmasonerie, pentru distrugerea ace.stora şi clă

I t,i~ "fa' să înmul'ească "umă, arătând Întotdeauna că prezintă pri-' direa pe ruinile lor, a .. republicii 
I'omânilor prin renega';, mejdie. Dar n'am precizat niciodată universale masonice, condusă de 

'receptie păs'ra'ă .şi în noua pentru cine e primejdia şi de unde lsrail". 
derivă. Ori, pentru a se vedea lucrul Cum şi cu ce mijloace luptă franc-

e a schimbării numelui, acesta, este nevoie să dăm definitia masonil, se vede din scrisoarea unui 
'/ieă "ehemen' ac,iunea por- francmasoneriei. In afară de defini- francmason către altul: "Catolicis
ă pen'ru I'eromânizarea ro.. ţie, vom da şi alte aspecte ale 3C-, mui (să nu se ~reacă că ortodoxis
Anil';r secuizati din cefe Irei tiunii masonice, serviudu-ne de mul e omis) şi monarhia, aceste 
de,e secueşfi. Până aci toIul lucrările dlor C. Zasloţi şi Florir: baze ale ordinei sociale, trebuesc 

f
' ~ '~d ~ E H' Becescu. Defjniţia e următoarea: distruse. :. nu prin arme, ci:., 
I in reeu a, aco • • a ar "Francmasoneria este o societate prin cOf'upliune." Iată. că prin ară

ZIf,"a aci. Insă E. H. afirmIÎ secretă sau un ansamblu de socie- tarea mijloacelor de luptă ale ma
acelaş articol că ln fine.. tăţi secrete suprapuse, răspândUe soneriei, am arătat şi pacostea ce 

rire anexate României nu s'a azi În toată lumea, cari urmăresc bântue ţara noastră, ca urmare a re
rnit niciodată vreo ac,iune reconstruirea (se inţelege dela sine. gimeJor democratice cari guvernează 
Iată de marihiarÎzare. nTre- că 'ntâi urmăresc distrugerea şi şi cari sunt tot de esenţă ... ma-

s numai apoi reconstruirea, N. R.) sonică. 
fuI n'a cunoscu' insfitutia SllIcietăţii pe o bază cu totul nouă. O nelămurire 
amenufui de limbă, din ofi- Această .. bază" este: Republica uni-

n In urma acestora, orice om cu 
Publice n'a 'os, mă'ura' versală masonică, sau. vorbind în mintea sănătoasă se va intre pa, cum 

pneni din coaua nationa'ităIii, limbajul curat masonic: dominaţia e poslbil ca atâţia oameni pe ca i 

~rt~du~:~;:d~~!r;:;::tr~~':de;;~:~ .. :e~~~~~~i!t~L1i:i~d:Oi C:O~~!~ 1~Cp~:e~~ţ~~~r}:1~g~iie7!:~!~~;::,'i~: :ş~ 
! ev. en," In punc u e ve· veni mai jos asupra acestor scopuri. 

I , . t· " . contra naţiunii constituilă in stat. ,re a apar men el na a e. re- Insă definiţia nu spune nimic asupra 
'oaae saa de ,asă, precum .. dominaţiei universale a lui I srai)!' Lucrul e simplu. Oamenii sunt a
. din cel al cetăfeniei!' Despre -această dominaţie, vom fi traşi de aparenţa de societate de 
antem obiecti"i şi prin ur- deplin lămuriţi din cuvintele rabi- binefacere pe care francmasoneria 
re 'rebuie să recunoaştem nului Isak Wise: "Francmasoneria le-o prezintă. Iar odată întraţi acolo 
E. H. are dreplafe, - da.. este o instituţie jidovească, a cărei pe lângă iurămintele groaznice ce 

mai cu câ'evo adausuri. istorie, grade, funcţiuni, cuvinte de le fac, conducătorii lojelor, au de 
""', e adevă .. a' că sub re. ordine şi decJaraţiuni sunt deJa in- grijă, ca să le infiJtreze ideile sub-

scăl ul maghiar n'au 'os, exa- ceput până la sfârşit jidoveşti." versive după metode strict pedago-

(

ne pentr .. cons'alarea ş';in- gice. astfel că ei abia obsearvă -
ari limbii maghiare, dar e ade"ă Titluri Ildoveştl dacă obsearvă - că mentalitatea 
pe şi aceia că nici an .. l din'I'e Intr'adevăr, dacă examinăm tabloul şi felul de a gândi li s'a schimbat 

\.18C. c,ionari n'ar fi 'os, primii cu titlurile gradelor, găsim: Mare in sensul dorit de jidani. Şi odată 
T~serviciu dacă n'a .. fi cun OS- pontif al Ierusalimului ceresc (gr. ajunşi în acest stadil:l., e greu, dacă 

Na~f la perfec,ie limba maghiară 19); Prinţ de Liban (gr, 22); Şeful nu chiar imposibil să mai dea napoi. 
I 10 prin aceasla a 'os, norma' Tabernacolului (gr. 54); Cavalerul Ceva despre grade 
)nu! examene să nu mai fie. Şi Şarpelui (gr. 25); Suveran Coman-
Ibu~ lalle a'irmatii a lui E. H. dor al Templului (gr. 27); Cavaler Am pomenit mai sus despre grade, 

Cq nimeni n'a foa' da' a'a,ă Kadosch (Kadosch in evreieşte in- In loji·membrii se 'mpărtesc in grade. 
cauza na,ionalităfii şi că seamnă sfânt (gr, 30). Sunt apoi o Primele trei grade sunt simbolice, 

trnflajatii firmefor particu- serie de expresiuni evreeşti, ce se dela 4 la 18 sunt grade capitulare~ 
n .. i·a finu' nimeni în evi- 'ntrebuinţează .în mascarada maso- dela 19-30 sunt grade filosofice, iar 

Iă din punct de oedere ale nfcă, pompos botezată, ritual. Pe dela 31 la 33 sunt grade superioare. 
ferii, ,elifliei. rasei şi cefă- urmă, în hrubele masonice, numite Aceste grade sunt În fiecare lojă. 
'ei - Bun' ade"ăra'e, - dar loje, sunt o serie întreagă de inscrip- Toate Jojile din tară sunt întrunite 
adausul că functiona,i de tii şi semne jidovesti. In afară de în Marea LOJă Natională sau sub 
• na,ionalifa'e decât cea aceste, in toate Jojele. majoritatea altă numire. In această mare lOJă 

• ghiară, n'au 'os. numi,i membrilor sunt evrei, iar, conduceM· se iau hotărâriie pe cari celelalte le 
" acolo ande nu se puleau rea o au esclusiv evreii t după cum execută. Insă peste toate aceste mari 

ar: el - tn special nolari, - rezultă din toate documentele pu- loji există un consiliu masonic nu-
a~' III in'reprinderile par'ica- blicate asupra francmasoneriei. mit _ Haute-Vente" care dirijează ac .. 
ep n .. era nevoie de nici o tivitatea tuturor lojeJor din lume. 
. en,ă, pen'r.. că românii Ce urmăresc Membrii acestei consiliu sunt exclu-

erau primi,i decâ' după In definitia francmasoneriei este siv evrei. 
!şi angurizau numele. Sunf cuprins pasajul: .. reconstruirea so- Pentru al noştri 

Ilt .... IIIăra'e cazuri de aces'e. cietăUi pe o bază cu totul nouă". 
~rin urmare, drepla'eo ceMo Din insăşi cuvântul "reconstruire-, Francmasoneria e o societate sec
~,dăm lui E. H. ".şifonată" reese faptul că intâi urmăresc dis- retă. Membrii. ei păstrează secretul, 
Ilie mirăm că în co'oanele trugerea a ceva. Ori, ca să recon- nu numai fală de "laici" ci chiar şi 

j.a: sfei gazele - care a bine- strueşti societatea pe bază nouă. intre ei. Iar pentru ca cei din grade 
ro, a na Bcrie un şi, măcar trebue să distrugi bazi veche, adică superioare să se convÎngi dţ aceit 

pre .finfi,ea "Crucii mar,i. cea actuală. Care este baza actua-·. lucru, cei din gradele inferioAre sunt 
---..'" - am ,ăsi' şi aces' mic lă? Baza actuală e formate din: supraveghiaţi. Astfel, membrul din 

bare de adevăr... creştinism, monarhilim şi naţionaM ' categoria .ucenic" nu va şti despre 

·francmasonerie ceiace ştie cel urmă
tur in grad - "soţul" - care-l 
supraveghează. In schimb ii va.urma 
orbeşte ordinele, Hnd ca o păpuşă 
în mâinile lui. 
Aşa e şi cu francmasonii noştri, 

adică cei din Arad. Mare lucru. nu 
ştiu ei din francmasonerie, însă in 
cadrul lor de activitate caută să se 
conducă şi să activeze în conformi
tate cu scopul francmasoneriei, mai 

. producând o sciziune; o divergenţă~ 
mai impiedecând o acţiune când ea 
e curat românească, mai punând 

. Îşi şi colo beţe 'n roate, mai inter
venind la· cutare "frate" :. pentru a 
numi pe cineva tn serviciu, sau pen
tru a nu-I numi, şi aşa mai departe. 
Devin periculoşi - mai periculoşi 
decât sunt când fac lucruri din cele 
expuse mai sus - ÎIl momentul 
când execută ordinele primite dela 
centrală ... 

Dar vom mai reveni asupra ches
tiunei, căutând să explicăm eveni
mente locale prin prisma dogmatis
mului masonic. 

l-a spus .. _ 
Cunoscuta noasiră eroină din pro

viHcie - tînără şi cu bărbat dublu 'n 
ani şi 'n corp~ ca ea - se plângea. 
mai zilele trecute unei prietene; 

- Mi· a spus doctorul că bârba· 
tul meu suferă de hidropisie ... 

- Asta Înseamnă că are apă in 
cap ... 

- Cam aşa ceva. Dar n'am ce-i 
face ... Intotdeauna i-am spus să nu 
meargă la judecătorie când ploaie, 
fără umbrelă!... 

Mirare 
Cineva citind articolul lui len Po

gana despre Petre Pipoş, a excla
mat: 

- Cum dracu de s'a apucat Pc· 
gana să scrie despre PipoşJ că 
ăsta-i mort şi nici mulţam nu-i 
poate zice I 

Dar altul a complectat: 
- Statuia lui Pipoş o să-I lase 

să se răcorească la umbra ei. Şi 
asta e ceva pentru Pogana I 

Şi aşa .... 
Nuntă. Acasă la părinţii felei 

pregătiri. Mireasa e în camera 
ei, - se 'mbracă. gândesc toti. 
Văzând că nu mai vine tata ei 
şi cu viitorul sot, intră in camera 
ei şi o găsesc goală. in bratele 
unui tînăr: 

Tu fala Jllea - exclamă 
fatăI ei - in braţele unui ne~ 
cunoscut L Tu eşti desonorafă! 

- Nu inţeleg de ce faceJi atâtE' 
scanda1 - răspunse necunoscu
fuI clici şi aşa, peste câteva cea
suri tot treaba asta i se 'nfâmpla 
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Şebi, 

- Amicul nostm D. de când i 
s'a amintit numele la această TU-

. brieă, a fost cuprins de pandaliile 
bătăii pe !=ari vrea să le manifeste 
hţă de R. - ocupat de prezent cu 
gândul... Îr1surătorii 1 

- In ce priveşte un anumit "preţ
Ia ce rezultat s'a ajuns? Dar B. a 
'ncetat cu "chestiile"? Nu de alta 
dar nimeni nu mai are nevoie de 
el. oricâte reclame ar mai faee el 
pe ..• garduri! 

Hălmagiu 

. ~m ciudat ca Gh. Ţ. nu credem 
să mai fie. De ciudă că nimeni nu 
m.ai apelează la serviciile lui. nu 
de mult a sărit cu gura, injurând 
ca la uşa cortului pe o cucoană şi 
un domn. pentru o scrisoare ce nu-I 
privea deloc. Că ştie să 'njure e 
rău, dar să 'njure 'n gura mare şi 
ca la uşa cortului pe nişte streini, 
e ruşine mare. Dar ce să-i faci da~ 
că omul n'are nas?! 

Şicala 

B 1"!l vo I 

Beuturi şi mâncări calde şi reci, cu cele mai convenabile preţuri se 

găsesc Restaurantul Bucureşt'l Piaţa.Avram ta~cu HO: 10. la, Proprietar : Traian Cristea, 

Lipsă de demnitate 
Din mai multe părţi ale jtHleţU

lui ne vin informaţiuni că anumiţi 
factori conducători ai satelor, n'em 
la sărbători şi festivităţi oficiale, 
atitudinea dictată de calitatea lor. 
1icqtia, în loc să se ponrte demn 
şi cO<lştient, prin gesturi deplasate 
şi mult prea libere atrag asupra 
lor atenţia publicului. Ori, gestu
rile deplasate şi prea libere pen
tru o serbare, indiferent de felul 
ei, scandaIizează asistenta, dimi
nuând prestigiul celui ce le face. 
Dar de scandalizare poate fi vorba 
numai În anumite c(ltegorii sodale. 

La tară însă, unde asistenta e com
pusă din oameni simpli, scandali
ZLlrea este Înlocuită prin ridicol. 
Şi se ştie că ridicolul distruge orice 
urmă de presti~lu şi demnitate'. 
Credem, că (IL ace::.k ItI ~ruri af f.i 
bine să ţină seQmJ mlli ales in
vătdtoareie şi Învitţăto;-ji dela ţară, 
ca;j trăesc În permanenţi în mij'
lo~tlt ţăranilor. [nvăţătorii şi Învă
ţătoctrek au <.lcolo nevoie de pres
tigiu pentru a-şi îndeplini misiu
nea 19f. Dar dacă se fac ridicoH, 
cum şi-o vor mai putea-o inde
plini? 

"Perforal" KISsl 
Casierul comunal dela noi, pre 

nume Tribuci, de un timp Încoace e I 
foarte vesel, curajos şi bun de pla
tă. Dar cu toate· aceste tot face pe 
grozavul, umblând c'un băţ gros. 
în mână. Unii spun că bastonul n :.-_

Fabrică de perforat 
1ablă~ Site de trierat 

Arad, Strada Muresanu 3. 

poartă de frica lui Florea pentrucă Chişinea-Cr:ş 
nu i-a plătit incă ceiace i-a promis frizerul român Mitrici cu o clien
şi cu ce s'a lăudat. O fi oare ade- telă r~omânească de 800f0, ar face 
vărat? bine ca în locul revistelor infede 

Lipo'va 

Şep,euş 

Celebrul nostru "nobil- Czaran 
Edgar, Cllre în serviciul său are 
numai unguri cari jură la intrarea 
în servieiu că vor lupta pentruţa.ra 
lui Horthy; care a bruscat organele 
fiscale când i.au cerut să-şi plătea
scă impozitul. care ]a examenul de 
ofiţer, la întrebarea: "Cui trebue 
să aparţie Ardealul?- a răspuns: 
"Eu sunt internaţional", care ame
nintă cu palme de toată lumea şi-a 
găsit omul... care i·a cârpit câteva 
perechi de palme de a văzut pe 
Horthy in poziţie de ..•• haptac~. 
Deocamdată atât despre Czarăn 

Edgard. 

Măderaf 
Societatea .. 5f. Gheorghe" este 

boicotată de auforitatea comunală. 
De ce? - Fiindcă aşa vrea roada", 
Mita şi Cârlig. 

Avanti Carolina t ••• 

Bru,ă,ia 

Radu 'Franh 
Oferă cea. mai bună pâine. Incer
cati şi vă veţi convinge. Arad, 
Sfrada Vicenliu Babe, No. 2. 

Graf, Nemes 
şi Schwarz 

mare comerciattt de mă
runţişuri engros A rad, 
Piaţa Avram Iancu 1 

ATENTIUNEl La MUREŞEL s'a 
deschis restaurantul TRAIAN aproa· 
pe de podurile Decebal ,i Traian 
de peste Mureş. - In restaurantul 
TRAIAN se poate petrece bine ziua 
şi noaptea in modUl cel mai discret, 
având separeuri. Mâncări şi beuturÎ 
foarte ieftine şi gustoase. Se vând 
vinurile recunoscute din viile din 
Ghioroc şi Pauliş ale dlui dr. A. 
€rişan. Incercati şi vi veti convinge! 

dela judapesta, Tolnay-Iapok, DelÎ
bcib, Szinhazielet şi l1radi Kăzl6ny 
să ţină un mic ziar Românesc pen
fru ca funcţionarii l~omâni să nu 
fie nevoiţi a ceH otrăvitoarele fi
tuici şoviniste. 

f\poi mai tine un radio în pră. 
veme unde clientela romJne!1~că 'e 
nevoită să asculte conferintele re
vizioniste dela Judapeşta. 

Scinnicolaal.Mare 
Ion Stdr(lează) după ce Q con

cediat pe toţi poliţiştii şi "plăieşii", 
S'Q concediat şi pe el din primărie, 
de a plecat din sat vreo câteva 
zile? Sau e dus numai la plim
bare să se calmeze, în urma re
fuzului de predare a serviciului? 
Ori a plecat şi el, ca tot omul,' 
să-şi viziteze neamurile, pe care 
se vede că, nu le-a găsit acasă, 
căci până el s'a Întors serviciul tot 
s'a predat şi fără e1?1 

['ii rupt-orn .... patru cu primări~ 
tul. Vezi dacă-ţi bagi nasul unde 
nu-ti este locul?! Ei ce zici, e bine 
să nu mai fii "d-nul primar'? Nu 
credem. 

- "Urlando furioso" zis "Ins
tructorul" şi "Căcărează/I oare cu 
ce s'a ales în urma matchului ju
cat de "Şoimii1ţ cu ,,[~ipensiall? fi 
luat cele 30%' din incasări, SQU 

are de gând să·şi însuşească tot 
beneficiul, de şi-a trimis "Leii" 
Ja teren să provoace scandal? Se 
înţelege cu Grosu? Nu cumva s'or 
fi înţeles să Împartă pe din două? 
Sau poate, ei s{'ceartă şi este un 
al treilea care câştigă de pe urma 
lor? 
Până vom găsi cine este al tre

ielea, tare vrem ~ă vedem, ce vor 
face cu banii câştigaţi de echipă 
Duminecă 10 Maiu. 

Duduiţa aia cu Oradea, aşteaptă 
Ctl bucurie ziua de 15 IoI.m.e, pe " 
şeful de muzică, cel Îll;:iUrat şi cu 
copii că o va lua de.... n'1:\'astă 
Ce minte de duduiţâ inteliQentă. 

Şiria 

Săptămâna vinului, a dat rezulta1e 
bune. Multumim pe această cale d·lui 

ff pri1l1prelor Crişanu, care, a ştiut să 
spriiine~'cu toată ardoare a iniţiativa 
Ministerului şi să incura~eze popu

"laţia CII consumarea vinului de bună 
calitate I 

Calul lui Mifică 
Pe amicul nostru Mitică Bârfescu. 

il întreabă Petrică Apendicosu: 
- la ascultă, mal Mitică! Ştii tu 

să-mi spui dece se sperie caii când 
văd un automobil? 

- Păi bine trăznitule, tu nu 
te-ai speria dacă ai vedea mergând 
pe mijlocul drumului o pereche. de 
pantaloni, singuri singurei? 

Cetiţi "Bravo"! 

"Spori Central" 
tol felul de articole 
şi requisite de sport 

Arad, Str. Moise Nicoară 2 

Scaun de grădini 50 Le II Bancă..., 100 
Maai.... 100 
Pat de pânză 100 
Pal'de h'andallr 8-100 
RQdă pc' drapel 10-15 . 
Tipii pl. tlmplarl 10 - 25 mim 1 Lea 

per metru. 
SA.MBERGER uzină de ilemn pt. in
dustrie .i fabricarea de trăsuri În curte la 
MIELUL NEG~U - Teldon~477. 

I Restaurantul "Grădina Zinelor" 
Aradul Nou este o intr~prin~ere româ~easc~ ~nde.se 

servesc mancăn calde Şl reCI, In OTlce 
timp. Vinuri escelente şi bere proaspătă. Onor. pl1bHc interesat este I 
rugat a cerceta această minunată "Grădina Zi ne lor". Proprietar Ioan Micloş 

Nr. 1 

Cenadul Mare 
Pe ziua de 7 Iunie 1936 

fixate alegerile comunale în corn 
noastră, pentru acest război, p 
deIe şi-au anunţat toreadorii în 
măr de 10 fiecare. Insă cum 
vre-o şase partide şi fiecare dor 
să învingă, lupta se anuntă fo 
crâncenă mai ales că unele 1 
sunt foarte numeroase, ca popul' 
tate, Încât se poate conta sigur,' 
10 voturi adecă fiecare se vot 
pe el insuşi. Ba chiar unele r 
pentru a putea fi înregistrate la 
decătorie au desemnat ca, ca 
daţi şi membri familiei numai 
poată fi in număr de 10. 

Se zice că pentru acest 
Costa-Bel-Mustată de trei zile 
mai dă pe acasă ci a pornit în . 
pagandă prin comună ca să-şi 
tige aderenţi, ca deviză are Imi t 
"Votati semnul la stânga că nu 
atunci veţi ajunge la ... dubă". 

- Se zice că un tânăr june " 
don-juan a dat o serenadă 
doamnă foarte bine ca volu . 
doamna in semn de afecţiunr" 
tratat cu... oala de noapte in 
Încât când l-am întâlnit mi-a '~ 
că l'a plouat într'o nopte cu si·' 

l 

r----------------------;( 
Firma e 

METALICA·,,· 
" fl Aradul Nou 
Strada Avram Iancu, lângă I 

Face reparaţii de automobile: 
motoare. - ServiCIU promi 

Transf .. g pol.'ic o 
Maaarele propriclar din A, ( 

rostul cuzJst, gardist. Ioan Frăti~şi 
trecut. nlai nou, la liberali, fiin$l 

~u~ t~~:. i~~l ~_:e~al: 
A Simţit omul ceva, sau vrea~1 

pună serviciile in slujba norodie 
în.scrilndu-s.e acuma la 9l1vernaţ" 
taU. după ce l·a combătut ani J 

~~7 U 
Sărmana friptură! . 

De obiceiu .• ,. .1 

Liberalii se plâng, că opozitia 11 
pierdut calmul. Dar oare d .. ' 
Brătianu nu priveşte cu aceia 
mărăciune evenimentele? a~ 

Tânărul Georgescu îi spun . 
Mitică: U 

- Ascultă, măi băiete, când e 
eu in salon şi conversez cu so ă 
cu Mărioara, desigur că te UlJ! ,l 
gura cheii. Dar cel puţin vezi c 

- Nu intotdeauna. Căci de 
ceiu se uită mama. 

Este in interesul 
fiecăruia de a vo 

deveni abonat ~ 

Fabricei de ghia'~ _______ -t'"U 

a o r a Ş u lui A r 'l~' 

căci numai astfel' ni 
asigură cantitatea vi. 
ghiată artificială Ar 
sară. - Se garan! . sI 
ghiaţă de prima cal tI 
fabricată din apă i n~( 
a p adu c t şi sefi a 
prompt, in orice 
zilei. Telefon: 24 

ex 
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; Daba-Fia' 
Hodoroaga lui Daba-Fint 
Prin iudtt atât 'a umblai 
IlIcât O poţi avea cu... polul. 
Vorba aia: Cum îi turcu, şi pistalu ! 
. Mitică. Bârfe.cll 

lor. ., y ? 
fo auzI ca ••• 
el .. Cineva din Butenj, nu ştie ce'n
pul ;nnă cuvântul sufleur, dar că o 
;ur, te afla dela - două femei? 
ot~-.. Duduia dela părâu~ bucluc.aş 
r ntru că se revarsă cand ploate) 

la Hălmagiu, poartă verigheta nu-
Cial la sărbători? 
j ... Unul mic din Şepreuş, care s'a 

'torit nu de mult şi-a legat ne
. ~ ta de piciorul patului ca el să se 
:Ile Iă plimba liniştit pe lângă un 
~ . mit gard? 
?I _ .. La Andrei Şaguna, intr'on anu
o t loc se schimbă 7 servitoare 
,nu r'o lună? 
, ... Că o doamnă din Şepreuş va 
~ chide in curând un atelier de fo
l grafiere .. naturală? 

-~~. 

=-.' -~"":".--::-;.. 

Bra.vo! 

Iacă io mai jios subscrisu luăn Nojilă am fost 
pă la sace să văd şei mai gienou. Şî am văzut 
mulce şi ge tăt felu. Apu şeia şe mo bucurat mai 
tarie o fost tarinilie. Tăce îs tarie mândrie şî spi
cu la grău îi mare şi grieu. O fi grâu şi cucuruz 
şi ge tăce cum no fost gi mult ani. Tăt or ave 
ge mâncare că dară Dumniezo alduitu so îndurat 
gie uoamini. Şi uoamini mulţămăsc lu Dumniezo 

pântru tăce şi să mai roagă lu Dumniezo că dacă dă bucace 
mulce şÎ bunie să deie şi mince la domni să nu sA sfăgească 
intră olaltă ca să s.;hepe tara gi năcazuri şi ge străini. Că gea 
fice dă Dumniezo bucace şi glodovete dacă uoamini trebe să le 
vândă la străini pă preţuri ge nimica. Că priet bun strini nu dau 
că atunşi nu căşcigă ii nimica şapu ii geaşeia or vinit în Rumâ
nia ca să căşcige. E numa dacă domni ar fi tăţ laolaltă şi ar 
tâpa afară pă tat strini a[unşi ar puce trăi mai binie şi bgietu 
rumân. Până atunsia el mai rabdă şi mai strânge curaua păstă 
foaie, cât o mai pucea. 

AI\losfu 
I 
l 

~_...:.-________________ '_u_a-...::.:~n Noii,,, I 
----Portrete 

Vine vara! U,_.BocanCii cu cari a defilat Ba-
~n! ul din Bârsa n'au fost ai lui ci Suntem abia la sfârşitul lui uşor umedă, e muncită de soare 
In unui arădan Il Mai... ca după o noapte de iubire, iar 

... U n oarecare R. câl1d a fost la Nu e încă vara aceia arzătoare ochii sunt sclipitori din prjcina 
si orheiu a participat, din întâmplare, care ne aşteptăm. Dar avem to- generalei fe brilită ţi, sau leneşi, se

o lecţie femenină de... sărit pe tuşi deocamdată de-a face cu un mi-închişi, obosiţi de că/dură. 
easlră? preludiu promiţător. Deja prin a- Şi în aparitia aceasta a femeii 

A'''.B. Aug. un pic de cârciumar În numite ore ale zilei plimbarea pe. estivale, c1ocoteşte o ftlrtună de 
ntana, a renunţat la pretenţia de Corso" şi pe malul Mnreşului a patimi, a căror domesticire ar cc-
ajunge consilier judetean şi că 'n devenit destul de aglomerată. re mtlnţi de energie. 
imb s'a hotărât să facă un .. paus" femeile au pierdut nimbul acela Femeia de primăvară e ca un 

De' Merk Gaspar pentru că 1-& lăsat trandafiriu, ţesut par'că din lumină ghioce1 sau ca o violetă, e femeia 
m se umbrească la "cotarca" lui? şi parftlm, care primăvara stârne- care-ţi inspiră o odă sau un ma

. ... Primarul din Răpsig, de câte şte amoruri ideale şi ne 'ndeamnă drigal, e femeia prin excelenţă ... 
. merge cu autobusu] de Buteni, la romantism şi reverie. . lirică. 
otdeauna pretinde taxatorului ca Sub rochiile stlbţiri şi transpa. femeia de vară e ca o tubero-

A. obusul să-I ducă până acasă. rente, rotunzimile armonioase, mar- ză morbidă sau ca un crin erotic. 
it,itlşi autobu~ul nu trece prin Răpsig? moreene. ale trupurilor se afirmă f 

. ăt e emeia care-ţi inspiră o tragedie 
111_1i după ce nu va mai fi pri- tot mai plastic şi mat provoc oare. În versuri, e femeia eminamente ... 
~a!ar va face tot aşa?) Buzele roşii, violent de roşii, 

A d h' d' epicii {Honny soit 'lui mai y pense!). . ". ,Uml.d3..-=~ ~m.uerotcăc_ a ~sunt ve~nic mlre esc lse In cau-
a t gratificat la Ineu numai cu epi- za dificultăţii de Q respira. Pielea D'Aragon 
odie scgase din ... codfJl penal? 
laţ' Hornarilor din Sântana le place 
ni lucreze orice numai să măture 

uri nu? 
· Pomii din Buteni, nu vreau să 
dragoste cu domnii? 

· La Peciea nu mai sunt arbitri 
ia football? 

,. Primarul Schiller din Sântana 
la să 'ngraşe capra cu varză, dar 

aşa fel ca varza să-i rămână? 
In . Pentru vara asta la Radna in 

ure s'au amenajat cabane spe
d e pentru cei cari vor să admire 
o ăstirea În doui? 
1)1 .La Lipova se aşteaptă cu nerăb
c sosirea cadeţilor? 

.e immermann Carol de Sântana 
să plătească pe toată lumea, 

ai nu vrea să dea bani nimănui? 
la Chişineu-Criş. in curând se 
naugura sezonul de baie a celor 
ielea goală şi că la această baie 
vor putea participa decât domni, 

ne li domnişoare? 
la Croona au venit cocostircii, 
· ceiace .ei au adus un fost tran-

3 tat de urgentl ]a Arad? 
'la Pescari, oamenii sunt che
· la elaeă şi la mâncare cu toba 
lui? 

, ni dela venirea coloniştilor! 

I viz! La 7 Iunie 1936. în colo-
Aradu] Nou se va aranja o fru

I .sa petrecere cu dans (rugă) a
Iiptă de maÎ mulţi colonişti, în 
j C cu Popa Trăian. Petrecerea 
incepe ]a ora 1 d. m. şi va ţinea 

\ a doua zi dimineaţa la ora 5. 
f cerea va avea loc sub cerul 
, . Va cânta o muzică pur ţără-
că şi populara. Beuturi şi mân
excelente. Grătar special. 

M. Gartner şi Fiul 
Lăcătuşerie artistică şi binală. -- ConstrUCJiuni 
fi reparatiunl de balante. - Sudură autogenă 
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CoIful vameşilor 
Multe s'au scris, dar mai multe 

au rămas nescrise, din murdăriile 
vămaşilor. Cu toate aceste ei îşi 
continuă porcăriile, pentru că au 
complici şi tovarăşi în controlorii 
"cinstiţi" cari nu văd şi nu aud 
nimic din blestemăfiile vămaşilor. 
Dar nu-i nimic. Noi nu disperăm. 
Va veni timpul când jale şi scrâş
nirea dintilor fi-va printre vămaşi şi 
contrelori ! ... 

Cu mine .•• 
O nostimă şi rea de muscă 

cuconifă. se află pentru prima 
dată in locuinta noului ei prieten. 
Acesta se interesează: 
~ CumI nu-ti pasă de bărba

tul tău? 
- Bărbatul meu 1 ... vax L. Eu 

port pantalonii I 
- Da 1.,. Ei bine. Ia mine 

trebuio să-i dai josl 

Locul de întâlnire ]a o bere al 
intelectualilor este g r ă din a 
pal mie r ă a restaurantului 

Gambrin us 
A rad. , 

lmaal sÎonÎsl 
La clubul evreiesc din fata 

Teatrului Comunal. se cântă În 
fiecare zi imnul sionist. Treaba 
lor, vefi zice. Da, treaba lor. dar 
să-I cânte cu geamurile Inchise 
ca să nu-i audă românii cari trec 
pe stradă. Sunt ei 'şi aşa destul 
de sătui de evrei, şi nu mai au 
nevoie să le audă şi cântecele. 

La bar 
Amicul nostru Mitică Bârfescu. 

voind să flateze o artistă de bar, 
îl zise! 

- Sunt sigur că nimeni nu 
te' nţelege ... 

- Sănu crezi asta - îi răspunse 
artista - Căci in şapte limbi mă 
ştiu adresa: vii cu mine, dragă 1 

... Şi Mitică Bârfeseu o înghiti I 

Luni 
Adunarea generală a asocilltiei 

IIFră1ia ortodoxă" Arad. Ora ) I ., 
m. desvelirea bustului lui P~tru PI .. 
poş. Ora 12,. adunarea gen~rali la 
Palatul ealtura). Ora 17 festiul la 
Palahd Cultural. 

Daminică 

Adunarea generali a uodlltiei r.I
v'tAtorilor. Seara f~stinl urmat de 
dM~ . 
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PecictJ 
Lui Daradd, care Il 
ado!"! pe Costel. 

Cit pirptul Ilm]lat de mândrie 
Mi-ai pllS o intrebare li,; 
La care-ti răspand ca tnlfie: 
Irina-mi place mai mult mie! 

Acelui_iti. care vede 
numai pe alţii. 

Eşti inzestrat Cu calităţi 

Ce mt 'ntânii să le relevi 
Cnzând că te tldminl toţi .•• 
Fii liniştiI, că nu-mi faci nt/1li ! ... 

TMC 
Ce e amorul? 

Se discuta intr'o societate de cu
coane şi domni din lumea bună . 
La un moment dat, cineva propune 
să se dea definitia amorului. Fie
care a spus ce· a crezut de' bine. 
La urmă a rămas O cucoană tinără, 
care a răspuns: 

- Ce e amorul? Nwaşi putea 
spune ... 

- De ce? au intrebat cei de fată? 
- Fiindcă până acum nu mi-am 

înşelat bărbatul ... răspunse ruşinoasă 
cuconiţa noastră. 

Distraclie 
- Sunt hotărît să mă sinucid t .. 
- De ce? 
- Sunt singur... mă pIictisesc ... 
- Şi altfel de distracţie decât 

spânzurătoarea n'ai găsit? 

N'avea defecte 
- M'am despărţit de ]ogodnicul 

meu ... 
- De ce? 
- Avea prea multe defecte. 
- l-ai restituit inelul? 
- Nu. Inelul nu avea nici un 

defect. 

Mai mall 
- Vei avea mult de lucru până 

să obtii mâna fiicei milionarului. 
- Voiu avea şi mai mult de lu. 

eru dacă nu voi reuşi s'o obţin! 

A.făcal ••• 

- Eu unul, am făcut foarte mult 
pentru emanciparea femeii... 

- Şi anume? 
- Am rămas celibatar. 

Ce era de vină 
- Cu Ocazia aniversării căsă

toriei noastre am tăiat o gâscă ... 
- Ce era de vină biata pasăre? 

Nu ştie 
- Sunt in mare dilemă •.. Am doui 

pretendenţi deopotrivă de seducători.. 
- Ei şi? 
- Nu ştiu cu care să mă că să-

toresc mai întâi. 

Sport 
Luni. a doua ZI de Rusalii, o e

chipă combinată din jucătorii 010-
riei şi AM EFEI, va susiţne un match 
cu echipa clubului Kispest din Un
garia. 

Matchul are loc la ora 6. 
Biletele s'au pus in vânzare la 

Szab6 Albert, iar Luni inainte de 
masă în hall-u] Hotelului Crucea 
AIbă. 

Francisc Kovâcs 
Atelier de reparatii de motoare, au
tomobile şi trăsură. Strungari de ci. 
Iindru. CăJirespecială. Sudură auto
genă. Mare depozit de trăsu.ri gata~ 
Execut orice comandă. ~epar trăsari uzate 
$i le schimb cu trăsuri noLlustruiri .. ~o·. 
Pregdtirii ae c4roserii. l"Helier de tapiterie. 

r~eparaţie specială CI fCldiaoClrelor. 
Arad, Strada Mări,.,U No. 5 
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PAVEL THOM JlY A~eUe~ d~ lustruit AUTO "DUCO" Execută in modul cel mai Iru:rn i 
}-I, ŞI tapIţerIe pentru A r a d y Strada Măr ă Ş e şti No ... 

Galerie • •• 

Desemn 
de 

MureşiwlU 

d. Ion MlhaJache 

. care la Timişoara n'a prea ştiut ce 
răspunde când mulţimea a Întrebat; 
"De ce n'a venit Iuliu Maniu?" 

MA 

Gânduri de 
funcţionar căsătoriI 

A sosit ciildura mare ! .. 
Soaţa, soţul ŞI Cil plozri, 
O pornesc in cârd spre mare, 
O pornesc iil dird .. , !razil. 

Pe-ale ~iirilor p(!foaIlC, 
!şi dau ifose 'rllre ei. 
Se pomese cu geamantaru. 
Cu Sfrl'ante şi, .. ciitd. 

li priţ't'sc cum trec; cum graba 
li îndeamnă şi li scurmă; 
Prea mă are 'n ghiara-i treabil, 
A/{t'el i.aş prinde din urmă. 

M'aş lntirlde ltz A-fallwia, 
- Nu. la babii, ci la plajă 
Pe nisip şi... vorba aia, 
Aş cU!loaşte·a Mâ.rii vrajă, 

Ml:aş priiji buruu 'n soare, 
Mal dlnai ca un kediv; 
Sau in munte, ltz răcoare, 
Aş lua aperetiv. 

. Dar prefer să lac din gură 
Ca un peşte ... ca o râmă. 
Mi-este dat ca din Natură 
:;ă gust numai o farâmă. 

Când la Mare sau la ... Nistru 
Altii sorb balsamul Firii, 
Eu cu nasul in registru, 
Practic tabla ... 'inmulţirii. 

Ieri şi azi şi mâiru iară 
Sc.ld, adun şi Îmvărţesc, 
Şi simt cum mă doboară 
Anii cari se inmulţesc. 

C.nsolare imi rămâne 
Doal biroul şi căminul. 
Fiindcă or~ice s'ar spune, 
A stea mai alină chinul .. 

D8Şi 'ntreg de niiduşală 
Mă topesc stând la birou, 
Casa imi ofero ... gală 
O rdcoare de cavou. 

Iată pentru ce, la Munte 
Nil mai pIN, căci am o cheie: 
Casa imi ofero .. gală 
Am un munie... de femeie !! 

Zaharia G .. Bur.ia .. " 

Di.cufie 
- Credeţi în metempsichoză! 
- Cu toată convingerea. 
- Ce credeţi că aţi fost altă-

dată? 
- Un măgar. 
-, Zău? Şi când a fost dsta? 
- Când te-am impn.:mutat cu 

o mie de lei, : 

Abonaţi "Bravo"! 

Baptişlii 
A 

In Palestina 
Iarăşi ne ocupăm cu baptişti! Şi 

trebuie să mărturisim că atitudinea 
lor şi scopul ce·1 urmăresc, ne par 
tot mai ciudate, cu fiecare piesă 
care ne îmbogăţeşte dosarul privitor 
la ei. Am arătat că dr. OiIl are deo
sebite simpatii pentru unguri, că 
are bani pe care-i risipeşte cu amân. 
două mâinile, că baptişlii din Ro
mânia, fracţiunea Cocut, au şi ei sim
patii pentru unguri şi minoritari în 
special. De ce, şi pentru ce, sperăm 
că vom putea arăta în curând. Deo
camdată trebuie să arătăm, că dr. 
Oill, organizează o escursie în Pa
lestina şi Ierusalim - în locurile 
sfinte - plătind fiecărui participant 
câte 30.000 lei. Ce se ascunde în 

dosul acestei sume de bani şi ce se 
va cere participanţilor în schimbul 
acestei sume. nu ştim, dar se va ve
dea 1n cursul escurslei, sau după. 
Apoi, in afară de aceste, am arătat, 
că unii dintre conducătorii baptiş
tii ar, in cap cu Cocul. primesc leafă 
fixă lunară dela dr. om. Noi tare 
am fi curioşi dacă ni s'ar spune: 
baptismuI lui Cocut şi a tovarăşilor 
săi e din convingere sau în schim
bul miilor de lei ce-Î încasează dela 
dr. GiII? Iar din punct de vedere 
românesc am vrea să ni se răs
pundă: de ce Cocut se 'nconjoară 
cu minoritari, ca ungurul Molnar, 
rusul Lucaşa Sezonov şi altii? 

Am putea avea răspunsul? 

I R • ,,~agazln de modă. Recomandă I 
' enalssance specialităţi de mătăsuri şi n~ută!i . 

' de stofe l"irad, Bul. Reg, Mana 16. 
...--fi Zl.'H'Jl'l9·...,_M"'Wh • 

larăş cazul Sfoian 
După ce Cabinetul 1 de instruc

ţie a dat ordonanta definitivă de 
urmărire contra lui Stoian, şeful 
garoje!or autobuselor; acesta a fost 
suspendat din funcţiune, până du
pă judecarea, la Tribuna], a pro
cesului. S'a făcut foarte bine. Iar 
după ce procesul va fi iudecat, se . 
va vedea dacă Stoian este sau nu 
vinovat. Dacă nu este, va trebui 
repus în funcţiune, iar dacă e, Q

tund Îndepărtat pentru totdeauna. 
neeasta, credem noi, este o situa. 
ţie extrem de clară. care nu poa
te supăra pe nimeni. Dar iată că 
şoferii dela autobuse au inaintat 
dlui Dr. Romul Coţioiu, pe cale 
particulară, un memoriu prin care 
spun că d, Ştefan Olaru, secreta
rul general a] primăriei, .. vrea -
cităm textual - să ne inducă in 
eroare, ca să ne stoarcă declara
tiuni asupra unor chestitini inexis
tente şi neadevdrate, numai CCl 

să-! apere pe Dimirie Stoian ... Noi. 
cari. suntem oameni simpli nu pu
tem să declarăm numai ceia ce e 

61devărat şi ce-am auzit şi văzut, 
- ori, intenţiunea dlui secretar 
general ca să I fac(j scăpat pe 
Stoian, neprimind nici o declara
tie contra sa, ci scrilnd numai ce
le de cuviinţă pentru scăparea a
cestui insultator al Ntltiuni noastre.'1 

Cu c1lte cuvinte d. secretar fJe
neral Ştefan Olaru, a voit să smul
gă declaralii dela şoferi prin cari 
ei să anuleze declaraţiile făcute 
la instructie. Ori. după această 
constatare se naşte întrebarea: In 
ce legături se află d. Şt. Olara cu 
Stoian. de catltă să-I protejeze 
chiar şi 'n mod abuziv? Sau sunt 
adevărate cele ce un om băut în 
cafeneaua .. Palace" răstindu se 
către d. Olam şi izbind cu pum
nul în masă, i le-a trântit în nas? 
Inchinăm să credem dle Olaru în 
veracitatea acestora, căc! şti şi d-ta 
foarte bine că .in vino veritas". 
Ori în cazul acesta omul e bine 
să fie mai domol, pentru a nu se 
păgubi pe sine sau pe cei a că
ror interese le serveşte ... 

~ .................. ~ .... • ....... itm. ........ +~!e .... pg""""~7 

In Parcul Mures, Arad ~!! <Idv~ :~hNle~tu:~ 

PAVILON 
cu produse liierate de Cofefăria Mihâlyi: înghetată'1 
beutură rece fără alcool. sirup şi prăjituri calde şi reci. 

I n c h e ţ a t ă cu 3 şi 5 lei. 
C IT I 

Culmea 
- Care este culmea pentru un 

agent de circulatie? 
- Să facă să circule .•• sângele. 

De ce? 
- Tăticule, de ce nu fac şi fe

meile armată? 
--- Fiindcă soldatul trebue să se 

supună băete I 

Senlimen'al 
- Cu soţul meu nu mă pot 

duce niciodatq la o tragedie, căci 
incepe să plângă" imediat ce se 
ridică cortina. 

- fU meu e şi mai sentimentaL. 
Incepe să plângă când cumpără 

biletele. 

lResta~;;~i~î iN eptun I 
IArad. Serveşte mâncări calde şi reci, bere Azuga. vinuri escelf nte 
Muzică de primul rang. Preţuri solide. Serviciu prompt. 

Sportive . n 

O luptă fantastică se dă între' 
pările divizionare pentru, racoi fi 

celebrului jucător glorist Igna. . .. 
Până acum - e drept - ni, 

nu l-a cerut, dar el a adresa n( 
circulară tuturor, fără a primi ]'''i 
acum vr'un răspuns! Il 

Dnbu·Fial j,l 
e bun bucuros, că 'n ultimul t ra 
l-am "sIăbit~ mai mult dedt al 
furunculi cari ii fac obrazul ..1 

L-am .sIăbit" pentrucă aşa .i 
vrut noi... şi pentrucă a inten..l 
prin nu mai ştiu câţi, ca să-i rso 
pace pentrucă .. , se poate sesizl..I 
neva dintre superiori, şi-o să-i i dl 
mizerii. şI 

Lăsaţi-l, ne spune unul, .. 
şi-aşa-i destul de nenorocit. aj 

L-am ascultat, şi l-am cons: ne 
inexistent pe amicul nostru D di 
Fiat. In loc să stea pe... furu .• 
îi umblă pliscul, mai abitir . de 
motorul hodoroagei al cărui aj 
prietar este. .. 

Şi fiindcă lui ii umblă, o să p 
umble şi nouă. şi să vedem Vie ui 
care pe care I 

Impresie 6! 
- Sunt unele zile când sotul Il 

îmi face impresia unui cretin ... pi 
- Să-ţi spun drept, şi e~ tit 

avnt impresia asta În ziua cânc at 
cerut mâna. tă 

Nu face nimic 
A' 't ă' . ~ ă za - I vem s -mi cen man_ 

mele? Cred că era mai bine~ 
cruţi osteneala, tinere 1 a ~ 

- OI nu face nimic, dom .. 
Ave~m tocmai puţină treabă 1-

cartierul e..v~.._" -~. ~Si 

Poşta redacfiei ;-
Hera - In chestia asta s~~ 

rugat a trece cât mai repede ~ii ( 
redactie. . tr~ 

B rut ă r i a A N O E~ns~~ 
. Aradul ~ 0':1 ,~ţ, 

Ofer« dommlor comercwntl de pr, ti .. 
mixte şi l>ăcănii ~pre \>"lm:are ['t::'par! 
un renume bun. Face l1ferarea Zlll: neă 
trdsura proprie la I1rad, Domnii co asti 
cianţi sunt rugaţi s~ incerce şi se Ul { 

convmge. _ _ ~ 

~ 1 
Beţi de serbători vin gus ~ ~ 
de podgorie din pivnH ~ 

A 

Quirim c 
ce 

Arad, Str. Nicu Fillpescu, N 
':.-------------1lli,r. 
--------------------~nt tA.Lt .• u~{, ~t~ 
~!~~;.t 

~Ul 

I apare în fiecare Sâmbătci ," 
t t 

Abonamen'e:. ?~l 
. arw 

pentru oraş: 150 leI a e ('; 
pen1ru .jud~ţ : .. 12~ .lei a din 
pentru msbtuţu ŞI mtr~: 
deri. 1000 lei anual. ~ U 

Abonamentele R1UI 
se plătesc inal de 
Director: şi· . Ai 
SIMION MICLEA D; 
Redactia şi administra! U i 

Arad, .'rada Arexandri N ':~1a 
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