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CserUIaL: 

cetăţeni străini, soţii Cser~ 
au sosit, Inainte cu doi ani, 

- desculţi cum ne spu
cineva care i a văzut atunci. 
1935, prin laude şi afirma~ 
necontrolate de nimeni, pri· 

la averi fantastice, deţi. 
in Cehoslovacia, Jugoslavia 

&iDl"UJ·i1, au reuşit să tnşele o 
de oameni. bogaţi şi 8ă~ 

dela cari au luat fără milă, 
şi mărfuri, in valoare de 

'multe milioane lei. Este des
de regretabil acest fapt. Odată 

ca oamenii s'au dovedit 
de naivi incât au dat', cre
unor simple afirmaţiuni, ne

cu nimic şi a doua oară 
că. acei oameni nu le.ar fi 

crezare, dacă soţii Csermak 
le-ar fi promis dobânzi fan
după banii imprumutaţi. 
. : oamenii cân~ e vorba 

un câştig mare şi nemuncit, 
caută sa primească ,i asigu[ă~ 

necesare asupra seriozltă ţii 
de unde le vor veni câşti-

sunt creduli oamenii, o do. 
un alt amanunt: soţii 
după ce- a isbucnit scan~ 
promis că. pe 1 Maiu. 
moştenira din Cehoslo· 

va fi lichidată - vor restitui 
sumele. In urma acestor noui 

1"'1~'IUlJll·. mulţi dintre cei pă
, şi. au revocat denunţurile. 
iată, că in cursul cercetărilor 

fl.IllIltat.a. nu numai că moşte· 
din Cehoslovacia nu există, 

~ aceia că soţii Csermak sunt 
de organele judiciare 

BI.",v"'~·A pentru excrocarea 
de 100,000 coroane cehos 

o sumă destul de respec
dar de sigur mică, tn corn
cu cele trei milioane pom~ 

din Arad... ' 
definitiv cele făcute de 
Csermak sunt bine venite 

a caracteriza odată şi 
totdeauna pe comercianţii 

din Arad. Aceştia n'ar 
nimic în lume unor 

pe credit, dar pe 
il rugau s'o primească ..• 

ce imprejurări ar fi putut 
un român bijuterii in va
de 245.000 lei sau aparate 

fotografiat. filme şi plăci in 
de 32.000 lei sau roehii 

de 30.000 lei şi altele 

ca din afacerea aceasta. 
regretăm decât legăturile -. 

- ce un avocat le-a 
cu fata mai mare a familiei 

explicabil ... 

A rad 

" "':.~ .~ .. -... 
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;(, . ..... o «1r.DIa 
Ce putea fi bnpiede.:ată 

Atrăgem atenţiunfQ tufurol' - şj in 
deosebe a celor cari au semnat o or 
donanţă referitoare la utilizarea lim
bei române - astlpra atentantului co
mis de nişte indivizi necunoscuţi, in 
frunte cu Nâdaski W_ Zsiga - contra 
limbei pe care am rupt-o deodata cu 

. laptele din sanul mamelor noastre. Iata 
crima: 

Regruţii şi tineretul dansator al 
oraşului Arad aranjf>ază cu data 
de 27 Febr. 1937, sâmbătă seara 
orele 9 in Aradul Nou la Kornett. 
nou reoovat sala de dans parch~ 
tat. - .. Circ haland;a" impreună 

cu formadabilul 

PRIMAVARA IN IARNA, 
NEGRU AL B 

FATA DE CAsA M,ASC, 
BAL DE REGR UŢI 

la care pe Dvs. şi onorata fami
liet cu onoare Vă invita Comi
tetul aranjator. - Punctul domi
nant al serateÎ; defilarea unui nu~ 

Si nu-I pomenească ••. 
Dupa ce germania hitleristă şi~a 

exprimat, în cuvinte destul de vehe
mente dorinţa de a avea colonii, 
lucru ce a pus pe grijă Anglia şi 
guvernul său, d. A. Eden, ministrul 
de externe al imperiului britanic, s'a 
dus la un batbier să. se barbierească. 
Când barba i-a fost rasă şi spălată 
de săpun, barbierul i s'a adresat: 

- Doriţi să dăm şi cu apă de co~ 
]onia ? .. 

- Ia lasă mă domnule 'n pace, d-ta 
crezi că de colonii îmi arde mie 
acum? - răspunse d. Eden preocu
pat de eventualitatea pierderii unei 
părţi din colonii. 

Apropos de automobilele 
mieL. 

Desigur. cetitorii noŞtri din otaş 
au observat că'n ultimul timp, au 
apărut o multime de automobile, 
numai cu ceva mai mari decât o 
maşină de "râjoit" cafea. '. 

Joi pe la amiazi, din spre - gara 
spre centru, venea un astfel de auto
mobil proprietatea unui cunoscut şi 
sinpatic doctor. Şi cum venea, alfta
mobilul, la intervale:regulate, sirea in 
sus de parcă era o minge. Sergentul 
din colţul strazii Crişan a văzut 
lucrul acesta şi i-a părut suspect. 
Tocmai de aceia a oprit automobilul 
şi s'a adresat doctorului: 

Domnule, ce are automobilul· 
dvs. de sare ca O broască ?; .• 

....... Ce să: aibH ... Nimic ... Doar am 
gh. , 

su lţat .. eu ., .. 

măr de 120 de fete de casă mas
cate şi concursul celor mai vestiţi 
comici ai ecranului de cinema~ 
tograf. - Succesul garantează toţi 
regruţii incorporator. in fruntea 
cărora stă Nâdaski W. Z"jga. 
Bilet de intrare Lei 20. - de per
soane. - Invitaţiuni1e mascaţilor 
sunt obJigaţi a arată la cerere. -
Concurs de tombolă, frumuseţe 
masca cu premii valoare, - Mu
zică corpului de gardierii asigurat. 
Dacă încă nu v'aţi. convins de 

bat iocura ce a fac aceşti recruţi, 
poftim, incă o bucată: 

Premii de concurs: 

Celui mai bun rauşit, mai fru· 
mog mase fată de casă. va avea 
ru.l!miu1. 

1. Un servicî·de· porţelari; de 
masă pentru 6 persoane, conpui 
din 26 părţi. 

II. premiu un servici de toaletă 
de mo;olică. 

Dentistul 
Cucoana .a plecat de acasă imediat 

după prânz. E aproape seară şi inca 
n'a venit. Soţul, veni acasa, o aş· 
teaptă şi pe măsură ce aşteptarea se 
lungeşte. creşte şi enervarea lui. In 
fine catre ora 7. soţia SQseşte, cu 
faţa roşie şi păru] sbârlit: 

, Unde-ai fost? 
- La dentist 1. .. 
- Dentistul tău trebuie să. fi ine~ 

bunit: in loc să-ţi fi tras vreo mâ~ 
sea, mi se pare ci te;a tras de păr 1... 

N'ar avea 
Jo1 scara la teatru, doutl dom

nişoare din lumea bund a Aradului· 
dlJ,utau :' 

Nu cred ctl ma volu căsătorII 
ca X. i •• 

- De ce '} 
- Pentru cll are ar! aspect atâf 

dt ,erios Il atât de cunt se cade 
Inc:ât nu cred ca aş~ ,.Gl'ia lnimd 
să-' inşd! ... 

CopIII de azi 

(oQodniCul in' perspectivă vine 
in Vlzit<1. In antreu întâlneşte pe 
fratele de vre-o 6-7 ani a simpatiei' 
sale: 

- A9cu1tă rOllel. n·ai auzit, eu 
voi fi bărbltu] Uei? 

-- Ba am auzit, mam~· a· spus' 
că dota vei fi pentrUCă eşfl cel mai 
prost şi nu vei observa nimic in 
aoaptea nunfU .. o __ ,. , . ' 

. 
oi 

,,",, 

3 lEI -

III. premiu o garnitură de co' 
loniale 21 părţi. 

Comicilor de cinema, cel mai 
bun 3 răuşiţi vor avea premiul 
de Lei 500.-, 300.- şi 200.-

Cel mai bun 3 perechi de daru 
vor· avea prenUu~ 

1, Coş de şampanie. 
2. Coş de Iichor. 
3. Coş de vin. 

Este inutil, credem, şi spre ruş~ 
nea noastră să. mai .spunem că tex· 
tul maghiar este ireproşabil dln toa
te punctele de vedere. 

Ei, de·ar fi după noi !. .. L-am di·· 
bui. pe cel sau pe cei cari au re~ 
dactat textul românesc al invitării 
şi de fiecare greşală, le am trage, 
pe fundul gol. câte 25' de beţe, in 
faţa şvăooÎCiloi· dîn~-Arad·]1 nou .. ,.. 
Să vedeţi. cum ar invaţa româneştel ..• 
Până ne· o veni apa la moară, ii la
sam in grija autoritiţilor, cari au d .. 
tona de a le interzice balul! 

Morală 

Sarutul ,furat unei fete cinsti!e e 
ca fulg<:rul: după el urmează frb· 
nelu! ! 

La tmbogăţiţf 
Capul unei familii, recent imbog.ţ 

ţită, a introdus, sistemul camerelor 
separate: el un dormitor, nevasta alt 
dormitor, intr'o dimineaţă. işi expr~ 
mă satisfacţia: 

- Vezi dragă camerele separate 
au un mare avantaj - spune soţul· 
soţiei - dimineaţa când te văd, mi 
se pare că eşti .altă femeie şi~mi fae 
impresii deosebite despre tine, bu.
curându-mâ că: eşti a mea ... 

- Foarte frumos şi drăguţ ce spui 
- răspunse soţia dar acum e vorba' 
de .altceva': ,.ar trebui încă o cameră 
În care să-ţi traduci impresiile şi, 
bucuria în fapte ! ... 

O tAnărA~ 
jatd arddant'lş·u (am dat in Sp«

tacul ClI un boeăta" ,111 II/tim" 
vrtme." ' , .,L 

Ar li bine dacd bogdta,ul n'ar 
fi tllft U, ceeace 'nsemneaza ca fata" 
nil va fi condusa de ti la aUa" 
nIClodatc'J, jllnd,-iJ eVTtii bogatl lac 
pe nobtW tradiţIonalişti. ' . 

Fata ntf lace altceva' dec'ât sa. 
piarda pe' cel mai sdracl. dar. poate' 
ca elind cinsitt, fi 'n tot ca.zul. mal .. •. , 
Tomlint; cati s'ar 1n.cumtta ew nhlal , 
,1' dupa purtâreaL el,: s'o Clara tU 
nevasta.. ' . " ,. ',' .. _. ': '~ 

sa la' 'tamd lata cat e Jo.uri .. : 
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AI auzit că .•. 
... Un şeI d n Pau1li a tnceput 

sd cutreere toata comuna dupa ni
,te jotogra/tJ, nu ma ca sa-It ga
'easca una pe plac? 

.'. Utlul nou lIenU tn Mlnlş, ştie 
8d chtule foarte frumos la hora, 
ma~ cu seamă c(l"d e lângd () a
numitii IIddavd? 

" VI! domn din şepreu$. saluM 
CII .sa'ut mâna- pe anumite Id
rdnCl? (O iri! de ce şi ce-o fi de o 
auzi cine ştim nOi?) 

••• Ş'ful Oanea d:nAlmaş s'a 
,dalors la v~ch€a lut simpatie? 

,,' Cantorul ca ICII se plmbd cu 
10uba pbnd d(! ... peşti, - pnnşl ca 
cdclula d{n Blrd - pe strazn, AI. 
maşfllul, vânza"du, t Ptl poame us
cate? 

0'0 Oaspel laI laI Frledman de 
t~nd ou lutli nu k trece mII/iii 
mdncare. 

~, Friedman. care serveşff mvestele 
tu dtojcJtt. pâna cjung acasa ie ma
nânca şOQfeciL 

o.. Drumul prin Rddesti este i' 
dentie cu al Şlliel. (810VO, prima~ 
tule 1) 

' •. Unul din satul nosfrlJ se In
,,(ilte pela casa il1 coJI din margma 
latUlui, mifOsind Cfva pe acolo. 
(Qariie rtle vorbesc că miroase ... 
Eamele moarte d:n gardul tarirle/). 

ŞJcula 

Din "coIf'. - ea, privea 'o trecut 
ta cei 35 ani, cereind să-i reducă la 
'0. Hej! Coniţă. ai trecut peste 

"
cursul trivjal", azi nu "Kişa pada", 

Bravo! 

V in oUni.lln, 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mânc.ări mai 

eftine R 1 B 1· la _ e S la ura n I u uc::ure, 1, 

Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

Cuvin 
S'a scăldat "şuştărul" iIa din Arad 

in Mureş pe vreme de iarnă. dar n'~ 
făcut mare trebă. Li noi este unul, 
care de cite ori vede valea satului 
ce trece pe dinaintea casei bale, se 
răcoroşte 'o ea şi aceasta pentru a· 
şi calma nervii carei sunt revoltaţi 
contra papiil ... 

Gurahonţ " 

- Deşi suntem în i.3rn~, la nOi 
a Început ,.stn:cia- anume o vac:) 
ce nu de muit ş\·a mulat pOlafo\cJa 
la noi, Durnrneca dimineal'.l a .'-tre
dat-, 

Să fi V.3ZJt pe bidul ei sta! ân 
cum fugea cu limba scoasa d~ lIl1 
cot. ta nu (umila tj'o scape sa s? 
afum e in Criş. 

Hai r.uma h-.i, c'aral o să dai d,~ 
dracu cu :upO;;:jca îmbracata in pitka 
de oak. 

- L3 G.!rahont, de curânl s'C! 
, logOdit un târ.a l' p-mtobr din pro

vin, id cu o duduiE' de aici. 
Ur~m tlnerPI pef~(hl mult l'lorer,. 

dar Olird~~ să nu wL', ca - tHnd 
român dela rădâdnâ, - f.U se w· 
viile sa primeas:ă bintlcuvân!art:a 
la altarul catolic, dupa tum e pro 4 

iedul, ci la cel ort. român, la care 
s'au Închinat parinp. moşJi şi stră
moşii IlJi. 

Igriş 

- Toati comuna se miri de fap 
tul ca autorii cari au spat geamurile 
dlui Chişozan Înei n'au fost prinşi. 
Adecă.... intrebăm noi, cine să i 
prindă? Actualii conducători? Dar 
nici gând!... 

Am putea şti ce a raportat "don" 
plutonier şeftlor lui, in Igătură cu 
recentele doua furturi? Asta pen~ 
truci Titilaii dau banchete, de bu
curia spargerii ferestrelor, lui Cbenta 
sarbatorindu I ca pe un adevărat ... 
Borgia (Chento. întreabă pe Negu 
sul. cine o fost ăsta, pentrucă nu 
credem sâ fi Învăţat la şcoala un· 
gureascd dela Majlath, despre el!) 

Oare chinezul nu ştie nimic des
pre spargerea ferestrelor? Aşa să tră~ 
Îaici .il de ,tiet .• 

Replica 
la Incinta sectiei I a TIlbdno.lu

lai Amd se de~b.Jte un proces In. 
care Dante Oherma.n aş sta ca pal te 
din ... publ!c. Cum stă in Pictoarţ, 
deşi mi: de stat, S~ Vide ca sare'!l 
ochii d!ui preşedinte a carui mft/i
gmţd (1ar~ s!â '/fffrtid de prezenţa. 
uvo.:dt lutul. De a~(ta I se adrt·· 
adJeSiazâ: 

- Dom'le avoc'lt. fii bun sloi 
jos 1 

- Musi, dom'le p,.ez:dmt 
- Stai ;os, te rog I 1:::::n:::J::I:::::::::::::U::I:::::::::::::::m: 

numele s'a schimbat in ~Sneg pada", !: B I i: 
d~pa obiceiul pământului şi al tem~ ti aru fi 

. - Multumesc 
- Dom'ie avocat, Id-mi tt rog 

plăcerea şi stai Jos. peraturei! COţ"fan.a lasă urme, deşi ii CORIUl UAHftIOHIIOD'. n....· H 
este slaba '0 coadâ! ii fi li flnu ~nCI~I1~ ~_ .. - l:asd-md dom· le 'n pace (d 

dacd-Inl placea mie sa stau jos, ma 
jacl!.iJm mal! strai ... . Hălmllgfu ----~_.~. -- ii' Arad g 

= " Prelf.dmttle n'a mai insistat. - Casierul corului societăţii a de· 
misionat pentru următoarele motive: 
La darea de seamă a corului cu în~ 
cu.ările dela Crăciun. nu i s'a plătit 
bere ca fi femeilor, ci vin cu 12 lei 
litru. ded vin ieftin. Supărarea nu 
III fi fost mare daci cel puţin prie~ 
tenti i ar fi cumpărat vin înfundat... 
Vorba aia: domni suntem daei ne 
plătesc alţii 1 ... 

- Nu ,tiu cum a aranjat Vîrgilică 
cu fosta~î mândri c.ăreia-î făcuse o 
moviliţă. 'n faţa casei: S'ar putea şti 
ture? Ce zici Virgil? 

Brad 
S'a dat o petrecere. Anunţată cu 

multe placate şi puţine invitări. N u~ 
mai funcţionari şi elita .• La UD mo
raeot dat a ap.irut un tip însoţit de 
două cuooniţe ... Nici unul n'aveau 
invitaţii... O cucoană, înfiptă bine cu 
picioarele 'n: cine mi" io, da c.ine~i 
bărbatu-meu, ·s·a simtit ~şocată." (şti 
ce'nsea81na cavintul prea stimată 
doa.mnă?) şi a chemat pe proprieta.
rul silii: 

- II vezi p' ăla cu alea două? 
- Da. .• 
- Ei, imediat si mi9 i adud aici 

Au venit. Ua interogator mail 
al dracului. ca la poliţie. Tipul fi 
una, s'au scuzat. A doua cucoană, 
mai bitoas.i, a spus: o ; 

- B.irbatu-mcu cintă aici, ce io 
n'.un voie si pitred 

- Să ietiţi imediat afară - a ter-
.uDat cucoana dio .. elită <4 - ci de 
nu sburaţi pe suş afară, ... ci domnii 
au-ti pot petrece dacă sunteti aici ... 

.. ,Pw1lli-te, cucoaoele neinvitatc 
erati mai frumoase decit dumneaei 
fi dumnealor. cdeWte cucoane. şi 
birbaţii de." 
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Bala de Crlş 
Cei 60 lei daţi de unul ca 

el să fie primul care tăiat cUfer', 
până acum n'au ficut pui... . 

- De dragul unui ,ofer cu volan 
lung, unul s'a certat cu .ervitoarea. 

- Autorul patern al odraslei cu 
18.000 lei s'a Iă.udat că d e aşa de 
mare şi de tare de iese cu toporu'n 
drum şi-i dă'n cap ăluia c.are i-a 
pus mândreţa de fată in foaie ... 
Aceasta bine'o teles daci l·ar şti... 
Ala, care l~a pus. întreabă: De ce.· n'a 
dat în cap la cela dela Gurabaru l 

Ineă nu-I DuingăiillIă ••• 

Luni se.ua la. Teatru am auzit o 
discuţie intre douA cucoane. 

- Inchipueţi E. .. şi'a prins bir· 
batul pe când săruta servitoarea. 
Drept mângăere bărbatul i-a dăruit 
rochia aia splendidi pe care ai va~ 
%ut-o şi tu... . 

- Cu toate aceste, imi închipui 
că E. .• şi'a alungat servitoarea. .. 

- Inci nu, pentru că mai are 
nevoe şi de o pilărie nouă ! ... 

E:a:plicaLIi 
Cucoana observi un fir de pir pe 

paltonul sotului: 
Ce 'nseamnă. firul ăsta negru pe 

paltonul tău? •. 
- Numai că de când tî·a vopsit 

părul in blond, ou mi-ai periat pal. 
tonul, - ră.spunse calm bărbatul. 

Nu'" ueToe 
Un funcţionar, dupi masă când 

pietei la birou, se adresează soţiei. 
- Se poate 'ntimpla ea disearA 

să nu viu la cină, .. Dealtfel te voiu 
înştiinţa printr'un bilet. 

- NU'Î nevoie - răspunse soţia 
biletul l-am găsit in buzunar la 

tine! ... 

ca n u ~-~~ b ax c'P , , 'a. " 
ROMANal 

Produsele Brâ:nziriei. româneşti 

"A.ROMA T" , . 
IlUDt unicele in RomAnia premiate la toate expoziţiile CU medalia de aur. 
Consumaţi soecia.lităţile noastre, ca vestitul ROQtJEFORT . 

fI, Jeg. dela 25 la 62 Lei. Capval de PARMA de!. Lei 25. Cqaval Gncesc 
dela 20 Lei. Telemea de toamni dela 12, Păstramă de gbcl dela 2S Lei., Lip.
rau de iam1 dela 13 Lei '1, Kat' •. Şi multe alu apedalltă.p. gisiţi la. detail cu 
preţurile de angro, "AROM)\-r' Ind. lUi .... Arad. Calea Banatului NI'. 3 -. "t. -, dl b' un.' Jb'" sa"". $bi.' tel .... 
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M r JCt ba ZjJ~ 
auzi umblâr,d ei i 
'Qce IQ('o 10 'gJl 
dus la paub,· 0C1 
.10,u la lanou â~ 
mrrto lost ia Jllj 

m~ce \lm. A. plu 
ment prost cd oi. 
"oorM să 'It Desi 

glelie el popa şt uoamtm I mei 
tulburoţt. 10 va povestesc numa ju 
auzit I lea işle ca unu /lm . 
o cumpdrat o pdreet. gi 'IZ irU 

dupd ştt 1:0 tncd/lat o zis Călj a 4 

sta,. Ca It pldceşce popa dl/~ Dar 
lor alfge cd ieI lşi dd votul re 
popa aş/ela ş'e o fi ales. AII~ ", 
ase, o luat O şlJbd ca so P'd' bl 
taI pova Stat 

Şi tace am V{}Z!lt 10. n,.ma al, 
pâna amu nu sai 

- la,a nlşc(l uoomlnl eln ra 
slll sor dus la moard la Bocsi mei 
coela cu cat şI or dus gfâa e5M1 

la alt' aaamini care n'au cat ~n : 
cle E numa pa drum io prilll ru 
g. şt sor gângd că ar fi bir. e 
bete nlsce Vlfl. Nama no, avr/ 'tori 
şi IJtunşl Sor gâ<:elt sa vdmd ve 
g'clll gi doua UaN şi or şi f ~rij 
şi şor cumPărat Vin şt lor b· . pol 
cdlld ar ag U'lS la moale} . d~ 
linu pa ·ta l;lta. de 

- B rdu !l;fZ Şf)!ron"a O t COl 

la ob'oe la o fatd gl 13 an' .i 1 
o cop,1tat (flcap o uoala gl M l~ 
gl şi tlma mnlrol1sd ei nit o t er i 
A nu la bliil gl Dlln ntca (1 de I 

tcUd noapce unddrt Jâ·1gă lUD 

bIrt ca sa arâce la uoamrn/ :1 
nu să cerne ge Ii/me. Numa 
şro feşle blrdu nost dupd ţI 
mai 1, lib '''oUi la pucete? s 

- La Şab ş jltellt nu ma! cani 
Id jlOaşe numa fumâlllş:e nap~ 
POl jUC1lbllZle ciI flşioftlb' .l1li 
{all cu op nşt $( nu pot j .,'Q. biil 
pa h 11 mon'că. A.ou aleile nOTde, 
sd j oaşe ziua cor zi ~ ca lele j l1'~ 
nOtJpcea nama noap:;ea mi Itc ,de 
cot n.tme: . a, d~ 
Mă ul rdu or mai ajluns #1 1 .. , 

nODş:e... cum 
Al \losta 

!UĂN NOJ1Î, fiti ___________ ..,.'-ta 

om 
Apropos de gripă Auzi 

1 
Şcolile închise din cauza rId 

s'au re des c b Îs. Intr'o diml 
-: Marti. - un elev anunţă i O~1 
ţătOrulU1: 

- Ma rog la domnu invi sni1 
sora mea este bolnavă de gri' )1 Il 

- Imediat să ti pachetezi lu sf 
şi să. Eleci acasi! - ră.spunse . ;, t r 
ţătoru . ~tor 

Pe drum spre casă elevul se git ,,1 n~ 
_ Oare n'ar fi trebuit să-i III n: 

dlui învăţător că sora mea I 'tea 
Pecica nu în Arad? 

Concurs de lnchiriere 
ConsHiuJ Eparchial ort. rom 

Arad, prin aceasta publică 'o 
pentru închirierea localului de 
vălie, inchiriat de prezent de 
"Merino", din casa proprietatea' 
hiei Aradului, din Bul. RegiIU' 
ria nr. 16, pe~ durata dela 1 , 
1937, până. la 1 Aprilie 1938. 41 

Ofertele referitoare se vas i (J 

Consiliului Eparhial până la 27 l' 
lxuarie 1937. It i 

Condiţiile de licitaţie se pot R( 
dea la secţia economici. 

Arad. la 12 Februarie 1937, 
Consiliul Eparbial on. 

~.-------------------------------------------------------------------------~---=~--------------~~------*'~" .~----------~ .-~~.,- -
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Dperă sanllară ... ' 

, Zilele trecute s'au tras câştigurile 
ditsei a patra a 10terieÎ de Stat. Acum, 
fsigur, cei asupra cărora s'a acătut 
lpocuJ, sunt fericiţi, văzandu-se ir:'

~ ~i~ti de pe o zi pe alta! sau, 10 
1 ~ mai rău caz, cu o suma care a 
~~plut un gol în punga câştigăto· 
j doi, 
D~jgur, aceasta este o bture a 

~. roei care priveşte pe marele pu~ 
I c jucător care beneficiază de ciş .. 
f lIlri. O lat~rc: destul de. i~port~ntă 
~ IntrU că ajuta economtel parnc~ 
::lt a cetătenilor şi indirect statulm. 
~ Dar problema ]oteriei mai are o 
~e, a operei sanitare ce O rea4 

~~, d' l 1 '. : ~ bună parte i,: venlte.e .ote~let 
Stat, după ce platesc caştlgunle, 

: ~ afectate pentru clădiri de _spi
~ sanatorii, ajutorarea bolnav1lor, 
b\rarea spitalele existente cu me

i pillente şi instrumente atât de 
e5Me. 

~ Din aceste venituri s'a clădit sa~ 
i ~ru deja Bugaz pe malul Mări 
. Igre, - ~nul ~in cele I?ai mari 
~torii dm ţara, - altul m Valea 

.iovei şi altele in diferite părţi 
~rii. 

Importanţa operei sanitare a 1...0:' 
I"'i de Stat pentru ţara noastra 

de lipsită de jnstituţii sanitare, 
. covârşitoare, dovedindu·se nu 
~.i un excelent auxiliar a mi
Jmilui sănătăţii, dar chiar ca un 
.,r În păd urea virgină a nepăsării 

de sanatatea poporului. 
i ~ lumina: acestora, chiar şi juca 
: CMÎ n'au câştigat, au mângăerea 
,~lnii daţi pe lozuri s'au dus aă 

suferinţele semenilor din pa~ 
~ sanatoriilor unde s'au dus 
. caute sănătatea. 

: Jlal poate . 
li birbat după câteva luni de 
"de, spunea! 
. M'am Însurat cu fa din dr8-

." dar acum aş!') mi-e de urât 
a, de-mi VIile si nu mai merg 
I ..... 

ftCUm., mi se pare s'aresemnatl 

tară 
:ruea lu fată mea? Ahă, gineru· 
o mâncat O in 8 săptămâni ... 
Auzi numa ... Şi ce j-ai dat de 
1~ 

Trei epuri, patru găini şi-o raţă ... 

oiloele "nlre ele ••• 
· grup de tinere căsătorite dis, 

11 unu] din ceai urile recente: 
~ spune - zise una că V. 
· f.lat numai pentru a-şi putea 
.utoriile ... 
~ ou crezi dragă pentru că 
L~meu nici AU se gindeşte 
· Plătească datoriile ... 

I'9lIlea:.al dreplurUe 

"'le au anunţat: d. dr. Silviu 
,an şi-a dat demisia din locul 
~dinte al organizaţiei naţional~ 
.. de Arad şi din postul de 

al barou] ui. Dsa, sa îşi va re-
în conformitate cu ]egea avo .. 
~. drepturile la pensie ..• 

pesigur, ci. numai acestea şi le 
f'Jate regula 1 .... - a exclamat 
~cios. 

Bravo I 

Stagiunea Teatrului Românesc Permanent al Aradului. 
(Concesiunea Asociatiei Ziariştilor şi Publiclşt!lor Romlnl din Arad) 

sAMBArA20 FEBRUARIE, orele 81/ a seara precis 

Artiştii Teatrului National 
din Bucul eşti vor repre· 
Zţ>nt~ ~ O scrisoare lier~ut~ 
comedie In 4 acte de l. L Caragiale, direcţia de scan!: d_ IOD' ah'g!J!!. 
Pretur),e 'o umor: Loj" P. 320; ~t, 1. 260; d. U. 170; rtz. 65; 
s. 50; st. 30; balton 1, 30; balcon II. 27; bakon IIl. 17; gal. 10. 

Bi'pt" d~ vâ z~"p 1,. I"~<\" T·,,.trl1111i. 
il ........................ . 
A..:olo nu-l Lai .•• 

In noaprea de Sâmbătă spre Du~ 
minecă, au fost balurile juriştilor şi 
a clubului sportiv AMEFA. Cineva 
s'a dus deja balul juriştilor la balul 
AMEFA. unde a fost intrebat; 

- Sunt mulţi la balul juriştilor? ... 
- Da, au venit destui, d,u .. ~ aici 

sunt mai mulţi ... 
- Cum iţi explici asta ? .. 
- Simplu: la jurişti e numai bal: 

pe când aici la AMEFA e futbal [ ... 

Ghinion 

Viaţa este de multe ori, cea mai 
meşteră autoare de glume... Redăm 
o intâmplare, care ni se spune, este 
autentică : 

Un tânăr s'a căsătorit. Intr'o seară, 
cât~va luni după aceasta, după cină 
a plecat în oraş insotit de un prier 

ten. Pe la orele 11 - de vreme! -
s'a reintors, dar şi~a găsit locul o~ 
cu pat: dormitorul incuiat, a fost re
pede descuiat. Când să intre, un tip 
se repede 'n el, voind să plece. Băr~ 
batul legitim a fost dat la o parte, 
insă - se vede treaba, - dracul nu 
doarme: tipul după ce-a scăpat de 
bărbat, in loc să nimereasca uşa spre 
eşire, a nimerit uşa nşpaiţului"., Băr
batul a observat 1 ucru] , a Încuiat uşa 
pe din afară, a adus un sergent de 
stradă care a constatat faptul... şi ur, 
marea se va judeca după noul cod 
penal! 

Cine-o fi ... 
O cucoană esfe In proces de 

divort. Cine a cerut divortul. nu-mi 
"jne'n minte momentan. Jns~ in a
facerea ast8, au fost două mo· 
menle foarte interesante : 

Intr'o seară. cucoana se'ntorcea 
cu un bărbat df-]a cfnl?ma'ograf. 
Intr'un coir mai intunecos de stradă, 
cineva a sărit malntea ei şi la câr. 
pit două palme •.• 

- Au 1 ••. 
Dar pe când să l'8dă că cine-I 

obraznfcul, păJmuUorul dfspiruse ••. 
Fostul bărbat JeglUm a fost In 

Judecă pentru lovIre, acesta e ni 
doilea moment. 

Urmarea, cautafl.o la Tribunal!... 

Răutăţi 
Lui Mîhail Sadoveanu scril. 

tor la ziarele • Dimineaţa - 'Ii 
.,Adevănll-

ln templu, Mihael i~ scuză 'Viaţa 
Bătând în piept, s'audă tot poporul: 
HMă rog cu post in toată . . dimineaţa. 
Ca să triumfe seara... adeyerul". 

P. V.) Vasile Dorneanu 

Răfueli postume, •• 

Fetele de acum 5-6 ani ş[ chier 
de moi dincoace, sunt cucoane rt>8-
pectab1le acum. unele 8vând Ch"8r 
copil D"r cu 'oate acesfe, ranchiu
nele din timpul .domnlşorlel" nu 
sau uitai încă. Lucrul acesta n ~J 
dovedeşt~ expresia uneJ cucoane 
des Jre elia: 

- Tocmai despre mine si spună 
8Ş8 ceva 7... Da ce) 8 uitai că am fost 
imp"eună". când am plecat dda se
rată ,i-am vemt spre dimineată 1 

Lăudărosul 

Un grup de avocaţi stau de vorbă 
Ia cafenea. Se vorheşte despre ex~ 
eroei. Careva rem-arcă: 

- M,ii, să ştiţi că excrocii sunt 
de admirat. Ei poseda inteligenţele 
cele mai sclipitoare şi variate. 

- Dâ te dracului, nu te mai lăuda 
atâtâta! Sare cu guta un cunoscut 
sarcastic al breslei. 

AbsurdităţI adminIstrative 
Un tinar, 8 fost scos d In postul 

de impiegat al unei primarii penbu cii 
n'a ovul exarnenu de capacil·' le -
deşi se pregetea s8-1 dea şi să ră
mână definitiv In serviciul admlni· 
strailei rurale. In locul său a fost 
numit un aU tinăr fără e;umenul 
pe care nfd cel del afară nu I a 
avut Şi al doilea, după cum se 
spune, va sta numai caleva luni in 
serviciu ..• 

Olite cum s'a putul fa.ce lucrul 
acesta 1 Credem că prefeclura Ju. 
defuJul tir trebuI si cearA lămuriri 
primpreforului respectiv 1 ... 

Desigur 
Guvernul a redactat un proect de 

lege pentru apărarea avutului public ... 
... Desigur, dacă legea va fi votată, 

ea va fi destinată in primul rând 
oamenilor cinstjţi, pentru -că pungaşii 
ştiu ei cum să se aranjeze!... 

Cumul de anlversirl 
Unu], care n'a fost văzut la eate 

nea de O groază de vreme, a apărut 
mai zilele trecute. Prietenii cari a~ 
proape îl uitaseră, au năvălit asupra 
lui cU diferite întrebări... ' 

- Tăceţi m,ii, că vă spun eu ches.
tia... Mâine am o serie de aniversări 
şi toată casa mi-e fntoarsă ... 

- Cum o serie de aniversări? 
- Foartt' bine L. Ascultaţi: Mâine 

e un an de când m'am căsătorit, 
mâine îmi este ziua onomastici şi 
băiatul cel mic implineşte doui ani 1.. 

~Ia rie. Ca ma~a, eraU.iltă. m A nţ:: A 
lUate superioara şi pret eltlu la ' li \.., I 
~ftD, mf:mBRU bfl .. conSUm~' . ŞI bft '. "lnllESnJREtI" 

-",,--
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Nu-I mirare 
Un simpatic doctor din localitate 

întorc.andu se dela o statiune clima, 
terici din judeţul Bihor, se 'ntilni 
in trenul de Arad, cu un cunoscut, 
care-l in trebă ~ 

- Unde ai fost? 
- Am fost la Stâna de Vale un~ 

de am făcut skyf .. 
- Ei, şi a fost bine 7 ... 
- Da, dar e foarte greu de urcat .• 
- Desigur că e greu .... dar cine te 

pune să cari scândurile alea cu tine 
când te urei?.. 

Gura copIIlor 
La şcoala primară: 
- Tăticul meu e foarte bun, - spu

ne un copil altuia. 
- Mie~mi spuni - veni răspun" 

sul - ştiu eu, ci doar anul trecut 
a fost tăticul meu 1". 

o lege necesară 
In puzderia de legi cu cari dife

ritele guverne - y compris şi Jibera
Iii - ne au fericit, una in plus cre
dem ci nu poate strica De aceia 
propunem Întocmirea unei legi, care 
să aibă ca fond următoarele: 

- Bărbaţii bogati să se căsătorească 
numai cu fete sarace, iar fetele bo
gate numai cu bărbaţi săraci, - a~ 
cestea sub sancţiunea intrării la sare .. _ 
In felul acesta diferenţele dintre o:v 
meni ar dispărea Un pic ... 

Numai prfm;arul 
După un rfguh~ment municilHI şi 

mlnist~ri.,jJ, - cir;;t SâmDi!ta Îil Şe!" 
dinla combÎej ioterimare - hlnghe" 
rul e asimiiat functionarilor pUbaci 
şi prin urma e V'a fi numit d ~ pr mar". 

- O nou 1 atribut epentru pn~ 
mar ••• a sUb;miat Clneva< 

- Dar ajulorur de primar nu-I 
poate numi? întrebă, interf'sat şi in 
h -,zul tuturor~ d. dr R. COIlOiu. care 
apoi lichida discujia: 

- Deleg pe d. aj. de primar 
Vulpe să ia jurământul hlngheruluj .•• 

Asta le trebuia 
Ziarele' scriu: 
.In Japonia sunt peste 50.000 de 

poeţi ..... 
." Şi aceasta o anunţă tocmai acuOl 

cind Petre Pascu - însoţit de o dut~ 
dulie eoniţă racolată Duminică in 
dreptul parcului prefecturii - voia 
să plece in Japonia." 

CJzmarul nostru 
In timp ce D. Iosif Vulpe, îl căuta 

de zor pentru a rezolva nişte act~f 
amicul no,;tru Popifa, se al,tra la 
bantheful • •• cizmarilor, in tagma 
carea a fost admis acum 2·3 ani 
când l-am şi consacrat un foileton 
pe chestÎe.,. Şi s'a distrat grozav 
de bine, organizatorii banchetului 
aşezân1u-) lângă văduva Zimerman, 
proprietara unui magazin de pielă
rle. Lucrul se pare că nu i a prea 
convenit amicului nostru Popita, căci 
la un moment dat a exlamaf: 

- Deg~ab J. mie nu-mf place, să 
lucru numai cu cizme ••• de caucÎuc 1. 

••• E explicabil,. ~ _ fnlătură rJs
cUfUe J 

Concert 
Duminecă seara la Palatul Cul

tural va avea loc un concert in fa
voarea fOl'ldulul pentru .Monumen
fui Unirii-, dat de viollmstul Sanda 
Alba, Irina Rllssu el NicoaldSaslI .. -

BiI{>t~ !a Diec~zană. ..,.. . 
Cetiu 'şi răspândiU 

"Bravo".f-

rj 
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RAzboi eplgramatlc .•• 
Lui R. Gorgan: Legile oapl
talităţU il obligau sA-mi tra
teze odrasla În aU fiI. 

Od,a51a mea I ai fost rău insultatti, 
Pe drept cu"ânt tu poţi fi suparată, 
Dar iartă ma, ,aci n'am ştiut ... 
Că dansul c un TU:crescut. 

Pssqulno. 

A~eluiafJ: 
"Nu te vârî în lături, Ca Bl 
nu te mănânce porcb". 

De 'Vadra cu laturi 
In laturi nu m'am dat, 
Iar porcul m'a muşcat 
Intr'un loc delicat. 

PSBqulno 

D lu) Mircea D. care in· 
tr'o s"ară era foarte furios 
că DU' şi aduce aminte DU 

Qtiu ce cuvinte. 

Ai vrea să ţi vie'n minte 
Vre-o câteva cuvinte 
Dar cum sa ţi vie ţie 

,Când n'are unde sa ţi vie 

Lui R. Gorgan 
De ghimpii mei te-ai agăţat 
Şi vrei pe foc să i dai, 
Mă 'ntreb: dacă te ai fi inţepat 
Oare,,, nu-i... otrawai? 

Myo 

Lui P. Selegean 
Imi pare bine că m'ai aparat 
De "cornuleţul~ Lui Gorgan; 
Dar de ce nu m'ai lasat 
Sd'm apăr singur de duşman? 

Myo 

D-lui R. Gor. 
Cu analiza mea cum stau, cole~a 
De ce mă 'ntrebi ca 'n vileag să ne dam 
Când bitle ştii ca de atâta vreme 
L'aeelaş doctor ne tratam? 

P. Selegean 

Maestrului M. Ar. răs
puns la epigrama făcută 
părinteluî 1mbroane pen~ 
tru un discurs cam lung ..... 

'le 'ncbinaşi cu "Doamne,ajută
U 

Când viizuşi că isprăveşte 
Noi, de vrei doar să vorbl;şti 
Ne rugam ~ ~Doamne iereşte r 

- D-rei Florîca Ciura care 
. îngrijeşte pagina literară 

a ~Ecoului" şi face in a, 
celaş timp şi arta drama. 
tică .... 

Că faci dramâ-i 'evident 
Pentru cel ce într'o seara 
Citeşte dela "Ecoul" 
Pagina ta literară. 

Unui parvenit grijuliu 

Vrei din timp să ai cosciugul 
Nu din fier,;;pui. tu ritos, 
Ci din lemn ai vrea sa fie 
Căci e mult mai.... sanătos 

D,rei Leny Caler care 
a jucat in oraşul nostru 
piesa "Absenţe nemoti, 
va te " 

Să nu treci pe la noi 
De·ai fi a""t prudenţa 
Cu maTe bucurie ... , 
~ . .lţî motivam absenţa. 

R. Gorgan 

......................... I R.dlo K.palc:h 19311 I 
•

. :- aUBOlittipurileade, 
'It • vărate aJe, acestui 
., . . anI Se pot proaual 
! ' În rate lunue con.-
~ ~~..;ţ<~ - venabile la Hirsdt, 

. . -" mao, Gh_ Laur 17, 

• 

Bravol 

Minoritari. şi telefonul 
aulo ... al 

- O agita,le ... sc:ată 

Odată Cu apropierea de sfârşiJ 
a lucrarilor de automallzare a cen
tralel telt:fonlce Şl ded Odata cu 
s\.hlmbarea tei~fonulUl autom,d, to
merdalltil aradani. au porOlt 0' .. 
.actlune" pt;ntru a forta Socletah:a 
a~ T t:11t Ioane ba rt duca tanfde de 
abonamente pr~valute în contractul 
d~ conc~s;une incht:la! intre socle· 
tate şi Star. 

Agltalia comerciantilor arădanl 
- in m __ rea lor IDdjOrltate DHIIO

ritarl - Îltsa n'a pormt contra ta
rifelor prevazute pentru tdt:ionul 
automat. CI cu totul din alte mo.
tive. 

Această agltiitie a comerciantilor 
este foarte cludrlta pentru ca tI au 
fost aCela can dd mUltI ani, cu 

". toate întruniril~ şi conSlatuime lor 
au cerut aUlomdtlzarea cemralel te
lefOnice şltnhodur.erea teldonu· 
lUI autom,d. 

Sunt două lucruri disperate in 
aparenla. In realitate, intre ele este 
o legatura destul de straina. 

Cererile lor repetate, erau făcute 
nuOtai de o,hii lUmii ŞI pentru a 
arat" (elor de peste granite ca in 

Văduva neconsolată 
o văduvă fermecătoare se inapoiă 

dela funerariile bărbatului ei. 
Toţi respectară durerea ei; prie· 

tenii şi rudele o Iăsara singură cu 
lacrimile ei, ca să~şi uşureze durerea. 
Numai un dOIDn rămase lângă dân' 
sa, un tână\' care era indragostit de 
ea de mult timp. Rămaşi singuri, ~l 
îi descrise, prin cuvinte inflăcirate, 
sentimentele sale. 

- Fii, te rog, soţia mea, zise el 
mişcat. 

- Dar nenorocitule, - isbucni vă
duva - acum mi o spui? 

- Când ar fi trebuit să spun? 
- Inainte de funerarii... Câte la-

crimi inutile aşi fi economisit!... V. 

Distrat 
Un simpatic Itnar, - nou Qr(1-

dan, joaca Illmmy, E atent dl1l 
c.ale-ofara, ca, cel puţin dac'a ofla 
frate-sau cd joa":d, sd cOşt/ge ceva. 

La un moment dat, preocupat de 
combinatIIle unei noul serU de 14 
pIetre, scapa una jos. Se apleacd 
dupd ea ŞI ••• dd cu t!t'Jpul de coiful 
mesil. Se fldtca apoi ŞI c'o mma 
iaar te miraM intrt aM : 

- Eu· m'am lovtt ? •• 

De ar fi ,tiut 
La o săptămână după căsătoria, 

tînăra nevastă se adresă bărbatului: 
- Dragă vreau să ţi spun un se

cret ... Mă simt mamă, .. 
- Ah, ce bucurie, ce fericire!... 
- Vai - relui nevasta - dacă 

ştiam că asta te bucuri atâta, ţi-o 
puteam spune cu două luni inainte!. .. 

O fi av4od .••. 
Cineva, din lumea bună şi bo' 

gată s'a insurat... Comentariile ace~ 
stei căsătorii n'au intârziat : 

De ce o·fi luat-o, ca'n afară 
de hainele de pe ea. n'are nimic.? 

O fi având sub haine L: incheie 
cineva care se râdea sarcastic. 

România, şi mai cu seamă În Ar
deal, nu se mai face mmic, semn 
că stapânirea românească t-ste- un 
provizorat ••• A .um tnsa când Socie
tatea de Telefoane, a cărei avere 
Şl instalatiunl - la Expirarea con
tractUlUi de concesiune - vor tre
ce în proprietatea Statului, clăde· 
şt~ aci in Arad pIimul edifiCIU de 
durata, comerCiantilor mmoritarJ 
nu le convme şi caută să puna be
tt:'n roatt>. 

Şt mai este ceva care nu con. 
Vine minoritarilor: pdsonalul ro
mânesc care lucreaza la automati
zare. Mmoritara. nostri fusesera o
bişnUIt' până acum, ca orice lucrări 
sa fie executate de al lor. Insa aci 
au dat greş. Şi atunci h~i să pro· 
testeze (ontra tarifelor 1 ... Iata însă. 
ca societatea de teidoane, îşI pro
cură materlalet~ tot del .. mmoritari. 
in lipsa de comerciantI români ... 
Că teidonui automat va li in

compar" b:l superIor celui actual. 
asta o şUu comerdantii minoritari. 
dar să agita şi agitatia lor - să 
se ştie - eSle îndreptată contra 
nOaslră a româr.ilor. nu contra so· 
cietalii de teltfoGlne ••• 

Tol la leatru 

O cucoană. din intâmplare scapă 
poşeta dm mâna şi cor1linutul i se 
împraştle pe jos. lmre obiectele ce'i 
fura serv;te de câtiva cavaleri ... fu 
Şl o bal1:otâ cu o grămada de no
duri. Când un cunoscut amator de 
dragostea n~vestfi aproapelui, îi 
întmsa batista. CUlOana noastră roşi 
toata .•. 

O prietenă care asistase la scenă 
o Întrebl: 

- Ce-i cu nodurile de pe batista 
ta ••• de o ascunf;jeşi aşl de repede? 

- Sa vezi... bărbatul meU e 
plecat şi i-am promis că nu-l 
voiu inşe1a ŞI.,. am făcut atâtea 
noduri pe batistă sa nu·mi uit 
promisiunea ... 

Intre bare curioasa 
- Nici n-ai observat - zice ne

vasta către bărbat - că ţi,am cârpit 
buzunarul... şi nici nu-mi spuni că 
sunt femeie harnică ... 

- Ba da, cum să nu-ţi spun, dar 
tocmai ma găndeam că de unde ai 
ştiut tu că mi,e rupt buzunarul? 

Societate Anonima Româna de 
Telefoane 

anunţă ca a infiinţat in str. Dr. 
Ioan Robu 2. Arad (Tel. 91) o sală 
de demonstraţie cu instalaţi unile ofe' 
rite abonatilor. 

La acest oficiu care va funcţiona 
in permanenţă până la 15 Aprilie 
a. c. - data fixată pentru punerea 
in funcţiune a centralei telefonice 
automate - un personal special va 
da toate informa ţi unile cu privire la 
automatizare. 
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Orafologle ... 
Garina - Blândeţe. Sensibili 

Uşor influenţabilă. Ai multe conU 
sufleteşti cari produc adesea seri 
tulburări in echilibru sufletesc. 
ciabiJi, comunicativă. Dacă dor 
mai mult, scrie. 

Ibis - Expansiv, voinţă tare 
ter ferm. Memorie tenace. Fire' o 
tiva, neinfluenţabil Insuşiri frum 
cari te vor ajuta mult în viată, 

, Stan şi Bran - Doriţi o sin 
analiză pentru amândoi? Su 
gemeni? Eu ştiu că SUn şi Bta! 
sunt gemeni, nici din punct de 
de re anatomic, nici psihologic.l 
realist, celalalt sentimental. P l 
viaţa prin printr'o prismă falsâ. 

S. B. - Ţi-am trimis rezul·' 
psihografologic în plic. Cred ; 
primit. Eşti mulţumită? 

eba" - Mai multă încrede~ 
forţele dtale. Pari a fi tânit 
deci nu e târziu. Mă surprinde 
comunicate, adreseaza,te unui 
specialist. I( 

Sybil - Confuză, vulgaritate P I 
racter nesincer - să nu te su rO 
sinceritatea mea. - Fire subi. 
maliţioasă. Ironie. De ce nu 
să elimioi aceste insuşiri? Am ( 
să găsesc şi ceva, frumos, dar .. 
supărare ?! 

Odeo" - Impresionabil. Fire 
templativă. Iţi place izolarea. 
Energie. Cultură. Pari a avea un 
"Voltat simţ pentru frumos. F~,: 
zici, ori numai îţi place? FI 
Aş vrea să ne cunoaştC'm. 

ş. N 

ConferInţă 

Gomitetul Despărţământului 
sta~ din Arad, cu onoare va 
la conferinţa D·lui C. Vişoiam 
Ministru al României ca H, de 
Varşovia. care va vorbi Du· Mit 
21 Februarie, orele 17, in sal, , 
latului Cultural despre: 

"Politica noastră externă pen; ad I 

pararea fruntariilor". plin 
D-nii şefi de autorităţi şi, de 

denţii asociaţiunilor profesionak de . 
rugaţi a comunica prezenta in, ' 
atât funcţionarilor in subordi~l 11 

şi membrilor din asociaţiune. dul 

Intre logodnfci 
o pereche de logodiţi se pB 

pe corso. 
- O văzuşi pe femeia in 

verde cu blană la gat - c 
pare? - intrebă logodnicu1 

• 
- Foarte drăgUţă, - răspuru ~ 
- Timp de trei luni mi'ltr~1l 

prietenă.... an 
- Voi bărbaţii nu ştiţi pa. tit Si 

" U- d . OI o tama... lte, eu am 01 CO· di 
până acum n'am spus nimăn . I . 
u~ cuvânt ! ... veni răspunsul k; i ~ 
cel. te!' 

apare în fiecare 
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