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~~~A.ljtud;ni minoritare Scandalul 
fa Indel1cata atitudine a ci· CU "Luna Aradului" 
c nematografulul "Corso" din O 

ma. iua sîinţirii "Crucii marti.. - scrisoare interesantă. - Ce spun comerciantii-
. ilor" este relevată în altă • 

arte. Aci urmează să ne Nu numai noi ne·am ocupat de Dar continuăm scrisoarea ,.Bătrâ-
lar:. cupăm de alte manifestaţii ,.Luna Aradului". S'au ocupat şi nului Stradivarius": 

Ce spun comercianfU '1 
nl,r e genul acela. In primul alţii şi intre ei, "Bătrânul Stradi
ajâ ând e vorba de megafoa- varius" În două articole publicate 
afl'. ele, menite să transmită în "ŞtireaH şi o scrisoare deschisă 

uvântărJle rostite la sUn... publicată in "Ecoul", consecintă di
rea "Crucii martlrilor". NI rectă a celorlalte două articole. Dar 
e scrie anume, că din cele să istorisim faptele: "Bătrâmtl Stra
a1ru megafoane, numai u- divarius" a criticat in "Stirea" eo-

. ul a funcţionat, celelalte munkatul Camerei de Comerţ şi 
ni. ,'ind mute sau transmiţând Industrie, prin care anunţa că nu 
a. umai sgomote informe, ia parte la organizarea "Lunii Arat ati la nici un caz nu se... dulu". In urma acestei critici. "Bă-
. ănau a cuvinte. Credem trânul Stradivarius" a fost nevoit 
Il: util să amintim că micro... să plece dela "Ştirea", De ce? IJ 
a aneJe - în lipsa unul ro.. lăsăm s'o spună el şi in acest scop. 

c~~ ân care să se ocupe cu reproducem din scrisoarea deschisă 
~:: ceste chestiuni - au fost ce a adresat-o dlui Brutus Păcuraru, 

e. stalate de un minoritar, secretarul general al Camerei de 
'Il'eu. Comerţ şi Industrie :" ..• 

l~.Ne!uncţionarea mkrofoa~ " ... Mă adresez d· tale: pentrucă d-.,a 
'\ ,etor a fost act de sabotaj- când, prin scrisul meu am criticat o ln

n. au pură intâmplare ce nu stituţie de Stat, d-ta te-ai simtit a
ftlutea fi prevăzută sau pre- tins şi d-ta ai 'ransforma' o 
pu/eniUi, nu ştim. Nu e meni. chestiune de interes general 
,fe,a noastra să stabilim a.. Într'u" diferend persona' Şi de 
.• jest fapt. Il încrustăm şi aceia - iţi sunt dator acest răs
iUi·tecem mai departe ..• Avo· puns. 
:ul' tului dr. Ioan Kopi, 1 s'a 
t esat un proces-verbal pen
, că în zilele de 10 şi 17 
~\'iaht, n'a arborat drapelul 
ee ţional, cu toate că s'au 
:hi t ordine in consecinţă. 
im i nu mai poate fi vorba 

întâmplare. Aci e pur şi 
ca, plu act de sabotal şi de 
Ud şmănie iaţă de Statul şi 
ati. amul românesc. Avocatul 

pf nu poate invoca Scuza 
n n'a ştiut. Chiar ziarele 

noritare au anunţat că 
bue arborate drapelele. 
, avocatul Kopl nefăcând 
st lucru, vrea să spună 
pe el nu.1 interesează 
bătorlle ţărU In care tră ... 
eşi care·j dă de mâncare. 

îl ne ierte Dumnezeu, 
in astfel de condiţiuni, 

opierea între unguri şi 
âni, pe care o preconi ... 
ză un grup de scriitori, 
se poate face. Dar nu 

, vina noastra aromă .. 
U. Or• Căci noi dela Unire 
tUr oace am tot cedat şi-am 
rt făcut concesiuni, Insili 

urii n'au voit· să pri~ 
pă şi au cerut tot mai 

:e t. Şi la urmă tot noi sun
eei cari asuprim. Ne 

" dim, ce-ar fi zis sau ce .. 
iee ungurii dacă II star 

1'; ca şl'n România trata .. 
I tU} ce li se apUcă In 
, . s.lavia. Ar mai face atâta . 

sau ar tăcea chitic 
. tac ungurii din Iugo
la 1 

.... 

Am plecat dela ziarul "Ştirea". 
A "treba;''' să plec, pentrucă în 

urma dezavaă"ii "silite" din par. 
tea directorului acelui acelui ziar, 
I. Martin, ar fi însemnat să-mi 
calc pe demni'afe, primind 
palma şi tăcând. Dar nu numai 
eu am fost "smlil astfel să pJec. 
Rând pe rând, au plecat dela "Şti
rea": Al. Constantinescu, Isaia To
lan, Ed. Găvănescu. l. P. Crivăţ, 1. 
lascu, L Ungureanu - toţi pen· 
trucă îndrăznjseră să discute anu
mile ches'iuni ce privea a ,,0-
numifeu inslilu,ian; şi persoa
ne declarate ,.'abau

• 4cam am 
plecat şi ea. Eşti multumit că 
au plecat "venilur.leH de care 
te lesa; alât de des in artico
lele d-tale? Eş'; mal,amil de 
"spri;inal" pe care '-ai daI a· 
ces'ui ziar 1 Nu crezi că e cazul 
ca directorul acestui ziar să simtă 
adevărul proverbului francez: Qui 
trop embrasse, trop etreint? 

Să rezumăm. Din cele de până 
aci rezultă că: 

1. nu Camera de Comert şi In
dustrie nu voe~te să organizeze 
"Luna Araduluj"; cel care n'o voe
şte, fiind d. Biutus Păcuraru; 

2. D. Brufus Păcuraru şi Camera 
a cărui secretar este, sunt "tabu", 
infaibile ca papa dela Roma şi ne
vinovate ca ingerii din Ceriuri şi 
deaceia nimeni nu are voie să le 
împiedece activitatea. 

... E cam mult pentru muritori 
simpli ca noi. Ne mirăm numai că 
d. Păcuraru, mai poate trăi printre 
noi! 

,. ... eu sunt vinovat. Recunosc că 
în optimismul meu, am crezut că 
apelul nostru pentru "Luna Aradu· 
lui", pentru redeşteptarea acestlli 
Arad, pe care toti îl iubim - şi 
autohton1 şi venitun - va df'ştepla 
in dota sângele de mot, a motulul 
aceluia, care, atund, când a \'ăzut 
pe ai săi În sărăcie şi În obidă, nu 
s'a incurcat în socoteli contahilice
şti şi nici să cântărească zărăfeşte 
sorţii de izbândă, ci a spus atât de 
simplu, dar, atât de moţeşte: "No 
hai/II 

Dar, nu s'a deşteptat nici măcar 
sângele acelor pui de mot. care cer
şind sau rătăcind cu cercuri şi cu 
ciubară, prin ţară, aduc celor rămaşi 
acas.ă_ sacul cu fărină ~. 

Ei bine, d-Ie Păcurar, asta am 
vut noi. Să aducem sacul cu .. fări
na" acestui oraş, care ne adăpos
teşte şi ne oploşeşte şi pe care nu 
trebuie să~1 lăsăm să moară. Noi 
nu ne-am legat de socoteli mărunte 
şi de amciţii personale. pentrucă am 
ştiut, că, dacă vom invinge, a d-voa· 
stră, a d-tale şi a tuturor celor puşi 
in capul bunătăţi10r - V'a fi răs
plata şi merih.il. iar dacă. vom fi 
învinşi, al nostru va fi ponosul. 

N'avem însă dreptul, ca atât timp 
cât simţim curgând în vinele nostru 
sânge să lăsăm paragină un oraş, 
care ne-a primit fără să ne 'ntrebe 
de unde venim. 

Aşa stând lucrurile, Îmi recunosc 
vina de a fi atacat o Instituţie. a 
cărei inutilitate în mişcarea econo
mică a oraşului, a devenit in urma 
comunicatului său oficial.' cu atât 
mai pregnantă neştiind că a ataca 
o Institutie in semnează a face per
sonali!ăţi chiar pentru o inteligenţă 
ca a d-tale?" 

Credem că nu mai e nimic de 
adăugat. .. Bătrânul StradivariusH a 
spus totul. Un singur lucru repetăm: 
că nu vi-I putem arăta pe d. Brut 
Păcuraru În exerciţiul funcţiunii sa
le de francmason şi rotaryan. f-ati 
vedea atunci ceafa groasă saltând 
ageră, "ciocşoru'" negru strălucind 
mai vioiu, iar burticica ascultătoare 
băIăbănindu-se 'n ritmul picioarelor. 
V-aţi Întreba atunci: 

- Cum, omul acesta care se 
mişcă atât de rapid şi agil, nu poa
te el participa la organizarea unei 
. "Luni a Aradului?" 

Nu vrea el să participe şi gata! 
N'are deslegare dela... francma

soni, cari or mai dicta ei în oraşul 
ăsta pănă când se va găsi cineva 
să-i alunge din hrubă I 

Dela apariţia reportajului nostru 
din număruJ trecut, am avut nume
roase conversaţiuni cu diferiţi co
mercianţi din Arad, cari, toţi s'au 
declarat pentru organizarea "Lunei 
Arâdului" şi contra Camerei de Co
merţ şi rndustrie. Aceasta, spun co
mercianţii, nu esle la primul caz că 
se pune în slujba altor interese de
cât ale comercianţilor şi industria
şilor. 

De altfel, În viitor vom publica o 
parte din declaraţiile primite dela 
comercianţi, prin cari cer organi
zarea .,Lllnii Araduiui" şi se obligă 
să facă şi sacrificii pentru lucrul 
acesta. 

. .. Allo 1... Camera de Comert! .• 
Aşteptăm răspunsul dvs_ la chestiu
nile aceste I 

Radu BaUal! 

Vrea să ştie ... 
După o discuţie înfocată, unul 

din prieteni îi spune celuilalt: 
- Dragul meu eşti un măgar ! ... 
- Bine, dar fii te rog drăguţ şi 

explică-mi: îţi sunt prieten pentru 
că sunt măgar, sau sunt măgar 
pentru că-ţi sunt prieten!... 

Două alternalive 
[ntr'o familie e un băieţaş şi~o 

fetiţă. Intr'o zi pe când băetaşulni 
i-se făcea o· baie, fetiţa observă la 
el ceva ce-I diferenţia profund de 
ea. Fetiţa, curioasă, se adresă ma
mei sale: 

- Mămico, ce-i aia il 
- Ai să vezi când vei fi mare. 

Atunci dacă vei fi cuminte, vei a
vea şi tu una, iar dacă nu vei fi 
cuminte, - vei av.ea mai multe ! ... 

. Ce-l doare 
Un oarecare era bombardat în 

fiecare zi cu scrisori anonime în 
cari i se spunea că scumpa-i ju
mătate, in timp ce el e la birou, il 
înşeală cu cel mai bun amic al 
său. Intr'o zi, când anonima obiş
nuita-] anunta locul unde î se pro. 
duc ",coarneJe", omul nostru se 
decise. Chemă un comisar şi im
preună cu el se deplasă Ja faţa la
cului. Intră'n cameră. Acolo, întra
devăr, soţia desbrăcată era in pat 
în tovărăşia unui domn. Bărbatul 
legitim se uită la el, apoi se adresă 
comisa rul uL: 

- .Ce scârboşi sunt oamenii, 
domnule comisar L .. Mi s'a scris că 
soţia mea mă'nşeaJă cu cel mai 
bun prieten al meu şi, uite ăsta din 
pat e un porc pe care nu-I pot 
suferi !... 
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Cântecul Percep'orilor 
(urmare) 

Să mt'rgem la Podgorie 
Ca să bem câh'-o .rdc1iie. 
Să căpatiim veselie 
Să ne treacă de miinii' 
La Pâllcota Demşoreallu 
ştie cum câştigă banll' 
Că-i mai bine ca la moţ i, 
Dincolo de Ourahonl. 
Cănd era la moţl; sdmulIUl 
Doamne greu câştiga vallll. 
De când li" la Podgorie, 
S'a pus Todor pe domnie, 
Că la 'bJat" şi la ţidu/ii 

Mai pică, câte-o , .• piţu1ă. 
D'apoi foaie d'al/lniş. 
Să mergem la Piillliş 

Să vedem pe /!iuţă 

Cum mai trage din drâl1lbllţii. 

De când l-au ţÎpat din moară 
Nu mai are pară cllioarii. 
Că acolo făcea banii, 
Erau .galatoni- jidanii. 
Dar de cât dela jidan! 
Mai bine stai fării ham; 
Din sâmhria statului 
In mizeria satului, 
La Gheorghe la Săvârşill, 
Numai jale şi venin. 
Că şi-acolo-i sărăcie, 

Cu lustnl şi cu chelic. 
La Frătta/la la O/OgOVăţl; 
Agenţii s'au făcut 'lOţi 
Că nu l~ ajungeau ~argilltii. 

Să 'mpdrţească la toţi ".~rilltii« 

Argiflţi astăzI, arginti mâine, 
Pân' ai/lngi ca vai de Ulle. 
Că şi Clepf în satul lui 
Duce doml banului. 
C' a crezut dela 'nceput 
Că.-i rost de pricopsit, 
Astăzi este prea grea vere 
Dda agenţii avere .,'. 
Că şi Mişca 'n Socodor 
Dua banului de rkJr, 
A crezut şi el sărmanu 
C'acolo să scoată banll. 
Când s'a dus a sătat Crişll, 
Şi-astii:li sufere şi Mişll." 
Şi dacă te gândeşti frate, 
5cormonindn-le pe toate 
CirCllmscripţii, agentie, 
Peste tot e sărăcie, 
Şi perceptorii, ~ămulllii 
Foarie grm câştigă banii ,'. 

Confribu a bitul 

I Alexandru Kiss 
croitor pentru dame 
face costume elegante, 

I 
serviciu prompt 

A.rad, SI'a Eminescu 1.0. ___________ W\iJ!iI!ZN!WW _ 

Brutăria AN O ER 
Aradul Nou 

Oferă domnilor comercianti de prăvălii 
mixte şi bă:::ănii spre vonzare pâine de 
un remlme bun. Face liferarea zilnic cu 
trăsura proprie la ftrad, Domnii comer
cianti sunt rugati să încerce şi se vor 

convinge. 

Hănig Otto 
Atelier de pompe 
repară totfelul de pompe pentru 
vin, fântdni etc, În modul cel 
mal tun şi mai eHin. A 1: a d, 
Sir. Neac,a Bogdan No. 9. 

Scaun de gl'ldlni 50 l · 
Bancă. " 100 el Maai"., 100 
Pat 100 
Par de trandafir 8-100 
Rudli. pl. drapel 10-15 
TlpU pl. tâmplarl 10 - 25 m 'm 1 Leu 

per metru. 
SAMBERGER uzină de lemn pt. in
dustrie şi fabricare;} de trăsuri În curte la 
MIELUL NEGl~U - Telefon 477. 

Bpa VO I 

I-Beuturi ·Şi mâncări calde şi reci, cu cele mai convenabile preţuri Se I 
găsesc Restau rantu I B re t', Piaţa fwram Iancu Mo, 10. 

la U C U ş! Proprietar: Traian Cristea. 

Portrete 

Nu·1 cunoasteti? -, , 
IYu se poate I II Întâlniti peofe 

fof. mall, gl'as ca un pOPC În luna 
Crăciunului, cu câteva fif'e de păr 
pe acea parte a capului ce s(.l'
veşte de umplu/ură păIăriei, cu 
gulel" ,·tfahe4' pentrucâ - zjce 
el gl'ofii aşa poaf'tă; cu basto
naş, mustafo lunsa englezeşte, haine 
de proastă calita le dar cl'oite dupCJ 
ultimul "";safl" şi complect pă. 
late de " şperman/el. 

Incontestabil. p prost ca paf'tea 
dOf'solă a I'egnului animal, 

Şi totuşi e mfipt. Penll'ucă-i oh· 
/'aznic / Ocupa{;a? Poaple vagă l 
fiI' putea fi hinghel'. dupăcum nici 
ca "nene" la bordel n'al' face fi
gură I'ea I Ol'i poale, plasator la 
un cinematograf de perifef'ie du~ 
bioa5ă, sau comerciant de hâf'tie 
iqienică sau de lumânăf'i 1 Opice' 
EI este tip standardizat 1 E hun 
/0 ~pice, şi nu ne-am m{ra dacă 
of' ajunge chiar şi deputatI 

E membf'u in câteva comisii şi 

consilii / E Catavencu! Rroadului, 
OI'ăzlÎ sau Tim/şor;i, Of'i chial! a/ 
Clujului - aci concul'enfa lui 13u· 
coueonu e maf'e / 

De băuI beaI Bine când 
plătesc alfii 1 /şi af'e ma50 IA 
aproape la fiecal'e ,biptl Cheama 
cunosculi şi-! pune la plată. 
P"ouoacă apoi scandal ş; când 

e alungat cu scaunul din cl'âşmă, 
pleacă mândl'u mupmurând pPintre 
dinti: .. ./umânorec. ş; ceara ma
mii lorl li fac piltie'de-i mai pf'ind I 

E maf'e f'Omân I E df'epf, ca nu· 
mai el zice aceasta I Pe vpemea 
ungurilof' nu-I chema nici Ioan, 
nici Stefan, nici Pell'u. nid 'feodof', 
ci, Pista, Petef' sau Tivadal'l 

.. ,Noi am uifat c'a fost şi'n frun
tea bolşevici/of' I Şi l-am fi lăsat 
În paoe, daro e P0f'{) - de -
câine -, ş;-aiunc; Intelegem că 
fl'ebuie să-I plesnim peste fiii I 

S02 H4 

I Restaurantul ,.Grădina Zinelor" 
Aradul Nou este o intr~prin?er:e .româ~easc~ !Inde,se 

servesc mancăn calde ŞI reCI, 10 once 
timp. Vinuri escelente şi bere proaspăIă. Onor public interesat este I 
ruga, a cerceta această minun>lfă "Grădina Zinelor", Proprie:ar Ioan Micloş 

Cauza ... 
Din cauza sărbătorii de Joi, ,.Ziua 

Eroilor· revista noastră apare cu o 
zi întârziere. 

l.,iI,ia bani n'am! 
Proaspătul nostru amic, Mitică 

Bârfescu, se adresea2ă jnir'o zi, pe 
stradă, unei femei de 10afă frumu
seţea: 

- Ascultă cucoană., vino la mine 
la locuinţă! 

- Cum îţi permiţi obraznicule 7 ... 
Eu sunt femeie cinstită! 

- Auleo - sări amicul nostru 
cu gura - atâţia bani n'am! 

C,.,raÎ c;vic .. ~~ ~ ~ _ .~. _ ~ 
Săptămâna trecută, cabinetul pri

marului a făcut să circule la toţi 
funcţionarii o hârtie - Învitare: 

"funcţionarul care in ziua de 1 O 
Maiu a avut înaintea primăriei, un 
con flict ,cu un căpitan,!>ă se pre
zinte de urgenţă dlui primar l...? 

... Mai e nevoie să adăugăm C,l 
nu s'a prezentat nimeni? 

Spor'ivul .•• 
- Bărbate dragă, pariez cal 

uitat ziua când ne-am logodit! .. 
. - Te'nşeli! 71 fost în ziua când 

Gloria Q învins Ripensia cu 3 la 
zero! 

Primăria Municipiului Arad 

Publicaliune 
Se aduce la cunoştinţa celor interesati, - că Pri

măria mumcipiului Arad, -

în ziua de 4 Iunie 1936, ora 11 a. m. 
va tine licitatiune publică cu oferte orale, pentru vânza
rea la fata locului a recolteI de prune de pe teritorul de' 
prunişte al municipiului, situat în Piata PierireL 

Licitatiunea se va tine în conformitate cu art· 88-
110 din Legea contabilitătii publice şi potrivit normelor 
în vigoare. . 

Ofertantii vor depune cu ocasiunea licitatiunei, o 
garantie de 10 la sută în numerar. 

Caetul de sarcini poate fi văzut în camera Nr. 59. 
Arad, la 16 Maiu 1936. 

Primăria municipiului A.rad 
Nr. 13.019-1936, 

Nr. 167 t 
Pecica 

Lui Coste', care a adre~; 
o epigramd lui Dobay "ast ~ă 
Virtuţii", 'tOI 

(:li e .asul Viltuţli"< şi clJscx-appeal, de 
Nu e decât o mândrie, 
Dar fie Întrebăm, dragă Costl'l ,. 
OI' ce . • -faIă--1i place ţie.' ??, d 

"" 1" d' . 1 pc 1 ,ce OWŞI, care o atu raut t I 
de bdetii • fc1ră obraz" Cur 1) 
., l' I "d e, 11 nUl11cn l el nsu , Valon li 

ctlrtlÎnd fetele. .' 
Iii aminteşti ((' mult redeaÎ '~r 
De biieţii »fără obraz. le 
Tu pe-atunci nu te vedeai; 
AZI; Costel nil eşti mai ',breaz. o 

DARA I 
A.radul-nou .' 

- De când am anunţat că d. St I~ 
rendan nu şi-a plătit biletul de , 
noare la concertul Bisericei, se (; d( 
searvă un lucru ciudat: dsa 
mai vrea sâ cunoască parohie'~ 
din Aradul-nou. Oare care e cau ;~ 
ei sau el? ~t 

- Se svoneşte că un alt dOlt'ce 
- cel puţin el zice aşa - din, 
radul~nou. ar fi primit biletul ~( 
onoare ce i s'a trimis, că a şi fii, 
la concert unde şi-ar fi petrecut a i 
mirăbil până'n zori, dar costul 
letului nici până azi nu l-a plăti 'j 

Hălma~iu 
Un agent de percepţie şi m 

.. turist" pe drllm de seară, a 
mai serile trecute din cafenea 
băţul în mână. Tocmai când v 
să şi-I proptească de un pom i I 

fată, apare o doamnă, Speriat. Mii 
ristul" nostru o luă la o probă . 
fugă de-i scăpărau călcâi le. La 
teva sute de metri, "turistul" nâ: 
tru, se transformă În "grec", 
iniâlnind un prieten, schimbă c~cOrl 
pălăria şi pafae~SîUT1IT· speranlliliil 
nu va mai fi recunoscut de cuco" Ia 
Ca să nu păţească buducuri dianei 
tea din cauza,.. t>băţului" cine1irind 
spunea: 

- Mai bine ţi l-ai băga'n 
'vătie, unde-ie local decât să în 
să-I legi de gard I ' 

Sânnicolaul-Mare 

jm 

ea 
Am 

- Lăptăria Ion Sfâr(lează) a Ve 
ferit o mică stricăciune, care 'in 
cât p'aci să-i rupă gâtuI; a pl rn!1 
casarul! Oare dece? Nu cu ,Iii 
domnule Sfâr(lează) ai Încep~ i,n 
aici să-ti bagi degetele în... sa; e 
tână? Bagă de seamă că ai . ,G 
ingraşi prea tare şi ne urmă ai re 1 

pierzi... silueta, perzându.ţi ast! rile 
din "maarea valoare"... ~ti 

- Oare "Urlando Furioso", '.\1. 
"Instructorul", mai zis, şi " '. ( 
rează". cu ce s'a ales din excu, vă 
nea făcută pe la.,. radio? Toţi: asI 
că are ... gripă, dar nu se vede 
a sa mutrişoară. Credem că t 
mult au suferit buzunarele, I 

cu .. arginţi dela primărie (sub 
tie). Ii recomandăm, pentru a 
buzunarele de suferinţe, să·şi 
pere lln "cufăr" ... 

- Primăria a concediat o al 
din poliţişti, pe motiv că nu ul 
are fonduri de unde să-i plăte· '0. 
Bine, bine dar, ăştia noi ang 
din ce fonduri se plătesc? Si 
fie astea un truc de a lui Sfrâr(l I 
pentru a se scăpa de ei, e' 
ultimul timp a jucat. .. cartea ~ :~a 
Fi cuminte să nu mai cazi i~ vaţă 
dată de pe' scaun, şti că nu-i le 
mai frumos, mai ales cum '- I 

cum ca "frunza pe apă", ade· O t 
primar nici... poliţist. E cam ... CO( 
cut pentru tine, pentrucă nu i -
poţi întâlni la ,.ora fixă" [, . fet 
cine). Vezi dacă îţi bagi nas~' ~,.S! 
ce mai nas!) unde nu-ţi ferbe e~a 
tele, ce ţi-se întâmplă? L.. rtar 



r lr. 1~7 - ., ., ., aaza ca •••• 
esc: .. La Buteni, un "domn" e în 
aş~ ă dragoste cu ... pomii de pe 

'totul 'comunei, pentru cari se 
, de piept cu toată lumea? 

.. La Ţipar, d. Iosif se laudă 
diverse diplome, dar când e 

., 1111 sa le ... arate, spune că nu 
lu: t la el? (Cunoaştem trucul şe
C07 !) de. 
1 li " Perceptorul dela Şicula, vt-

d dela Întrunirea Ligii l1ntire
'oniste dela ftrad, s'a Îmbătat 
la Ineu, fiind nevoit să doarmă 
o bancă de sccÎnduri la poliţia 

~A Ineu? 
.. Baronul dela Bârsa a defi-
1,1 10 Maiu aşa de tare Încât 

. Se u căzut pingelele de pc;' pantofi. 
e drept urmare a luat premiul 
o defilare? 

l n ,. Invătătoarea Bălan - era să 
de !11 altfel - din Şepreuş, e foarte 
lU întata de reuşita ccîntărilor exe-

Jte la 10 Maiu {numai să nu-i 
Olt 'ce la frumuseţe !)1 
n , Una dela Dieci r sub prctex

că e bolnavă, mereu face plim-
fila :irad, punând că face schim. 

tai de ... aer? 
I .. La Gurahonţ s'a desfiinţat sa
Iăti ::1 pe stmdă? 

... Duduia dela Grădina de co
i se apreciază numai la ..• un 

m ? (Şi noi credeam că e mai 
umpă/I !) 

... Un casier comunal din ju-
v ţ nu bea apă acasă nici să-I 

ci cu ceară, ci numai deIel pri
,cde pentru că - zice el - e 

Jă i b~.mă. dar noi zicem pentru 
să-şi poată arăta puterea, or~ 

nând să i se aducă apa? 

CbcOl,ul vameşilor 
lţanntr'unI1Umăt . trecut,-am arătat
o, la Primăria Municipiului, au fost 
dioncediaţi 8 vămaşl. Dar spre sur

lellrinderea noastră, trebuie să reve-
jm asupra intormatiei, deoarece 
~n cei 8, numai doui au rămas 

n ncediaţi: cei mai cinstiţi şi mai 
omenie dintre vămaşii pe cari ii 

ea în serviciu primăria. 
Am ruga de d. Berzovan, tarto~ 

a vameşilor, să ne explice cum 
! 'ine "chestia cu treaba asta .. t 
pl Intr'un număr trecut am scris că 
U elitorii din Aradul-Nou, Sânnico
pli I.mic, Mureşei şi comunele ve
SI! e, au adresat Prim-ministrului 
. . GIt Tătărescu, un memoriu in 
II, re sunt CUpt inse toate miş- ma-·tl .. 
,1 riie" acestor vămaşi. Acum, tot 
" şti locuitori, s'au adresat chiar 
t .. \1. Sale Regelui, cerând să se 

o cercetare, pentru a se stabili 
:~ vărui celor afirmate de noi. în 
~: astă mare "afacereu

• 

tentiune! 1 ! . 
telierul de croitorie 

amenită Teodor. 
'a mutat din Calea Radnei 32, in 

tu ,ulev. Regele Ferdinantl 
te O, 63-65, in apropiere de 

ara Electrică Arad. 

c vrea ... 
)e La o şcoală primară din Arad, 
n \'ă!ătoarea, a dat teză. Anume fe
i le să răspundă la întrebarea': 

'- Ce vrei să fii când vei fi mare? 
~. O fetiţă, fie din lenevie, fie din 
. ecocitate, a răspuns scurt: 
1- ~Când voiu fi mare vreau să 
(, . fetiţă!" 
~. t.Se zice că învăţătoarea a con

erat răspunsul ca o ironizare a 
rtării ei! 

- ._-"-~-~.--~ ~ 
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I~ 
Iacă io mal pos subscrisu luăn Nojîlă. 

am fost şi ia Duminică la cruşea şe 50 sfin
ţit şi pă care ii scris numite lu aşeia pă care 
io omorât bolşovişii în 18 şi 19. Apu o fost 
tari e fain. li binie că sor găngit domnii să 
facă cruşea aşeia să şcie fat OlnU pă şei 
care or murit nu io uitat tara. Numa on lucru 
nu mo plăcut - că pă mulţi uoameni am auzit 

vorbind că drulnu gie fier io băg at in vagoane ge marhă 
apu asta nar fi fost bai or zis ii numa vagoanile o fost plinle 
ge gunoi gi tăt sor nielăutit pă haine. Apu am mai auzit 
vorbind că unu gin şei cari o porunşit la bolşovişi să omoare 
pe uoameni ii notarăş amu inton sat gin Banat. Aşie car fi 
şi aişi in Arad unul ge aşieIa. Noa apu asta ii tarie rău şi 
domni ar fi trebit ca pă aşeia săi bage in temniţă să nu 
leşă statul să le deie slujbă şi săi plăcească cu bani strânşi 
gln portna luată giela prunşii şelor pă care ii ior omorât. 
Şi o mai fost on bai Ia cruşie că nu sor auzit vorbirile, că 
maşinile şele gi vorbit nor fost tăce bunie. Uoamini sor nă
căiit gi lucru ăsta că ii or vruf să audă şe le spun domnii 
şeia mari şi VIăgica nosl. Că ii mai bucuros ascultă voarbe 
ge aşcea şi uoameni şie nu fac politică şi nîşi votufi nu lie şer. 

Apu să rămânieli sănătoşi. 

Mo'ivul 
Un divorţ În lumea bună. Dom-

nul a fost întrebat; 
- De ce divorţati? 
- Din cauza ... reformei agrare r 
- Cum? 
- Când nevasta mă dorea pe 

mine în pământ, cân9 eu o d ,rcam 
pe ea în pământ: 

Foloasele beufurii 
Duminică, În mu!ţimea venită să 

asiste la sfinţirea .Crucii Martiriior", 
am auzit următoarele: 

- II vezi pe ăla de colo? Toată 
averea şi-o datoreşte beuturii... 

Cum asta? . 
- Socrul său a fost beat când 

i·a dat pe fică-sa de nevastă! 

La pas cu 'impul 
- Ascultă Ionel, nu mai' merge 

aşa. Lumea a inceput să observe 
că eşim intotdeauna împreună. Tre
bue să ne logodim ... 

- Ai dreptate Mimi! Dar asta nu 
merge aşa uşor. Şi tu şi eu, trebue 
să ne găsim Întâi pe câte cineva 
care să ne convină L •. 

Ce-i bursa '1 
In ziare să 'ntâlneşfe de multe 

ori expresia; ,.S'a îmbogăţit prin 
afaceri de bursă". 

Pentru a lămuri pe cititorii nos
tri, am întrebat ce e bursa' şi ce 
afaceri se fac la bursă. Ni s'au spus 
următoarele: 

--. E foarte simplu: cumpăr un 
lucru oarecare pe care nu-l capăt, 
cu nişte bani pe ca,re nu-i am şi
apoi vând ceiace n'am avut nici. 
odată unuia pe care nu-I cunosc, 
cu un preţ mai mare decât m'a 
costat. Asta·i bursa. Aţi preceput? 

il VI Z 
SZEKELYI şI EIPERT coafor 

de dame s'a mufat în str. Gol
diş No. 6, casa Goldiş A RAD. 
Salon elegant.lnstalaţUmoderne 

Francisc Kovâcs 
Atelier de reparaţii de motoare, au
tomobile şi trăsură. Strungari de ci. 
Iindru. Călire specială. Sudură auto
genă. Mare depozit de trăsuri gata. 
execut orice comandă. Repar ~răsuri uzate 
şi le schimb cu trăsuri noi. Lustruiri • Duca·. 
Pregătirii de caroseril. fftelier de tapiterie. 

Reparatie specială a radiaoarelor. 
Arad, Strada Mărăş8şti No. 5. 

Al yostu 
luiin Nojîfă 

Revizuirea s"einilor 
In curând va începe revizuirea 

strcin ilor... 
... Nu se va permite şederea în 

ţară streinilor săraci cari nu re-
. prezintă nici.o casă industrială cu 

fonduri de... propagandă la dis
poziţie! 

Cine vrea să vadă 
un consilier comunal sub masă 
poate găsi unul la "Lido" 1 Ce zici 
Pişta Zabb-Spermanţet? Te-ai sim. 
tit bine, nu-i aşa? ... Desigur, vei 
fi decorat pentru aceasta, cu ... "Me~ 
ritul Viticol" şi cu "Ordinul Sub
mesei". 

lndelica'efă 
Duminecă, in timp ce miile de 

ţărani veniseră să Ilflrme, incă-odată 
nestrămutata hotărîre a păstrării 
graniţelor, În fata crucii ridicate 
pentru pomenirea eroilor morţi În 
anii 1918 -19, la ctnematograful 
.. Corso" mIa stupizenia cinemato
grafică "Cavaleria uşoară" cu Răkk 
Ma:ik~, plină. de cântece, paprica
şun ŞI veden ungureşti. 

Din partea lui Kornis nu ne aş
teptam la nici un dram de respect 
faţă de martirii Aradului şi faţă de 
sentimentele mulţimii. Ne aşteptam 
!nsă ~in partea dlui Ştefănuţiu, ca 
10 calitatea lui de .. prunc de popă" 
român să intervină pentru scoaterea 
de pe afiş a acestui film cel puţin 
În ziua când miile de români co
memorau pe victimele activităţii un. 
gureşti. 

Cel mai efementar ·simt de bună 
cuviinţă dicta lucrul acesta' 

Ar uila 1 ••• 
Negusul ar uita pierderea trenu

lui, dacă, trecând prin Arad, ar 
examina firmele moderne pictate de 
renumitul pidor Orvos din str. 
Moise Nicoară No. 2. 

Rolary·Club 

Sâmbăta trecută a avut loc în 
I1rad, congresul "Rotary-Claburi. 
lor din România. Intr'o cuvântare 
d. Penescu-K,ertsch, a spus: ~ ... nu 
avem nimic cu francmasoneria ... 
noi căutăm să educăm individul 
pentru a fi. folositor neamului său." 

frumos! Dar din asta nu cre
dem că s'a risipit bănuiala că ro
taryenii sunt o sucursală publică 
a francmasoneriei, căci ... prea sunt 
mulţi francmasoni printre ei! 

Pag.3. 

Bravo I - sporI 
- ]n urma infrângcrii suferite 

de Gloria din partea Crişanei, n'a
vem ce scrie. n'avem ce scuza. Nu 
ştim cauza acestei înfrângeri, dar 
scorul sever este un barometru pre
CIS: atmosfera din echipă n'a fost 
la timp frumos. Arbitrajul prost nu 
este o scuză valabilă. Poate fi accep
tată, însă n'are nici-o valoare prac
tică, neputând fi utilizată pentru 
rejucarea matchuluL Deci râul e 
tot in echipă. Noi regretăm situaţia 
şi ne dor constafăriJe aceste, pen
trucă noi suntem, trup şi suflet, a
lături de Gloria. 

- Cu atât mai strălucifoare a
p::j,re victoria repurtată de AMEF A 
a~upra echipei CAO din Oradea. 
AMEF A a încercat câţiva jucători 
noi cari au dat satisfacţia deplină. 
Strălucirea victoriei mu ncHorilor a
rădani. e întunecată numai de lipsa 
din echipa a orădană a internaţi 0-
nalului Bodola, 

- Credem că Gloria ar trebui 
să urmeze exemplul AMEFE-i, în
cercând jucători noi din tineret. Am 
asistat la câteva matchuri ale ace
stui tineret. Sunt acolo elemente de 
valoare, superioare celor din echipa 
1. Vara e lungă, e timp de antre
nament, de încercări. Să se facă, 
pentruca la toamnă Gloria să pre
zinte o echipă remaniată, cu coe· 
ziune între compartimente, 

ln'erim 

Bra,ă,ia 

Radu Franh 
Oferă cea mai bună pâine. Incer
caţi şi vă veti convinge. Arad, 
Sfrada Vicentiu Babeş No. 2. 

De săpfămâna vinului 
Un beţiv făcea reflecţia urmă

toare: 
- fmmoasă treabă! Oficialita

tea organizează săptămâna vinului 
şi după aceia politia arestează 
iar justiţia pedepseşte pe cel ce-l 
bea I 

Nu se mai improcesaiază 
Da, dar în Germania. lată ce 

povesteşte an domn de curând în
tors din patria lui Hitler: 

- ... ll.colo, oamenii nu se mai 
împrocesuiază. Jidanii nu dau În 
judecată arieni, pentru că n'au nici 
o nădejde de câştigare a proce
sului. l1rienii nu dau pe jidani în 
judecată din cauza tărăgănărif pro
cesului. Jidanii nu se 'mprocesu
iază Între ei pentru că nu vreau 
să-şi ducă afacerHe murdare în 
public, iar creştinii nu se 'mproce
suiază pentru că nu e nici un avo
cat jida n care să le ia procesul! • 

De priR Lago; 
... Serafim Popescu din Radoma

neşti. spune că el ar mai vrea să 
candideze de deputat, dar se teme 
să nu i se mai facă o primire ca 
ceia ce i s'a făcut la Jdioara, pe 
vremea partidului luplstl Noi am 
zice să încerce, dar dacă cei din 
Jdioara şi'au uitat obiceiurile! 

...La Clubul lui Constantin Preda 
e preşedintele Duşan Joici~ vicepre
şedinte Nicolae Lugojan, casier Sioca 
Bogdan şi predicator Planchici din 
NădJac. Conducerea clubului se'n
truneşte'n fiecare seară, făcând con~ 
sumatie de ... 1 leu de căciu!ă!... 
Oac'o merge tot aşa, o să ajungă 
Preda să ]e plătească salar. numai 
să-i vină'n club! 

Cet~1i "Bravo"! ( 

.i 

I 
'~ 

I I 

I ii; 
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Ga'erie ••• 

d, Brut. Păcuraru 

( [JIISlJlllIl 
tie 

Mureşiall) 

care gras, din toale punete!e de ve
dere, se opune la organizarea ~LuIlii 
Aradului" pentru ca oraşul să nu 
c2ştige, iar dsa să nu slăbească! _ 

eri ",a-
Lucrătorilor din Rusia 

Li se dă săpfâmrÎl1al 
Ratia 'Il mod minimal; 
Zahăr, pâine, carne, p(lsid 
Plus trei p(lrţii d.: .. nevastli? 

Dimcescu ·Râmnic 

Porunca V,.emii 
Ziarul llationalist "Porunca Vre

mii~ LI apărut În nomăr festiv. 
Cele ou de pagini, formează o 

adevărGtă cnciclopedie a naţiona
Jism~llt1i. 

Se laudii 
--. i':;J ca ~ă mă laud, dar pot 

să spun e'am ~ontriblJjt foarte mult 
la deşteptarea umanităţii... 

- Dar ce eşti dumneata, om 
politic? filosof? 

- Nu, sunt fabricant de ceaSOr
Bice deşteptătoare!... 

La Ferăria 

Leopold Brener 
săptămâna e ft i nă de Ru sa 1i i 

Arad, Piata Avram Iancu 
• ••••• •• ···.-.·~ ••••••••• s · ~ : Clădire eftină : 
• • 
.. Ja fima • • • 
; SOC. Transilvania: 
• • 
!li Arad. Calea Radnei 10 JI 

'" •••• a •••• ~w~ •••••••••••••• 

~~-
Este in interesul 
fiecăruia de a 

deveni abonatul 
• ~~""',w'~~W_ 

Fabricei de ghiaţă 
~.. iiM ear=a==m 

a oraşului Arad 
FĂ~',~~.e.a~~eE~" 

căci numai astfel i se 
asigură cantitatea de 
ghiaţă artificială nece
sară. - Se garantează 
ghiaţă de prima ca1itate 
fabricată din apă de 
a p adu c t şi serviciu 
prompt,. in orice oră a 
zilei. Telefon: 24 şi 25 

Pentru d. Popescu zis Negură 
Poate nu mulţi ştiu că d. Popescu 

zis Negură, de profesiune ceferist, 
poet şi ziarist, este corespondentul 
pentru Arad, al porcăriilor lui Ka
nalie Blumenfeld, adecă a numitelor 
rndnitoare comuniste, .Dimineaţa" 
şi "Adevărul", 

Despre felul cum Îşi serveşte 5111-
pânii pistruiaţi, din Sărindar, n'avem 
multe de spus. Dacă el, adecă Ne
glJră, găseşte că e bine, treaba lui! 

Dar, când ese din cadrul obie~·. 
tivităţii profesionale, trebue pus la 
punci! 

Jntr'o corespondenţă în care reda 
o şedinţă e Comisiei Interirnare, în 
care s'a discutat şi chestiunea .. Lu
nii Aradului", acest domn, Popescu 
zis Negură, scrie: 

. , . ,,0 asociaţie mai mult poli
tică de cât profesională, a lanSflt 
ideia şi d. primar, s'a grăbit s'o 
accepte !~ .. _ 

Nu ştim Întrucât "Asociaţia Zia
riştilor ŞI Publidştilor Români din 
Arad" este o organizaţie mai mult 
politică decât profesională!? < 

Pentruca să poti afirma aceao;tă 
enormitate, trebue să fi in slujba 
Sărindarului fără omenie şi scru
pule 1 ... 

D, Popescu zis Negură să ştie că 
nici Un membru al Asociaţiei n'a 
fost Slugă plecată a jidovimil 1 Nici 
nu s'a "milogit" pe la prefecţii şi 
primarii Aradu lui, pentru ajufoa re 
între 500 şi 10.0(;0 lei, cât a primit 
domiasa! Şi nici bătaie dela zia
riştii unguri n'au mâncat! 

Aceasta numai pentruca să fim 
altădată mai ••. obiectivi r 

Şi dacă totuş nu ne învăţăm minte. 
domnule Popescu zis Negură, îţi 
stăm la dispoziţie pentru orice re
plică! 

Vladimir Barbu 

- W'ND'f"""lP'."....,&MM1li:HI- .~! e~~'" 

I Re • " Magazin de modă. Recomandă I 
. nalssance specialitaţi de mă!dsuri şi noutăţi . 
'J de stofe llrad, Bul. Reg. Maria 16 
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De ce nu Vrea ••• 

CUCOc1l1a tow:ă mereu capul băr. 
batului să mcar9d şi anul accsta 
Ia băi la Techirghiol. 

-- Nu! - rLispunde bărbattll
m'am săttlrat de Techirgiol! 

_. De ce? 
- l1m găsit flre de păr în el, 

fire dÎn părul tău /... 
- La Techirqhiol in lac? 
- Da de unde, în toate came-

rele din hotelurile din Techirghiol 
şi Conştanţa! . 

La şperţuri 
Veniţi degrabă, sugători ai ţărei 
Veniţi că guvernarea-i pe sfârşit. 

E aproape ziua mare-a răzbunărei 

In contra celor ce s'au ghifuit 
Veniţi cu toată forţa diger.'irii 
Că-i rândul nostu-acum la pricopsit. 
La şperţuri, să furăm din nou în lege, 
La şperţuri, noui averi să se inchege, 
Când patria ne cere jertfe iar 
Datori suntem cu totii, se'ntelege, 
Să ne jerUim pe.al patriei altar. 

. Ce credeti voi, ce sunteţi la putere 
Că dacă azi suntem flămânzi şi goi 
Nu va putea să intre'n ministere 
Falanga noastră plină de eroi, 
Şi pentru scumpa ţară care piere 
N'avem deslui eroi şi vechi şi noi? 
La şperţuri, să furăm din nou, în lege, 
La şperţuri, noui averi să se inchege, 
Când zorile puterii s'or ivi 
Vom proceda, pe rupte, se'nţelege, 

Căci nu se ştie când vom mai veni. 
gh. m. cfăscălescu 

-=-
Redo!!Iionale 

- Abona1ii în restantă cu abo
namentul sunt rugaţi a-l achita. 

Nădlac 
- Delega,ul cooperath'ei "Dealul 

Curţii" la NadJac, ple nume Petru 
h1L.f'a, se laudă că JtJ coopl'ratl\'â e 
ce! mai bun Vin. Doctl e aşa, atunci 
de ce Illt:rgt:: la "Trei boi"' să COll
sume Vin Cli mult Illai rău şi mai 
scump? Sau, pentrucă acolo-l "mă
sură". . mândreie?, •. 

- Cateva feie sunt bucuru .... se de 
venirea verii Toată zilllica sar prin 
păduntă, ca nişff7" _ carriţe. Vedeţi 
Însă. Si'! nu care cumva, vre'o una, 
să vă uitaţi - ca acela de anul 
trecut -- pantalonaşli pe acolo. că 
vara-i mai ... răcoroi1sa, şi. .. 

- O oarecare SIOVâCă Rnka ame
ninţă oamenii bătrâni cu palme, ba 
îl şi scuipă! O sfătuim să-şi vadă 
de treabă şi să fie mai scurlă la 
"iazik". .. 

- Care-i măcelarul ce face "ghe
seft" cu ghiaţa pe care o aduce 
dela Igriş, În spate? ... 

- Bietul Popa Niculaie! De bâl
bâit ce este, nici nu mal ştie cine-i 
azi episcop în Arad, iar Serviciul 
Divin il termină .. Într'o oră şi un 
sfert ! ... 

- Dictatorul Nădlocului (să nu 
se supere nimeni. pentrucă asta e, 
adevărul!) runlj Cselovski toată ziu
lica se plimbă cu trăSllra... primă
riei? Unde •. _ are aşa des să mear
gă? II sfătuim să-şi facă bagajele, 
deoarece, românii, sătui de condu
cerea fostului "primpretor- bolşe
vic. in curând il vor expedia in ... 
Planeta Marte!... 

- Unii d'ntre jidani au devenit 
foarte obraznici I Păzea !iftelor. că 
nu peste mult vine marea răfuială! 

- Ştiti că, Încurând, cunoscutul 
nostru Mu(co)ssolini se 'nseară? 
Ghiciţi cu cine ? .. 

Abonaţ! "Bravo"! 

Balada cliiriaşulqi 
Rămâi sănătos şrj politic, 
Cii-mi Îau idealul şi plec. 

Eu nu ştiu partidul spre care 
Mă dllC interesele-acum, 
Ce dracu să Jac s'ajuflg mare, 
Să-mi pot cumpăra alt costunt, 
Dar ştiu că ill mine am stofă 
De om, să cond/lc IIIl partid, 
Să bag adversarii Îll cofă 
Şi 'Il vtaţă drum nolt sd-mi desd:i 

Am Jost mai lntâi M/lgit TraflflJ 
Dar viata mi-a jost lut ;n/;'m, 
IlIlr' IUla umblam să ' mpllşc franra 
Cad n/J mai v{'flia {a gave-Il. 
Pierdllttl pe veci fll partida 
Şi eu am rrimas tot sărat 
De rând a căzut cărâ,mdll 
Pe-lln rioc Cl'-(1vca ciS/Jlf! de lac 

M' a prins !tU/felii, (lIZ mars tril 
Pitic insel foarte vifi . 
Dar /l'am stat nWI mult de-lUZ tn' 
Era plictiseală iu doi 

Am stat şi la Iorga vreo patru 
Trimestre şi-am dus·o din greu, 
Câci veşnic eram pe la leaim 
Cu ro/ul s'ap/alld I1lcrt'll, 

C'aI'ea profesorul manie 
3ti Fe l/Un'll ediricor 
Şi piese de t, alm sti saie .• 

Şi iar am seli/III/Jld lin ([.cer. 
Am fost pal ni am fiII! şuri;tl 

Partidului cu patfloti 
Condus de luticii Mania 
Româ/lul (Il prea ml/lti ru'/hţi. 

Am fost şi la v(JR(! o Iliflii, 
La Cuza, la dOll/llul Vr./,irw, 
Am fo,( şi la (Juţă. mi'Ioimă, 

Dar .u'am putlIl prmdr'llfl ciolrut 
-~~~----- -~ 

Azi flil mii mai sfJtrie s(;ital 
Ce'; fac din partid ill partid 
Şi trec dela lumi la o/t!!l 
Mai repede Ca un bolid, 
Căci asta e soarta mea l!'Îstc'i: 
Să am parte tot de şireţi, 
Să-mi port idealtl 'n batistii 
Să caut cai verzi pe pereţ. 
Cum iarăş momentul e cr:iic, 
Prefer clitre alţii sit In C ... 

R,âmâi sănătos şti politic 
Câ-mi iau idealul şi pl re . 

gh. m. dăscăI 

Au'obuse [1 
comode, curse regulate carii 

serves: publicul calător, pe 
Arad - NădJac şi NădJac--- Alac I 

fiecare zi, sunt ale dlui Ion T~J 
şi eonsoţii, dornici li ati În Na~ 
Biroul in ~Pjaţa Unirei" (in loP 
Şcoalei primare). Nrul telefonul I 

Călătoriţi cu aceste autobU5 
v~ţi fi pe deplin mulţumiţi. el 

~t .. -
apare h. fiecare Sâmbă.ă - .......... -
A.bonamente: 

pentru oraş: 150 lei a~ , 
pentru jUdeţ: 120 lei an' 
pentru instituţii şi intrep • 
deri, lOOO lei anual. ' ~ 

Abonamentele . ~şi 

Gheor~he Budean se plătesc inaintrltq 
C7 Director : ~f'I 

Arad, Piata Avram Iancu 11. - Singură croitorie SlfcUON MieLEA ttl
e românea.că pl. dame. Confecţionează: paltoane, par: ,., 

desiuri, costume - pelerine pentru şcoli - cu prelurl Redilcfia şi administraţia:' SI 

auantajioase. Arad, strada Afexandri No, I 
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