
FESTUM 
anmclm o priTire In tre· 
prea IDdeplrtat, al ilto

.......... Ile .. a apare un punct 
Decembrie 1918, când 

.IiIftllU" Crita- ,1 Buatul 
,hei, Intr'o .lmţlN, .'au 
ftCI ea patria meml , ru· 

1IIMi robii el. aproape 

JIIiI .... teJI. peb'ec&adu... .ub 
Da .... Inel penpec

._ •. r .... peDtra • put ..... dea, 
Iplendoarea, mlreţia 101', 

ia realizat YÎlul, pentru care 
,i au murit .trlbunii 

Putem afirma inal ci adu
" dela Alb .. lulia .. te cea mal 

faptl iltoricl din toata 
romiDilOI' diD Ardeal. 
"bt. Unire ,,_Uzatl 

O clipi d. Mihai Viteazul, 
..... lUMi aincure peraoa
opera tabll'or româDiIor, 
iD.fnaatat vitrep. wemuri-

ilDtiDblClu·-ti limba, credinţa 
_ ....... trl~balD .. Daci Dame-

martiri _te pomenit de 
... t o mulţime d. aa.artiri 

\.. --. 

i 

" 

I 

{ 
I 

l' 
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larăş Jan Krafochwilll 
Va fi sau nu puslln IIb.rtate 1 · 

, ' 
Zilele treeute a expirat valabiH

tatea mandatului de arestare emfl 
eontra fngfni8!'Uhd le Kratoeh
wfll, atlel eA el a fost tradu. din 
nou fu faţa trfbun.aluJuf JHm,tra a le 
vedea daei mat e Bau nu necesar 
ea d, fie menţinut In stare de arest. 
Tribunalul dupl ee a examinat do
Barul a deeil el lan Kratoehwill nu 
po,ate ti eliberat Inel, astfel eA 
mandatul a fost reconflnnat. Bine 
inţelea ci el a fAcut opoziţie contra 
hotlririi tribunalului. Dar tot cam 
pe atunci .'. produs IDei UD fapt 
interesant: la adminfatraţia finan
ciarA, respective la casa de depu
neri ~ eOMemnaţiuni, • fost depu
să luma de ~O.OOO lei, drept ga
ranţ1 tiin baza ace8tela .'a cerut 
punerea In libertate a lui Jan Kr ... 
tochwi1l. Conform .procedurei cabl-

Ilatul de tn.tnett. • plOP" " d .. 
cis punerea In Ubertate • lui Itra
toehwil1, dar p&N!letal. fteu, 
opozitie contra MeIItet deetziunl. 
Ambeie o'Poztţ1l Y«W ft 11lc!.eate la 
eamera de 'Punare lub aeuzue de 
pa IAngl Curtea d. Apel dlD T!mJ. 
toara. 

PAnl aei nu • nimic anomal. 
Totul este In litera .,1 Iplritu! legiI. 
Partea curioasl a chestiunel este ' 
eea privitoare la depunerea· ,aran-

, ţiei de ~O.OOO lei. Se afirmi el .u
ma a fOllt depusA • de UD prieten 
pel'Bonal a lui Jan Kratochwill care 
fu acela, timp a ,1 HCretarul,gene
raI al consulatului cehoUovlO din 
Bucure~ Geatul prietenesc e ad
mirabil·- ti auntem primii, dupl 
Kratoehwill, cari-! aplaudăm, dar 
o Intrebare ne mai aAclie vAriul 

I 

Umblf: 150.000 Jel na • o RmI ba
,atell "l'lfetenfDe mVR' deobi
ceia numai pbl aeolo unde e 'YOr- , 
ba de ban.L E ata' de prieten Kra
tochwill eu 'HeI'8tanlI pneral al 
consulatului cehoalovlC! din Bueu
reştl incit acesta a trtmIa la Arad j" 

un om Ipeeial ea,.1 aranje" ches- 1 

tiunea aceuta' Şi daei da, atunei 
de ce n'a Inte"enit imediat dupA 
areetarea,lui Jan KratochwUl? 

Am I])UII mai lUI ti repetlm ,i 
aei, chestiunea cererei de punere 
In libertate a ,lui Kratoehwill con
tra unei garanţe e perfect legalA, '1 

elat ciudl~ ooDatlID felul cum I 
a procedat· prieoonu1 dela Bucu- I 
reştL Şi procedura aeeasta com- ' ' 
plici puţin aituaţia. Nu' . 

-
morti peatra o cauzl atât > , ' 

---, O firi " aibe mlcar rll. 
tmp1 .... tirL Smd eroii &DO-

,lor lIN DU aa făcut Ia-omot în ju
m . 101', cu-e D'au făcut 
;l • ele .. ţine_I., CAft _ ,'au 
nbu, II pam-al la piept ti care 
tl.gen Re peatnl DOi drept pndJ, 
mai ' d. armat. 
unul • Utorice dela Alba-Iulia 

, alterate de către lOciali,tii 
I - . care le-au influenţat prin 
)lice' Iille lor, iar evenimentele 

.rIUl cople,it, bucuria a faat 
afarijllU'e ca ai le putem opune 
~ unf:11 ti ai 1. purificăm d. 
- în pete. Ia carul d. triumf am 
lupă li" 1U'Ce p .... multi ,.U. 
uni. \1 teDd.iDţ. centrifuaale. 
1.11 de perfecţionarea aceatei 
li J1i lYem menirea ai Ipllăm a-
ICU'" " 

col ia oapltul României-Mari 
. foat chemaţi cu toţii, dacă 

atiBfa Dt limlim la Doi acasă, ca 
cu 'ia România, _te datorită 
I aşa el anil dintre conducătorii 

III fOit prea mici la luflet, 
• " put.. lDlIţa pe allmn. 
'-.eniment. Aceat lucru nu 

•• J. "ambreueă .. mnificap. 
~ lamiDoaai a lui ti al De 

ia luflel deeeurajarea, ci, 
Imuţ tră, să fie pentru noi UD 

ld de Iup~ pen.tnI deel. 

fii acestei Uniri, având drept 
wUrea aufleteL-cl.. 

Unirii al DU fie pentru 
1. 11 ' .' UD prilej de bucurie ci ~i 
araţ eJ de acrut8re a trecutuluI, 

, de pilde, din care aă tra-
'lţiminte, care al n. aer

, i. iDd.reptar pentru. viitor. 
I "ţi a iubi ti a Ulma u.em-
ndigo ~OM.at. blrbaţilor. p. 

" ~~ aM arati pUnl d. ,1 ... 
t I~~-,l~rlll fi .. lUZla!, fi,," Il" 

_," ""'Il&IlÎa •• tril In yol ,i voi 
., o Românie. anar.f puter-

, fericiti U IUDt Înteleptele cu
tl ~ re.ebd Carol 1., pe eare ni 

11' ~e. ,fat. 
a avea o României mare, 
ti fericitl, trebue, umir 

ei lIUIDcim, fui 
do'riRa 

. 51." .... ,. "."i,,,i eD"'~'" 
. ' ... -"." , : .,' ... . 

1. Decembrie: SenearcIa dia tre
cut, comedie istorici de Mircea 
Riduleeeu, jucati de ansamblul 
Tea.trt1lui Naţional din Bueureşti. 

7. Decembrie: Mire.ua ~â.n.dutăt 
operA comici de Smet&na, cu Ope-
ra Română din Cluj. 

14. D~mbrie: R.om,entiotii, co
medie de Edmond Roetand jucati 

,. AfA-1 BUf& ••• 

In le,lturl cu ultimele eveni
mente, circulA urmAtoarea· anec
dotA: 

Un pantofar, Infuriat de·un fleac 
luă calapodul şi 8vArIi cu el dupA 
un ucenici. InsA acesta se -feri şi 
calapodul lovi pe nevasta pantofa
rului. Când pantofarul vAzu ispra.
va, calmat ,zise: Şi aş.a-i bine 1 ••• 

Unde o fi hazul, Dumnezeu ,tie I 

INTERES ELEcroRAL 

In unna cererei locuitorilor din 
strlzile CiordRf şi Aprodul Purice, 
d.ing. Tripa, direclorul uzinelor 
eomunalet a cerut comisiei interi
mare aprobarea necesarA -pentru 
facerea unei fântAni la incrucişarea 
celor două ·atrAzi ••• 

- Se aprobA, din interes electo
rali - aprobA d. dr. Vicaş, tră
gând cu ochiul spre colţul ziarişti
lor. 

Firi ocupaţi ... 

Doul dilout'~ .vlc1.nt, duprt fe
lul oum ,1 eliA ain. a 100t alcAtuit 
guvernul. La un mom.ent 4at, u.nul 
'iael 

- Al vAzut t • •• Portocali a 
fost numit Bubeeeretar de atat ••• 

- Apoi, asta-i adevărată valori
ficare a fructelor ••• 

- Bine, bine, o fi, dar atunci ce 
treabi mat are eL ,Kanolescu .. 

d. AnM!!tblul Teatralul Naţional 
din Bucureşti. 

21. Decembrie: Fraţii K.arama
zofE. dupl romanul lui Doatoewski, 
juea.ti de &nAamblul Teatrului Re
gina Maria din Bucureşti. 

Bilete şi abonamente la caaa te ... 
trului In fiecare zi Intre orele 10-
1 L m. ti 5-7 d. m.. 

• 
It. A.PARUT 

, 

Bul.tlnul 'SlptlmbU, No. 89, 
din 21 Noembrie, eu urmltorullu
mar: Remediile deblocării - Ce
hoslovacia - Campania artisticA a 
Monitorului Oficial - Inobllarea 
comerţului - Pentru un spirit al 
Mârll - Turneul Caragiale - Pa
liteţa telefonului - Un carnet de 
bal - JudecAtor In propria aa cau
zi - Cinema - feminine - şah 
- culinare - culturale - mariti
me - juridice - roman feuiIleton 
- buletinul in imagini. Preţul 10 
Lei, la toate chioscurile. 

UN SUBMARIN: 

Zilele tn!cute, asociaţia de pes
cuit "Năvodul" a ţinut o şedinţă de 
comitet. S'au discutat diferite ches 
tiuni profesionale, dar chestiunea 
mai importantă a fost constatarea 
unui membru: 

- In Mureş e criză de' peşte! ... 
SI 8' la mlaurl. pentru apori.rea 
eanUtJ.ţil de peşte din Kul"QŞ t • , , 

- Pe,tl ,unt dutul In Mure$,\ 
""ll' Il'CUIII,- no •• trt d, pe.oult 
au .. Dunel - replici altul. 

- Să ,. mAreascA eotiz.aţHle lu. 
aAri euierul cu gura. 

- Desigur - ii lui altul vorba 
din guri - ca să putem cumpăra 
un submarin cu ajutorul căruia să 
ne băgăm pe sub apA ea al prindem 
Petw! •• • 

1. PlDI fD pNzent, chestiunea e 
utfel cA nU l'a luat nici 

DE UNDE' 
Cartierul Gridlfte 'Va fi e&J1&Ii

zat In Intregime.' D. ing. Tripa spu
Ilea: 

- Cump'r&ţl~vl locuri de easă 
In,Grldt,1;e, ei dupA ee va fi intro-
dusi apa preţurile 18 vor ureal •.• 

••• Noi am urma cu plăcere sfa
tuI dIui ing. Tripa,. dar eu o condi
tie: să ne sfătuiascl şi de unde să 
luăm banii neeesari ••• 

SINGUR LA PARINTI 
Se 'Vorbeşte el mai mulţi foşt~ 

parlamentari arAdanl, nu vor mal 
figura PI viitoarea listl a pa.rtidu
lui ruvernamental, ceiace, ·natural. 
nu le face ° plăcere deosebitA. Ca
zul lor .e aseamănă cu păţania lui 
MiticA de pe cAnd era copil ••• pre,. 
coee: 

Intr'o zi dupl prinz, tatAl său ii 
zise: 

- MiticA, du-te tu un pic afară 
ci vreau si-l spun mamei tale ceva 
important ••• 

- Nu mi ducI... ," 
--Iţl dau un pol daci te duc ••• 
- Da' nu mă duc! 
- Iţ1 dau o IUtă de lei ·dacA de 

duci... . 
- Da' nu vreau să mă duc t ••• 
- Şi de ee nu vrei T 
- Pentru ci vreau să fiu singu-

rul vostru copil I ••• 

POSTA REDACŢIEI 
Phaednas - Ceva mai multă via- I 

lenţă in atil • • • ~ 
Alma, - Prea dur redactat şi 

nu vmn ... fU tradua tn faţa tribu· 
nalului. R,vino tntro redacta". fiG 
mallron\cl. fit mat umorlaticA. dar : 
In 1101 UD. oal ~url ,1 te ntllfacem. ;i 

.-...- l· 

l' 

HAI A.CAlAI ' , 
~: 

Dont liberali dizidenţi se plim-' 
bau, mai serile trecutet pe·o stradă' 
mai lăturalniel. Tăceau amândoui 
şi numai din elnd In eind, unul,~ 
aeuipa ,In dreapta, celAlalt in Btân- J ':,: 
gat lntr'UD tarziu, unul ziae: . #/..~ , 

- Ha1 M m~ acad ci m'An~ 
l iI ..... ___ ..... _~t::!!.l_~ ",..311"~ ... , 'llta nw ..... _ 

.... ~ ....... 1, 
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BRAD z Nu cumpAr. RADIO 
pAnA nu ai vAzut ti ucultM 

aparetela 

- Miercuri seara pe ,trecuţ a 
fost văzut unul fugind cu pantalonii 
In mână; oare de ce? fiindcă ploua 
şi era noroi, sau greşise casa? 

RADIO-KArs CU CLARITATE-TON-
f 

. ! 
", I SCHAUB - Unul Stoia Muzicantul cică 

s'ar :ti lăudat el dupA el toate fe
tele din Brad se topesc ca ciară în 
faţa focului. Noa doară n'o mai fi 
şi utaI 

1938 SELECTIYITATE 
1 

la magutnaJ 

puteţi obţine numai prin nouile su
perbe aparate RADIO·KAPSCH 
model 1938, Inzestrate eu' moder
nele lămpi ro," TriotroD. 

Ladlslau 
Veres 

Vânzare tn angro şi detaU. 
Căutăm revl\nzători. • 
Reprezentanţa Generală, Casa de : I PANCOTA 

'" , 
~ 

- . - In P~ncota exist! o croitorea-
aa, în centrul comunei, care nu 
vrea să vorbească romlneşte de 
loc. Dar asta nu ar fi nimic dar lu
crează de vreo 5 ani fără să plă
tească impozit şi fără să aibă bre
vet. Ar fi bine dacă Organele de 
control ar căuta să vadă cari au 
fost motivele că nici p,ână azi nu 
este inpusă la impozit către Stat şi 
nu poseda brevet. 

Import, Carol Hinchmann, Arad" 
~;,:ma~~~=~ , str. Gheorghe Lazăr 17. Tel. 204%. 

l 
Bdul Regele Ferdinand Mo. 47. 

In depozit: AGA-BALTIe, 
ZENITH, ST AN D AR D. 

se, poate cumpara In orice prăvălie de 
. (. Cereţi prezentarea &Geatui aparat. 

:.1\ 

ORION, IRON, etc. 
Condiţiuni de plati plnAla 18 

rate lunare. 
Telefon: 20-66. 

" : 'BAIA DE CRIŞ 
li I O zglobie doamnA din loe.alitate, 
!' leu mare trecere pe la ministerul 
,i Idreptăţii şi 'cu bărbatul cocoţat in
,.1trun post de conducere la fise, in-
il Itr'una din serile săptămânii trecu
~. te, când se discuta contribuţia la' 
"lbUÎetul serbării ce o va da percep
~:ţia, fără să o intrebe nimeni, a ofe-
·i trii un lucru ce nu Be spune a cuiva 
1\ tie prin comunele învecinate. Fru
:IOn08 cadou, zglobie doamnă, dar .•• ! 

~'I ~ Ceaaornice, bijuteril-' -Şi-· ~e~ighete 
, t cu preţurile cele mai eftme la 
r~ C 5 It. K Y. ceuoraicar ti bijutier 

i :,1 Arad, peate drum de biserica lu
--:;, terană. - Reparaţiuni de primul 

rang. - Membru la Conaum şi I :. 
~ . ~ 
~ , 
" j'(aURAHONT 

Inlesnirea.. 

- Hugo al nostru s'a transferat 
cu premilităria la Cermeiu ca să 
poată chiulangi mai mult. Dar du
pă cât~ suntem informaţi acuma 
nu m81 face deloc premilitărie nici 
la Pâncota nici la Cermeiu. Oare 
care este cauza.. 
p 

: Celemailn.ma ... bijuterii, cea
IlOrDicele cele mai prec4e tBcâ. 
muri fi obiecte pentru cadouri la 

COLOMAN 
. HARTMANN 

BIJUTIER 

Arad, Palatul Minoriţilor. 
Preţuri solide. 

------
SE JOACA ..... 

Intr'o parte a eurţii e sgomot 
mare: copii ţipă şi urlă de pareă-4 
In gură de şarpe. Mama, ingrij ora
tă, se duce în fugă la ei şi-i găseşte: 
pe doui lovindu-se cu nişte beţe'n 
cap, pe al treilea şi cel mai mic, 
stând la o parte, cu -mâinile Încru
cişate pe piept şi uitinduse liniştit 
la ei. 

- Ce faceţi aici ştrengarilor ? 
- Ne jucăm de-a·răsboiul chino-

japonez ••• 
- Alt joc nu v'aţi găsit? •.. Dar 

cu Mircea de ce nu vă jucaţi, că 
doar v'am spus în atâtea rânduri? ... 

- Păi şi el ae joacă 1 
- Cum t Că-l văd .tind liniştit 

la o partet 
- Desigur, mAmf:că., el e comi

si unea de pacificare şi neinterven
tiune a ligii naţiunilor Intrunită la 
Bl"U.J:e1les! ••• 

-, --- . 

Paltoane pl. Dame 
C1IIIlpĂrap lUlJ'Dai la firma -

MENCZER 
fiind marfa lui mai i.ftini ti mai buni 

.AR.AD. Palatul F1.c:h.. Elia. 

i. :1 Unul, pare-ni-se de peste Criş 
! ~11:ncolo, de către Hălmagiu, a plecat 
! (!de acasă cu gândul de a participa 
i j: a intrunirea legionară ce se ţinu 
;' :iC;-~uni in Gurahonţ. Sosind tn locali
\- li:tate, probabil fiind greşit informat 
~ ! de locul şi data tinerii Intrunirii 
: j. legionare, a tras la câreiuma ju
t ;! 'oânului Fuchs.. Dar când să pără- HALMAGIU 
t· '~~!ască localul, cuprins, probabil, de - Culiţa Visălii Trichii ti PUru 
: ,--un acees de ••• sticlă, a coborit lui Băgău, de clteva zile nu se mai 

te • •• CurlOil e numai faptul el că 
printre cei invitaţi a fost. • . şi ser
vitorul dela percepţie. care după 
cum ni 8e pa.re, nu este . membru la 
Avram Iancu. 

(~eptele cu capul in,josl astâmpără. Vinători fiind ş'au pus 
l'i~easurl şi bijuterii din aur veritabil in gAnd să prindă mistreţul ca.re a 
Iţ.u preţurile cele mai eftine la firma făcut săpături la Glani. I-a mai 

t' ~"I JOS 1 F REI NER astâmpăraţi-vă şi urmaţi sfaturile -=--=--~ .............. 
'. I.I-~rad, str. Colonel Pirici 8, tn doaul date vânătorilor într'un număr tre- Cel. mai Doi modele de ahete 

peatru loe!JIDi ; 1. Teatrului Comunal. cut al revistei .. Bravo t-. \1.------------ - Suntem surprinşi şi ne miră 
'GALMA.Ş faptul că nu mai vedem pe Don Te- F ra'-' A .. 

,,, _ Decând cel mic şi gras s'a în- lecu cu simpaticul şi nedespărţitul Il ppOnVI 
4 tI' . t t F t 1 ~ lui prieten de mari excursii şi fri- Arad, (vU..a-vÎa cu Primăria) 

;' ura, a nOI SOCle a ea "uma.l gări. Ce-o fi coane? S'a tmpuţit 
. s"a diaolvat: membrii ei erau ·trei brinza? Ne faceţi să credem că da. ~~~ 
.! femei şi un bărbat şi acum nu mai - Nana Floare, care odinioară O AŞTEAPTA 
::lI:wem societatea "Fumatul" în I.at. purtase taleri la gât, ajungând cu-
',eA.cum, la noi în sat pacea fii lini~:.ea w 

, l;~ • y coana, - nevoe mare, - crede că . Un cunoscut şi tembel stâlp de 
: 1:' omneşte, pentrucă fiecare om tii eate in nota zilei dacă . fumează. cafenea din frumosul nostru oraş, 
l' !r{emeie in casa dorită locueşte. Iar Bine bre! dar mat~ nu ziei ca şi fu întălnit, mai zilele trecute In 
t .,~um se amestecă varul cu vopselele C l'ţa V 1" Tri h' L. :Po femeie de un bărbat a întrebat. u 1 asa 11' C li .. cine am fost apropierea gării. 

şi ce-am ajuns-. - Unde mergi t 
i lilldar drept rupuns a primit: nu Jiu, - La cina de pore, membrii 'so- - La gară [ 
~' ~rmtreabă femeia, eu cu StR.a ceva nu . tă .. f:~ ~Pam lucrat.. -r ele ţll Avram Iancu au feat împăr- - Ce cauţi la gară pe o vreme 
1. il'l ţiţi în trei: prima parte invitaţii, a păcătoasă ea asta t 
f.:, !dsEBICI doua cei ne invitaţi şi a treia cei -,Păi mi-a spus unu' la cafenea 
'. "l uitaţi de pe listă. Necaz 'mare n'a să mi duo la gară poate că-mi vine 
i '!\r. - Mindruţa cu casa In colţ.. • t t că' . . ·"ft·· . , ~~i catolică, e mândră de frunlt1s&- 08 Cl cel nemVll4ţi Ş1 cei Uitaţi, mintea acasă ••• şi acum mă duc 
L ':~e8 ei IP ciel ar vrea ai 8e mă::ite au aranjat un chefuleţ,1n alti par- s'o aşteptl· 

~·:i~!F}di~~~~;:~ ~~::-.=::::u:::::-~ 
• '1 năd . d 1 C Neimitabil ÎD ton ti calitate 
~. " ,l.'BŞtepta el ea mea ••• ân- Scală uriaşe de sticlA 'cu manipula--
t :,~ecul. făcut de medicii fi advoc.. ţie uşoară pentru toate cele cinci 

~
ţ '~ii pe car ... ' .. tepţi t continente. Se pot ueulta audiţii. 

: I\,~ - SI nu dai bucitlreae1.1 'bea d. probA imI. nici o obH"'a+ie. _ 
. ',ilJânA nu te-ai imbAtat tu, - zic. un .... Y 
t :li2,)roverb ruseIC. Dar deaij'ur, IUt,rul . La firma: 

k ';~~ n'. fa.t CWl.OIICut la Seoit, SI·UI·smund HalDmerşl· fl·ul f. ~)~~tfel la o ~U.11tl D.1l ~ ardea 

AI AUZIT CA. ••• f 
• .. Baronul din Bârsa s'a 

de câteva zile la două articole 
răbdare şi acum se găseşte în 
gestaţiei unde stă mai abitir de 
stete zilele trecute la tribunal 
tru cele 600 lei? 

· .. Simpaticul dascăl din 
îşi va cere transferarea la 
pentru a-şi scuti picioarele de 
bările cele multe T 

· •. "Unchiul· Pavel din 
decând e la Pâncota, de câte 
rătăceşte prin Siria şi pe la 
se intoarce acasă la doamna 
cat eu tot felul de surprize t 

• .• Pipaes Drigmon Gyula 
gyok părăseşte viaţa • .u.'~"""'Lt;;'Q~1III 
de până acum şi prietenii săi. 
această ocazie, ii doresc mult 
roc şi la anul un ••• boboc T 

· .• In Şi1india s'au infiinţat 
şcoli de dans pentru tinerii 
dreni- tusă pânfi 'a urmă 
rul şi profesoaI'~. . u trebuit 
tn veţe reciproc? 

• .• Fostul agent sanitar 
nerău a !nfiinţat o şcoală de 
rături unde se primesc elevi 
întreg jurul' 

• •• O :fati -Z- din Seb~ 
"văita- !naintea unei nunţi ci 
are floare ca să se duci la ••. 
seleucă-' 

• .• La restaurantul Gurban. 1 
Vaţa, un agent fiseal a fost I 
intr'o camerA şi isbit de pere~ dlll 
nă ce s'a săturat cucoane eu 
cărimela pălmi t 

DIALOG INTRE SOTI 

- Dragă nevestico, ascult! 
spun eu: cea mai bună ţigare 
o laşi sA Be stingă nu mai iaee 
douA parale. 

- Lasă dragă bărbate că 
voi se întâmplă la fel. 

DIN CAUZA FRIGULUI •• ' 

La primul contact al 
cu Abisinia nişte soldaţi ai 
lului Graziani au văzut, , 
patrulare, câţiva indigeni 
ce.au baie-natural, fără a 
maillo1rurile cele mai ..... v' .. w·· .... , 

nici măcar biblica frunză 
Bravii soldaţi ai lui M~tJl'In-.. 

, uitau cu ochii cât cepele la 
getele dela picioare ale IU/l~"'III1"'" 
lor. Aceatea erau de It 

adevăr uimitoare. Dar mai ~ 
unuia dintre ei avea o mă8url , 
crezut de mare. 

Şi cum acesta ob.!ervue 
daţi! .e uitau la • •• Alle'lI"lrlM 

la un moment dat ata 
cum stinjenit de privirile 
ale acestora ti nu ,'a putut 
IA nu-! apo.trofeze, int1"Al1lADGllJII'fl 
ton ironic: 

- Ce mA, n'aţi mai 
deget contraetat din caUJi 
lui t •• li 
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