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Alegerile sunt ,făcute! •. 
Regulament surprinzător şi neaşteptat 

Una dintre cde mai furibunde 
campanii electorale s'a sfârşit. Nu 
s'a cruţat nimic; patima politică s'a 
desgolit in toată urăţenia ei. S'au 
insultat oamenii ca la uşa cortului. 
Cu mare durere trebue să recunoaş
tem că lumea politică se complace 
in cea mai srupidă ţiganie. AvaJan; 
şe1e de sudălmi la care am asistat 
au făcut să ne roşească pomeţii ob· 
rajilor iar altora să le curgă lacrimi 
artiftciale, graţie gnelor lacrimo; 
gene şi multora să le curgă şiroaie 
nevinovate de sânge prin interme
diul argumentului clasic: bâta. 

tre popor, trezesc atâta confuzie şi 
vaduvesc viaţa publică de o luptă 
ideologică, de o luptă de principii, 
care in ori ce caz ar fi mult mai 
profitoare decât ţigănia la care asis
tăm. 

Deocamdată, dăm aci rezultatul 
alegerilor, rezervându·ne comenta 
riîle pentru numărul viitor a lui 
Bravo I 

Guvernul a obţinut: 37. 16 "/0' 
naţional'ţăiăniştii: 21 %. Totul pen· 
tru ţară: 18%, national-creştinii: 9%, 
liberali georgişti: 3 35 % şi parti· 
dul maghiar: 4. 40 %. Celelalte par· 
tide n'au obţinut minimul de 2 '/0 
din voturile exprimate, astfel că nu 
vor intra in parlament. 

Alegerile pentru Senat au dat re· 
zultate asemănâtoare celor dela ca· 
meră. Astfel in judeţul nostru, la 
senat, toate locurile au fost luate de 
partidul totul pentru ţară. 

Efecte uzate ... 
Intr'un oficiu poştal se prezintă 

un soldat cu un pachet pe care 
scrie: efecte uzate. Domnişoara deIe 
ghişeu in treabă : 

- Scuzaţi domnule, dar ce con· 
ţine acest pachet?· 

- Conţine scrisori pe cari le res~ 
tituesc logodnicei mele. 

Un foarte bătrân, dar foarte bo
gat se căsători cu o tânără fată foarte 
frumoasă, dar foarte săracă. 

ŞI mă.fel·sa ... 
Suzy, fată pofticioasă, se tot in. 

vârteşte prin salon unde mama are 
partidă de poker 

Ştie ea, că la această ocazie se 
servesc fel de fel de bunătăţi. I-a 
dat, ce e drept, o prăjitură şi o ma
ronă dar Suzy nu se dedară mul~ 
ţumită. 

- Mămico, rău faci că nu mi mai 
dai o maronă. 

- De ce? 
- Tot aşa n'a vrut nici mămica lui 

Tănţică Joia trecută şi ... 
- Şi ce? 

- Şi ro ămicaei a pierdut la pocher ... 

Dar s'a sfârşit. Voinţa naţională -
aşa siluită cum a fost - şi-a designat 
noii reprezentanti în corpurile le
giuitoare. Actuala componenţă a Ca
merei e cea mai pestriţă din câte a 
avut Parlamentul Român vreodată. 
Pe lângă reprezentatii partidelor de. 
mocratice, care, indiferent de colo
ratura lor, liberală sau ţărănistă, ur; 
măresc acel aş scop, diferenţiindu-se 
doar prin mijloace1e utilizate pentru 
Inscaunarea in fotoliile comode ale 
Puterii, se găsesc reprezentanţi nu. 
meroşi ai partidului naţional-creştin 
şi crai nici ai legionarilor lui Corne. 
liu Zelea Codreanu. Dacă reprezen
tanţii partidului naţional creştin sunt 
darecum oameni destul de amabili 
pentru a face o transacţie, apoi cu 
legionari treaba se schimbă. Legio· 
narii vin in numele unei justiţii ro· 
mâneşti intrasigente şi nu vor cădea 
cu nimeni într'un compromis. Ei 
sunt adversari hotârâti Şl mărturisiţi 
ai democratiei, precum sunt şi ai 
dictaturei. Ei vin in numele unui 
~sjanism românesc şi vreau o struc 
turali modificare a actualei formule 
de guvernământ. Lipsa de interes 
pentru cunoaşterea mai clară a pro· 
gramelor partidelor politice, de că· 

Mare târg de Crăciun 
la • STRASSER 

OI_re .aaoazln de dorapl, vis a·vis cu primăria 

Băfrânul, popa şi, vânăforul. .. 
, . "'1'" 

Cu o practică de zeci de 
ani in meseria de panto· 
fărie, practi .. că făcută la 
Viena şi Berlin 

lucrez cu preturi dUne, 
înciIţăminte pentru pi· 

doare normale şi bolnave. 

Ioan Tin€:u 
Arad, Piaţa Avram Iancu 

No. 12 et. 1. 

Un preot, prieten bun cu boga. 
tui bătrân, il sfătuia să nu facă a· 
ceastă căsătorie in care nepotrivirea 
şi diferenţa de vârstă era atât de 
mare. 

- Gândeşte te, ii spunea el, că tu 
eşti bătrân şi nevasta ta e tânâră şi 
frumoasă, Ea are nevoe de un soţ 
tot atât de tânăr ca s'o poată mul
ţumi. Iţi spun că vei avea decepţii. 

Un an mai târziu, bogatul, foarte 
vesel, spunea preotului: ! 

- Vezi prea bine că părerile tale 
erau false· Eu sunt foarte fericit în 
căsătorie şi - şi tu eşti primul ca
ruia ii spun - nevasta mea a năs 
cut un băiat. Nu este asta fencirea 
cea mai mare pe care am dorit o ? 

Preotul răspunse pe un ton eva
siv: 

Dragul meu nu sunt decât un 
biet om care nu ştie prea multe, 
dar îţi amintesc de o aventură a 
mea, intâmplată în timpul când e· 
ram misionar în Africa. Mă piimbam 
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printr'un deşert citind biblia. Deo 
dată un leu se aruncă asupra mea; 
atunci 1- am pocnit in cap cu biblia, 
atât de tare încât leul căzu intins la 
pământ. 

Cum imi urmam drumul multu, 
mind lui Dumnezeu, am intâlnit un 

, vânător care· şi ştergea puşca." 
.... 

Ceasornice bijuteri şi veri
ghete cu preţurile cele l'I)ai 

eftine la 

CSAKY 
ceasornicar şi bijutier Arad. 
pe~te druID de blserica Iute. 
rană. Reparaţiuni de priOlul 
rallg. Mexnbru la Consum şi 

lrllesllirea 

Telegramă de CricJun 
Mare bucurie pe junele Paulică, 

un copil de şase ani, foarte isteţ 
Unchiul Gogu şi cu tanti dela Foc
şani şi au anunţaţ sosirea in oraş unde 
vor petrece vacanţa Crăciunulu.i 

Paulică se gândeşte cu bucurie că 
unchiul Gogu nu vine cidodată cu 
mâna goală şi tot cu aceleaşi mus· 
tăţi de care·l trage el cu poftă. 

In ultima clipi insă telegrama so~ 
seşte: Pierdut trenul. Plecăm mâne 
la aceeaşi oră. , 

- Gogu ăst a e tot.bahaleră, spune 
mama. 

- Hahaleră mare de tot, mămico, 
sare şi Păulică. Păi nu vezi? Dacă 
pleacă mâine la aceeiaş oră, şi ..• 
mâine perde trenul. 

Haine, paltoane de toamă 
eură'ă .; ",oplleşle 

HOSPODAR 
ARAD 

Str. Eminescu 4. Str. Stroescu 13 

Nu cu.păra - RADIO 
până nu al V2 zut 'şi a=lcultat 
âp.uattle 

SCHAUB 
la mi:gazmu! 

ladislau 
Vere~ E 

Arad, Bul. Ferdinand 47 

In depozit: 
AOA·BAL TIC, ZE~ITH, 
STANDARD,ORION, 

IRON etc. 
Condillunile de plată până la 

18 rate lunare. 
telefon 20-56. 

Criza '" zn ... 
Intr'o buna zi pe ,seara, cam pt 

~rasat de 
Guţă zice catre T ară: 
"Ramani draga ,j eu plec" 
Când vazu cât a domnit, 
Socotit a Dom' ministru, 
Că prea mulţi am pătimit, 
Intre Tisa, Prut şi Nistru,. 
După multe combinatii, 
Işi lacu şi el un plan. 
Să mai lase fi de alţii, 
Ca să roadă din ciolan~, _ 
Şi s'a pus atunci cbestiuma, 
Dupa cum şi ugea cere, 
"Ce este cu succesiunea. 
Cine vine la putere? 
Toţi romanii fIămanzi,i, 
De-aşteptarea ce fu l.ngă,. 
Se credeau indreptăţiţi, 
Prim-Miniştri să ajungă~ 

Multe zile aN trtcut, 
De bătdi şi rajud; • 
Şi minunea s'a facut, I 
După multe târgueli,-
Sa formeze cabinetul 
Tot. .. Don Guţă fu numit,. 
S'a "ăzut ca omul, bietul, 
E doar cel mai nimerit. 
Primind astă lovitură, 

Ca un trăznt din senin, 
Frcimântaţi de cbin şi ură,.. 
TOţi scuipară cu venÎn. 
Şi în fine dat'a fost 
A născut o întrebare: 
Care este al ei rost? 
Incă o sută de intrebăn. 
Tot atât de dureroase, 
Şi-au pus micile grupari,. 
Alungate dela oase. 
Şi 'ntr'o sfântă resemnare; 
Ele puseră la cale; 
Să aştepte ziua mare 
De alegeri generale. 

(Vreamea) 

-
c:u ... pih·"", elir,' 

I .. o ......... ,,1 f ... nce:U 

:SANDO 
Bule .... dul 

-
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BALUL GIORIEI 
W~ Ianuarie 19-,8 
la Holel Cenbal 

4+2 lămpi, regele mărcilor de ra, 
dio. Neimitabll în ton şi calitate. 
Scală uriaşe de sticlă cu' manipu
la ţie uşoară pentru toate cele cinci 
continenie. Se pot asculta audiţii 
, de probă fără nici o obligaţie 

Ia firma: 

Sigismund Hammar şi Fiul MI 

Arad, Bulev. Regele Ferdinand 27. 

Ceasuri şi bijuterii din aur veritabil cu 
preţurile cele mai efrine la firma 

Iosif Reiner 
A rad, str. Colonel Piriei No. 3, 

in dosul Teatrului Comunal 

J FORTUl\Il\. confecţiuni de dame 
Piaţa Aveam Iancu 1 

a Paltoanele şi LIănUe 
sale sunt cele mai bune in 
calitate şi gust, iar preţurile 
cele mai reduse. 

Membru la Consum şi Inlesnirea 
FIE 

ri eer Mi_= 

~OTO POPA. 
. lUEŢIANU NO.3 

Urează tuturor clienţilor 

Sărbători fericite. 
• 

AÎi'f '. h Totodată, aduce la cUrloştiintă. cci 
de SF. SĂRBĂTORI execută 10-
tOJlrafii cu preturi loarte reduse. 
Rtldunerea ti valabilă până la 10 
lanuariQ 1938 •. 

• 
CALENDARE PENTRU A NUL NOU 

Aranjamente fi rechizite practice de birou, cu 

PREŢURI EXTREM DE REDUSE 

Max Molnar & Co. 
UbrArJe ,1 papetArie, Arad. Palatul Băncii Române,tl 
Vis-a-vis cu intrarea Teatrului comunal 

ielăria DERMA TA 
Arad, Pia1a Avram Iancu Nr. 16 

de bună calitate Preţuri convenabile 

c_uxa DlulărU Dlagaxlnului 
din depozit le vâad cu preturi IIIcăc:ao; ..... Ră .... lfI.it. a.jUBnătDla pret 

GrunLerger ARAD, Bulev. Regina Maria No. 24.-

R.estaurantul MIR CEA 
pe.te dram de primărie 

Serveşte: cele mai gustoase aperitive mâncări şi vinuri. 

~ervJclu p~ompt - preţuri reduse 

INTRECE. ORICE, MARELE 

ârg de' Lalisle 
anului acesta, I a fir m a 

Ruttkay 
ARAD Bulevardul 

-... ~. --~~- ~ ----

&~ Botje 
REGINA MARIA 8. 

w n 

Igriş 

- Georgiştii au promis igrişeoilor 
un drum de piatră şi infiinţarea 
unei cooperative... Chenta bate'n 
pinteni de buc.urie sperând că el va 
fi vânzător şi o va duce la... în' 
florire! 

- Flăcăul Florea Bolocan, a "stcr, 
pelit" mai serile trecute, o fetiţă de 
o frumuseţe rară... Păi hine frate 
Floreo, şi ... gardiştii fură? 

Sânicolaul Mare 
- Bucurie mare va avea unul de 

Crăciun, d,i va veni... cineva acasă 
şi-j va tăia ... buricul dela deget. 

- Domnul ăla cu nume care 
cântă, va mai folosi oare pământu 
cel mult? Nu de alta, dar oamenii 
saraci spun că nu pot săpa de eL. 

- Gică "Iăutarul" a găsit - in 
sfârşit! - o iapă ce călăreşte foarte 
mult. Vestea am auzit-o dela un 
moş surd care i, a văzut? 

~peCialltăţi de paltoane la 

IIM oskovitz 
Gurahonţ 
Ce ne aduce Moş Crăciun? 
La Ciucurel O lanternă ultima invenţie. 
Finanţu1ui "Mitica- o mireasă cu o pungă 

[mare de bani. 
Lu şuştăru Milentl un camarad verde . 
Finanţului .Cucu· un ordin de transferare. 
Lu Herhei un milion la loterie. • 
Lu Roşu Pătru o duduiţi frumoasA. 
Maiestrului Bogdan, O diplomă de agent 

[electoral. 

Un preot isteţ 
. Cetim in ziarul .. Curentul~ dela 
11 Decemvrie a. c. că Frederick E. 
Iones, preot la biserica din Vood 
Green [Anglia], era rău supărat şi 
nemulţumit, că credincioşii lui nu 
cercetează biserica, ci în timpul slu· 
jbei, unii stau prin birturi, alţi la 
cărţi, alţii la popice. iar alţii chiar 
lucrau la câmp, in zile de Dumi, 
nici şi sărbă tori. 

Dar cum cuviosul păstor era in
genios şi cu scaun Ia cap, ce s'a 
hotărât? 

In fieare Duminecă şi sărbătoare 
îndată după terminarea slujbei, da 
credincioşilor, aflaţi Ia biserică, câte 
o fripturică şi o "lcică cu vin. 
După cit şi spune, azi a ajuns 

acolo, că va fi nezoe să c1ădească 
- în acest sat - o nouă biserică 
mult mai mare, că atâţia credincioşi 
zin. la slujbe Încât nu·i incape bi~ 
senca veche, care mai nainte era 
goală. 

Ei, vă mai puteţi plânge cucerni
cii noştri preoţi, ci nu vă cercetea, 
~ cr:~incioşii _ bi~erica? Iată s'a gă
Sit mIjlocul pnn ti puteţi aduce la 
biserică. 

Probaţi·l şi cred că va reuşi şi Ia 
noi in multe locuri! - Proba ţi deo, 
camdată cu câte o ţuică! .-

M 3 

lttastal de scris 
de vânzare ti de imprumut, Ia 

M. Szegfu 
Arad, str. Brătianu 7. Tel. 11,44 

Atelier special de reparaţiuni 

pentru: 

ma,ini de Ieria 

maşini d~ calculat 

tocuri rezervoare 

birtie - ,apirograf - indigo ti 
toate lKcensoriile pentru masinile de 

scriB. 
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luăn Nojiti scrie: 
Noa ca btnle ca 

sa ga/ard şC alle
gltf/ie afeşce cl'J mal 
pot şi belete vămof 
căşelga on ban ro 
cilt or fost şt /1 In 
propaganad nor cill-

~'''',. cieut nlmtc. Amu cil 
sor galal cu allte e,;/e so, apuca U 
iara gl trel1bă. Noa apa va spun 
Iliupt cel şt mie îm parie btnie cd 
sor gatat al1tglerile cil doar ama 
V!ţ mai eângl şl voi sd nle tram/
Cfţi aboUmentu şMa (dlcalar btnile. 
E numa va spun io ca aşa aNtgerl 
ca attşee nam mal vilzut. Auzi ta 
gubefna o jileet aiI! ifl # lşfe ana 
şi alta co bactat. Da mie na nu sti 
pare co buctat ca tat ltbernril o, 
căpellilt mai mul:e voturi. H ba il 
in alt ior. Ca darei Cla, daca tdt It 
o capatat mal mulce voi uri tat nul 
gestul ca trebe sd a'bd pGttuzdş/ gl 
pertentarJ ca sel poata ave ablegatl 
g stui in ca~a ţarii. St gubernu nare 
n.ma o lira pdstd tnzdşlşasd şI 
aJasta nu e/stul. Na ŞCIU zo cum (1 

li cd treaba nul buna pântfu Iei cd 
10f mâ'lcato eard ştI. Sa ~tl!l cll 
geoflcea or fost tdclşe/ea şe Ilor tm
pil'Iit liceratli la uoamlni numa ca 
sd ~ottze ca ii. ud uoam:nl no, 
vrut. Si doard or tacut IibfrarU e/s
tul numa sd fltge cd la naţie nu io 
fost g siul. Apa şt sef faşem. 10 Iza 
md preştp ei loc in pOIUlcd aşe cel 
nu erdesc mulce. Numa ge. aştta 
md tdt moiel şI fo ca bOlânda cd 
cum Doamne apdref or patut bucta 
l,berarii că doar li or zâs cd se 
preşep tarte bJn.ie cam tfebe fdcuei! 
Dlrtg!erile ca sa le cdşclge şI sa nu 
bueef. Gin tatd trtaba asta sd flegt 
cd IIberarU nor invdtat b ne lecsta 
şi eeoşela or buctat Dapu nut bal 
cef et aitil o lrd o!lnvdţao mal bmie. 

Dapa şle sti vd mat spun. aşI. Ca 
şlo fost nalnce gl alleeeft ICltt mal 
blnie gfcat minie ca a Jost acio şI 
poace aţi mârzcat şl 1101 Ofl pic el 
cureel e'aşella gle carle lo dat 
domna H!lrpe I!eampreund carit 111 
leo dat. Ca Ş/elelalce pattiee nu 'IIor 
dat numai lot pa eeallcea aş' cc'l 
ama t.tJe/Î poplirş sef va pocollii 
clisa când mţrţfî geacasa pa on an 
geamu naince şi poaCt vo Dg/ung t 
pând când sor mal laşle odata 
alle!!",l. 

Numa ei una mi şOd mu la alle. 
gerile aieşel ca ia Buceni aclo ingt 
tat salu şi eluta o /oct ba ca roata 
ba ca bâta a/eşr.ea or avut votari 
mal PU/tfll, glcât eard/şUt. Si iO ti 
şelem pd buclnşen/ mal el htirge 
l"e(1 el (tind iefam slugd credm
cioasd la domna arvoeat Săbin Dan. 
DaDa sd vfge cd Sor mai şcimbat 
glatunşl 1neoaş/. Numa ŞClu /0 cel 
nu la tdli lie parle binfe gl lucru 
alesta numa nau şle laş/e. 

Amu tdldt aţi Miii porşt. Alleet
rUe or trleeut şf lIf1Ja vd pUntţl pa 
mânr.ace numa casd na va si' leatl 
la ,ilnza sit mticatt rlaş/ntdca brârz
za coltjel şciţi voi şte paliţi nul gi 
IIpsd sd mal SP'l1l 10 aşt sa şcJe tiU 
nota eirz sat. Cd gl vlţi imbata nu 
nişl on bai cd bace o/ilrd muierea 
şi lata ce trezt1şci. Da dacd ce 
sttîd la rânzd acolo li mai IdJl. 

Noa apu prazintca sd v.1 I:e gi 
bine şi g' /OIOS la tucitdtt cu miq 

nle efomprţund da sa nu Illtalî gl 
euuntment. 

Al vostru 
lUĂ'" NOI/TĂ 

S7E 

Ingds 
- Cică la un banchet al naţio

nal-ţărăniştilor un cucernic pănnte 
a rostit un discurs căruia i~a mers 
vestea şi povestea ... 
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Dela 8abescu cftlre ••. 
La o intrunire electorală din Şega 

sau din Gaiu, d. It. col. Bahescu -
cel mai proaspăt liberal şi cel mai 
veebiu "aspirant"]a primărie - vor
bind despre inarmare, ar fi zis: 

- Avem patru fduri de .cartuş~ ... 
Şi cu patru feluri de "cartuş· nu 
putem ... 

... Ce ţi.e domnule şi cu politi· 
cienii ăştia, se gândesc la cartuşe şi 
vorbesc de ... "cartu,", Vorba aia, pa, 
sărea mălai visează! 

Cumpăraţi numatla măcelăria 

Ţişca Adam 
ARAD 

Sir. Colonel Paulian 11 

Săraca I 
Cea mai de plâns dintre toate fie

ţiunile noastre politice, evident că 
e săraca Constituţie. 

De indată ce a fost votată a 
"sfâşiat-o neagra reacţiune", Apoi au 
"călcat o in picioare" înşişi acei ca
ri-i redamau paternitatea. Mai tăr 
ziu au "violat o" toate guvernele şi, 
in fine, azi e vorba să fie ~modjfi
cată.\ după ce a fost "revizuită". 

Aşa dar, totu,i există?, 
. Posibil. 

Dar, pe timpul alegerilor, e .sus· 
~da~ă !. ilYE 

C; F. R. 
Centrul V Autobuz, 

Arad 

PUBLICAŢIE 

Pentru complectarea a 13 locuri de 
1ofori fii 17 de taxatort se va ţine exa· 
men în ziua de" Ianuarie 1938 ora 
9,00 in localul Centrului 5 Autobuzo 
c. r, r. Arad, 

Condiţiunile sunt: 

a). Pentru şoferi 
1) Si aibă cet puţin 25 ani implii

n1lit serviciul militar satisfăcut, sculit, 
etc. ŞI si nu ti depăşit 40 ani, 

2. Si aibă oamlul de şofer de cel 
puţin 5 ani 11 si nu fi suferit pedepse. 

b. PNStru laxatori 
1) SA aibă serviciul militar satisfăcut 

scutit, etc. şi să nu fi dapăşit 26 ani. 
c). Pe,tlru şoferi şi laxa/ori 

1 )"Sl aibă domiciliul stabilit pe raza 
Centrului AraJ 

2) Si fie cetăţean român. 
Pentru a fi admişi la examtn candi

daţii vor d.epune cu petiţie timbrati la 
Centrul 5 autobuze Arad următoarele 
acte. 

t) Extasul de naştere. 
2) Li'lretll) militar sau actul de 

scutir •• 
a) Certificatul de studii [cel puţin 4 

elaş. prlmart], 
4) Certificatul de naţionalitate. 
5) Certificat de bună purta~e cu datA 

recentă. 
6) Carnetul de indentitate (d~la Bir. 

populaţiei). 
7) Pentru şoferi un act doveditor ci 

• condus cel puţin 2 ani un autobuz 
.. u auto camion. 

Şoferil vor pn'zcnta la înscriere ~i 
vor avea la examen asupra lor carnetul 
de şofer. 

Pentru proba scrisă candidaţii vor a~ 
duce cete necesare, 

Angajarea se va face în condiţiuni1e 
prevăzute în Foaia Oficială C F.R Nr. 
810 privitor la angajarea personalului 
'groparlr. 

00 

C. F. R, 
Centrul V Autobuze 

ARAD· 

B,.avo! 

Cea mai rentabila meserie •.. 
- Un film din 

In fata unei şcoale de me
serII. 

PArintele lşl mAngAe co-
pilul. , 

- SA fJ cuminte şi să In
veţi bine. Alei lţi vei forma 
Instrucţia şi educaţia, care tţl 
vor asigura existenta atunci 
bâned eu nu voi mai putea să 
te Intre ţin. Meseria e brAţară 
ee aur, spuneau străbun II no· 
ştrl, şi aveau dreptate, pentru
cA ea este productivă şi lţl dă 
putinta să fi Independent, a
dică să nu atârni decât de 
munca şi cinstea ta. 

Ochtl băiatului rbpund că 
el a inteles tâlcurile sfaturilor 
auzite. 

Şi ce meserie voi tnvă-
ta? 

M'am gândit la mai mul
te, cumpănlnd Insuşirile şt nea
junsurile lor. Iti mărturisesc 
că până zilele acestea nu e~ 
ram hotărlt, Acum sunt Insă 
lămurit şi bred că vei fi şi tu 
idela mea. Uită·te Imprejurul 
tău. '. Vezi semnele acestea, 
scrljllite cu vopsea pe toate 
casele, PllbBce şi p1rtlculare, 
pe toti stâlpil de felinare, de 
telegraf, pe schele, pretutfn-

.. Universul" -
denl? EI bine, aşa se face In 
oaUi ţara când vin alegerile 
generale, După terminarea lor, 
toţi locatoril, din toate pArţlle, 
vor trebui sA zugrăvească puz
ddrla de peret', de gerdurJ, de 
trotuare.. Inţelegl ce mană ce
rească pentru vopsltorf... Nu 
vor putea să prldldească ... De 
acela, m'am gândit să te fac 
zugrav. 

- Sunt alegeri de-astea In 
toate zilele? Intreabă băiatul, 
Indoit de astAdată de drepta
tea tatălui său. 

- Nu. La potru ani, la trei, 
la doI, duă timpuri şi după 
oameni. Dar este atâta de lu
cru, In cât pot să găsească 
mii de persoane. ŞI să· ti mat 
spun ceva. Mal există şi alte 
alegeri: parţIale, jueeţene, co
munale, agrare, comerciale, 
etc. A ţtea sunt mal dese. Dra
gul tatet, poti să te consideri 
asigurat pe toată viaţa, că bun 
e Dumne· eu, şi de orice s'ar 
putea să ducem lipsă, numai 
de alegeri nu t 

In aceiaş zi, băiatul intră In 
şcoală, la secţia de vopsit şi 
se puse pe lucru. 

Don lod 

RADIO-KAPSCH 1938 ~lHillftl[-lOft-~[l[tllUll~l[ 
puieti obtine numai prin noile şi su· 
perbele tiparele 

.... RADIO-KAPSCH 
model 7838, inz~str8'e cu moder
nele Himpi roşii JI Triotron". 

Vânzare in angro şi detail, 
Căutăm re.ânziltori. 
Reprezentanta General o, Casa de 

Import, Carol Hrschmann, Arod. 
str. Gheorghe Lazăr 17. Tel. 2042. 

Se poate cumpăra 10 orice prăuă1ie de specialitate' 
Cereti prezentarea acestui aparat. 

Preţurile exagerat de reduse ale unui 
magazin din Arad pentru Crăciun 

In scurt timp şi a facut calea c;pre 
adevarat progres comercial, magazi
nul de modă pentru bărbaţi şi d ne 
din Arad, piaţa A. Iancu, proprie 
tatea lui Ilie Moţiu, azi cunoscut şi 
apreciat de toata lumea. Simpaticul 
proprietar al magazinului, d. Ilie 
Moţiu, şi de data aceasta, in preaj
ma sfintelor sărbători ale Crăciunu~ 

....4 

lui, râvneşte să surprinda pe clienţii 
săi şi animat de aceasta considera' 
ţiuoe, a scăzut enorm, toate preţurile 
mărfurilor sale inconcurabile atăt ca~ 
litativ cât şi din punct de vedere al 
asortimentului bogat, aplicând indiI 
catoarele de preţuri pe mărfurile din 
galantar, ce au stârnit uimirea in 
rândurile cumpărâtorilor. 

, ... • '".ş&J'7f ...,.. .... .....,. .. ,Q" 

Mănuşi, pulowere. tricotage pentru iarnă. chiloţi .reform" pe bani peşin, mai iefthila 

BOGYO ====== A rad, Str. EminesculNr. 1, lângă Cinema "Corso". 
4 , •• .-'wt 

Paltoane< Gentt de piele 
:' Poşele 

• ;:>. 

cu preturile cele mai eftine, la 

1 .. Y O N E, DIagaxln ~de ... .;dă 

lp(>gr'.atJ.lel "Diecezane" Institut 

Nr. 236 

Cronfca 

Gripa. 
E boală de sezon. Când nasul 

cură, e roşu, când batistele din 
robă nu mai au răgaz. iar peste 
tusa necăieşte pe om, toate aceste 
arată că bolnavul sufera de 
Nu-i placută boala asta, ati 
tat şi dvs. majoritatea. Dealtfel 
treburile noastre sunt gripate. S'a 
pat "ryphon"l~ lui Bazu CamaCUZl5.ftI 
- eternul nostru aviator ghiniomS! 
car~ a bâzâit deasupra ecvatorului, 
sa se aleagă cu o... gripa, 
semne electorale, daca . ne permittrn 
oficiul de augur, deasemenea aratci 
treburile glwemamentale sunt calll. 
gripate. Vom vedea dealtfel dupa 
geri. cari promit a fi 
Gripate sunt deasemenea salariile 
ţionarilor, cari se măresc sau nu 
tablouri capricioase şi obscure, 
zise norme de salarizare. Gripatf 
rasboaiele din Spania şi Chino.' 
nez, că nu mai vreau să se termill(, 

Ca să ne ferim de gripa, se 
mandă multe lucruri. Aşa publicul ~ 
nu frecventeze cinematogra fele, I 

de spectacole, cârciumeIe. Cei 
- boala e contagioasă ~ sa 
în laturi cât mai des. Când 
stranută să nu pună mâna 
Daca ai prins cu mâna de 
muiată de secreţia gritJala. n/4 o 
cauta şi dă cu primul c:moscu! 
Il fereşti liU siguranţă de 
sfărşit - atenţiune pentru Jnd!rdu,11Iilf 

- să nu evite sârutările I Cam 
dar • .• face, Daca am negli;at 
masura, inventaţi şi dvs. alteIt, 
costă parale. Puteţi face expe,ien~ 
piele proprie. E delicioasa 
boală, aşa că nu perdeţi decât 
franc r, din buzunar. pe aspirim ti; 

Nu uitaţi să vizitaţi panto' 
tăria modernă a lui 

VOI~N STEF~~ 
De»:na 

preţurile cele mai favorabile 

Salon de .. ode 
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