
_,.~. r_~_ 

~"""""""""""""--~""""""""""""L.I"E11 .== .. ~~ ..................................................... ~~T: 
UN TIMP ,. ______________________________ • _________ ,_ 

ace pe Bul. Carol şi mai cu 
· ă pe porţiunea dela Tribunal 
re Calea Radnei, e un praf ingro
r. Aşa că decâte ori trece o că-

~ .. ae ridică nori înecăcioşi de 
n: ce se aşează liniştit pe hainele 
\1' feţele locuitorilor de pe acele 
act.leagu rit 
lor .. Hei, zicea unul, se vede că d. 
< .~ nu mai e primar ci client la 

mul Vânătoruluil la 

DE 
TOA.~NA. 

Dia p. tlurUI exlrem de reduse ale preturilar de loamna 
Stofo H in.alaia pentru demiuri şi paltoane Lei 350 
Angora pentru rochiţe •• "'" 160 
Noutăţi de toamnă şi iarnă in mătăsuri • " 150 
Flanel de mătasă, Douvetin şi f]anele pentru py
jnmale - mare aaortiment. 

"M a gaz i nUn i v e r sai a" Arad 
-

,'t -
; \-"\ 

~ 

~ 

," p, S. Când măturătorii incearcă 
r liniştiţi, calmi şi impertubabiJi 
'. sA măture strada, alţi nori de 
OI te ridică, iar murdăria şi no i ~ ~~-

roi ,1 pe flaşter rămâne 

ta PRE 
.' 'ticipal'ea lui Ştefan Zabb la ser
, 'ea corului rom. cat. luasem şi 
~ act, dar "Vedeţi, clientul nostru a 
i' ;it Marţi seara. Credem că în
li, 'geti. Cu altă ocazie •.. 

Intra bucure,tene. 
De ce I'ai părăsit pe america· 

Il tAu? 
Fiindcă mă iubea în dolari şi 

:ăcea cadourile în lei ••• 
'/ 
G DIrA. 

n ziarist vizitează o casă de ne
~. Vede un individ care ţine o 
iA într'un pahar cu apă. Se a--

1 ~ie de el şi-l întreabă: 
,Ei, ai pescuit ceva? 

ii '~bunul îl priveşte calm şi răa
Je: 

, . . , 
D-ta eşti nebun? Cum vrei să 

'uiesc ceva Într'un pahur cu 

ERENŢA 

Ce diferenţă este intre un pan
e ~n ciorap şi un timid. 

L ? I ' 
,o~ .• 

Pantoful merge până la glcs
ciorapul până deasupra gen un
:uişi timidul ••• nu ştii nicioda-

· mainte până unde are să în-
:\cască să se urce. 

'IDENT IN PODGORIE. 
1: 1 notar dintr'o comună a pod
.in ii mergea liniştit cu bicicleta pe 
,E. " La un moment dat s'a cioc

:u un •.. mânz. De pe urma 
"irii, bicicleta s'a ales cu trei 
';e rupte. Notarul şi mânzul au 

f"'at neatinşi. 

Mele improprietăririi pentru 
r , :ata datoriilor din REFOR-
~r . MA AGRARA le cumpăraţi 
di, cel mai avantajos la 

BANCA 

Goldschmitil 

DeoHbir .. 
, eva apunea ei deolebirea din
:~tele de astăzi şi cele de di
:e de războiu este că pe când 
ta roşeau când le era ruşine, 
.Dra le e ruşine dacă roşesc. Să 
,1evărat' 

DISCIPOLUL LUI BACCUS 
Un bun discipol al lui Bacus 
}ll1pă o masă copioasA 
~'!\'mhnlnnvit ... şi cum e uzul, 
Chemat-a doctorul de casă. 

- "Observ in boală două iazc jj
, 

"Ii slJune b:'avul Hipocrat: 
,,0 sete îngrijorătoare, 
"Şi~o nouă criză de ficat. 

lISă procedăm acum metodic 
lISă-ţi dăm o pernă căpătâi. 
"Şi să-ţi prescriem O reţetă, 
"Ca să combatem setea 'ntâi". 

Atu""'! bolnavul se ridică: 

Sărăcie. 

- Tăticule, nu-i aşa că România 
are multă .are T , 

- Da. băete. Şi prin simpatie, 
toate ce avea In ţară sunt deopotri
vă de 8ărate: hoterila, re8taurant~ 
le, cinematoiI'afele, hainele, lem
nele etc. 

Oare 1. cm.1 
La intrunirea. tineretului liberal 

dela Sibiu a vorbit ti d. Dinu Bri.
unnu despre cinste. 
Cineva dintre cei prezenţi apunea 
că tot timpul nu l'a putut gândi de. 
cut la d. Titeanu. - .Stăi, doctora, să-ţi spun ceva, 

.Te rog comuate întâi criza 
, ,-:li h\.:lu $ctca in grija mea! ... 
(V.) Clon Vu. 

Dar noi ne intrebăm, oare la 
, cine se vor fi gândit arădanii cari 

au leat prezenţi? 

Transilvania 
ARAD 

Calea Radnei 10. Tel. 612 

Lemnărie, tigle, var şi ciment, neee· 
Iare Ia construcţii 8e procură în 
condiţiuni favorabile de plată şi in 

rate la firma. 

Coltul Banatului 
Dela redactia n~tr' dba TimifOu. 

. ;. .,........ Organizaţia liberală a să.rb:l
torit la Si. Dumitru pe prefectul 
Timişorii, d. dr. Dimitrie .. ·Nistor.· 
Banchetul a fost destul de posomo
rât, dat fiind că nu peste mult toţi 
chiriaşii locurilor politice se vor! 
muta ... că doar d'aia a fost Sf. 
Dumitru. I 

- Un popă din Arad. a fost DU-j 
minică Ia Timişoara, cu prilejul co
memorării a 25 ani dela moartea 
marelui luptător bănăţean, proto- I 
pupul PutieL ' 

Popa nostru, dela comemorare 
nu s'a oprit decât ... în sala teatru
lui comunal unde TAnase oferea 
spectatorilor pu]pe]e pe alocuri vi· 
nAte, alA balpnelor, adică pardon: 
baletistelor. Aceasta propabil ca să 
uite .•. tristeţea şi piozitatea de di
miniaţă. 

- Un domn din Arad, puţin bAI-

A APĂRUT 

hi!it şi argetoanist. îşi dă intâlnire. 
tn Timişoara cu o doamnă din 
Sânicolaul Dl&I'8. 

••• Probabil pentru ca să contri
bue şi ei la naţionalizarea indu
striei ••• coarnelor conjugale .. 

- D. Desideriu Fischer, puţin 
ovreiu .•• sadea, este furnizor al 
armatei române din Timişoara. Ce 
furnizeasă? Nutreţ pentru cai, lu
""n n~ carţ> l-ar putea face oncare 
v:\1ah ... Dp. ce o face d. Fiacher, 
este ... treaba românilor eu dra-
goste de ţari. '.1 L 

A.oatiment. 

- Chelner! Mi-e o foame de 
lup!. •• 

- Să vă servim atunci cu o por
ţie de friptură de miel. 

No. 8 al revistei "TURISM ŞI 
SPORT,4 cu următorul sumar: 

N. I. ALEXANDRESCU: TurIsm 
~i Drumuri; . 

A. COCIU: De vorbă cu d. Theo
dor Nieoludis, Subsecretarul Turls

MicrobuL 
- E grav, ci-le doctor' 

I - De8tul de grav. Boala d·taIe • 
provocatl de un micro o primej
dios, rezistent, încăpăţânat, Cal'e 

îţi ruinead întreg organismul ••• 

mului şi Presei tn Grecia; 
, - Sst! Mai încet, doctore t Micro
I bul e in sala de aşteptare. 

Se 'DlloarăI 
N. I. ALEXANDRESCU: GAda; 

linerul Finescu, după cum am CONSTANTIN ORĂŞIANU: Da-
iol 't în numărul trecut a lui n Bra- ncm a-ca; 
le :ji cam face de cap. Bine înţe- MIHAI TICAN RUMANO: In 

'~socoteala românilor. Am ară- Tmn"tr<itia Bi\lţilor: 
:ă azi la depoul automotoarelor A. COCIU: Cronica C!omplecti 

· j români şi 8 streini. Iată nu- de atletism a Baleaniadei; 
streinilor angajaţi; susţinuţi Informaţii. 

Jt~ de d. ing. l<~inescu: Markua. Ingrijita formă grafică cât şi nu-

- Sfinţia ta, sunt un mare păcă
t08! Am venit sa mă spovedesc, 
căci mâine mă insor. 

- Bine fiule 1 Dute eu D-zeu J 
- Câte matAnii aA fac? 
- Nu mai e nevoe! Nu mi-ai apua 

('·i te însori mâine t 
l.1yorfy 8enior, Gyorfy iunior, mele colaboratorilor Iăi, o pun p*' 

~ Szollosy, Aloia Grtllmayer şi , primul plan al revistelor de specia- . Bul 'al.fL 
(alias Picure-ru) t omul de litate. Doul diacuti 1-O tabricl el. ba-

a lui Finescu. Cu aceşti j TURISM 'Si SPORT- le tipăreşte tLl: o afacere ideală 1 Uite Iuta uta 
~i~es:u nu se cear.~! lh\,;~- in"heliogravură (Tiefdruck), e bo· falsi, materialul: 2 lei. Restul de 

~ana caud cu romaUll m n~- gat ilustrat se vinde cu lei 10,- ~IS la sută câştig. Ce-a.r fi al facem 
It. Şi nu ceRliă d'aia aşa. exemplarul şi se găseşte la toate o astfel de fabrici! 
1. ureche, ei d'aia adravăni chioşcurile din ţarA. F.a muul~ un . - Admit. Eu fac banii, tu puş-

o aimţi •• • ~J gol simţit in publicistkli rQrni.·. -~,~ f'.kit\1 I 

Inai eşti domnule Finesc." • • • că şi ~ovada Cea mai ~locnmt - P. - Merail ImI vorbeai de ... ". 

, 

.. '-. 

MULT E DULCE ••• 

Deapre felul In care Inţeleg mino
ritaril dela nof, să-şi manifesteze ... 
lentimentele, ne-am ocupat in a-. 
cesta coloane. Am insistat foarte" 
mult şi asupra felului în care 8e re· . 
dllcteaz.ă diferitele anunţuri ce sc I 
afl~ează pe porţile caselor. Româ
nea..,ca pociti in care sunt scrise R- . 

cest\.i bllete, timbrate uneori cu 1 ~ 
timbre Bcoase din circulaţie, te face , 
sA ~u mai pricepi o iotă din cele ,1' 
aensp. '. 

In piaţa PleYJlei. Ia nr. 5 (edili-' 1 

elul Sinagogii) am putut vedea ur~" 
mătorui "Bilet de Inchiriat" : .i

"INCIRIAT,. KAMERA MOBILE:] 
ELEGANT SZEPARAT4j ~. 

• •• Autorităţile au inţelea ceva din; 
&ceaată mostră de limbă româneas-'I 
că, pentrucă noi, n'am priceput, cuÎ; 
toa tA Lună voin ţa, nimic 1 ? • • • 1, 

~--.... ----\! 
INDIGNARE) 
Moş Marin intri mahmur, 
In coliba lui săracă 

,.,' 

.~ " 

l . t - "Babo, zici că să nu 'n jur) 
Dar amaruI mă inneacă IM ~( ~ 

"Ştii, pârlitul de Agheu, 
(Cum de Cel de Sua nu-l bat~!) 
Spune 'n satul tot că eu 
Sunt un prost şi jumătaţe!oII 

- "Măi, al naibii mincinos! 
NecaJită baba saltă; -
"Dar de unde o fi scos 
Jumătatea astălaltă 111 

Victor Adrian. 

. ~ 
~ 
r 

'7 , 
_i. 

-.: 

_ .. ~ _______ "F .... · .F __ "~ 

!, 
" 

Cronica medicală; 

; !)omnBmbuli~mul. 
I 

I 

i 
-1 

1 Daci vre-unui paşnic cetăţeall; 
1 ... nAzare prin somn că ar trebu:; 
li faci o plimbare t indiferent pti 
unde, ae scoală din culcuş, şi & iEi 
razna pe acoperiJşul caselor, pe pe·~ , 
reţi - probabil după cai verzi, 1, 

pe firele de telegraf uneori, etc. 5(1 
apune că pentru somnambuli n~ 
exiată nici o piedică, se 8trecoar~ 
dacă trebue până fi prin ~aul" 
che1L I 

Fac O notA de a nu 8e confund!: 
aomnambulismul cu noctambulLsi 
mul. Primul îşi face escursiile il; 
somn, al doilea - noctambulul - '/ 
treaz - dacă nu e şi beat uneor!ţ . 
Indivizii din această categorie sun; 
cei mai periculoşi. In special, 1\. 
Ar.ad, de când cu telefonul auto 
mat, noetambulismul.a devenit ~ 
plagă. Suferinzii de această nebu, 
nia formează la intâia suflare uf 
număr de telefon şi cheamă şi tOai ., 
ci la prostii în urechea. celui care·~ 
uculti.. ~ 

Am avut ocazia recent si vorbe~ 
CU un nebun de acesta, pe care 1&/' 
apuC\M wa dimineaţa pe la or\l. 1... I 

ProbabU el atunci a evadat di' • 
balamuc hU vre-UD sanat.or. Adaul 
- pentru colegi - ci un aimpto, 
clinic al noot&m.buli8rnului este fa~ 
tul eă cel atacat vorbeşte in m4 I 

multe limbi. chiar dacă nu le c~. : 
noaşte ti vorb~te în stal"Q abaol 
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viala politică 

Cazanul satanei fierbe 
Dela redactia noastră din Bucuretti 

Viaţa noastrA politici 11&11 JDAI f jamente. In.eă aceste nu se pot face mandat ii expiră. Adică, la 15 No
bine zis, caracterul oamenilor noatr1 : in cele câteva ceasuri cAt au durat embrie 1937, sau la 15 Ianuarie 
poHtic~ este atit de flexibil, Inet.t serbările dela Sinaia. In ultimă ana- 1938, cind 8e implinesc patru ani 

~·~'·,se acordă cu cele mai bizare im- liză, toate aceste intrevederi n'au de când d. Gh. Tătărescu a fost în· 
prejurări şi situaţiuIti, oricât de pa-- dus la nici un rezultat. Puţină vâl- credinţat cu guvernarea. Evident, în 

I Cele JDU fnamo .. e bijuterU, ce,. 
aornicele cele mai preeiae, taci .. 
muri ti obiecte pentru cadouri le. 

COLOMAN 
HARTMAN 

BIJUTIER 
Arad, Palatul Minoriţilor. 

Preţuri aolide. 

Mic cuvintelni 
Bacalaureat. - Viitor şomeur 

.. "' radoxale ar fi aceste. Numai aşa le vătaie şi afAt. Dovadă de inoportu-l 
poate explica faptul că măreaţa ser- nitatea şi inutilitatea lor este şi ple
bare dela Sinaia, cind Marele Voe- carea dlui G. Tătărescu la Ankara 
vod Mihai a intrat, cu festivităţile şi consfătuirea liberală dela Sibiu. 
cuvenite. in viaţa aspră şi mindră Vizita la Ankara este de natură a 
de ofiţer, a fost folosită ea prilej de arăta că guvernul nu va pleca în 
aţâţare a focului de sub cazanul curând şi că, prin urmare, criza po
peUticei noastre interne. litică nu se va deschide prompt la 

telectual. [ 
Balamuc: - Ai putea crede 

e parlamentul, în realitate nu e. 

In munţii din jurul Sinaiei nu s'au dorinţa opoziţiei. Consfătuirea dela 
foat stina incă ecourile celor 21 bu- Sibiu, la care a participat şi d. Dinu 
buitori de tun eari au veatlt vlad... Brătianu, - curios dsa. participă la 

Barbă.. - Cadou de 
pentru un "muscalM

• 

Baam. - Chestia cu 
putere a naţional-ţărăniştilor. 

Bltai .. - Ceace se mănâncă 

: , 
\ . ~ 

1, : 
! I 
L , 
! 

~ ~ 
I 

-J M. S. Marele voevod Mihai 

jhului inălţarea la rangul de sublo
~ I cotenent a Mlriei Sale Mare1ui 
-') Voevod Mihai, că oamenii politici 
I : ,.fări deosebire de partid, au şi ince-
1 put si interpreteze şi să discute ur
i ! mările politice ale faptului că au 
i' stat unii lingi. alţii in ordinea sta· 
1· ;bilitl de procolul Curţii Regale. 

~pectacol pe care gazetele din Ca
(pitall l..au IUblinfat dupl cum se 
lcuvine. Din rindurile lungilor re-

eonsfătuiri numai când d. Gh. Tătă
rescu nu este prezent - a fost d0 
natură intimă a partidului liberal 
şi nu înseamnă nimic din punct de 
vedere politic. 

In aceste imprejurări, trebue să 
precizăm încăodată, cum am făcut 
in mai multe rânduri de altfel, cit 
guvernul rămâne până ce-şi va exe
cuta programul ce şi l-a fixat. Şi 
rămânerea guvernului se va face 
printr'un nou mandat - pentru fa
eerea alegrilor - ce i se va Încre
dinţă in momentul când actualul 

Da-mi 1000 lei 

1
1a poliţie. 

Bltăturl.. - Acolo unde te 
că toată lumea. 

~ Băuturi. - Biblioteca d-lui 

D. Gh. Tlt.lNeaa. 1 mandi. Ben.. - Băutură elegantă, 

aceste împrejurări, parlamentul nu tra~po~~ gu~er alb. 
. f' t d uvu - ..,morum cu va mal 1 convoca. eoarece man-' , _ 

datul acestuia expiră Ia 15 Noem- ,BnmL - ~ ~omll1şoara 
brie a. c. Dar în materie politică nu II. a fo~t ... Îl: q, fnzer. 
pste stabilitate, astfel că eventuale- al,Bucattăr~, ,Laborator 
le suprize nu 8unt excluse. unen e. 

( .. h. Bo) bl~uc:aro.. - I-a plecat 

Bucurie. - A murit soacra. 
Buget. - Visul erotic al 

cianului. 
Bulevard. - Locul unde se 

acosta fete tinere. 
• 

imprumut 
Buna cuviinţă. - Ceiace se 

vaţă acasă, timp de şapte ani. 
Se ştie că dela d. Cărăbaş a fost' mine că eu n'am nimic cu dta ..• 

furată suma de 28.000 lei ce o avea J - Cred - răspunse Mocsay-
în buzunar intr'o zi cănd s'a dus la 
tribunal. Bănuelite AU căzut pe cu
noscutul pungaş de buzunare,Stefan 
Moesay, care a fost dat în judecată 
şi condamnat. -
După desbatere, d. Cărăbaş, i 8e 

adresă: 
- Să nu fii suplrat pe mine el 

ne eu te-am acuzat, ci poliţia unde 
am făcut reclamaţie contra unor 
hoţi necunoscuţi şi cei de acolo te-or 
acuzat ••• Deci sA nn fii 8upArat pe I 

şi ca să vezi că nu sunt supărat pe 
dta, te rog si-mi ••• dai 1000 lei 
tmprumut •.• 

Dar, d. Cărăbaş, politicos cum e, 
îi răspunse: 

- Ţi-aş da foarte bucuros, da~ 
crede-mă el n'am ••• Doar şti bine 
ei mi i-au furat ••• 

• • • Cei ce-au asistat Ia scenă şi 
au petrecut de minune de politeţa 
dintre hoţ şi plguba.ş. 

Burete. - Spală conştiinţa 
ticianului. 

Burlac. - Incă un om 
Bursier. - Aşa cum se naŞte 

ce român. 
Burtă. - Depozit ambulat 

alimente care nu se vând. 
ButoÎu. - D. Potârcă la bal 

cat. 
Buză. - A fost descoperitA 

tru a da intrebuinţare rujuluL 
Buzlmal'. - A fost inventat 

tru acei care n'aveau unde ' 
n3 mâinile. . .. 

t
: ,port&je ale reporterilor politici. 
• străbătea o uşoară ironie, care pen
f !tra cine ttie ai. citească printre 
j jrinduri, tns·eamnă că totul, adică 
t· toate intepretările date unor fapte 
\' .mlrunte nu tnseamnă nimic, în 
; ;&fară de vanitatea feminină şi de 
; Ivedete ale oamenilor nostri politi
~ fi. Intr' adevlr. Be poate trage o 

_______________ ...... ___ .. .--~ .. _ .. 2F ... · _____ • 

Buzunlri. - A trece dintr'un • 
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, . D. A. C. Cuza. 

~. l~one1uzie cu 8uficiente garanţii de I ' 
~. :-ealizare din faptul SpN exemplu-
\ '~d. Vaida a stat allturi de d. Ar-
; ~etoianu. 8au din acela el d. Iunian 
; .. , stat faţă In faţă cu d. Mihalache '1 
: lDesigur el nu. Şi tot atAt de puţină 
~. ·:mport&nţl au fi eonversaţiuni1e şi 
t :ntrevederile avute de diverşi fron
t::aşI ai opoziţiei. D. Vaida a Btat de 
" Torbă eu d. Oct. Goga. Ce rezultl 
t ~le aci 1 Nimic. Pent@ el e natural 
t ~a cel doui fruntaşi ai opoziţiei de 
, 'treapta si stea de vorbi tntre ei. 

!. 

,:~celB.f IeIlB fi pot avea şi alte intre
, 'ederl dintre alţi truntaşl Dar 
: :lrept eate ea. - gUvernul fiind In 
L,'·IJunul expirărl1 mandatului Bău,-

BuwtJ, ! 

Pncaat. 
- D-Ie doetor, am mai fost Ia 

d-vs acum' trei ani şi mi-aţi spus să 
mă feresc de umezeală din cauza 
reumatizmelor ••• 

-Ei ti! 
- Am venit să vă intreb dacă 

acum poat face o bae. 

7 

Motocicliatulla fotograf. 

.® P 
'1 

................. 

zunar fntr'altul. 

- D. VICTOR BERCEANU, 
mai eate reprezentantul 
"BRA VO 1" la Oradea. Prin 
orice angajamente, Iau .............. ,.u ... 
cute în numele gazetei 
de VICTOR U~&~"'~""',A' 
recunoscute. 

BRAVO J 
apal'e in fiecare 
Director: 
SIMION MICLEA 
Telefon: 10-83 
Redacţia şi adlnin.iatrapal~ 

ARAD, Bdul Carol No. 12-
Redacţia şi administraţia 

BUCUREŞTI: 
Piaţa Lahovary Nr. 5 eL 
ore de birou: 2-4 şi 
d.11I. 
ABONAMENTE: 
In oraş! 150 lei anual 
In judeţ: 120 lei anu,aJ 

. Pentru: instituţiun1 publice, 
cietăţi industriale şi 
intreprinderi şi firme: 1000 

:.' :i'podţfA " dDIeute ti IA caute at'UlIo 

- De ce 'f'1'ei aă-ţi fac fotografia ~ o fotografie fi ea nu mi cunoaşte. , 
din spate t ' numai din spate t 

- VreA Ii-i dau logodlLieei mele . '. ...... ________ .-~~ 

~~ .. ~~~~.~. ~~ anuL 
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