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şi mici 
zic: Oameni mari şi oamtni 

nu md 'ffer la flzicui sau I!rtl
Il1r dt intel/gen/d, ci la functia 

o indeplinesc in soctetatt ,i 
lor socla/d. 
prin om mare, - dupa 

curentel şi pulgara - un om 
ar~ fi Junc/le Importanid, care 
drept IJJ un salariu mare -

ariI colQsal de maft - şi 
a serveşte de tramba/Jnd. petl.~ 
a sari ln primul I.c în socie
# aici, prin relaţiile pe care le 

se obliga şi obllgd la diVerse 
Selecţia, pentru a ajunge 

fartelle importantd. na 83 Jace 
drept crIteriu munca sau In

şi, de cde mat multe o,i. 
func/te o ocupa datO/ltd 

de imprejurari Ja
fi Qmlme: fiind nepol de 
sau de deputat trebue sd 

lin loc important; fiind o li
cart. n'a Ideat altceva deel1t 
,Iuga celor mari. renuntând 

talea lut de o~ a aj.ns la 
de unde apoi nu facI alt
sfideaza lumea. Munca. 
sensibilitate, sunt call
na tubue sa h poseda. 

prin om. mic - dupa o
şi vulgara - tocmai 

omului mare. Un biet de 
CII o flnelle umUd şt cu o 
pe treapta soelaM ln ultt· 

rânduri, serios, Inteligent, mun
$1 care mat are inca UIl cusur: 

nu desp"e asta .reau sd VOt
et ca totul despre altctva: 

raporturUe dlntfe oamenii 
oamfnil mici. 
un om Mare (J) se prezinta 

om mic (1), pentru a·l Cere 
este c111 se poate de arogant 
poate de jignitor. Prin atita
lut nu caula decât sa Qrate 

/Sie ei, sa umtleasca. tar c.
de cele. mat multe ori. esle. 
tar când este /teala nu în

formele ceTute de ltge şi 
cIt unile in vlgoart. asI/ei 

0/11 mic nu poate sd faca de
lua uri: 

Sau sa-l setveizscd, in care 
o Ileealltate, ta urmari 

ori foarte neplacute pen
ca daca· t. vorba de 

omul mart se eschlvea
»orbesc de demnltatta lui 
nu vorbesc de sltuaţta mo

in care se pane şi nu 
de sca,ba ce 1-0 toarna în 

aceste cazuri. 
, ,NII-' serveşte. Daca nu esle 

1011111 mare, jlenJt in olgo
'locI/treaza, Insulta, face ftl 

Ih 'lelamoţiunt, care loatt 
te~uJtat dezastruos pentr. 0-

~ adelldrul tiind totdeauna 
omului mare. 

şi amar de aula care refuza 

Se inşeală la ~ânlar! 
- In alentiunea organelor de control a pietei 

kgr. stnlguri. 1 s'a părut suspectă 
cantitatea de struguri primită şi a 
făcut observatii vânzătoarei. Acea
sta a bâlbăît câteva cuvinte apoi a 
mai pus 3-4 ciorchini de struguri. 
astea pe dea supra, - vorba ei. 
A fost refuzată. 

Cineva aslstând la scena aceasta. 
s'a adresat cucoaneJ cu strugurii cu 
intrebarea: 

- D9 ce nu chemf un politist 
ca să-I facă proces verbal de con .. 
travenfie ? ! 

Stările de pe,pielale Aradului nu 
sunt nicidecum muilumitoare. Sta
rea sanitară Ja;ă de dorit. organi
zarea şi impartirea pietei la fel. 
Incasarea taxelor pentru locuri pe 
aceeaş urmă, Acum. in uitimul timp 
am primit numeroase plângc>ri im
potriva ..• cântan'lor intrebuintate de 
vânzătoa1'€le şi k'evânz~to1rele de 
pe piată. Plângerile nu se indr2aptă 
impotriva tuturor. Nu, numai impo
triva Ct!~f mal mari parti din ele 
şi anume: contra vânzătoarelor şi 
revânzătoarelor de fructe. 

toarea aruncă intr'un brat al cân
tarului greutatea respectivă, la cân. 
tarul in io; încât bratul cu greuta
tea ajunge la fuste şi nu merge 
mai jos. In bratul celalalt aşează 
fru::tele - natural, după o apre
ciere vag~ a greutătii Jor.Braţul 
cu fructe ajunge şi el la .•• fuste şi 
se opreşte. In acest moment cân .. 
tărirea e gata l far vinzătoarea ia 
fructele şi le depune sau aruncă rn 
coşul, punga sau hârtia clientului. 
Operatia decurge extrem de repede 
,i nici prin gând nu·fi trece că ai 
putea fi inşeJat la cântar. Insă dacă 
păcatele te duc undeva şI din sim .. 
plă curiozitate cântăreşti incă oda
fă fructele cumpărate, constati o 
lipsă. de 3-400 grame l deci aproape 
jumătate. 

- La ce bun?.. Politiştii şi a. . r 'J ,', ~/-.<" 
AcesteI după cum se ştie. pen· 

tru cântărirea fructelor. se folosesc 
de cântare de mână. Ei bine, fe
meile aceste, tmbrăcate in sapte 
sute de fuste stau jO'i pe asfalt sau 
in cel mai bun caz pe un scaunel 
scund l astfel că fustele formează 

: in lurul lor un H de p~d. de ast3~ 
d lta ca cele pe carj sunt aşezate 
catedrele în sălile de şcoala. Vine 
clientul să cumpere fructe struguri. 
pierseci. mere sau altceva: Vânză-

In acest sens cităm cazul unei 
~:O~!ret :31'. a (Umplut un, kgr. 
de pierseci. dar cântarindu·J li doua 
oară, a constatat că a cumpărat 
numai... 700 grame. 

O altă cucoană a cumpărat un 

-Qentii de piată sunt inteleşi cu ele , 
şi nu le fac nimic I 

Ce·o fi adevărat din treaba asta 
nu ştim. dar primăria are datoria 
să intervină pentru curmare a acestor 
stări. Şi are datoria să intervină 
pentrucă vânzătoarele şi revânză
toarele cari uzează de ateste .şme
cherii sunt român ce. 

Odată şi odată trebue să invete 
şi românii că se poate trăi şi dn
stit nu numai din furturi I 
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Ca şI afară 

In timpul ploilor de saptamana 
trecută, un cetăţean s'a urcat in auto-
busul de Micălaca. Natural, să a
jungă mai repede la destinatie şi să 
fie scutit de ploaie. Daci prima 
parte a intenţiei a fost realizată. a 
doua nu tocmai, căci dacă cetăţea' 
nul nostru n'avea la el umbrela, şi'n 
autobus il ploua ca şi afară. Vedeţi 
umbrela e bună câteodat.ă' şi in 
autobus !... 

Compl~rt 

Un tinăr şi mând:u învăţător. 
spune, într'un cerc de cunoscuţi, ci 
este insurat, spunând, in acelaş timp. 
cuvinte frumoase despre soţia sa. 
Unul din eei de faţă îl întreabă: 

sd f' Ilneaita josnicd a acestor ca~ 
tegorjj de oamenI. 

preClztz: s-nt şi oameni cu tune
IlIml Importante, oamenI de carac
ter. oameni care se remarca prin 
Intel/etnţd, muncd, ontstttate. Ina· 
Intea acestora mă Inchfn, dar, vaiI. 
numărul lor este aşa de mic. 

Dacal prIn cella impas/bU, i--ar 
putea as.:ulta pe aceşti oameni mari 
adunaţi in societate, Goethe, ar ex
clama din noul 

"Mtch daenkt ith tin ganzls eho, 
VOit hundrttausend Narren spr,

,hen-o 
.Fhaedt"UB 

~ • v _ ,_..., 

~arJa, UD'lOr Ş. sa Ira 

- Şi ce şcoală are nevastă;Q ? 
- Cursul primar compleet; 

răspunse inv.iţătorul nostru cu o na 
turaleţă în care se putea vedea şi 
puţină mândrie. 

ŞI lungi şi Inainte 
La cinematograful "Selecta când se 

rulează două filme, ca'n ultimele zi· 
It:I se 'ntâmplă tot f::lul de luc.ruri 
minunate, din care semnalăm doua 
deocamdata: Pauza dintre filme este 
extrem de lungă, aproape o jumă. 
tate de ceas, dar - şi acesta e al 
doilea lucru minunat - spectatorii 
să nu simtă lungimea ei şi să li se 
pară că timpul trece foarte repede, 
un angajat cu un băţ in mină ma
nevrează arătoitoarele dela ceas, mu~ 
undu.le inainte, ca apoi la sfârşitul 
spectacolului să fie mutate indărăpt. 

Toate aceste se fac - probabil -
pentru ca spectatori il in afară de 
filme, jurnal, reclame şi cântece că .. 
suflate, să aibă o distracţie in plus. 

Deci... nimeni DU trebue să se 
plângă de lipsa de solicitudine a 
cinematografelor faţă de spectatorii 
lor! 

Destul joc e.·. 
Ziarele din Capitală scriu că mi

nisterul de finanţe a dat afară din 
serviciu pe Jean Constantinescu l şef 
de vamă, pentrucă a fost găsit ju
când jocuri de noroc in casinoul 

din Sinaia. Tot atunci, ministerul de 
finanţe. a hotărât să interzici func· 
ţionarilor săi practicarea jocurilor de 
noroc ... 

... Ministerul de finanţe are drepta' 
te, căci in viaţa funcţionarilor no.
rocul joaca roluri importante: no
rocul de a primi salarul; norocul 
de a putea trăi din el, norocul de 
a incasa ici colo câte un şperţ, no· 
rocul de a nu fi prinşi et.:. 
După cum vedeti. numai "Doroa· 

ce". Ce nevoie mai au ei să joace 
la ruletă şi bacara ? 

S'an sAturat 
Un vas de război englez au fost 

bombardat in Marea M~diterană. In 
In urma acestui fapt. ziarele scriu 
că opinia publică engleză este foarte 
nemuJtumita şi pretinde ca guver
nul Să. InterlJină cu armele contra 
naţionaliştilor spanioli care se pare 
că au bombardat vasul britanic. 

Credem că supărarea englezilor
este la locul ei, deoare ce atunci 
când interesele Angliei au cerut. 
flota engleză nu sIa dat Înapoi dela 
bombardamente. Privită chestiunea 
ŞÎ din alt punct de vederet dorinta 
de război a englezilor este justifj.. 
cată: din războiul mondial au câ1" 
tigat enorm de mult se vede treaba 
că nu s'au săturat ci vor să mal 
câştige ceva de pe spinarea proşti
lor pe cari fi Indeamnă la război 1. •• 
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J uăn Nojtţă scrie 
Numa on lucru 

nu gclsaşci in Ba
cur ieşei cât is it gl 
mafe Apa drept 
sd tid spun ca gl 
carte vom nu ga· 
sdşd. Iacd o fost 
paşi pân Arad on 
prunc gl paore pa 

car it 10 dat tacso la şcoala ei popi. 
Nu ma mai rar aşe vodoabd gi prunc 
ca a~ifln. In idee blrturne gin oraş 
ler a ca la tacso aCasa. 

Ba lnto efmn/atd după şeo bdll.t 
tdtd noapcea o eştt pă ulitd Numa 
ca sd nu fie ca alţi uoamini s'o 
gescu1tat gi pdpaşi şi o llegat gd
langele e~ olaltă şf şo pus pdpuşi 
dupa grumaz şi ° înşeput să cânce ,d IIUfd ca zdramţer1. Noa apa o 
dat Dumnlezo că dascăW gila şcoala 
gl popl sor satllTat gi aşi podoaba 
el plunc şI iOf dat carce la brâncd 
Cdi papă gata. Apll. popă o fost 
nama şine dracu o vazut popd fdră 
preuaasd. Şi o mars popa ludn a 
nost la Nddlac în pelit. Şi ca sa 
nu margă singar o luat ca iei pan 
alt popa E numa ln loc sa nJmă
rascd la vo Jaiă nu şciu inge ar 
ajuns numa gestuL ei binie ca sar 
aplicat gi bilut şi ar ttit băut pana 
edid mniezu noptt. A/unşi ar mdrs 
Ruma cum or mdrs ar ajuns la 
granitd şi acolo grănicirl nor setut 
gl glumă n.ma ior oprit o ţără in' 
loc. Popa nost în loc. să tacd ein 
mtlnrătoGre sa aplicat sd se oco
şaseă şi atunşi erăniclTa ar făcut 
bine gl mt ţilotlaat la brânca şt 
lor bdtut gl la bgietu popă cât o 
fost gl bat o lnşleput sa-i Dutd a 
işpitari. După şle lor bdtat binie lor 
tnchls into ptţlboaică şî 10f lăsat 
ocolo până mânezî când or vlnit gl 
lor scos pd fele/at. Drept ti şf aştla 
cd popa gl bat şio fost no şelut 
căi inchis. Noa. şi amu, popa nasi 
îl popă înlon sat gl paşi pa aproape 
şi tarie îi lălos ei abge poace omu 
sărac vorbt cu tel 

Se zice că ... 
". fOitul taxator 18 8utobusele co

munale Lefler, dat afară pentru mici 
.greşell" va fi avansat ca agent de 
pia1ă. Până atunci Însii. fa.ce exer
citii cu o artistă - Cristina - in 
sunelele plăcUor dela patefonul 
cumpărat odată, cu păliiria de paie!. .. 

Bravo amice! Te făcuşi acum şi 
scamator ! ... 

... lil cu bicicleta pe nas, tutunge· 
tin. gării a transformat o in casa de 
rendes.vous cu tigăncile din Che. 
checi. DI. Inspector n·are nimic de 
zis la astea? .'. 

... Saveta, fost sotie a lui Bting 
deJa abator, arată oamenilor prin 
păduriU'i, un jurnal, pe care.l seoBte 
din sân. Nu ştim ce scrie injuTnal, 
Insă ar face bine daci ne· ar spune 
cum s'a petrecut chestia cu ... Ra
fila, şeful de sectId Degeaba le jurI. 
pentrucă e prea târziu. numai aşa 
se poate aranja. dacii s'ar impăca 
(locotenentul) RalUa cu." BUng 1... 

Chlşlneu- Criş 

.Maaarete" comerciant Meszer, 
piln purtarea ce o are vrea să do
vedească tuturor că trăieşte în lună. 
Cel putm aşa reese din faptul că 
nici până acum nu s'a gândIt să 
respecte ordinele date în vederea 
protejării elementului românesc in 
mtreprinderile particulare. Jupânul 
Meszar nu vrea să ia cunoştinţă de 
aceste lucruri ci şi acum are numai 
angajati minoritari. Şi nu 2-3 ci 
14 mari şi lati! 

Hălmagiu 

Renumitul nostru comerciant de 
pepeni verzi (Iubenite) a făcut, la 
Brad, un târg bun incasând vreo 
5000 lei. De bucurie că a câştige.t 
bine, omul nostru a tras un chef, 
cheltuind toti banii... Cum au venit 
aşa s'au dus ! ..• "Treaz" cum Ha a 
venit cu trenul la Hălmagiu. dar in 
10': să nimerească acasă, a nimerit 
Ja 'o văduvă. Insa nu s'a putut b~
cura multă vrema căci nevasta a 
dat de el şi s'a dus şi ea la văduva. 
Comerciantul nostru, de treaz ce 
era. in primul moment n'a recunos
cut~o. iar mai târziu când şi·a dat 
seama că-j nevastă,sa a . luat-o la 
Mtaie. Noa că bine-]; curn ar spune 
luăn Nojitâ. 

Brad 
- Agentia t€k'giilfică Radar a

nuntă urmatoarele ştii din Brad: 
- Eri după masă cu €Kpresul 

J!rnbolea-Brad a sosit în localitate 
populara noastră constesă după ce 
a lipr;it din activitatea ei mai bine 
de două săptt.mâni, astffl c~ acum 
după cele două Săptămâni de ştreik 
(grevă) petrecute la băiia Vata şi-a 
luat activitatea cu mai multă rez;s
tentă.- Vorba bâtrânului Vig.i. ~ 

Intrebând· O o colegă, tot blondă 
care îşi va celebra cununia cu un 
advocat din Cluj la "Paşti!e Cailor., 
ce efecte au avut băile asupra e:, 
ea ia răspuns cu glas solemn: 

- ,. Dragă, parcă m'am născut 
a doua oară! 

- Intr'una din zilele tre.cute fata 
unei distinse croitorese de lângă 
podul (rîşului. binevoi se a se înio~. 
să schimbe două cuvinte cu doi tâ
nări meseriaşi de<;tul de onorabilii 
când apare deodată mama duduiei 

- Dragă Bozi iti interzic să mai 
stai de vorba cu meseriaşi. Daca 
vrei să discuti, discută cu studentiI .. 
No! Das ist seher gut. 

AVIZ 
Se caută mecanici .. o

mâni, specialif;ti În auto
buse I 2 (doi) la g .... jul 
de autobuse C. F. R. Ar.d 
şi I (unul) la gar.jul din 
Timi,o ... a. Pent .. u anga .. 
jare ,i p .. obla se .0" a
dresa 1.: Centrul V Âtdo
buse, unde .or p .. imi infor
matiuni oompleote. . 

Direcţia C_ F. B. 
Secfla ÂU'Iobuse M. V. Ârad. 

Postăuăria 

• 
Oajda 

cele mai. noi, 
cele mai bune, 
cele mai eftine! ---

str. Gen. Berthelo1 8, peste drum de tea· _ 
trul comunal. Se poate cumpăra cu liure1ul . \ I 

InlsfSnlRftl 

Nădlac 

- HtiÎ, să'incepem a~um cu 
krampus că de mult nu ne em ocu· 
pat de el t E, din ce in ce mai 
scandaliztil pe noi, pentrucă nu ne ... 
cuminlim, ~ ci continuam să·I ••. sii~ 
punim ince, ca să i se moaie bine 
barba pentruca să nu.1 uslure când 
II vom ,.borbili". Apoi pădnte, dacii 
teqi., băgat in hora, apoi. joacă. 
Pufinii "lenIă'·. sau .,Dubă'n tri tor. 

'. g6ua" nu ti strică, mai ales acum 
când al - ineă - reverendă 1 Că 
după ce' o vei desbrăca - de silit. 
nu de voie bună - nu-ti "a .. pica" 
aşa bine 1... Ipainte de-a termina, ai 
putea S8 ne spui, cum li-au plăcut ... 
"scrisorile amoroase" ce ti,le.am 
publicat 1 Mai seri incă aşa ceva 1 
Nu de alta, dar mai avem nevoie 
de ceva '- picanterii, aşa cum nu
mai barba ti poale concepe 

- Urit s'o mai mânial pe noi 
văru' Cotoraci, când l-am "pingă
Iii" cu Babyiacika. Nu i nimic vere, 
că pe noi ne bucură astfel de "pHi
ceri", Să t;m numai sănătoşi şi să 
ne revedem pe si5ptămâna viitoare. 

- Sti mai dăm i8ma şi intre to-
10aÎCe (1vani1 JIU te supăra şi moi 
ales nu ne injura pedru asta!) Ele 
sunt - În general - mai rele de 
muscă der:âl "bujecanele" noash·e. 
Aşa ce zice că o 08recare Iutkă, 
a ch mat pe un ficior afară din joc 
spunându'i s'o i8 dela (jllul. GhI
citi acum care·] ficiorul şi de ce 
la chemat 1 ! 

- •. Trăiască alegerile şi să fie 
câl mai dese 1" zbiara nădlacanil. 
De când cu campania l,ilectorală" 
toti beau şi mânca pe ,.potya'· la 
foate partidele. promilându·le tutu' 
ror candidatilor cii ,.volteazii" cu 
ei. pentruca mai apoi S8 nu-i vo
teze pe niciunul. Beau şi la 10vă
naş şi la Siroia Oligor. ca şi la In
ternatlonall,tărănişli, dar de "voltat" 
nu "voltează" cu ei. 

Ce să-i faci. aşa sunt nădlacanli 1 
"lngyet crăstola cu popricaş şi va
su' cu Vin, acolo se strâng ca 
mU$fele !" 

Faina treabă 1 ••. 

Ai auzit că •.. ? 
• .. Mama unei fete din Baia de 

Criş a promis tetei srlle că dacă nu 
se mărita pânâ la toamnă o trimite 
din nou li\ şcoală 1 (Ei şi daca O 
elimină iar, ce se 'ntâmp'ă?) 

•.. Strai" dela l.?mnde din Aduta 
s'a ang21j~t să p<3zi'ască şi căpiţele 
de fân dm apropiere? (Dar cu cîne, 
că străjuitui de unu singur e plic. 
tisitor1) 

.,. Domnişorul dela primăria din 
Vata va primi în curând un b:dQn 
cu ... lapte de pasăr~? 

... Un domn din Ş~blş, p03esorul 
unei biciclete." balonat(>, împiedecă 
lumE'a să circule cu bicicletEie pe 
stradă Si 'fljură pe toată lumea? 
(Dar t:ână f ând ?) 

NU V A PIERDEŢI TIMPUL I 
cautind în ziare ti reviste articole cari 
pomenesc numele dvs. sau tratând prob.
lemele cari va interesează, căci o insti.
tuţie special creată ,i bine organizati 
pentru aceasta poate face acest lucru mai 

bine şi mal efun ca dvs. 

"Servlciul Gazetelor" 
Agenţie internaţională de presă şi publicitate 
Directori: Emil Samoilă şi Th. Iorga Bucul 

reşti. Str. Sf. Constantin 24. Telefon 3-16-15 
urmăreşte tot ce se publică in cele circa 
1400 publicaţii din România, iar prin 
intermediul celor 102 agenţii similare 
din stră.inatate. tot ce se scrie în presa 
din toată lumea şi procură cieturi de 
presă. asupra oricirei personalitiţii sau subiect 
Cereţi telefonic sau in scris prospecte lă
muritoare sau O probă gratuiti de o sap~ 
bi'4âni, indicind subiectul care va intere; 

seaz.ă. -----

Nr. 223 Nr 

Igriş 

- Oumineca trecută s'a făcui O 
legere de popă.· Ambii cllrldi' 
igrişenl ne sunt prieteni, aşI! ".. 
deşi avem câteva "chestii" aici, 
le publicăm. Asta ca să cra~ 
ciudă duşmanii 1 Scurt r 

- Mă, că ai dracului s'o t! 
notarăşll. după ce l·am "molă 
otâră in foaie. Cică i-am pro 
că nu mai scriem de el ni 
Zău 1 Cine ti'a promis lucrul 
cest1 5'0 zuital Neguslll ci nu 
de acum vom incepe... AşaI ci 
revedere! 

- Tony umblă pe la căzane 
VIldii cari oameni îşI fierb ră 
pentru a le putea tine locul, fi 
cu.. nevestele. Mă. neamlu:e 
grijii sa nu·t~ mai rupă vre'o 
coftstele şi iar să zici că ai reum' 

- Chenta s'o "ogoit-, Mia, 
când Îi in locul lui, o duce 
.bine. Noi nu vă zicem de câla 

Să ferească DumnezeII să 
bucte liberalii, că ,,'o luat m 
zmiiulul ! ... 

Avansări ineficace !II()~ 
La primărie s'au filcul 8nnSI, g. 

numiri de functionari. Cu toale aT de, 
sările făcute şi cari au produs ro an 
nemultumiri, 8stfd Încât lucrurile iri 
loc să meargii inainte merg elt 
mult Înapoi. 8 

In ce priveşte numirile - ln ni 
măr de trei - aceste. deşI au Un 
loc l~ comentari!. ur~ează să iO 
exammăm de alta data. 

S'o Mulgă el •.. 
La cârciuma - club 1 

sat mai mare, câteva nolabllilăli ~ ~~ 
omoară timpul lângă O sticlă cu d' 
Din plictiseală, unul propune 018 '1: 
In contul farmacistui, care OCll :1' 
cu retetele. lipsea. Zis şi făcui de 
pede diutară un băetaş ':0 
detera 10 lei şi-! ziseră ::101 

- Du-te la farmacie şi spun~ , 
te-am trimis să ne trimită de 10 .n II 

lapte de pasare... fiU 

Peste câteva minute băetaşul :nUl 
inapoie in fugă cu O vrabie in . !Cel 

- A zis domnu farmacist ~ '),' 
celi bine sii vii mulge" laptele . v 
vă trebuie că aveti mat mult ' ~rlll 
lata, v-o trimis şi pasnrea ! •. i I ~ 

Cauză ş\ ef~ct ·um 

Amicul nostru d. Mitică, inti!: -'d 
o veche cunoştinţă de sex fem '_ 
cu care nu se văzuse de-a, a! 
doi ani. "J:;.a 

- Ce.i cu tine de-ai slăbit :ter 
o întreabă... el. Vi 

- Ce să fie? M'am măritat. an~ 
- Ei şi tu răstorni obiceiul ,:01; 

după m.ăritiş fetele se 'ngraşi! n 1 

- Nu, dar am un băiat. pri 
- Şi d'asta ai slăbit? nu 
_ Sigur,e 4 

- Nu se poate, incheie cu n ur 
merire amicul nostru. Eu am Ibl 
nepot şi n'am slăbit deloc .. ' jid 

Mitică nici azi nu şi expliCI (.U 
hotul de râs al cunoştinţei sai: a 

C 
Tampon legat 

In biroul unui serviciu com pe 
un funcţionar şi-a legat taID. Pa 
cu o sfoară de masă. Cine-vil v ilO! 
treaba asta a zis: Jri 

- Frumoasă t.eabă aici 11 fa: 
rie: tamponul trebue ţinut leg ./ 
să nu 1 fure... . it 

- Nu-i vorbă de furat, .. ~la 
punse funcţionarul respecti~'l ;1 1 

- Dar atunci de ce-! legi', ~t 
- Păi, colegul de pes~e. s'a 

după cum şti e cântăreţ ŞI 1~., ill! 
ce n'are ce lucra face exeroP, ŞI 
canto şi se acompaniazâ din'''1Î! 
pon !". :d 

Si non e vero ... 



Nr. 223 Bravol Pag.3 

• ce-l of nou şi interesant! Femeia Maria Toderaşcu, de 30 
ani, din comuna Şoimeni (Cluj) a 
născut un pocil cu cap de broască. 
Dypâ câteva ceasuri copilul a murit 

F ~"" ______ ""l ____ _ 
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Il VICTOR DERBE 'NU, 
Miii este reprezentan-
'gaz~tei "BRAVO!" la 
dea. Prin urmare ori
angajamente, sau În
ări f' cut. tn numele 
etaj "Bravo!U de VIC-
BERCEANU, nu .. or fi 
noscute. 

, Uo ziar francez scrie ca din 
iO capitale ale provinciilor 
de, 35 sunt stăpânite de arma
,ponaliste ale generalului Fran
~~mai 15 sunt în mânile gu~ 
mtaţilor. Acelaş ziar arată 

~ Spania are 4.700.000 Km, 
din care 3.008.000 Km. păt

. : 15 milioane locuitori, sunt 
"ile naţionaliştilor şi numai 

de 1.692.000 Km. pătraţi cu 
. Iane e in stăpânirea guverna

lor comunişti. 
, :n satul Hănceşti din Basara~ 

murit locuitorul Ion Anghel. 
:nurit nu e mare lucru, dar 

i !cesta a murit la vârsta de 
"vârstă pe care, desigur şi 
o vrea s'o ajungeţi. Nu? 
:rmele stăpânirii turceşti in 
I nostru nu s'au şters Încă. 
Dezna, Incu, Şiria Şoimoş, 

:Um câteva zile, in cursul săpă. 
ce se fac pentru construirea 
: dela lneu, au fost scoase 
'. ant bucăţi de suliţe, pum· 
~Jci.~ de arme şi o ştampilă 
:tere cirile - a comunei Se

vede că poveştile cu como~ 
aase in pământ de turci nu 

:1 'mai poveşti! 
'n medic, dr.· Stern din Bu. 

, provocând avort soţiei lui 1. 
nu, aceasta a murit in cabi

'e consultaţie a doctorului, 
: urmâ a fost arestat. 
1 Iburările din Palestina dintre 

jidani nu s'au liniştit. Arabii 
! (au pe jidani, iar aceştia ii 
: arabi, dar numai un fel de 

~e ti o i şi cu jidanii ăştia, 
nu pot trăi in bună pace' 

pentru pace Aglia a voit să 
.:alestina în două: jumăta

Dor şi jumătate arabilor. Dar 
:ari nu s'au invoit la impăr

'i fost jidanii. Cine să i mai 
: o/ 

. asta lui Ioan Ursulescu a 
:tk el. De ce, numai ea ştie. 
;\ la unchiul ei Mihai Solo~ 

, ~tul ei, s'a inarmat cu un 
• Sia dus după ea, dar in loc 
, l:l~, a dat in poartă, a spart 
.' ~ capul lui Mihai Solocan. 

- Germanii, au descoperit un 
procedeu prin care pielea de peşte 
- pieliţa subţire ce rămâne dupa 
inlăturarea solsilor - poate fi prepa' 
rată astfel, încât să servească la fab 
ricarea ghetelor. mănuşilor, poşete~ 
lor etc. 

- Prima locomotiva româneascâ 
a implinit 68 ani. Ea a circulat pe 
prima linie ferata română intre Bu
cureşti şi Giurgiu, construită in 1869. 
Această locomotivă cântărea 18 000 
Kgr. şi mergea cu o vitează de 20 
Km. la oară, - ded cu ceva mai 
repede decât un car cu boi! 

- La Doftana, deasupra ocnelor 
de sare oamenii şi-au construit lo
cuinţa şi gospodării. Aceasta pentrucă 
lucrul in ocne a incetat acum 30 
ani. Acum pământul a inceput să. 
se surpe şi aproape ~50 de case au 
fost scufundate. Oamenii abia au 
putut sea pa cu viaţâ, Pentru a se 
evita alte nenorociri, gara a fost mu
tată şi oamenii indemnaţi sa şi pă-
paseasca gospodariile. Ce păcat că 
partidele politice nu şi au sediile 
acolo!. . 

- Zidurile unei clădiri noui din 
Craiova, sub acţiunea ploi lor, s'au 
prăbuşit ingropând sub ele şapte 
lucrători. Dintre aceştia, unul a fost 
omorât, iar şase grav răniţi. Cu elă 
dirile astea noui, cu zidurile groase 
cât O cărămidă, nici nu ne putem 
aştepta altceva ... 

- La Curtici, a fost găsitâ spân. 
zurată femeia Florica Ivan. La in
ceput s' a crezut câ s' a spânzurat 
singură, dar pe urmă s'a stabilit că 
inainte a fost strânsă de gât şi nu
mai după aceia spânzurat. Jandarmii 
au cercetat cazul şi au aflat că Flo· 
rica Ivan a locuit mai mulţi ani în 
casa lui Dan şi că o zi înainte de 
a fi găsita spânzurată, acesta a dat 
casa fetei sale Elena Dan. In cont
ract a pus condiţia că Plorica Ivan 
are dreptul sâ locuiasca în casâ pănă 
la moartea ei. Fetei sale, adică Ele· 
nei Dan nu i-a plăcut lucrul acesta 
şi după ce au venit acasă dela pri
mărie unde au făcut contractul, a 
dat Floricei Ivan nişte rachiu să bea. 
Aceasta s'a ameţit atunci Elena a 
lovito cu pumnul peste cap, de a 
căzut jos. Noaptea apoi a spânzurat-o 
ca să creadă oamenii ca s'a spânzu' 
rat singură. Elena Dan a fost ares
tată. 

- A apărut ~Buletinul Sdptămâ~ 
nii" No. 28. din 5 Septembrie 1937. 
Din cuprinsul acestui numâr extra
gem: ,Abnormităţile căilor noastre 
de comunicaţie. Libertatea Mă rei 
Negre. Pentru cine luptă Franco. 
Generalul Weygaud -despre armata 
franceză. Lepra plantelor. Contra
bandă de arme. Valoarea ştiinţifică 
a lui Marconi. Culturale. Ci nema 
Feminine. Şah. Culinare. Sport. Bu~ 
letinul în imagini. Preţul Lei 10.-

- In Rusia executarile fruntaşilor 
bolşevici continuâ cu aceiaş furie. 
In ultimile zile, sub vechea acuzaţie 
de spionaj şi activitate trotzkistă au 
fost arestate şi executate peste 20 
persoane. Să mai spună cineva că 
locuitorii din Rusia nu ajung repe~ 
de in Raiu ... 

- La conducerea cinematografe~ 
ior comunale s'au făcut schimbări 
importante. D. Sabin Ştefănuţiu, a 
fost inlocuit Ia conducerea cinema
tografelor. In locul său a fost numit 
d. inginer Eugen Şincai, directorul 
intreprinderei autobuselor. Prin nu-",uns e uşor de ghicit şi 

:?e mirat dacă s'a apucat 
cu toporul in ce nu i a 

. mirea dsale se speri . că. şi cinema
tografele vor deveni O intreprindere 
excedentară. 

- O delegaţie a camerei de mun· 
că din Arad, va pleca să viziteze 
expoziţia dela Paris. Mai nimerit ar 
fi ca banii plătiţi delegaţiei ca spe
se de drum, intreţinere şi diurne sa 
fie intrebuintaţi pentru ajutorarea 
membrilor. Că. delegatia n'o crăpa 
dacă. n'o vedea Parisul şi expoziţia ... 
De câştigat - pentru interesele memb· 
rilor camerei de muncă. - nici vorbă 
nu poate fi! 

- D. Dr, Simion Pop Zaslo, a 
fost reintegrat de ministerul de in
terne în postul de primpretor al 
plasei Şiria. 

- In dreptul comunei Bodrog, 
Mureşul aruncat la mal. cadavrul 
unei fetiţe de vreo 9 luni. Poliţia şi 
jandarmii au făcut cercetări, stabi' 
lind că fetiţâ este a servitoarei Eli. 
<;abeta Vician. Aceasta dusă la poli. 
ţie a recunoscut faptul, spunând că 
şira aruncat fetiţa in Mureş in drep
tul fabricei de zahăr, A facut aceasta 
pentrucă între ea si tatăl fetiţei -
amantul ei - relaţiunile s'au răcit 
şi a crezut că dacă nu va mai fetiţa. 
totul va fi iarăş bine. 

- Constantin Rusu din Vărşand, 
plecând de acasa să meargă Într'o 
comună vecină, a incetat subit din 
viaţă.1 

- Aradul se modernizează .. , Pe 
străzile din centrul oraşului au fost 
trase nişte linii cu var. Trecătorii 
pot trece numai printre aceste linii. 
E bine că s'a ficut lucrul acesta 
pentru că aşa se evită diferitele ac 
cidente de circulaţie ce de obiceiu 
se intâmplau în locurile unde. e ag~ 
lomeraţia mai mare. Insă lumea nu 
vrea sa asculte şi să. respecte aceste 
dispoziţiuni. E păcat, pentru că res· 
pectând dispoziţiile de mai sus, ora
şul ve primi un aspect mai civilizat. 

- Casierul Andrei Iliescu dela 
Casa Asigurărilor din Bucureşti a 
sustras o suma de peste doua mitio. 
ane. Ca să nu fie prins, a simulat, 
Luni seara, o spargere a casei de 
bani. Datorită unui frate, Andrei 
Iliescu şi a mărturisit vina. 

- In judeţul mov, trei bandiţi 
au oprit un automobil în care găsea 
inginerul E. Habermann. Bandiţii 
i au cerut banii, dar cum nu avea, 
l au silit să le dea o obligaţie de 
100.000 lei. 

- Şi vişinii au inflorit: a doua 
oară, Cei bătrâni spun că e semn 
de toamnă lungă şi călduroasă. Bi
ne ar fi! Si mai scadii coarnele co~ 
mercianţilor de lemne. 

- Zilele trecute s'a ţinut la Ora
dea congresul anual al asociaţiei 
generale a învăţătorilor din ţară. S'au 
rostit acolo multe cuvinte frumoase 
şi s'au luat şi hotărâri bune. Păcat 
numai ca nu le pune nimeni in 
aplicare şi bieţii învăţători vor ra
mâne şi pe mai departe copiii bla
jini şi ai nimănui, ca şi pâna acum! 

- Ziarele au publicat, zilele tre
cute, că in ţară s'au infiinţat mai 
multe zone viticole şi centre de 
electrificare. Aradul nostru - jude
ţul - n'a fost figurat nici in unele. 
Asta pentru că avem tot conducă· 
tori de elasa intâia! 

- Se vorbeşte că societatea S. 
1. A. B. va fi lichidată. Cunoscând 
mai multe lucruri de ~ acolo, cre· 
dem că e bine să întrebăm: în fa
voarea cui se va lichida ? 

- In cercurile politice Se dă ca 
sigură că guvernul va demisiona in
tre 20 O.:tombrie şi 1 Noembrie, 
iar disolvarea parlamentului se va 
face Între 1 şi 7 Noembrie. Alege
file generale vor fi ţinute in 10 De. 
cembrie, In ce priveşte guver
nul care le va fa~e. se vorbeşte de 
o combinaţie Vaida- Mihalache sau 
un guvern tot liberal. Vom vedea! 

- O servitoare, Elisabeta Vician 
a născut o fetiţă. Ca să fie liberă şi 
şi sa şi poata face de cap, a crescut 
că e bine să se scape de f~tiţă. Şi 
a aruncat·o în Mureş. Cadavrul a 
fost pescuit în dreptul comunei 
Bodrog. Servitoare a fost prinsă. şi 
arestată. 

- Preţul grăului in oraş şi judeţ 
variază intre 420 şi 510 lei suta de 
Kgr. 

- In a doua jumătate a lunei 
Septembrie in oraş se va organjza 
o saptămâna a fructelor. Se vor ex~ 
pune tot felul de fructe, struguri, 
vinuri etc. 

- Se intenţionează, de citre ca· 
mera de agricultură, organizarea 
unei expoziţii de animale şi pro
duse agricole. Expoziţia va fi do
tata cu numeroase premii. 

. . ...........•.•.. -...................................................................................... .. ~ 
....................................................................................................... ~. ... . .. 
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VIAŢA POLI<TICA 
- Cine vine? - Ce indică alegerile judeţene 

O forţă in marş - Mica inţelegere. pacea 
europeană şi Ungaria-

Dela redacţia DoastrA din Bu«!ure,U 

Nornal ar fi, ca in doua decadă Dar.:. 
a lunei Noembrie, guvernul liberal 
să·şi la tălpăşita. Se implinesc doar 
patru ani de gu",ernal'E', şi după 
Constitutie, mandatul incredintat de 
CoroanA şi Na!lUnt>, ar expira. Insa, •. 
Insa mai sunt câteva (hit!buşerU 
carp, aparent, ma; pot prelungit 
actuala guwrnare cu incă câteva 
lunl - re de până in Ianuarie. 

Ge indicI. alegerile jUa 
detene 

Precis nu se ştie nim:c; sau tot 
ce se spune. atât de o parte cât 
şi de alta. sunt simple parlgorii. 
Afirmatii tara nici o no'mă. Pleacă 
stă. cum am afirmat mai sus, nu 
se poate afirma nimic. Voturile din 
recentele aJeg~ri jUdetene indică 
oarecum aderenţele. Indrituiti la 
pretentiile succesiunei. după aceste 
alegeri, ar fi partidel.e nationaHa
rănesc şi nalional creştin. Au re
coltat tele mai multe voturi. 

DJr •. în afară de adem .. nirile 
politicianilor de profesie, mai put
sează Incă un curent. cu un sutu 
de purltanism şi Inlraslgenta nemai 
întâ(nita incă, a unei tari primenite 
de multele pacate cu care a 10st 
dăruită de dnii numiti mai sus -
aceasta e Iva legionarilor lui Cod· 
reanu. După atitudinea molcomă 
care o manifesta se pare că aceştia. 
dea :amdata, nUaşi arogă nimic. Au 
un com:mdant (u o intuitie politică 
nam:ti îlltâinita pe plaiuriie noastre 
şi ascultă. Bine fac. 

La toate aceste svârcolirl. Ine· 
.rente unei binefaceri a guvernârU 
.lib.'rale- shu oarecum paşnici. 
Din când tncând câte un glas râs, 
let. nici dezavuat, nici. confirmat, 
anun fă o nouă etapă de guvernare 
lIb~raIă. ((nculet IaChişinâu). Ni se 
pare că. noua .etapă", cum ii place 
dlui Tătărăscu să o numeasc~, se v. prelungi pe incă patru ani. 
Mai şti? 

Mica Inţelegere, pacea europeană şi Ungaria 
sunt scontate prea munt. dar nici 
r.iglijate. 

A,a tiind, Statele Mieei Intelegeri 
. dupa o matură chibzuintă, şi· au a
f!rmat dorinta lor de col: borare cu 
vecinii, CfE' dmta ne5druncinatâ - in 
P lce şi îflCfi"derea în Societatea 
Natiunilor. Cât priveşte pe vecina 
noastra dela Vest, mereu sub su· 
praveghere ti mereu oferte de a
micitie. Va şti oare să aprecieze 
si'liulul care i se adreseaza? Ne 
indOim. Vom căuta. data viitoare 
sa analizăm a-:eastă chestiune. 

pentru lumea polittcă 111 opinia publici, 
clccJaraţiUe ce le 't'& face 01. N. Titu
lescu în lenat la redeschiderea seaiunol 
parlamentară, despre activitatea desfi,u
rati de Dsa în timpul cât a fost Mi
nistru externe. 

- SaptAmâna trecuta a încetat 
din viaţă la Cluj Dr. Aurel Socol fostul 
preşedinte al Partidului Naţional Ţărănesc 
din jud. Cluj. 

Figura proeminentă .i sufletul de 
mare Român ala dispărutulu', care ni 
ultimele alegeri judeţene a obţinuţ ma· 
joritat_ de voturi în citadela Clujului, 
laBi un mare gol ln rândurile partidului 
Na~onal·Ţirlne8c. 

In locul rămas vacant .. dA ca al. 
gură alegerea diul Victor MoldovaD\l 
Secretar General al partidului Naţional· 
Ţărănesc din Areleal. 

- Ungurii din Românie au atins 
culmea obrizniclel. 

In congre8ul Partid.Iul Maghiar ţinut 
la srt. Gheorghe nu numai că au cerut 
drepturi egalo Românilor dar au hotărât 
ca prin memorii BA ceară Interzicerea 
pentru ziarele RomâQe~tI do ale demasca 
mârşevlile ce săvârltC8C şi a oricărei 
propagatlde CI ar fI duai contra lor. 

Frumos am aj una: Ziarele ungure~ti 
fac propagandă revlzionistă ,i ,ovinială 

cât le place iar cele Româneşti aă fie 
forfecate de cenzură. 

Rămâne de văzut ce va trage m.ai 
greu în cântarul guvemuJul: demnitatea 
naţională sau pacturile electorale C\I 

ungurii. -
Părinţi !fi elevi 

sprijiniţi 

Librăria Diecezană 
fiind cea mai veche şi bine 
asortată librărie • românească == Preţuri foarte reduse! -

Zilele trecute s'a închis la Sinaia 
sesiunea anuală a Mieei intalf'geri 
şi la sfârşit s'a dat un comUnlcat, 
Acest al 17·lea comuntcat. are O 
in:;emnâtate mai mare - mu't mai 
mare - ca multe altele anterioare. 
Se pun azi in Europa chesliuni de 
atltudlne pOlitica a stateJor~ virgul 
de o insemna tate eovârşltoare. Hao
sul şi incertitudinea In directiva 
politicel externe lncepând cu Ml" 
rile puteri - Sir Eden, Mr, D:?l
bas - e atât de Evident ca State. 
lor mai micI sau .. nesucc.E'sorale
le trebue o mare chibzuială şi multă 
diplomaiie în a·şi detrnit simpatiile - Problema evreea,c8 pusă de 
şi Uni a de conduita. P.utt>sc în văz- - D General UasieYicf Coman. călre ziarul .Curentul- a stâmit o vie 

e. IL 

duh norii ademenltori al occidentu· dantui Corpului n de armată a jost nu- polemici ce ~. concentrat tn ultimul 
lu: inflăc~rat şi a unui răsărit pc. mit Mlnilltru al Apărării Naţionale in timp în coloanele ziarelor "Universul- Iti 
somorât. Cu care ??! urma demisiei dlui General Paul Ange. "Lumea Românească- ziarul Dlu1 Colo-

Indestructîb'la organizatie a Mi- llseu. Del Petrescu deputat junianlat ,i director 
cei Anlante tngiobând la un loc 40 Totoc1ată a fost numit Sub secretar de la Soc. Rdşiţa. , 
milioane locui/ori - succesoraie Stat la acela, departament d. Oenerol Colonel Petrescu acuzi pe I. P. S 
ale apusei monarhii Habsburg:ce Paul Teodorescu, directorul Şcoaloi Patriarhul Miron: el seamnă discordia 
işi atirmă nee ontenit de 17 ani cre· Superioare de rbboiu. . între popoare "i că nu eate aceasta me
dln!.J in Sodetatea Natiunilor şi îşi - D. Gwleral Glas rămâne Subsecrelar nirea unui Cap bisericesc, fiindcă vi. 
afirma dorinla in pacifism. Conle- de Stat la Armament. sâad pericolul de care aunt ameninţaţi 
rinta dela Sinaia. unde dnil Sloia- ftl lui sun,te~1 a spus; apiraţi vă I nu 
dinovid, I<rofta şi Antonescu _ Dl Colonel Ernest Urdareanu vedeţi ci muriţi; 
respectivi ministri. ai afacerilor str.e. a demisionat din demnitatea 4. Mateşa! Să avem lertare, dar noi Ardelenii 
ine a 1ugoslaviei. Cehm)ovacleÎ şi al Curţii Regale, fiind numit Administra- ~m că fără lupta naţionalistă a preoţI. 
României - a fost intr'un ceas tor al Domeniilor Coroanei. lor greu realizam România Mare, care 
când ademenirile "stângei şi drep- - D. Nicolale Titulescu, foat Mi· cste atât de darnică în cel priv."te p, 
tt;i- europene sunt la paroxism. nistru :te exteme se află la Cap Mar tin d. Colonel Petrescu. care totu, are pu-
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punct pe acei cari vreau li trlll 
10ase din munca noaatri, 

- Ministerul IndustrieI şi Co 
lui a înfiinţat un fond din care 
ria~U români" ha.nUci din prOTinciiltl~ 
alipite pot primi impruMuturi PÎIi 
100.000 Lei cu 1'/0 pe an, pe . 
de 10 am. 

Bine înţeles că acest Ijutor IIU' . 

acordă in bani ci ia lInelte ,1 leule 
lucru. 

Pe la mijlocul lunei. Octombrie 
aşteptată cu mult interes vizita Cu 
ne va onora Pre~edinlele Franţei 

Lebrun. 
Cu accutl vizită le va Intiri , 

mult sistemtd de alianţă dintre F 
,i atatele Micii Antante. 

Jucaţi cu increde" la 
Loteria de Sfat 

Colectura O fi eiaI! h~ 
td 

Sfldlul Central: Cluj, IIr, IIIZ 

Re,. Maria No. 46 - Ar(l~ I#el 

1 
It, 

• Olaria. st,. Brdtianu 3 IDr
l u-______________ ~~ 

I 
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Musca in serviciul microbilor iC~ 
I. /OI 

Titlul de mai sus conţine dOll4 II 
ţiuni bine distincte ambele din 
niul zoologiei. Ambele vieţuitoaft, suţ 
periculoase musf.a, scârboasa· ~ 
cart Muie mereu in jurul om·1 fii 
",â,ă botul în toate murdăriile, iii '?il 
fecaleLe şi excrementele umam ~ laI 
male, ca apoi să se aşeze < , 

coasă pe alimentele cari disp se~ 
luptoase în gura animalului .aft. 
omul. U 

Cine nu cunoaşte musca? Dil' l1l 
au ~'dzut oare o muscă mdritli' ~r~ 
croscop, sau cine a cercetat 1feJ ~ 
cu atenţie labele acestui scârbol ~f 
mal? Probabil c.i acei puţi"~' ne 
avut curiozitatea aceasta, au 
SefVa cd picioareLe muştei Sl 

cu două ghiare ma,i, iar mtlll 
rului este acoperit cu peri mici. 
pe aceşti peri mici şi intre aasu 
se adună tot felul de mUTddri~ U 
de microbi, pe cari musca fe !Ta al 
din belşug prin toate locurile, ura. 
pe toate alimentele, răspândind '4nt 
microbii culeşi din murdării, de 
Că musca este un vieţui/Of 

tor I dovedeşte şi zicala ca 
are cwa pe suflet. este CU . tl1~ 
căciula. Aceasta muscă prinsa ~rtl 
ciula, trebue că este foarte sup~ I la 
deoarece omul cu ta pe cdOu~ te 
simte nici odată la largul s.i~< ihlG 
banueşte şi pe alţii cu astfel al rd 
toate ii sar in oc.bi. toate fl r? 
Vede peite tol aceste muşte t~ 
scârboase, cari îi produc .:oF.11 e, 
nedormite şi i al'Tkireşte PM~M Pi 
a vieţii. In numarul urmJtDt, re 
tinuti cu descrierea microbi lot, . ! 
şi legătura pe cart o au GlI nOI 

Dt. FI llift Pe ziua de 8 O~tombrie 1937 10 VI ţinA dreptate: atunci când apune dlor 
Desiluzia Ungariei rdntoarce în ţarA pefttru a-,' redelchide Vaida ,i Iorga: Acum "ed.eţi. el De 

Afirmarea colaborării cu d~mo:. cur8ul de drept Civil la Universitatea BUfoei evreimea, când eraţi Prim Mi. FABRICA 
ratia lntegralât cu spiritul dreptei din Buoureşti. nlstrl n'aţi văzut? Da, dar noi zjcem 

....-------1~ IJ 

sau o eonciliatlune? După conle- Vor avea o deo88bită Important! m.ai bino odată decât nici odată, căci 
finta amintită, când ştiute fiind sim. ..au vrtlll moartea păcătosului ci in- STAMPILE ~I~. 
patiile jugoslave pentru Italia şi dreptarea lui". u 
ale Cehoslovaciei pentru Franta şi MurAturi de castraveţi Joi 2 Sept. 1931. Oficiul de valori- GRAV Ilai 
U. R. S. S. se astepta o slăb:re a numai cu oţetul de vin ficare a grâulul • fixat cel mai mic S UI 
acestei organizatii. prin tezele COll' preţ pt. 100 kg- grâu Lei 420- iar tam . el 
trarli cari se vor pune, şi rE'specfiv incercat prima de export dela 2 Sep( IIi până KARCZAG"I & IL ~Jl 
un câştig al Ungariei revanşarde, "V'1a.T OTET" 1 .. fO O~. Bla7 se ridici 1. Lei 7000 II 
a fost o deziluzie pentru ambele l' dela 3000 de vagon cât era până acum. ARAD, Str. Bmln6sC :l~ 
tabere şi implicit o mare deziluzie produsul Coopera- Fraţi pluglUi luaţi Beama au vi Iă. .* 
pentru vecina noastra dela Vest nţ' inlClaţi. t 
Se ştie că politica externă a unui tlvel podgorenUor In CII că nU .e. resPecti cele de mal -----------. TI 
stat se conduce după realităli mo. din Arad lUI anuntaţi-ne printr'o simpli scrisoare. Cititi şi răspândiP la 
mentane, improvlziuoile fiind mai Str. Cloşca 1. Telefon 10 64 Firi nici o chenuială vom faco noi do- B 
m~u~lt~o~d~i~p~lo~m~~~t~ie~,!a~o~re~z~~~n~fU~'u~i~nu~jllI~~~~~~~~~~~~~~m~en~un~·\~e~n~e~~.~aa~r~e~P~en~rru~~.~p~un~e~la~ ________________ ~,ţ,-
00 Tiparul Tipografiei .biecezane- Institut de Arte grafice, Arad 
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