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părea ~ în primul mo
- că între aceste două 
rÎ, căci de clădi,i e vor· 

nu es'e nicio legătură. Cu 
aceste, este. 
ştie, că deia Unire În

.ace, clădirea leafralu' ca
• nal, a fod cedată diferite. 
il' I,upe minoritare, a căror 
iUgi"oi iarăşi in mod 'oarle 
"ulat s'au Încheiat cu scan ... 
lIuri, cu res'ud de plată şi 
,cercetări din parlea politiei. 
nul accsfa, alăIt"i de vreo 8 
Îllorifari evrei şi unguri 
au ceru' şi doar români să 

! se concesioneze clădirea 
IIlr,,'ui. A fost deajuns acea· 
i Îndrăsneală a romunilor 
al 19-a an de viată in ca

rIe statului românesc, ca 
esa maghiară, partidu' ma· 
iar, loja francmasonă, ele., 
sară ca arşi şi să strige că 

,lIIai minoritari; ştiu face ar· 
~ lăsând să se 'n'e'eaSă, că 
li români; suntem incă, aşa, 
,le bru'e, nişte animale 8ă'
liee car; ne adunăm la miez 
noapte când sim,im miros 
sânge - cum ne-a carac· 
Izal .,Aradi Kozlony" în No. 
r din 21 Sept. 1916. Păre
r noastră este, că lea Irul Ire
ie dat unui I'omân, fie acela 
e o fi şi aceas'a chial' cu 
11d de a nu face nimic cu 
Iral. Pen'ru că "ebue să se 
~ine odată cu scandalul a· 
"uendre' şi I'onay, ama· 
i de piese lendentioase şi 
I,ale. Asupra 'ealrului, co
ill i,,'erimară 11.10 decide 
IbăIă. Aşteptăm o dec;ziune 
afi'udine românească, c~n
i, eum a avu' doctorul Vi~ 
În ches'iunea aieropol"u

Da. Să nu se dea firmei 
~er. Căci oricâfe ce,.,ifica'e 
li dai primăria Timişoara, 
re poate risipi neîncrede. 
Într'o firmă a cibei lucra. 
'a surpal. Ori, aeroportul 
~e SQ lie ° clădire mona
lalăj o crea,ie românea
la fhargine de tară. Şi 'n 
li de aceste, incetul cu în-
1, 'ucră,ile publice ,,.e. 
e acorda'e numai româ· 
,pentruca ş; aceştia la 
al lor să se aprovizioneze 
ItJQ'erialele necesare '0" 
români, contribuind la 

i,eq elemenlelor ,'na,io
~ei pe grani'a apuseană 
~I. 

I atins mai sus două ches. 
N'am intra' în amănun
~otiRd, că cele de mai sus 
: de a;qns pen'ru a se 
. cafea dreaplă, Jără să 
te nevoie şi de alle amă. 
, DIa; din culise... ni,el. 

~- .~"'-~- ~~~- --...-....--"'-~ 

---~~---" -----=--.... -........... "'-

.3 LEI 

Dr. ]{alichritann • 
SI , 

~ 

Dr. Kerekes 
- Intre nouă români şi doui minoritari 

LWlleel medicală din l1rad este 
preoctJlxltă intens de recenteie nu
miri dela Casa de l1s1gurări So
ciale, unde au fost două posturi 
vaCQute pentru care concuraseră 
nouă romcîni ~ numiri cari desi
gur vor interesa pe toţi romanii.. 

Cine au fos' numi,i? 
Zilele acestea s'au comunicat, în 

fine Casei 1'1sigurărilor Sociale 
l1rad, noile numiri făcute de mi~ 
nisterul sănătăţii şi muncii. Spre 
surprinderea şi stupefacţia tuturor 
cele două locuri vacanle au 
fosl ocupate de doi medici mi~ 
noriatri,cori nici măcar n'aveau pro
punerea direcţiei locale, cererile 
lor fiind prezentate direct la mi
nister. 

f'iceşti doi medici streilli, noi nu
miţi tn posturi sunt: primul d-na 
dr. Kerehes, maghiară, soţia prim
redactorului dela .,Jhadi Kazl6nyu 
gazetă maghiară revizionistă şi ul
traşovinistă; al doilea, dr. Kalich· 
mann, evreu basarabean. 

Pe ce bază au los' numiti? 
Ce criterii a avut ministerul la 

baza noilor numiri? Prin ce mister 
cele două locuri vacante au fost 
ocupate de doi minoritari - o ma
ghiară şi un evreu - când din nouă 
medici români ministerul ar fi putut 
alege pe doi dintre ei?, 1'1 apreciat 
ministerul că cei doi medici mino
ritari sunt mai capabili? Despre 
aceasta nu poate fi vorba pentrucă 
locurile nu s'au dat prin concurs 
şi nici nu s'a dat ministerului vreo 
recomandaţie din partea compe
tenţilor locali pentru cei doi medici 
minoritari, obscuri În I1rad până 
în prezentj astfel că ministerul nu 
a avut În vedere valoarea medi
cilor, deoarece în acest caz, locu
rile ar fi revenit sigur la doi ro
mâni. 

S'a considerat oare drept crite
riu la numirea dnei dr. Kerekes că 
soţuJ său este redactor la gazeta 
otravă "f'iradi K6zlany"? Dar care 
român cu, saflel cural urmă
reşte o apropiere, pe această cale 
cu o presă care s'a dovedit tot
deauna duşmană intereselor şi or
ganizaţiei statului nostru? 

Cei cari simpatizează sau doresc 
apropierea cu această presă, na 
sunf I'omani, sun' vându,i stte
inilol' şi nu me,ită decâ' pro
'undu' dispret al fu'a,or. Deci 
nici pe baza acestei consideraţiuni 
nu s'a făcut numirea celor, doi me
diei minoritari, mai cu seamă că 
pe această bază s'ar fi .numit nu
mit numai dna dr. Kerekes, nu şi dI 
dr. Kalichmann. • . , 

S'a luat ca bază că organizoţiiIe 
muncitoreşti ati un c<Jracter jnter~ 
naţionnl? Dar în ce ,ară din 
lume elemen!ul autohlon este 
atât de oropsit Cel 'a nco' în 
favoarea slreinilor şi mai cu 
seamă a evreilor cari ne sfi
dează, ne sugrumă, ne iau pâi
nea dela. gură şi ne comandă 
in' 'ara noastră. pen'"u care 
ei n'oa con'ribuit cu nimic şi 
dela care n'au ştiu' decât să 
sugă 'oată vlaga? Câţi medici 
streini sunt la FisigurăriIe Sociale 
ale altor state? Peste tot se dau 
posturi mtdicilor evrei aşa ca la 
noi? 

Deci, odată ce consideraţiunile 
arătLlte mai sus nu puteau forma 
un criteriu serios, prin ce mister 
s\1t1 obţinut cele două numiri? fiind 
bine cunoscut de tcwtă lumea sis
ldllUl convingător al evreilor, opi
nia publicd poate bănui ce vrea, 
fiindcă Îll acest caz nu este de 
vină ce' care bănueşte, ci sun' 
de vină cei care dau naşlere 
la bănuieli, adică cei care au 
propus, cei care au făcut numirea 
celor doi minoritari în cele două 
posturi vacante. 

Na,ionalizarea... cadrelor 
Aceste două numiri prin 

care au fost Jignit Întregul 
corp medical român, apar 
ca o sfidare in aceste tim
puri când la toate institu· 
ţiile se recomandă români. 
zarea cadrelor. La acest re ... 
zuItat a ajuns toată propa .. 
ganda nalioJlală pornită de 
marii noştrti români? Stri
gătul acestora nu este auzit 
de către cei datori să-} audă? 
Sau este considerat ca stri .. 
gătul leilor în pustiu? Acea .. 
sta este răspunsul ministe
relor la româneasca miş
care a marelor ziare naţio
nale? Câtă' dreptate are Părin
tele Ioan Moţa dela Orăştie, care 
intr'un articol din marele ziar na~ 
ţional ,.Universul" din 24 ftugust 
scria: 

"Firma care ne va duce cu siSju- . 
ranţă la biruinţă este şi să ne fie: 
izolarea noastră de primejdioşii 
noştri duşmani din Iătmtru: închi
derea noastră În cetatea mândriei 
noastre de neam şi a iubirii de noi 
între noi. f'işa că: eu, românul, care 
dela români am primit puterea de 
a sta În cutare sau cutare scaun 
de conducător, la aceşti români şi 
numai la ei să fiu cu gândul 
meu totdeauna. Ei m'au 'ridicat 
nnde sunt. 

Lor să le arăt mulţumirea mea 
prin binele ce-l Întorc asupra fiilor lor. 

Că nu teau pus pe dia dom- . 
nule X în scaunul de Minis" 
tru nici ungurii nici nem • 
ţii, nici evreii, ci milioanele 
de glasuri de români! "Jar 
moi departe scrie: "f)V., domnule 
l\\i nistru şi el jotor de ministru şi 
sfetnici mari şi ll1iei (11" lreblli ca 
aşa să.ţi porţi slujbo ca ~ă faci din 
cele 9t)(jc!e u~lert' ale' Jartoasei vaci 
între ale cărei coarne st(ri, cel pu
tin 9(XJ să fie date fiilor neamului 
tău, a poporului românesc, căci el 
te, a ridicat acolo tinde stai cam 
infoiat În pene, - şi cel mult ce
lelalte vre-o 90 să le Împarţi ŞÎ 
neamurilor streÎrle, după Însemnă
tatea lor ca număr. , 

"Atuncl ar fi dreptate şi 
multumire in tara noastră. 
Dar azi ce vedem? Că din 4)9~ de 
ugere, cam 900 sunt date În gura 
streinilor şi anume aproape toa
te în ale ovrellor.,." Şi mai 
departe: "Dar ceeace se face azi 
in ţara noastră, e grozav! E plină 
ţara de şomeri, oameni în toată 
firea şi cu pregătiri, care nu-şi gă
sesc O aplicare, o bucată de pâine, 
toţi români sau şi alţi creştini: 
unguri, nemţi, etc. Dar arăta" 
ti~n1i doi sau trei şomeri 
evreiII Nu~i aflati nicăieri". 
Să afle Părintele Ioan Moţa şi 

toţi bunii romam că la I1rad au 
fost date la ovrei, deşi au cerut şi 
nouă români aceste locuri, ca şi 
ctlm minÎstertll care a făcut numi
rile s'ar afla in Palestina, iar nici 
de cum în România românilor. 

Atât cei care au propus şi 
au sust!nut, cât şi cei cari 
au făcut numirile, pe lângă 
jignirea adusă medicilor 
români, pe lângă sfidarea 
opiniei publice, s'au făcut 
cu voie sau fără voie, ins
trumentul lojilor masonice 
care caută să infiltreze ele .. 
mente evreeşti in mijlocul 
muncitorimel române in ve
derea propagandei revizio .. 
nistă şi comunistă. 

Nu se explică în alt chip năvala 
evreilor şi întrebuintarea ori cărui 
mijloc de a pătrunde În aceste or· 
ganizatii muncitoreşti, decât CCI să 
poată continua să ţeasă pdnza În
cepută de I1nna Pau!\er şi tova
răşii săi şi alţii ca ei. 

Şi tot astfel nu se poate explica 
dece veninoasa gazetă maghiară 
"l1radi K6z1ănyll - despre care se 
ştie cât bine ne doreşte - a Înfil
trat la casa ftsigurăriJor Sociale din 
ftrad două elemente de încredere: 
pe d-rul Stauber. fratele directo
rului aceste;' gazete şi acum pe 
d-na dr. Kerţk~s.. soţia primului 
redactor al gazetei. Urmlază in p. II 
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Dr. Kalichrnann 
şi Dr. ]{erekes 

Continuare d,n plg I 

Tot astfel de infihruţiuni au fost 
in statele în care vedem astăzi 
dezastral cauzat din înrădăcinarea 
comunismului, şi de ambiţiile şi 
acţiunea distrugătoare a !nasoniJor. 

r~ândurile românilor iubitori de 
ţară trebuiesc îngroşate În insti
tuţii, iar nu rândurile iremediabi
lilor duşmani care.şi manifestă pe 
faţă ura lor contra statului nostru. 

Ar trebui să Incheiem a ... 
ceste şire cerând o anchetă 
severă pentru a se stabili 
cine a intervenit cu' atâta 
greutate, ca cei nouă medici 
români să fie înlăturaţi dela 
posturi În favorul celor doui 
minoritari numiţi. Wo facem 
deoarece ştim că .. ancheta 
nu se va face. 

Oţet bun 
se capătă la Depozitul de 
oţet fermentat Aradt BuL 
Regele Ferdinand No 42, in curte 

la Banca Arădana 

Brad 
- Pe cine a iubit şi iubeşte, n'are 

nici un interes. Acesta e un lucru 
pe care o duduie - tare rea de 
gură - nu vrea să·) inteleagă ci 
critîcă mereu, mereu, pe toată sleahta 
de tineri din Brad... Hei, cucuruz 
cu ... fusta'n sus, unde-mi eşti să-ţi 
văz mutra?! 

- Domnul cu 12.500 lei, are ur
maşi cari se ocupă de servante deşi ... 
acasă-s destul de bine şi au afaceri 
destul de bune pe cart le neglijează. 

Şebiş 

Cercurile sunt foade întristate de 
svonurile răspândite pe seama distin
sului şi capacitatului controlor Cis
maşiu, şi ne roagă să arătăm că ur
mătoarele fapte nu .sunt adevărate: 

[n iarna trecută Solomie, angajilt 
la CAPS; voind să câştige ceva pa
rale a pus o cursă pentru prins 
vulpi. Intr'o seară, Cismaş a dat 
ordin acarilor să-l scoale de dimi
neaţă pentru că a doua zi vrea să 
meargă să împuşte vulpi. A doua zi de 
dimineaţă Cismaş s'a şi sculat şi a 
pornit la vânătoare, reuşind, după 
multă alergătură, să împuşte .. vulpea 
prinsă de cursa lui Solomie, vulpe 
pe care şi-a însuşit-o spre marele 
regret a cetui ce pusese cursa. 

Cum am spus şi mai sus, cercu
rile din Şebiş ne,: roagă să arătăm 
că aceste lucruri nu sunt adevărate. 
Şi noL .. credem, pentru că Cismaş 
pe cât e de bun controlor pe atât 
e-şi de bun vânător I 

Primesc. elevi de ,coala 
in gazdă. 

Adamovici, Arad, Str. Coş
buc 46. 

S'a deschis magazin IUTA" 
de mărfuri din cânepfi " 

in Piaţa {hram Iancu, edificiul cine
matografului Urania De vdnzare toate 
felurile de produse de cânepă: fani!, 
sfoară, SQC1, iută, etc, şi toate acceso
riie necesare tapiţierilor, . - P re ţ uri 

scăzute, serviciu prompl. 

Redac,ia nu ia In conside
rare nicio coresponden'ă Iri. 
misă nesemnafă. 

Bpa,voi 

I ~:i~~mR~~i~o~~~g~'t ~t"Be ~er~ 5 ~eir J:IC~it{: 
Arad, Piata A. Iancu 10. Proprietar: Traian Cristea -

Cucoanele au 
Etern discutata şi tot etern ne

rezolvata probl emă a preţurilor ali
mentelor de primă necesitate', inclU· 
SÎV carnea şi pâinea, continuă să 
preocupe atât pe membrii comisiei 
inlerimare, cât şi pe marele public, 
Soluţia nu este găsită încă. Şi de 
aceia, în urma unei convorbiri cu 
un factor important în viaţa comer
cială locală care ne-a declaratt că 
s'a opus la majorarea pretului căr· 
nii pentrucă l-au ameninţat cucoa
nele cu bătaia, - facem apel la fO
ţiile membrilor din comisia interi
mară pentru a-şi determina soţii să 
ieftjnească viaţa. Şi facem acest a
peI şi pentru aceia, că într'o recentă 
ş~dinţă a cam isi ei interimare am au
zit pe un membru spunând că ro-

Hălmagiu 

- Gilbert e o fire curioasă: nICI 
când se duce fa barbier nu vrea să 
fie singur, ci-şi duce şi. •• 5'0 barbie
rească, în speranta - probabil -
că în curând va primi galoanele de •. 
ma,i mare. Dar povestea cu galoa
nele o tot a uzim mereu, dar ele nici 
vorbă să vină ... 

- Unul cu bomboane excitanfe 
face experiente pe ... norocul fetelor. 
Şi una, s'a dus cu aceste bomboane 
până la Ploeşti, dar s'a 'ntors de 
acolo cu o.. corfă mare şi frumoase 
cuvinte de laudă pentru cel cu bom
boanele ... 

- Simpatica noastră ·caltă Oe 
popă este rugat să vie Sâmbătă mai 
de dimineată ca să nu-l aştepte prea 
mult... praful pe care-J bătătoreşte 
in ... doui! 

Fiecare colabora'or răsp"n~ 
de penfru cele ce scrie. 

Şiclău 

Agenţii de urmame Câmpan 
Gheorghe şi Petrişor Mihai îm
preună cu poliţistul comunal şi co
cişul după ce au terminat de urmă
rit În comună, au găsit de cuviinţ:1 
să se deplaseze până la cazanul de 
fert rachiu, unde fierhea prîma rul. 
Acolo atâta s'au cinstit până la un 
momet dat, (âmpan Gh. a murit. 
După câteva patme primite s'a deş
teptat şi s'a suit in cocie. 

Poliţistul comunal se adresează 
primarului: .. Domnule Primar, aşa'mi 
vine să cânt... 

Primarnl: Cântă' d.le. 
Politistul: Dapoi dac'oi cânta apoi 

o fi bine? 
[n acest timp intervine şi cocişul: 

"Domnule Primart aşa a-şi avea poftă 
să-i bat pe ăştia. 

P'restigiu, onoaret serviciu. 

şii!e s'au vândut cu 1.50 lei kgr, 
Ori, cu o zi înainte, roşîile au fost 
pe piaţă cu 4 lei kgr. Apoi să ne 
ierte Dumnezeu t cu aşa Itpsa de in
formaţie nu se pot normaliza pre
ţurile. 

Prin urmare, cucoanele a căror 
soţi sunt În comisia interimarăt să-şi 
informeze soţii asupra preţurilor din 
piaţă, să-i silească să stabilească 
preţurile in concordanţă cu cele 
reale. iar dacă nu o fac, să declare 
grevă, nefăcându-'e de mâncare ... 

Le cer lucrul acesta zecile de fe
mei umile, a căror familii se sbat 
ca să li se ajungă la toate salarul 
de 2-3000 lei ce-I primesc soţii lor 
lunar! .. 

Dezna 
Postul de jandarmi din Dezna, 

cercetează cu febrilitate disparitia 
unui vagon de lemne ce-a dispărut 
din gară de-acolo, iar lumea de-aco
lo se 'ntreabă: Pugna - şeful gă
rii - ce păzeşte? Zău, asta am 
vrea s'o ştim şi noi? 

Cicir 
Insfârşit cumnatul şefului dela para 

cfr loca căruia i-a recomandat :ie
puraşul" la sf. Paşti o femeie suruo
mută dar şi cu bani mulţi şi-a gă
sit una pe la Pău!iş, nu tocmai 
surdo-mută dar "slută şi bătrână" 
ca un strigoi. 

Bine "parazitule", nu te gândeşti 
că până vei obtine "diploma de ju
decălor" o vei aduce pe coana COlO 
de unde a pornit. 

Pleşcufa 

- Un domn mare În cap şi mic 
la creer - pe româneşte "mitocan", 
venit de prin părtile Şimandului de 
sus - impreună cu băiatul func
tionarului public din Pleşcuţa ~ a
cd care repară drumurile t începe 
să-şi bată joc de unii oameni din 
comună Păi, bine băiatule, de func
ţionar, nu te gâi1dcşti că eşti cel 
mai mincinos din Pleşcuţa şi jur că 
mata d -le .. vinitură" nu te gândeşti 
că e păcat să· ţi baţi joc de oamenii 
buni cari te-au scăpat dela foame, 
pentrucă lumea ştie În ce hal ai 
venit in această comnnă, Ai face 
bine să dai educaţie unora din apro
pierea dtale decât să dai lecţii oa
menilor mai cuminţi ca dta. ' 

Vom mai reveni. 
- Nora preotului baptist din a

ceastă comună este rugată a ne 
răspunde când va mai face baie în 
Crîş cu o fostă "faţă bisericească 
de a lor", Săraca de câ nepă, de ar 
putea spune ce a auzit 1 

Atentiune! Atenţiune 1 

S'a deschis, în oraşul Arad 

Librăria Invăfăforiior , 
de unde se pot procura tot felul de cărţi didactice şi literare regis
tre (c~taloage, matric?le,. reg. de prezenţă efe.), Mare asortim'ent de I 
r~cVlzlt.e şcolare .. Sedlulm Bulevardul Regina Maria No. 1:J~ 
Vls-a-VIS de ReVlzoratul Şcolar (intrarea prin Strada V. Alexandri). 
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Vnei reg1ne de ... bal 
Că te-au ales rtgil1ă, soro, 
N'a jost IlIcm de '/tzadaf. 
Când va F iar Imchiu 'n juriu' 
Te or altlge afunda iar! 

Nădlac 

- O, Tiberiu Faur, s'a retras 
rândurile COlaboratorilor nostri, ne 

_. Căutăm corespondent h', 
şi conştiincios pentru Nădlac. O: D 
la redacţie, SI 

Ci 

Pânco'a 
• O .du~uie din Pâncota a p' ul. 
10 vlleglatură tocmai la băi .. 
Curtici, În speranţa întălnirii .at 
unui tînăr mai modest decât V~fl 
alalt, care a fost. extrem de pr CI ! 

ţios. Noi ii cam dorim noroc! ~ 
hlm 

In pe,ife 
nd 

Un dăscălaş "Mitrofan piosulnali 
re se află spre sfârşi! ul sta, arc 
militar, în timpul cOllcedrului,' l~. 
zind că în comuna Şepreuş alri 
două surori bogate, s'a dus or I 

intereseze de aproape despre 
tia lor. u I 

Asupra persoanelor n'a prea . 
încântat însă vorba aia la J)J, 
se află şi mai faină.. Nu~ ştiu luni 
a umblat dăscălaşul pe acolo m, 
şi·a pierdut inelele. Probabil j: se, 
sechestrat duduiele, deşi ba, ra, 1 

nu sunt iubiiori de giuvaerica: le ~I 
Halal cap! ' Ş!IT 

,-___________ ..[ tl'ă 

I F . G eeiz 
ranCiSC artnel~~~~ 

sculptor şi tâ mpl cioş 
Exerulă ~olfelu! de mobil: ăral 
Iri ~~, lucru de clddire şi rios 
pl~lne, clllll şt proll1pt ~n ' 

Arad,Strada29 Deeemv' 

Şi el e campion ••• 

Bărbatul se plânge: 
- Jocurile olimpice m'au i 

nit de cap ... 
- Vezi tu - îi răspunde 

- sunt atâţia campioni acurr 
tu eşti gras ca un porc pe_ 
nu faci nici un fel de sport.., 

- Eu nu fac sport? 
- Da, tu nu faci nici un I 

sport: 'stai 
- Ei bine, ascultă aici. D ub 

te-am cunoscut, am alergat a tre P 
:re~i d9pă·.tine. A~l sănt cu ,sel 
In 10S In vIaţa conJugală, du; tă I 

ceea am vâslit în apele feriCi 'a .' 
am înotat în apele adoraţium C~eu 

_ Ei şi?' . C 
C d •. ~ It· eşit 1 - an m al Inşe a pnma liner 

am sărit până in tavan, câne o 1 
înşelat a doua oară, m'am J' e~u 
trântă cu amantul tău t când acer~ 
Alt j' ă' la lnşe a a reIa oar. ţI-am ai $1 la 
a~a.n!ul afară pe fereastră, a de 
m al mşelat a patra oară ..• 

- Destul, destul - ineer 
strige nevasta ... recunosc OS 
materia asta eşti campion rol' 

Un aver"smeî"d 
Se vorbeşte despre am€ 

. direct .şi indirect, deghizat 
fîş, al diferitelor state in c\ 
tul spaniol. Va fi 
r~zboj 1 ... 

Trei~ cocosfârci vorbes 'Pe 
preuna: . 

- Azt am avut o zi 1, 

spune unu) - am adus 5 • ele 
- Eu am adus numai 

spune al doilea. , 
- Eu am avut ceva, roZ . 

de isprăuit; am făcut nu· 
avertisment unei domnişoar 

din Arad! •• 
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elerine de şcoală cele mai eftin e 
paltoane pt. fel e Rad6 magazin de modă pentru dam e. 

membru la Consum şi Inlesnirea 

Incepând cu acest număr, 
reluăm apariţia regulată: 

ecare Sâmbătă dimineaţa. 

Domnul care-ţi face clirle 
Sigtlr e lifl cal/aler 
CI'-O să deslIlinţeascri multe vorbe 
PrOl'ocate de". Şpaler. 

p: ,pletill meteorologic 
ăi I '" t t t ," 'Antu remanrerII a reCli pes e 
:~t vernu!. lil?eral prod~câlld numai 

ci stricăCIUni. In sanuI guvernu
~( a apărut curcubeul liniştii. In 
-himb asupra şomerilor intelectuali 

n~ază norul greu at taberelor de 
ncă forţată. In Spania furtuna na~ 

sul nalistă continuă să reverse ploaie 
tn, grenade asupra cerealelor comu· 
li, te. HAradi KozWny· şi-a instalaf 
Ş atrăznete noui in vederea furtu-

or de toamnă. 

a '·a apărat 
ea Joi, tribunalul a condamnat la 
'i luni închisoare pe Oflo Abra
'ou m, spărgrltorul care a incercat 
, se introdllcă, cu scopul de a 

J~: a, In locuinţa al10catului Nico
~ i\vram, 

:a Stirea nu este inleresantă, e 
tViiraf, dar o dăm pentru a 
eciza, că nu al10catul Nicolae 

eram I·a apărat, după cum s'a 
onosficaf de către câlil1a râu· 

p cîoşL Dar dacă totuşi I'ar fi 
i:t ărat, atunci am n avut cel mai 
,i rios caz: 

j 

Ln advocat apărând pe răLlfă~ 
ftlrul care i s'a Introdus în 
să cu scopul de a fura... N'ar 
fosl fru mo s ? 

te t de vi n 
]a 

ooperativa Promontorul 
rad, Str. Cloşca 1 

'stonle şi oameni 
), ub acest titlu, ex-amicLlI noslru 
a re Pascu, o viitorul fost poct ară
u. ,scrie în proaspăta şi vioaia re
~, tă • Eu şi Europa" ce apare la 
.1. 'a, următoarele: 
JI.Cred că lumea literară din Bu
'a eşti trebuie să fie mai atentă faţă 
'd tinerii ardeleni cari descind În 

locul ei ... " 
~ elre Pascu se plânge pe nedrept: 

aceiaşi lipsă de atenţie a fost pd
şi la Arad. Unde e deci deose

I a de tratament? 

:~osif I{ovâcs 
munică onor. cii enlele că sa 
utat cu prăvălia de vop .. 

: ele in Strada Brătianu lOa 
ad, l1is-a·vis cu Gimnaziul 

Iosif Vulcan 

• 

___________________________________________ o ______ ~ ____ __ 

I~ 
Iacă io mai gios suscrisu luăn Nojîţă, nam 

avut treabă mai bună gi făcut numa mam dus la 
Lipova să beu apă acră, da nam pututo înghiţi 
şi mam tăt mllirozît cum gi geznanu Nicolae a 
lu f\lloş Pictor care arie apa o poace be. Am vă
zut acol) numa unguri şf atunşi mam adus io 
amince că pA Moşu Pictor nul pucei ţîne nişi 
legat )a Lipova. Noa binie dară. Am mai văzut 

paclo o fată mândră care nuş poace petreşe aclo numa vinie la 
Arad. Şi o zis pA v!lanyos vinind cătă Arad că aişi is mai mulce 
cătallie şişî poace petreşe mai binie cu lele. Gila Lipova am să~ 
rit păstă Murăş 1a Ragna că pă pod nl1 pot trieşe ge bun şei. 
Aişi am găsit an birău tarie ocoş care zişe co şezut mai multă 
vrieme in căfana Parchetului. Birău ăsta iş faşie gi cap gi gân
geşci că pânăi lume tăt birău o fi ieI. Amu birău gin Ragna nare 
gi lucru şi so ilpucat să deie otravă la câni gin ocolu uoaminilor 
Mă şi strâcă birău ăsla la cârnatî şi la otravă numa ca să omoară 
câni gin ocolu uoaminilor pă cari birău are niecaz. Şi nul vege 
nime căi preein cu notarăşu. Am văzut io mulce birae numa aşe 
gi ocoş ca ăsta numa Mlţugila Şiria iL 10 gingesc că ar frăbui 
să să prindă gi brâncă şi să margăn lumie să schepe sacile gi îi. 

Apu să fiti sănătoşi că grei gi plată sâllceti. 
Al vos1u 

luăn No;i.,ă 

Situaţia din Spania 
- Cele din urmli telegrame sosite cu trenul -

Madrid - Il Caba!lero Don Ro. 
drigos del Hispania împreună cu so
ţia sa Donna Manuella, au dat eri 
seara o masă. Inainte de ora mesei, 
Don Rodrigos a trecut in sufragerie 
pentru a inspecta aranjamentul me
sei. Intră şi soţia sa Don Rodrigos 
o întreabă: 

-- Câti invitaţi avem la masă? 
- 24! 
- Atunci de ce ai pus numai 22 

de farfurii? 
- Pentru că până ajung lă noi, 

comuniştii desigur mai impuşcă 2- 3 
dintre învitaţi !? 

Situatia fronfu'ui 

Madrid - Guvernul frontului 
popular a dat următorul comunicat 
asupra situaţiei de pe front: 

Când trupele noastre se retrag, 
atunci trupele naţionaliste înaintează. 
iar când trupele naţionaliste mam
tează, ale noastre se retrag. Când 

-

trupele noastre nici nu se retrag 
nici nu înaintează, atunci - in mod 
precis - stau pe loc, fiind pocnite 
în cap de bombete aruncate de a
vioanele naţionaliste. Incolo situaţia 
e neschimbată. 

Vlfimu' comunica' 
Madrid - (Vinerî, ora 12. a· 

m) - Guvernul frontului popular. 
şi comunist, a dat Ia orele 1] ,50 a 
m. următorul comunicat: "După o 
luptă înverşunată in care trupele. 
noastre s'au comportat eroic, am 
reuşit să fim evacua ţi din poziţiile 
lrun-ului. In această luptă glorioasă 
pi!ntru noi, am rC!.lşit - graţie ad
mirabilu rui moral al armatei noastre 
- să părăsim, în mâinile naţiona
liştilor mai multe zeci de mitraliere, 
peste cinci mii de puşti, 10 vagoane 
mllnifiuni şi 20 autocamioane. Cu 
toate pierderile acestea, trupele 
noastre continuă să se retragă .•. 
victorios~ . -

Săptămana ••• poamelor 
- .Supărarea betivilor -

După ce s'a zădărnicit actiunea 
ziariştilor pentru organizarea lunii 
Aradului, în cadrul căreia urma să 
fie aranjată şi o impresionantă ex
poziţie de fructe şi struguri, celebrii 
noştri arădani, s'au aşezat in pozi. 
tia de drepţi - şi bi ne au făcut -
în faţa unui ordin ministerial prin 
care Ii se dispune organizarea unei 
săptămâni a ... poamelor. Noi ne bu
curăm de această expoziţie menită 
să mai desmorţească niţel viaţa e
conomică a oraşului. Dar nu ne lasă 
inima să trecem pe lângă acest fapt, 

fără a sublinia lipsa de iniţiativă a 
arădanllor noştri cari nu se 'ncred 
in forţele proprii şi nu ştiu merge 
pe picioarele lor. Ordinul ministe
rial şi promptitudinea executării -
Iăudabi Iă de altfel - ne dovedeşte 
acest lucru. Infirma nu se poate a
firmaţia noastră, decât printr'o ac
ţiune de felul acesta, pornită altă 
dată, - În anul viitor ... 

~ .. Si 6 9
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Dar dacă se organIzează săptă

mâna poamelor, in afară de admi
rabilefe şi gllstoasele fructe din ju
det, atragem atenţiunea organizato
rilor şi asupra diferitelor poame .•. 
politice, sociale, sportive, etc, din 
oraşul nostru. De altfel, pentru ca 
mun:a organizatorilor, în acest sens, 
să fie uşorată, ne vom permite ca'n 
numărul viitor să prezentăm o listă 
cât mai complectă a acestor poame 
şi mai cu seamă a acelora, cari pre
feră să ,.mănânce H fructele sub formă 
lichi dă ! 

'Pe le rin e şi uni for m e şcolare. 
MODBL . 

a 1 a şi d u p ă c o m a n d ă in 24 de ore. 
~1~~~~~a. .... _.Sll .............. .. 

Epitaf 
Pe crucea unui ministru 

Uitat de prieteni un millistru, 
Aieia doarme somn etern: 
El face ce facea 'n guvern, 
(Eu şi Europa) 

Ai auzit că ..• 

(n. r.) 

... La Moneasa a sosit În vilegia
tură l~egele Romilor, pentru a su
plini lipsa Regelui Albaniei, care 
n'a mai venit? 

.. O doamnă din Almaş, nu poate 
dormi fără pisică? 

.. ,Fanfariştii din Almaş, în frunte 
cu marele român Sârbu-Măderat se 
milogesc pe lângă Glaser să le dea 
o cameră mizerabilă pentru dans? 

.•. Unii almaşeni preferă să-şi treere 
grâul cu maşina jidanului Polatsek 
decât la cei doui români? (Da ce, 
Polatsek nu le ia vamă ?) 

... Dăscăliţa deşteaptă, care se scuza 
că nu şi-a pregătit vorbirea, a ple· 
cat din satul pe care I·a fericit cu 
Iuminele sale cam întunecoase? 

... Tatiţi din Şepreuş s'a decis să 
nu mai fumeze şi să nu mai b a 
decât când ii dau alţii, pentru a 
face economii pentru plătirea dato
riilor dinainte de răsboiu ce le are 
la comercianti~ din loc? 

... Cucoana cu cureaua din Şe
preuş, e fericită cu bărbatul ei, spu. 
nând că acesta o bate pentru că e 
foarte învăţat? 

•. Vreo doui baptişti din Bufeni 
au cam apucat să fure, unul slănină 
şi celălalt albine? 

.,.Unul din Ploeşti, in vilegiatură 
la Şiria, demonstrează domnişoarelor 
planurrle de luptă ce stau executat 
anul trecut la manevra dela Cârn
pina? 

.. ,0 duduie din Pâncota era gata, 
gata să fie aleasă Regină a bal ului, 
dar in ultimul moment s'a schim
bat socoteala? 

... L~ Crucea Albă din Pâncota se 
abonează şi, se citesc numai ziare 
minoritare, iar cele româneşti sunt 
refuzate fără nici o discuţie? 

Corpul didactic Sârbi~Bănceşti. 
a tras o betie Marti în Arad, 
încât ni au mal văzul drumul când 
au eşit din restaurantul "Bora"? 

Bine fraţilor, unde v'aţi închi
puit că erati, la "Grui" la Sârbi ? 

... O simpatică duduie din HăI
magiu, decând are... diplomă. 
vrea să ajungă şi preuteasă? 
Succes 1 

Penlru mamă-sa .•• 
E ciudat, fiecare politician spune 

că vrea puterea pentru binele ţării 
şi nu pentru ei .. , Asta devine cam 
aşa: 

O fată bătrână se pregăteşte de 
culcare. Inainte de a se aşeza in pat 
se roagă: 

- Doamne Dumnezeule, nu-mi 
pasă dacă nu te îngrijeşti de mine, 
dar ai în vedere pe bătrâna şi slaba 
mea mamă şi dă-i de grabă un gi
nere.,. 

Ca'n pildure 
Doui evrei stau de vorbă: 
_ Mă, zice unul, dacă mă uit la 

tine, parcă văd o grămadă de vânat. 
-- Cum? 
- Te cheamă Lupu, locucşti in 

str. Vânătorilor, semeni cu o vulpe. 
şi eşti fricos ca un iepure !, .. 

• 
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EA! 
__ Şi dracul a fugit de cătănie. - La dona' ... t e mobile! 

In jurul stagiului militar s'au cre
iat tot felul de poveşti şi snoave 
din şi in legătură cu viaţa de ca
zarmă. In aceste. pagini sunt şi 
multe exagări şi una dintre ale este, 
ră serviciul militar ar fi atât de 
aspru, încât şi dracul a fugit de 
cătănie. Să ni se dea voie să afir
măm că În acest caz dracul e mai 
negru... este foarte natural câ la 
cazarmă n'ai să dud viaţă de pen
sion şi e "musai" să faci instrucţie 
şi să te trânteşti cu burta de pă
mânt, când ţi se ordonă culcaţiL 

Din această cauză foarte mulţi 
feciori, cu dare de mâră, de neam 
semit şi de rit mozaic, gratie unor 
pompări cu unsoare ... la părţile cari 
scârţâe, .. au reuşit sub diverse pre
texte să tragă chiulul la armată. 
Orice admitem faţă de acest neam 
tolerat, dar ca să se sustragă dela 
cea mai principală obligaţie cetă· 
ţenească, - asta niciodată! Vom 
da în vileag pe toti coconaşii do!o
fani, chiaburi care sunt in catego
ria descrisă mai sus. 
In 

Cităm: fiul lui Konig zincograful 
care nu ştim prin ce "minune" n'a 
făcut armata sub pietextul că ar fi 
fost în timpul acela prin Ungaria, 
iar azi "specialist" zincograf În 
Ro:: ânia, Ginerile acestui harbiu 
chiulangiu al stagiului militar. Mai 
pulem cita comerciantul de saci 
luael Spitzer, din strada Iorga şi 
pe engrosistt:l de colonial e Leffko· 
vits, care s'a făcut rabin numai de 
uplan H

, - deocamdată stât. 

Capita' striiin sau firmă 
camuflată? 

In ţară avem (âteva fabrici de 
vopsele. ]n fruntea acestora stă 
fabrica "Fii lui A Zanftl" cu se
diul în Oralz, Până aci nimic su· 
spect, dacă În dosul aceslei firme 
nu s'ar ascunde trinitatfa fratilor 
Haszar din Oradea. Aceşti fa
bricanti de ocazie s'au gândit la 
un mijloc foarte ingenios pentru 
punerea în vânzare a produselor 
lor sub marca firmei mondiale Fii 

lui ,'\. Zankl. Sub pretextul unei 
cointtrt:sari de capHal sllăin, aCEşti 
VOp!:lelari ţin de ]2 ani la fabrică 
un aşa zis "specialisli4 un ceh cu 
paşaport în buzunar, care raspunde 
la numeie de Donafll. t'unem fi
reasca Întrebare comisiei de revi
zuirea străinilor cum de a dat pre
lungirea alât amar de vreme acestui 
ceh dLbios de origine maghiară? 
Cum de nu i·a pus mâna ÎIl guler 
şi să·1 arume peste frontieră? Când 
avem atâţia ingineri ehi mişti, cari 
şomează. Pentru ce nu se termină 
odată cu această toleranţă vinovată? 
Până când vom fi socotiti pe ace
laş 111 eri d ian al neghiobiei cu o co
lonie ab siană, unde pot veni toţi 
escamotaţii scuipati din tările lor 
proprii ca să-şi făurească la noi 
averi de milioa ne, pe care. Ia mo
mentul oportun, le vor trece peste 
frontieră prin intervenţia vre unui 
Nacht sau Vasilescu? 

La numărul viilor vom reveni cu 
amănule senzaţionale. 

"Tocane cu sapte comandan'" 
- Het vezer tokany -

, -

No. Iih 
il. 

Bravo! SpOi't 

Divizionalele arădane au r: 
cu dreptul în campania foolbah 

• incepută aClim două săptămâni'<--~ 
că vor continua, cel puţin tv! 
footoalul ar{;dall - care Întale, 
na a fosl pepinieră de jucături' 
se va ridica iarăşi la nivelul ce 
avuI cu am Îll urmă. Ne gân'li 
Gloria, când scriem aceste şire,r 
trucă cehi pa acesteia şi anul ti, • 
a pornit cu piciorul drept şi a ., 
cheiat cu cel stâng, spre n:g: ~ 
nostru al tulmor. Acum, fiindcă 
schimbat sis!emul, sperăm să; 
mai înregistră m pierderi fanta: 
ca cele din primăvară. Jucători: 
se gândească la echipa Amefei, 
re nici ea nu are vedete. Are' 
schimb multă, foarte mullă Coez oI 
în joc şi eficacitate În faţa pc A. 
Amefaistii nu stau să se gândea 1 fi 
ei shoot-ează, indiferent dacă, OI 
gea e prinsă sau nu de portar" fa 
dacă trece peste bară. Astea . 'n 
preocupări secundare. Gioriştii lai 
ia aminte la lucrurile aceste, ,: er' 
să lage drihlârile şi pasurile fI"a' 
ros~ dinaintea porţii. S~ ATIU le. II 
ruşine de poartă - oncat ar fi relJ 
de genul femenin - ci să traf' i,el 
ea fără mii ă. Asta-i rostul îna rin. 
şilor f Ce~i indărăptul lor să nu: 'ale 
teresez<,. E treaba apărării. mF 

Jnceputul făcut O i mineca tre ce 
la Bucureşti, trebue continuat eas 
minecă la Arad, cu Ripensia G ranii 
are elemente noi. Ri pellsla alir rmc 
tot vechia formaţie, şi uzală. tine 

Despre ploşnitele obraznice şi spe~ ranta noastră imbecilă şi nejustifi- margini. Pretindem ca inscripţi-e a- curaj t ate 
culative deJa "Dacia" n'am mai scris cată. Nl' mirăm că .şefii de autori- ceasta să fie scoasă de pe lista de _ Nu putem trece peste det ,ei, 
de mult. lşi fac de cap în prezenţa tăti nu văd intenţia celor trei muş- mâncare, - iar aceasta să fie scrisă \ lui Auer Ricsi la fFR Şi nu erU, 
şi ochii capilor de autorităţi, fără chetari jidani dela .. Dacia" cari fac corect româneşte. Scuza lipsei C3- punct de vedere strict sportiv Ci la 
ca cineva să le facă ceva Dacă până pe ungurii, lransformând l1stele de racterelor româneşti de pe maşina unul mai general. Acest jucăI( 'ngă 
acuma am arătat felul in care jefuesc bucate În afişe ale propagandei ma· de scris, n'o pot invoca, pentru că plecat dela Amefa la BLld2Pţllfe 
şi fură banul din buzunarul consu- ghiarf'. Cu aceasta, obrăznicia har- ici, colo se mai scapă de le pun... renunţând probabil ~ la €eli<" o, 
matorului, azi, după ce prefectura a hărilor dela .. Dacia" a Întrecut oric-e Dar vina e cu atât mai mareI... română. A jucat acolo până la [.Iem~ 
dat ordonanţă prin care impune tu- apoi s'a Întors în tară, unde ~ifii: 
turor firmelor şi 'inscripţiunilor afi- gur. în afară de banl'j prl'miţ,' e n 

t ' bl' ă f" t ' Minciuni M,', · M·,· ... Il şa e Ifl pu IC) S le sCrise corec a ŞI • lea CFR. va reprimi fără greulateJlră, 
româneşte, ne vom ocupa puţin de - Pentru pământul cumpărat de Mita, scumpa jumătate a/ui Mi. tăţenia română Să ne erte sfi le o, 
lista de mâncare, afişată de restau- două fabrici din Arad. n'a oferit t· ă Jl dar după ]'ocul furnl'zat Dllml·~eac, 

I I O ... A t V l' tă fă' IC • se piânge sotului ei: ran u .. aC13. ceas a 1S o er nimeni un pret mai mare. nu merită atâta atenţie. (In tirr II ", 
o serie intreagă de curiozităţi. Par- In organizatia blocului pentru - Nu ştiu ce să mă fac aşa-s de lui j se face totul, sunt o searr III,. 
tea maghiară şi germană este scrisă apărarea libertăţilor cetăţăneşti, nu neCăjî~~. ce? IOmâni a căror cetăţenie să tă,~lt'o 
impecabiL Partea românească, - ce a luat parte nici un funcţionar nească la infinit, deşî-s năsC\lt~,lfal 
să spunem? - execrabil, iti taie public. ~ - Păi se scumpeşte rujul de buze părinţi români. Nu e absurd?) ~dOf 
pofta de mâncare când o citeşti. şi o să mă coste mai multe parale ~ann 
ată câteva exemple: Fasole babe ... , - Cartelul cinematografelor s'a decât până acum.. -----------... 'ese 

Limba afurmat cu pure de cartof, prelungit în favoarea primăriei, - Oe asta să n'ai tu grijă, că t' ",'ei 
kartof francez, - Leg DovleceL, - Remanierea guvernuJui s'a fă~ plusul de bani pentru ruj ţi-! va da ~' lalild 

- Friptura dupa alegere cuprinsul cut in inţelegere cu I. N. Titulescu. Tache... . O'"aA 

istei afara de peste şi mancarÎ la -"Aradi KăzlonyJ' se va tran- - De ce Tactle? ~ .. ~ rr~;tc 
comanda, - Prejitura sao compot sforma în curând În ziar de dreapta. - Pentru că şi aşa obrazul lui e • /ă d 
aburat, - Varza roşii, - Kartof..., - Praful a fost sjârpit de pe te ·Intotdeauna plI'fi de rUJ'ul de pe bu "'S 
Boboc de gacasa, şi altele. rHorul oraşului nostru.· - apare în fiecare săpfămIÎ i.,' Ual zele tale". III 

Citind lista, in cuprinsul ei am - Nici o femeie urâtă nu se F nI a 
dat peste numirea ~ Tocane cu sapte plimbă pe corsou. Adeviiraf 1 Director:.' cu 
comandanr. In primul moment nu - Numirile de functionari se fac ~I f 
ştiam ce va să zjcă această numire la simplă cerere, făsă nici un fel de In multe privinţe, viaţa se asea- SIMION MICLEA.ai:" 
fără nici un sens, Ne4am ~jtat in intervenţie politică. mănă cu şiretele dela pantofif: nici Redacţia şi administraţia ',ea 
partea ungurească a listei si ne·am - Un advocat din Ineu. până în unele nu le poţi cumpăra la arma- I 
lămurit, este: "HeI oezel' Tokân)!" cele din urmă tot va ajunge primar ~i~ şi nici unele nu tin veşnic_ Arad, Bdal Caro' No. 11 tet.: 
adică !oeana celol'şapte comandanti. in Şicu]a. ' 
Vă veţi intreba: bine, dar ce·i cu - EscrocuJ Ig'uta începe să re- Cel mai bun izvor de lemn de conslracfie pent:r--

aS~?ceva foarte interesant. stifue ~f~ee~f s~~tr~:'j ia nici un case, garduri) moară etc. şi de foc şe, află la firma ;. ~en 
Când au năvălit ungurii in Pano- sperţ. - nici chiar anumiţi contro- 1 I · 4' b' " {rer 

nia, au fost conduşi, după cum ne lori fiscali. 'U II!! 11. " " e Ib~a~ 
spune chiar istoria maghiară, de - Dabu-Fiat, s'a făcut om de .II. :, ", . .~ I ela~}1 
şapte comandanţi - Arpăd şi incă treabă. Până şi buboaiele ]-au lăsat 1. • o ş' 'J l' M' r' , .. 
şase, Şi În amintirea lor ungurii, nu in pace. comerciant de lemne Arad, Piala te an ce ~, ,.Ip Il 

de mult au botezat cu acest nume, - Toţi francmazonii îşi vor cere lângă Direclia CFR. Preţuri reduse. Incercati ŞI \' ~ ?r 
unul din numeroasele feluri de to- inscrierea în partidul naţional-cre- veţi convinge. - Telefon 320. tn~f(] 
cană pe care o au. Că Ia ei acasă ştin şi'se vor abona la .. Porunca ,.- tor 
în Ungaria ce fac, îi priveşte. Dai Vremii" şi .,Sfarmă Piatră". , __ li rr _! " - ~ , ipli~ 

introducerea acestei numiri pe Jis- - Minoritarii cari au cerut con· Atentiune către domnU directori de toate categori.le - wJ 
tele de mâncare a restaurante lor din cesiunea teatrului comunal, au re- " 
România are un tâlc: menţinerea munţat la el în favoruI românilor. L' a< d' 1- si' au' < N' a' n a" ss' y" lustruitor, zugrav Cred 
trează a amintirii acelor comandanti - Epstein e curat ca lumina vopsito,r de mobil cuv 
în mijlocul populaţiei ungureşti şi ochiului, - din partea denun1ătoriior Primeşte orice lucru pentru vopsit. Arad, Piaţa Avram lancul etituc 
sfidarea noastră a românilor.Sfi- şi~a martorilor j se vor prezenta Pe r, e.l .e ,f ti."n L. P L <r, " , • .". _ ... ,', ::-: _. P, r, e t ' e f t i ~ risă 
d~a~r~e~şi~bă~t~a~ie~d:eJj~o~c~f~a~tă~d~e~t~o~Je~-__ ~sc~u~s~e:' __________ ~ ____________ ~~~~!!~~ZS~.~~~~.~~~S~~F~~~~~~~!P~"~~apli 

Tiparul CONCORDIA insUtut de Arte Grafice ,1 EdihH'ă S. A. Arad. Str. V. Go]d~ Nr. 6, Spân 
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