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50.000 lei pentru un post! 
(Koml:lnlU e 'arela inimă. Dar 

nevoie meue. Românu' 8 

,at. ŞI;e să pronan'e 
mari, pline de căldură. 
ca,i 'e-ar fndrep'ăIi să 
ti de năde;di. Dar la 
românu' e moIă." mai 
acă.i ain,ar. Cam se ler
adunarea, conllre"u' saa 

româna' e simplu in-
ea,e şi "ede de treburile 

nale, uitând de clo
"Atimentelor, până la 

ad.nare. 
Când re pun fa cale lnfăp
, mari, rom~nul nu se mul· 

,. să promită ceeace 
e; prisosul 'ui de ener

r;!ipită numai tn disear-
făgă~aieşte ~ai. ~ult. 

Ifnll'~f~O aa nu iaca ".mlc. <""-

facem domnilorl A'oi 
'1 Ea co"e .. am 'osl in

(SlInl anii cari - păcat -
scăpa' din fncsiaor;); ea 

am •• mar;' la Mă,.ăşeşa; 
care aşa şi pe dincolo ••• " 
la Iteabă , Păi, vezi, dragă 
atâ' de ocupat. Ce, numai 

mine m'a,i găsit 1 Sau: vino 
dragă. Şi dacd 'a duci 
r Ei, bal· ° locu' de 
am uilal. dar ... ce-; 

, 1 Durninecă 1 Treci Luni 
mine... Şi-a,a mai de .. 

Facem paradă de "orbe şi 
sentimentalism, dar uităm 

m pe teren '01 ce Iă
cu a'âta e'ulliune. 

făcui România Mare ca 
rn pe fra,i din iugul 

m ie,.,'i, am dres •• /' 
cW,i: • 

IJ>lJOmlllui'e Direcfor 
alYfle·''''fii aceştia de români 

,i din Ungaria au veni' 
să fe fac o rablă pen-

II li se du şi lor U11 loc,or 
fa,a asta unde alâtra ne
I aa mii de locuri şi 

saculent. 
Vii foor'e călduros să .• 

in românescu' "Bra
I pentrucă sunf de părere 
aşQ Vom ajunge mai repede 
~n rezuUa'". 

ŞI Qce,'; români sanl veniti 
1I0f, la fratii unde au crezul 
110' găsi o ospătare româ

, t de'moi bine de-o iumă
~~ de an. De a'unci cer.'~esc. 
, ,e"i~'rebiim, ce-al' 'ace au'
Dtlfa'de noastre dacă În,,.to 
lin" • I 
o. ~ %.1 - sau noapte - aceş,i 
'tIa,u ar 'Uli drumu' înapoi 
~'~ U"ga,.ia 1 ... 
.~~ fă, nu uifăm că sunfem 
:I~a,(, prin 'ede. să.; Împro. 

'Plf" , 5' e aPlml... p. se'. 

Şpertul, această putere magică 
ce deschide toale uşile şi posi
bilitatile. a format, nu de mult, 
obiecluJ unui reportaj aJ nostru. 
Am făcut ah.:nci teoria şpertuJui, 
citând, in sprijinul teoriei, câteva 
cazuri, fără a pomeni nici un 
nume. In cele de mai jos. ne 
vom ocupa de un caz (oncret 
de şperţuială. regisllt de o fllnc~ 
lionară de Ja CF.R. 

Nu cunoaştem legăturile ce aH 
ceastă funcJionară le are]a cei 
puternici. şi nici nu ne intere
sează faptul acesta, Ştim doar 
că ea se angajează, ca În schim
bul unor sume ce variază dela 
caz la caz, să numească În di~. 
ferite posturi pe cei cari au ne
voie de servicii. Dar îndrăsneala 
aceslei cucoane, nu se rezumă 
la atata. ci penfl u eL. c('~ cari· i 
se adresează sâ fie siguri de nu· 
mire, iar ea sigură de banii ce· i 
cere p enl ru {rea ba aceasta, in
cheie contracte in regulă cu cei 
pe care-j şperJuieşfe, stabilind 
suma şi modalilătile În cari ur
mează ca ea Ea fie pIăti/ă. Un 
astfel de act ne-a parvenit şi 
nouă şi vă rugăm să·l admirafi: 

Un document 
.. Inscris. Astăzi, 26 Martie 1936, 

Între subsemnalii... (urmează nu· 
mele celui şperţuit) şi RozaJia 
Lovrinscky domiciliată în Arad .. 
a intervenit următorul inscris, 

SubsemnatuL. mă oblig a plăti 
dnei RozaJia Lovrinscky, în rate 
lunare 23 (douătreimi) din sala
rui ce mi se cuvine in calitate 
de conducător tehnic la C. F. R., 
până la concurenţa sumei de 
hei 50000 (cincizeci mii) sumă 
ce datorez. 

Subsemnafa Rozalia Lovrin-
. scky consimt să primesc suma 
23 (douăfreimi) din salarul Dlui .. 
din relributia ce d-sa primeşte 
dela C. F. R t în calitate de con
ductor tehnic la C. F. R., aceasta 
numai În cazul când numitul ua 
" numit conduc/oI' tehnic la e. P. R. 

In cazul când 5ubsfimnalul.. voiu 
" numit condu('/o!' tehnic /0 e. P. R. 
şi nu- mi Doiu respecta angajamen
tul luat pl'in pl"ezenh/ Înscf>is, con
simt ca să fiu actionat in jude
cată. pentru plata sumei de lei 
50.000 (cincizecimii L 

Drept care am Incheiat şi sem· 
nat fată de martori prezentul tn~ 
scris in cublu exemplar, care se 
vor lua de către părW'. 
Urmează semnătura dlui ... şi a 

dnei Rozalia Lovrisncl<y. 

Şi o chitanţă! 
Prelenţiunile dnei Rozalia Lu 

"Vrinschy nu s'au rezumat la C1L'3 

- Invârtelile unei cucoane ••• tari 
ci in acei aş zi, la 26 Martie 1936, 
a luat dela cel care avea nevoe 
de serviciu şi suma de 1200 lei, 
despre care a eliberat şi ehi
fantă: 

.. ChHan~ă. Despre suma de 1200 
(unamiedouăsule Lei) care a pri
mit-o dna Rozalia Lovrinskv dela 
01. .. Arad 26 Martie 1936. Semnat: 
r~ozalia Lovrinsd{y'. 

Concluzii 
Prin urmare chestitmea e clară: 

dna Rozalia Lovrinsckv ~ după 
nume e româncă dela... coada 
vacii - cele şi ia hQni penf!'u a 
face numiri de func/iona!'i publiCi. 
Jncasează şi acon[uri. Că numi-· 
riie nu se fac, aşa cum s'a În~ 
lâmplat În cazul de mai sus,:asta 
nu mai interezează. Dna Rozalia 
L(':c~infcl\y a luat un aronto de 
1200 lei sumă ce ftprezinlă un 
câştig nemuncif. iar pentru cer 
care i-a dat· o, probabil o serie 

Românii. •• inlre ei 
Copilul diui dr. Aurel La

zăr a făcut mai deunăzi o 
poznă pentru care tată~său 
l-a cam ul'echiat. • 
Puştiul a răbdat tăcu't 

apoi a ripostat grav: 
- E destul de trist. că şi 

după 18 ani dela unire ro ... 
, mânti se mal hărtuiesc In .. 
tre ei. 

In palatu' minorililor 
sa ţinut săptămâna trecll!ă 1 o adu
nare a tinerilor din "Katolikus le
genyegylet" (Uniunea flăcădor cato
lici), ro care s'a hotărît boicotarea 
fill1lelcr cari n'au inscripţie maghiară. 

Nu uitaţi: acestea s'a~lOIăr îl in 
palatul fTIinonţdor de către ./(al(.
flk1l5 legenI' egylet" ... 

Ce·i cu neamestecul Bisericii Ca
tolice din Ardeal în PQiWcă ? ... 

Don.Juanu' 
Un binecunoscut Cassan(wa - zice 

el - din acea faimoasă jlunesse 
dotee a Araduiui, Se ţinea intr'o zi 
după O nostimă şi-a dracului duduie, 
căreia voia să-! facă cl.lt1oşiinţ,l t fără 
intermediar. 

Dupăce-a asalta(·o o bună bucată 
de drum J fără un rezultat care să-i 
milgulească faima de cucedtor pe 
care o avea în faţa lui însuşi, don
juanul, i·a trântit-o acru: 

- Dacă mi·ai fi soţie, duduie ţi-aş 
da otravă. 

Ca prin farmec, dudvia, i-a răs
puns de astădată cu promptitudine: 

,- Dacă dta mi· ai fi bărhat, eli 
aş lua· o fără ezitare ... 

întreagă de privaFuni. De fapt. 
operaţiunea prin (are dna Ro
zaHa Lovrrnscky s'a ales cu suma 
de 1200 le, nu e tocmai pe loe
mai cinstItă. Dar asta nu intere
sează. jn cazul când se făcea nu
mirea ch ar fără intervenJia cu
coanei dornică de bani şi ama
toare de "inscrlsuri" restuJ de 
bani, pană Ja 50.000 lei. ii venea 
pleaşcă. Conductorul tehnic, in 
schimb. care din salarul său de 
aproximativ 40CO lei, ar trebui să 
cedeze 2/3 în favorul cueoanei' 
LOllrinsc!{y, ar fi muncit mult şi 
bine până la achitarea celor 50.000 
lei. 

.. Documentele" reproduse mai 
sus, le avem ln originaJ şi su
periorii dnei Rozalia Lovrinscl{y, . 
- eventual şI alte autoritati pe 
care le inferezează cazurile de 
JllHă - le pot· vedea oricând. 
conVTnganaf1·se-(fespr~ <n:tlp eti", . 
nile acesfei doamne ... 

Foame? 
Un .. bă,.!Jot- arădan care e ou tin 

sub papuc, a venit intr'o zi acasă 
având in inimă hotărârea de-a arăfa 
că el e stăpân în casă, holărÎre ali
mentată de câteva pahare Ia aperitiv . 

Cum a intrat în casă, nevasta s'a 
şi uitat crunt la el, voind să-I mustre 

. aspru pentru întârziere. Dar el i-a 
luat· o inainte: 

- Ţi-e foame dragă? 
- Mi·e foame? Dece să-mi fie 

foame? , 
- Păi .. te uiţi la mine de par'cai 

vrea să mă rnănânci ... 

Puiul de cocosfârc 
O barză-mamă stătea de vorbă cu 

puii ei. invăţându·j ce-le necesare 
pentru viaţă, Vorbind despre misi
unea ei îndeobşte cunoscută de 
"barză-, un pui al dracului, un Moriţ 
al cocostârcilor s'a repezit să 'ntrebe: 

- Bine mămico, dar pe noi... 
cine ne aduce pe lume? ... 

D. Kormos 
Ştiţi prietenul nostru dela 

telefoane, intr'un raport adre" 
sat conducerii societătl1 de te
lefoane din BucureşU, a scris 
că In Arad apar numai urmă .. 
toarele ziare: Aradi KBzlOnV, 
Hirlap, Reggel şI Friss Ujsăg. 

,Oare ce 1·0 Il determinat pe 
d. Kormos să-şi piardă în halul 
acesta memoria, atAt cea vIzu
ală cât şi Cea audittvă 1 Sau a 
avut vre-un interes de altă na
tură si procedeze in felul aces
ta şi să scrie mlniciunl afat de 
năzdrăvane 1 
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Şiria 

In ŞiriaJ s'a infîi.nţat o fabric~ 
de ciuperci şi bureti, care vor fl 
buni de mâncat prin luna Ianua
rie. 11lmaşi. de pe acum s'a ex
primat că are să găteascCl ceva 
foarte bun din ei. Griji şefule să 
fie mai buni ca aceea pe cari i-ai 
dus sus in cameră, crezând cd al· 
tul îi va plăti, dar aici a fost in
vers, fiindcă tu ai plătit totul. 

HălmaJliu 

Un fogt primar dintr'o comună 
din jurul Hălmagiului poartă şi 
acum insigna de "primar" pe piept, 
ca să creadă lumea că el şi acum 
e primar. . 

Noi ii dăm un sfat să-şi pună 
insigna de primar într'o ramă ca 
scl o aibă de amintire. Că oamenii 
din comună nu-] mai primesc nici 
de boactăr dar de cum primar în 
sat. 

Postul de Radio-Hălmăgel, ne 
face cunoscut că, cu toate stăru
inţele depuse de crdsnicul bisericii, 
ceasul dela biserica din Hălmăgel 
nu poate fi pus în mişcare. ftcest 
ceas care a costat nu mai puţin 
de 20.000 lei (auzi douăzeci mii lei) 
nu valorează nimic. 
frumoasă afacere. După ce ştim 

cu câtă greutate s'au colectat banii, 
sigur că lumea are drept să se 
scandalizeze dacă aceşti bani 
scumpi se dau pe ceasuri ... slabe. 

Despre cazul acesta vom anunta 
şi autorităţile in drept ca să ia 
măsurile necesare. 

Nou'Atl de toamnA: 
stote, catifea, etc. marfă 
recunoscută de cea mai bună 
calitate, se află ] a fir m a 
1. EISELE 
A rad. SfJ".o.-Met1anu 3. .. ~'-~ --

Calendar 'eatra' 
Miercuri, 21 Octomvrie, orele 9 

seara, Compania de r:eviste "Că 
răbu.ş", va reprezenta ]a Teatrul 

-. Comunal, revista TREI fETE cu· 
CUETE. In rolurile principale, Tă
nase şi Giugaru. 

Bilete, ]a Diecezană. 

Camera de MuncăArad 
No. 7333. 

Pllblicatillne 
Se publică concurs pen .. 

tru ocuparea unui post va
cant de impiegat stagiar la 
Camera de Muncă din Arad 
pe data de 1 Noemvrie 1936. 

Postulantii pentru ocupa
rea posturilor trebue să in
deplinească conditiuniie pre
văzute in art. 171 a legii 
pentru înfiintarea consiliului 
superior economic şi orga· 
nizarea Camerelor profesio
nale. 

Cererile însotite de acte 
se vor înainta acestei Ca· 
mere în termen de 15 zile 
dela aparitia acestei pubIi
catiuni. 

Arad, la 9 Octomvrie 1936. 
Preşedinte, 
Indescifrabil. 

Secretar, 
IndescifrabiJ, 

Vin minişan, 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mâncări mai 

efti~: Restaurantul B u cur e şti, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar: Traian eri s fea 

Iacă io mai gios subscrisu luăn Nojîţă mam 
făt mnierat io că gi şe io şf domnu drector nu 
nie pucem îmbogăţi ca alti uoamini. Da numa 
dracu şei lucru ăsta da ia nu. Şî nu mi gi alta 
da vezi pă câce unu că nimereşce Înto slt:jhă 
inge să bagă sărac şi cu nădragii rupţi În fundoi 
şi rilupă o giumătate gi an on an îl vezi Îmbrăcat 
cu haine scumpe şi duhăniind băgju gi şIei scump. 

Bi mai vezi pă câce unu că şi cumpără casă şi gramofon gi 
şela cu care auzÎ cum cântă ţigani gill Bucureşci şi cum nie su
duie unguri la Peşta. Cum fac gi fură aşe gi nui pringe nime 
numa b,ltăI cruşea şei. Că iacă io lucru cât on bou şi abge abge 
Îmi agiung bani pă carei căşcig. Vă spun io gi.rep~ că ~ş fura. şi 
io da să mă calşe nievoaie şi să mă prindă fngurlle gt vă mint 
nu şCiu' cum şi ginge şapu ruşfnÎencoasi ruşîniencolo da mi frică. 
Cum să ce prinzi tu gi avutu altuia. Da mi ţrică că mă ie drea~u 
bacimar Dumnezo gi uom şinstit. Aşe că nUl lucru curat cu ăşcla 
carie fură. Or fura ii cât or mai fura numa şciu io că Dumnezo 
nu bace cu bâta şapu io agiunge şi pă ii od~tă p~~ostea. Num~ 
atunşi să nu vă fie mnilă gi ii. Să daţi şt VOi pă II că nus bum 
numa gi ~treang. . 

Mă pă noi nie doarie capu când nie trezâm şi vegem căI 
Jioi gimineaţa şi trebe să merem să faşiem Băravu nost şf să. 
plăcim la cipari gi aşeia mai faşieţi binie şi mai lăsaţi dreacuiui 
căzanu g! râde ŞÎ nie trămiceţi abolimentu. 

Al vostu 
luăn Nojî,ă 

~.a ........ mm""I;GQ5QSWamGm •• ,,"1"""" •• ~ija.""""2.'''''''~ 
Paltoane de iarnă .şI ro chil pentru dame, - au sosit 
In modelele cele mal noi şi cu preturlloarte reduse 

MENCZER, conlecţlunl pentru dame 
arad. Paratui Fischer Eliz 
MembrII 1. MEQ.CUI{. 

Olraca 
La Otlaca a sosit. 
Să ne facă haine bun,., 
Cu părăluţe puţine 
Uite Fane azi nu eşti, 

Pân'CI aflu alte v/şti. 
Şi dacii le vaill afla, 
Foarte râu iţi va fldrl'a 
Fiindrii tII 'şti om vestit 
Şi de lume muti vorbit. 
Eşti cam riia, dar învăţat 
Şi dc lume laudat. 
NI/mai corul şi strana stângă. 
1~ {JiUi e mereu la "pândă"! 
Fiindcă tu le cam CUlloŞtl; 

Şi de ele Il' fi rcşti. 

Piiuliş 

.1 
tJ 
al 

Din parka unui cititor prî ar 
spre publicare următoarele: 

- f~llgăm pe vrednicul c 
pondent să precizeze cu nume E~ 
sunt naţional-ţărăniştii din co eu 
interimară a comunei Promc C(I 

riale Pouliş?? 
- Dece dl. corespondent, 

ne face impresia că este un".' 
preşedinte, protestează in ~. I 

"ungurului j
' ftnton I\ovaci. că . t 

el i·a fost mâna dreapt<1 până ~ 
deunăzi în toate afacerile c le 
nei promontorial~?? Şi op~ aleI 
Kovaci este unul dintr(' cei ./11" 

mari proprietari de vie din p.' . bă, 
- De ce d. coresponden: 

scrie ni mic despre adeli'ă: 
cauze pentfll cari d. fost p: O I 
şi "banda fl dlui au fost Înlc pli 
dela conducerea comunei Pr "CUI 
toriale de către d. Prefect nfi~ 
de Primarul l~udău? Imi 

- fiind greşit informat Îi ere. 
cem la cunoştinţă că actualul prl 
şedinte al comunei Promonj( Şi 1 

este d. Bărnău Nicolae unule 'e ~ 
:r~ _____ E&ltizrraill'El5 •••• lDsS.IiIiJiI ____ II'1l.Ii. __ •• ________ fruntaşii liberali locali. l1tât urc. 

Rodna 
- Am aflat de ce este supărat 

Rista. Nu-! .. trece" sifonul. Ei, dar 
Cum să-i .freacă" dacă la Menţ, 
clubul cheflii!or, compus din Car
tojan, Lica, Gheorghe baei, lovi, 
Donţa şi Oagnea, nu mai beau, pen· 
trucă au fosl... băgaţi afară din 
serviciu. 

• ~ Se aduce la cunoştiinţă tutu
ror că in brulăria marelui mahăr, 
dl fost notar Tihi şi Co. se lucrează 
zilnic la coacerea alor 30 comuri 
şi 8 kg. pâine; iar în brutăria fost 
Ispas. fabricant de salam de cal şi 
faimos tantzmaister, a inceput să 
vlndă Lovici, dar peste o lună, cel 
mult, iar va fi "de închiriat! II •••. 

- Se caută un cumpărător de ... 
fabrică de sifon. Adresati-vă lui Di
mitrie Selejan, care are una. Pentru 
ea nici nu eere mult, numai 90.000 
lei. Cineva i-a oferit... 5000 lei, 
motivând că fer vechi ca fabrica lui 
cumpără, vagoane intregi, in U
pava, cu preţul acela 1. t. 

Am sosit acasă, am adus cu mine 
diferite mQdele, după care fac 

transformă~! A naS G h o" n 
de păIărll 
salon de pălării Arad, Strada 
V. Goldls No. 1. Palatul 

Banca Românească 

F. Hampel 
croitor pentru domni, mare 
asortiment de stofe moderne 

Arad, str. AIexandri 3. 

Redac,ia na ;ia î,. consjd.~ 
rar. nici o coreapollden,ă Iri
• i.ă nesemnată. 

19ri, 
___ ~ "c~m4ată. o, ~'a , 

-lată.1 pe "ocoşu] chinez" Chenta, 
că o... amuţit I De unde la început 
nu mai "biruiai" cu el, azi tace ca 
"porcu'n cucuruz". O crezut că dacă 
a ajuns "chinez", fC:lce ce el vrea. 
O fi făcând el cu alţii, dar cu noi 
nu i-a mers. Mai are să ne răs
pundă la vre'olO înnebări, dar a
cum nu mai îndrăzneşte. Amenin
ţările şi injurăturile la adresa noas
tră, ne Iasă reci, pentrucă ştim că 
.. lătrat de câine nu s'aude in cerl~.u 
Cât privesc faptele sale, precum şi 
purtarea, le vom inregistra, număr 
de . număr~ ca să vadă că nu ni~e 
frică de el t cu .. tăti pătro la şii" Ia 
un loc, ba poate d-i ajute şi ... Im
păratul Abisinieî L. . 

- 7'ony "Iu' filindăI'" este
după cum aţi văzut - un neamţ 
tare obraznic. Mai este şi unul din 
sfătuitorii primarului, pe care-I duce 
de nas după cum vrea el. Să.i fie 
de bine! Am vrea să ştim fnsă, din 
ce trăieşte acest individ, pentrucă 
nu-1 ştim cu ceva ocupaţie rentabilă I 
Gurile rele, ne spun eli îl plătesc 
unele neveste (le ştim pe toate, şi 
le vom publica la vremea sa) pen~ 
trucă le pune ... motorul în mişcare. 
Se laudă eli·i, .. ~ogor cu primarul I 
Zău? Nu cumva au băgat.. prunele 
amândoi în aceiaş cadă, că tare 
multe au mai fost in... vara asta? 
Igrişenii sunt insă hotăriţi ca să 
termine cu el, pentrucă nu-i mul
ţumit numai cu batjocuri rea neves~ 
telor, ci incepe şi cu fetele mari 
Cazuri sunt destul e şi toţi le ştiu 

c_ Oare, care-i "domnul" ăla ce 
sta dus la Periam - la concursul 
de coruri - cu "bitigla" şi sta in
tors cu ..• trăsura, şi de ce? 

O "Nuţă" oarecare. ne poate da 
răspuns 1' ... 

-------------I"ş/I' 

Ladislau Betegn a!~~ 
g r a vor s p e ela I ~Ir~ 

• . Irl!ll 
face Orlce fel de gravufl, 1". i 00 
grame, litere şi ştanţă de oI, 
presă, Arad, Str. Eminesci 

ExiSi 
Ud d ' rari nea .... 

:Ie 
In urma celor câteva şi re f cap 

cate. de noi săptămână trecu!ă Buc 
care ceream să se facă o ar s. [ 
Ia căminul de uncenici al S~ smp
pentru a se curma svonurlle' i i 
starea de lucruri de-acolo, ,s'a ~,Î 
t~troducer~a IU~ .. Bravo I~ In '~. Ş 
norul cămmulUl... . ă Se 

Bravo, altceva nu putem Zii 'dan 

F "'''' &1' eure: ata pu ac... ldesi 
Miercuri a fost instalarea adie 

li u lui Ca merei' de Comert. ,!ug 
pondentul unui ziar din C2; I~, I 
interesându-se la ce oră va uJ 
loc evenimentul, i s'a răspuns '~II' 
ora unu fără un sfert, dar că 1l~, 
nimentul nu va fi public. .' ar,_ 

... Cu toate aceste Joi dlm ~l' 4 
In presa minoritară au aparut ~nt 
dări de seamă despre felul e ' 
decurs instalarea ... 

Suntem informati că d. 
Păcuraru va fi viu felicitat 
lucrul acesta! 

Fiecare colabora'or ,6 
de pen'r. cele ce scr.e. ~re i _...:...-------"""1.: lhma 

1. Szab 
CROITOR PENTRV D li' 

Au sosit ultimele mode~ In 
ARAD, SIr. Consi.'orul 



- .... ~ ,"-
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Bravo! 
l 

"'oravuri arăd.aue 
c.. • . ."r ""( , ~" 1 < ,J. 

'. - La coafor - Maslagul ~'Diviziuneă muncii 
'Moravurile arădane sunt mai 

ondene decât s'ar crede. Dar cum 
a:este nu se Îm pacă de fel cu 
lI10rala pe care am vrea-o oda~ă 
ntronatcl, ne vom face o datOrie 

cu alte femel ~ sau cu tî .. 
nări burlaci, la Gai, in Pâr .. 
neava sau la Aradul .. Nou la 
hotelul de lângă gara~ sau 
chiar mai aproape, la hote
luri de aci din oraş? 

E greu să schimbi aceste mo
ravuri pentrucă femeile cari se 

. 
pretează la astfel de jocuri mur
dare, nlo fac fiindcă ar avea ne
voie de ele, ci din snobism: l,fiindcă 
acesta e uz de lume mare; fiindcă 
aşa face toată lumea, ,il 

Să poftească, deci, mai de
parte. Dar să se păzească 1 .. 

Prâslea 

e a ne amesteca .unde nu ne 
erbe oala". Vom arăta fapte I'U

inoase din viaţa high-liefuIui a 
ct'stui oraşl obţinându-ne deocam
,:tă de a arăta nume. Nu vom 
reeTeta însă să ridicăm măştile in 
CllII când cei şi cele vizate nu se Francisc Gartner 

. ar pătrunde de sfichiuirile noastre. 

La coafor 
sculptor şi tâm~lar~ execută. totfel~1 d~ mobile, 
vitrine. lucru de clădIre ŞI tâmplărIe, eUm SI prompt 

Există În Rflad o cucoană destul 
: e urÎtă şi hăfflÎrlă, cu fecior mare 
:. 'corB spunea În/p'o zi la coafor: 
" 'lă flog să~m; lepminati cât 
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epede coa/ufla fiindcă .•• om De 'ce minorilarii au dreptate? 
az·vous la Goi. 

'~ i nu mintea. rinăflu! o aştepta 
" lră, 

~ eucoana, care se lăuda fără pic 
: jenă au această mfâln;fle, cu 
,1 alecă e h'neaunoscufă În oraş, o 

lJ"uf să se laude că deşi e urÎtă 
1 . băfrÎnă, afle omant. 

"Masla gul" .•• 
O altă cucoand, tot cam bătrînă, 
plimbă cu o tînără prietenă prin 

, "cureşti. La un moment dat i-a 
nfiat: 
Imi place să mă plimb cu fete 
ere pentrucă aşa-mi mai pot şi 
prinde câte-unul. 

. Şi nu-i este greu să ,lprindău şi 
: 'e mai mulţiI deoarece e bogată 

urc. 1i.tât doar că ttnăra căreia 
~'a dat rolul de maslag ponff'u 
:şti" a evitat să mai intâlnească 
această babă care plăteşte un 

asseufI faimos cu 500 lei pe zi, 
mru a putea spune că se simte 

. fraîchată" şi 'ltînără ca de 18 
i ooffW 

Diviziunea muncii ... 
Există mai multe familii arădane 
rari soţul şi sotia îşi împart ro
:Ie "moralei Când soţtll îşÎ face 
cap aci in oraş, soţia se duce 
Bucureşti sau Timişoara şi in
~. De cele mai multe ori ţi se 

• emplă să vezÎ Însă bărbaţi ară· 
i, la braţ cu Iipese bucureş· 

,e, ÎI1 plin Bulevard sau în plină 
~, Şi nici nu te ocolesc măcar 
ă se 'ntâmpIă să,i vezi şi tu 

'dan rătăcit întâmplător prin 
'~reşti. 
'\desea chiar oameni politici 
adîcă, mai adesea aceştia-

Zilele trecute. vestea că Gloriei 
i s'a anulat jocul cu CAO a produs 
stupoare la Arad, fiind mai ales 
vorba de lipsa de simpatie de care 
se bucură acest club românesc în 
sânul. .. moaşelor sportive dela Bu
cureşti. Din toată procedura rezuHă 
o simpatie pentru CAO. Cum şi-a 
pu'ut câştiga dubul unguresc dela 
Oradea această simpatie, nu ştim. 
Insă cum AMEFA se bucură şi ea de 
simpatii, multe, in cercurile federa
liJor, credem că nu facem rău, ară
tând mijloacele prin care-şi acapa
rează ea simpatiile de cari vOlbeam 
mai s :s. In acest sens, este edifi
cator fragmentul pe care-I publicăm 
mai jos dintr'o corespondenţă din 
Arad a ziarului .. CURENTUL": . 

"Ca niciodată până aci, federatia 
de Foot-ball n'a trimis în mod spe
cial la Arad vreun reprezentant al 
ei. când se disputau asemenea mat. 
churi Delegatulof cial al acestui for, 
era d. dr. Salvator Vuia, un spor
tiv local şi foarte corect. Dar, de 
data aceasta lumea s'a trezit că de
legatul oficial al matchuJui esle d. 
maior Brezeanu, care a fost văzut 
la brat cu d. N· Szabo, in compa
nia lui Moriţ BeilJis, încă cu o zi 
inainte de jucarea partidei. Despre 
M. B:!illis sportivii arăJani sunt 
foarte bine edificatî, că ce fel de 
element este. Dar d. maior Brezeanu 
ce avea de căutat in compania d-lui 
Ni co lae Sza bo, ca re p rezi dează şi 
conduce destinele Amefei? 

Cu atât mai mare a fost necazul 
publicului românesc, auzind versiu
nea lansată in 10calHate şi care pu
nea pe cei doi bucureşteni intr'o 
lumină cu totul defavorabilă lor. 

fuga la un rendez-vous În Ca-
ld, lăsând vorbă acasă că s'au AI xandru We"lsz după treburi publice şi politice. e 
,Nu-i nimic. Aşa-s mora- 1 li. c ă 1 u Ş de cI ă d I ri 
ile... face grilajuri, maşini de gătit 
ar'e! le putem schimba 1 şi diferite lucruri pt. construcţii 
ateI vom opri noi atâ- de case Arad, Strada Tribu-
lntâlnlri de cucoane mă.. nul Dobra No. ] 2. 
te CII bărbaţi Insurat1 -r;: r ;:.m~, ·l&.~ 

II O A l\J JUG Abi ă n ari 
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Mare asortiment de blănuri: astrahan, pcrsiene etc. confecţionează după I 
.lIima modă. Unica firmă românească În Arad. Face apel la familiile 
~ români săI- sprijinească cu lucru. Preţuri moderate. Serviciu promt, ~ 
"'~_"JS!#iMtallB-""'_ilI'J._III~.M_ •• _____ _ ... 

Anume: sunt oameni cari cred 'a şti, 
că d. N Szabo ar fi invitat. pe spe· 
sele sale, pe cei doi bucureşteni ca 
să asiste la acest match, pe care îl 
credea deja câştigat, mai susţinân
dl-se că echipa gloristă ar fi aceia 
care va provoca scandal pe teren. 
Toate astea vin din sursă amefaistă. 

Primirea ce i s'a făcut lui Beii lis, 
la arenă, l-a săturat pentru totdea
una de a mai călca pe aici. Neca
zul şi nedumerirea publicului se in· 
dreaptă insă impotriva d·luimaior 
Brezeanu, ostas român. a cărui pre
zenţă n'a fost de'loc primită cu bu
curie printre spectatorii din locali
tate, din motivele arătate aci. 

Şi acest fapt merită să fie relevat. 
Ar fi foarte necesar,l deci o mi

nufjoasă anchetă. care să stabilească 
cu sinceritate cele petrecute, aci la 
OG1, cu venirea celor doi inşi la 
matcnul OIoria-Amefa r-

1. Nagv 
blănar, mare asortiment 
de diferite blănuri 

Arad, str. Alexandri 3 

Gusturile se schimbă 
Ce animale preferă femeile la di-

ferite vârste? 
La 3 ani: bobocii de rată 
La 10 ani: căprioarele 
La 28 ani: urşii 
La :!4 ani când se mărită: boii 
La 24 ani şi două zile: taurii 
La 35 ani: bărbaţii 
La 50 ani: peştii. 
Dela 50 ani in sus: căţeii. 

Sofia lui 
Il intrebam pe un proaspăt insu

ră~el arădan cum se laudă cu nevasta. 
- 0, foarte bine. Cultă, econoamă, ' 

muncitoare. bună la suflet, modestă. 
De-ar da Dzeu ca să fie cât mai 
curând la fel fel şi ce-a de-a doua 
nevastă a mea .. 

Ingri;ora,i 
Cei doi copii ai dlui profesor Vlad. 

elevi ai cursului secundar inferior. 
dorm In aceeaş odaie. Intro dimi
neaţă, cel mai mic se trezeşte pela 
opt fără un sfert şi-i şopteşte fratelui 

- Mă-i, dacă pâI1ă'n cinci minute 
nu ne trezeşte nimeni, intârziem dela 
şcoală ... 
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Aterizare fortafă 
Un tânăr gazetar local privea, Îm

preună .cu alt gazetar, escadrila ,de 
avioane ce-a trecut Vinerea trecută 
pe deasupra oraşufui. 

- A propos, ieri am aterizat fortat. 
- Ce dracu. doar nu eşti şi a-

viator? 
- Nu, numai ... debitor şi m'am 

dat jos Înainte de vreme din autobus 
fiindcă tocmai se urcase un ... cre
dUoL •• 

Frălia Ortodoxă Română. 
Sec,ia Eparhială Arad 

Invitare la Congresul General A
nual al frăţiei Ortodoxe Române 
care va fine În Arad, În zilele de 
24. 25 şi 26 Octomvrie 1036 cu 
următorul program = Sâmbătă, 24 
Octomvrie. Ora 3.26 d Ol. Plimirea 
în gară a II. PP. SS, Arhierei şi a 
Comitetului CentraJ F. O. R. de 
către şefii de autorităţi, şi comite
tului eparhial al F. O. R. Arad. Ora 
7. d. m. In Catedrală Sf. Slujbă a 
privegherii. Ora 8 d. m. Intrunirea 
Consiliului general la reşedinţa epi. 
scopească. Duminecă. 250ctomvrie 
Ora 9. dim Sf. Liturghie oficială În 
Catedrala de Inalţii Chiriarhi asistati 
de un sobor de preoţi. Răspunsu
rile vor fi date de corul Armonia, 
După Sf. Liturghie, Chemarea Du
hului Sfânt. Ora 1] .30 Şedinţa de 
deschidere a Congresu lui General 
la Palatul Cultural: a) Cuvânt de 
deschidere. rostit de către dl. Or. 
Sexti! Puşcariu prof. univ. Preşe
dintele Asociaţiei. b) Cuvântul l. P. 
S Mitropolit Nicolae Bălan şi PP. 
SS Episcopi. c) Salutul autorităli~ 
lor, şi al societăţilor religioase şi 
culturale. Ora 1.30. Masa frăţeasc.<t 
la internatul diecezan de fete. On 
3.30 Pelerinaj la mormântul lui Va· . 
sile GJldlş la Cimitirul Eternitate~ 
unde se va sffnlicffirea rid+eat~ 
marelui dispărut. Ora 6. d. m. Con
ferintA la Teatrul Comunal, rostită 
de către dl. Nichifor Crainic despre: 
.. Ortodoxia, concepţ:a noastră de 
viaţă·. Intrarea liberă. Ora 9 seara 
Concert religios dat la Palatul CUl
tural cu concursul maeştri/or Gheor
ghe Folescu dela Opera Română 
din Bucureşti, Sandu Albu artist la 
vioară. Bucureşti, a corurilor reu
nite Armonia şi a Invăţătorilor, pre· 
cum şi Corul Şcoalei Normale de 
băieţi din Arad. Luni. 26 Octom
vrie Ora 6 dim. Sf. Liturgdie arhie
rească in Catedrală cu răspunsurile 
corului Doina Crişana. Ora ] t. Şe. 
dinţa 1[.3, Administrativă, a Con
gresului General în sala festivă a 
Primăriei. a) Raportul dlul Dr. Ioan 
Mateiu, secretar general. b) Propu
neri. c) Votarea moţiunei. d) rnchi
derea congresului. Legitimaţiile pen
tru călătorie de 75% se vor distri
bui t la Arad prin organele de con
ducere ale f. O. R. iar în provincii 
prin Oficiile Protopopeşti. Pentru 
concert, biletele in valoare de lei: 
80, 60, 40; 20 şi 10 se găsesc la 
librăria Diecezană. Pentru masa fră· 
ţească, anunturile se pot face la se
diul frătiei Ortodoxe Române sec~ 
tia eparhială Arad, pe adresa dJui 
Preşedinte Iosif Moldovan, (Ia Banca 
SpiTU Haret) Piata Catedralei, a se 
adresa şi cererile pentru incartirui~ 
re şi reţineri de bilete la concert. 
Un birou permauent de informatii 
va sta tot timpul la dispoziţia oas
peţilor congresişti in localul Primă
riei. 

~\i intelectualii ortodocşi trebue să participe la congresul "Frăţiei Ortodoxa Române" ce se va ţinea 
În Arad in zilele de 25 şi 26 OCTOMBRIE a. c • ... 

;' .. 
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• • Despre căminul de ucenIc, Nr'~r Bravo!-spor' M.:,-
o precizare în legătură cu nişte svonuri de 

In săplămâna trecută mi s'au adus 
ta cunoştinţă câteva fapte în legă· 
lură cu stările de lucruri dela c~~ 
minui de ucenici al statului de sub 
directia dlui Şerban. Cum faptele 
ce mi s'au comunicat erau adeve
rite de martori oculari, eram forţat 
să le cred. Cu toate aceste nu le
am publicat, nu le~am adus în dis
Cllţie publică, pentru că nu voiam 
ca lucrurile să ia aspectul unei răs
bunări personale contra dlui Ser
ban. cu care am concurat la ocu
parea postului de director la acel 
cămin. In consecinţă, am dat o notiţă 
scurtă, prin care fără să afirm vreun 
fapt precis, am cerut o anchetă pen
tru li constata ce este acolo şi 
pentru a se indrepta lucrurile. După 
informaţiunile mele doui repre
zentanţi ai vieţii publice ambii cu 
oarecare rol În supravegherea bunei 
ingrijîri a ucenicilor, au şi văzut 
lucrurile de acolo. Constatările lor 
nu le cunosc deocamdată, dar mă 
voiu nizui a face lucrul acesta ..• 

Dar asia interesează mai puţin. 
Este un alt lucru la mijloc. D. di. 
rector Şerban după ce s'a sesizat 
de nobţa mea, In loc să mă caute 
- că ne cunoaştem şi lupta noas
tră pentru ocuparea postului n'a 
dus la resentimente personale, cel 
putin din partea mea - şi să.mi 
spună că la căminul condus de dsa 
totul e in regulă, s'a apucat să 
Sllună in oraş că scriu despre că
minul condus de dsa din răsbunare 
că n'am ajuns eu acolo. 

Din partea mea nu poate fi vorba 
de răsbunare şi de necaz pentru că 
nu am obţinut pas ul de di rector. 
Acecsta din mai multe motive: 1. Nu 
am avut protecţia nimănui când am 
cerut acel post şi am participat la 
concurs. 2. D Şerban este finul 
dlui Ardelean notar in Chişineu
Criş, care la rândul său este gine
rele defunctului Ta bie, fost director 
la acel cămin. 3. O Şerban a fost 
sustinut de mai mulţi fruntaşi libe
rali din judeţul şi oraşul nostru. 
Or, să judece orice om cu mintea 
~ănătoasă, dacă la noi, cu moravu
rile, protecţ~a, nepotismul şi şper
ţuiala cunoscuIă, puteam eu, biet 
redactor la Bl'aoo I să obţin un post 
oarecare dacă alături de mine con
cura un om ca d. Şerban J 

Prin urmare, dacă neobtinerea 
postului de director la căminul de 
ucenici putea să~mî producă un ne· 
caz oarecare, acesta În orice caz nu 
era indreptat contra dlui Şerban, ci 
contra moravurilor şi oamenilor pă
cătoşi din viaţa noastră publică. 

lată dar, că cele spuse d. Şerban 
despre inteflţîa de a mă răsbuna 
asupra dsale, sunt neintemeiata. 

Ei, să pun şi ipoteza că aşi fi 
avut sau aş avea intenţia sâ mă 
răsbun asupra dsale. Ce câştig eu 
din treaba asta? li iau eu lo.:ul? 
(Vă asigur că nu!...) Mă îngraş sau 
primesc vreun premiu ca jucătorii de 
football când îşi inving adversarii? 
Nimic din toate aceste. Atunci de 
ce m'aş răsbuna? Nurrai ca să-i 

•• -,.-r......-.:: ____ 

fac rău dlui Şerban? Dar nu mi-a 
făcut nimic în viaţa lui. Să mă 
răsbun pentru că şi-a ştiut acapara 
protectori tari cari să-i dea o bu
cată de pâine mai mare şi 
mai unsă decât o avea ca învăţător 
la Chişineu-Criş şi ca traducător sau 
ce a mai fost pe la Sindicatul Cri
şuld Alb? Asta-i treaba lui. Eu am 
ferut postul şi m'am prezentat la 
concurs fără să am nici O protecţie 
- lucru pe care l-am şi spus atunci 
concurenţilor, toţi cunoscuţi şi parte 
prieteni - şi cu toate aceste, d. 
Şerban numai cu greu a putut lua 

Ai auzi' că •.• 1 
•.. Un domnişor din Şepreuş, mare 

de un cot, e supărat pentrucă de 
un timp Incoace nu mai poate face 
nici un fel de practică? 

••. Un tânăr jidan din Pâncota, pro
prietarul unei prăvălii, Îşi rupe In 
zadar picioarele prin sat Iăsânj cli
enţii să aştepte in fate prăvăli ei În
cuiate? 

... 0 doamnă a descoperit un nou 
aparat de fotografiat? 

... Simpatica "diplomată" dela HăI
magitt, decând are post vine des la 
Arad? 

... Un tânăr insurăţel - Miclean
s'a hotărât ca atunci când se va că
sători a doua oară să nu-şi mai ia 
de nevastă o fată mai cuminte decât 
el ci mai proastă? 

... Altul din Suteni, s'a supărat foc 
pe cei cari nu l'au invitat la cule
sul strugurilor? 

•.. Acelaş, odată când a fost invi
tat intr'un loc. s's repezit cu atâta 
furie asupra prăjit urei, incât gazda 
casi tremura de frică să nu rămână 
şi fără masă? 

... La o cucoană din Şepreuş, ni 
se pare; a venit un controlor speci
alist din Oradea pentru a repara mo
torul, care a suferit avarii ? 

... Unui domn din Dezna confis
cându-i-se arma ce-o purta fără au
torizatie, se laudă acum că-şi va 
precura permis de a purta arme al
be pentru a omori şi tăia pe oare
cineva? 

... Mai multe propritare de vii din 
Almaş ar fi voit să facă pe vierii, 
dar vezi au nişte socri dati dracului 
cari toată ziua stau în vâlful poenii, 
fiindu-le frică de ..... vânătorul o vede, 
la ea se repede plin de ... " ceia du
pă care ele se topesc acasă? 

... La adunarea ofiterilor şi subo.
fiterilor ce a avut loc la CiI. în le
gătură cu anumite chestiuni premi
litare, discuţi unile au fost atât de 
calme de s'au auzit şi în stradă? 

...Unii almăşeni ţin mai mult la 
neamul lui Iuda decât Ia români, di
vulgând cât-un secret jidanilor. lu
cru despre care până acum Moisă 
O!igor n'a ştiut? 

---------------=-==---Redac,ionale 
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locul - inaintea mea. Prin urmar 
n'aveam nici un motiv de răsbunaree 
contra dsale. 

Şi acum de Încheiere - şi aşa 
m'am ocupat prea mult de d. Şer
ban - Îmi permit următoare,e: 

D. Şerban nu s'a mulţumit cu si
tuaţia ce-a avut-o la Chişineu-Criş 
- unde era Învăţător titular - ci a 
râvnit la un post mai bun luând 
pâinea uuui şomer. După aceasta 
vine răsplaia Dsa n'are decât să 
inghită tot ce va primi de aci incolo 
şi... să aibe grije să nu i se oprească 
in gâtl Simion Miclea 

Conferin,e 
Pentru sezonul de iarnă, "Asoci

aţia Ziariştilor şi Publiciştilor Ro. 
mâni din Arad" va organiza un ci
clu de confetinţe. In cadrul acestora, 
intre alţii, vor conferentia şi următo
rii domni: Romulus Şeişeanu, re~ 
dactor la ziarul Universul, Cezal' 
Pdl'e5CU, secretar general la minis
terul artelor. Ion Mal'in Sadooeanu, 
director general al teatrelor, Paul 
Pl'odan, directorul Teatrului Natio
nal din Bucureşti, Ion Mata, şi Ion 
Minulescu. 

Datele cQnferinţelor vor fi anun
ţate la timp prin ziare şi afişe . 

Nedumeriri 

n'a 
luptă , 
două 
pe 
câ~tig 
vi . 

ceaoc două puncte atât de 
ţioase în clasamentul d 
11 fost mai mult o luptă între 
mânii şi minoritarii din l\rad 
s'a incheiat cu victoria netd 
mânilor. Lupta dintre români 
unguri - luptă care în spor: 
ar fi permis să ai be loc -
văzut atât pe terenul d 
cât şi intre spectatori - d 
- Violenta atllcuriJor au 
tat aspectul disperat oI 
luptă pe moarte şi viaţă, In 
spectatorilor au fost incidp'n.".~._, 

gretabik, ca cel produs de o . 
ţionară dela Casa de Păstrare' 
nerală - ştiţi banca prin 
Kovâcs şi-a făcut mendrele 
lurile prefecturii - care a 
eşire violentă 'şi jignitoare la 
resa poporului românesc, 
pentru care era să 
corecţiune imediată, de altfel 
meritată. 

Despre jucători? Toţi au 
buni. Şi din ambele echipe 
rezistenţă GLOrxlEI, care a 
mai puţin inconvenientele 

D.ce peştii nu poartă pantofi? lui desfundat, a fost mai marf . 
Dece femeile cumpără pe bani asemeni şi elanul echipei 

cari nu-s ai lor, . lucruri carÎ nu le torilor a fost întrecut de 
sunt utile pentru a impune .,prete- ~--(J/ol'iej. Rmela, sau mai 
nelor" pe cari nu le pot suferi? jucătorii ei, in urma 

Dece ziarele ungureşti cari scriu Venu6-G,ol'ia, scontau o 
în loc de Leon Slum: Slum Le6, uşoară şi au intrat increzur 
nu scriu şi'n loc de Vicent Auriol; teren llc~a~ta le-a adus npn·'I"·· .. • 

Oriol Vmce? matchulul ŞI a celor dou 
Dece nu vă plătiţi cu toţii abona- - ri produs o impresie 

mentele? 
Dece nici un ziar local n'a scris bila participarea la mat 

despre descinderea dela Casa de ziari5tului Belis, dela 
Păstrare? Sporturilor din Bucureşti, 

Dece pe strada Oncu o pisică za- care circulă svonurÎ nu tocme 
ce moartă de trei zile? (Penlrucă moase. Participarea la mak 
dacă-i moartă nu poate merge sin- adus un frumos buchet de.,. 
gură ... ). d r 

Dece primăria el dat teatrul lui ue 1. 

Szendrei fără a aoiza măcar Asoci~ - Despre arbitru, e mai 
. aţi a Ziariştilor şi Publicişti/ar Ro- să nu vorbim ... 

mâni din Arad? _ D. Nicolae Szabo, unul 
Dece Popiţa nu poate vedea cea conducătorii llmefei, a 

cu ce se laudă că are? (Să mai o cină pe seama ju 
slăbească !) atâta a fost de sigur că 

Dece câteva dudui regretă că au fi bătută! _ pentru 
plecat aviator~i încartiruiţi la ele? seara. Gloriştii, oameni de i 

Dece ne-am apucat noi să'ntre- n'all lăsat pe Lippi(ţi-I) în 
bă.m toate acestea?' ci au consumat ei cina 

Toamna •.• 

a sosit şi'n oraşul nostru. Banalele 
frunze veştejite au umplut parcurile, 
iar şi mai b:lnal veştejitde (ueoane 
işi pregătesc undiţele pentru noul 
sezon de b :Juri cari se aprop!e pro· 
miţătoare. 

Toamna s'a lăsat pe feţele băr
baţilor pc cari neve!;iele i poartă prin 
prăvăliile de blănuri., 

Vânt dl..~ toamnă b0.ţe şuerând prin 
buzunarele mqjorităţii 

Toamnă, SEzon splendid şi trist, 
rămâi: cu toate acestea, cât de mult 
la nOI .•• 

. I 

pe sCamtl jucătorilor dela 

apare in fiecare sapUlls:"erel. 
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