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iitatea noastr ă 
rEcunoaştem fard inconjl/r cd 
,mânU - mat CII seamd' cel 
irdeal, suntem laşi: niciodatd 
:drdznlm sa luam tal/rui de 
f ~i sa punem energic lucrurile 
ref. Intotdeauna suntem cu frica 
I şi CII IntrEbarea: ce-o scl 
IRul şi altul, pe buze. Din a
i laşitate S'a ndscut toleranţa 
rlarginl ce st6pânc-ştt rapOftu. 
oaS!ft cu minOritari' şi toată 
laita atâfor politicieni veroş'. 
~Itatta aceasta nu se mani. 
numai In viata publica el şi in 
~rtlculară. Suntem nepasatori. 
Rl mult, dar nu facem nimIc. 
âid printre noi se iveşte !lllul 
rol, este repEde prins in plasa 
~ de ceilalţi şi. slllt la inact.vi
ll/lt la laşitat. Laşitatea a. 
a duce /0 teama de raspundtre 
,activitatea desjdşmata. A
.sunt cauzele cart dau un as. 
afât de molâu întregii vieti 
a şi particulare dela noi. E un 
1, o o pacoste starea aceasta 
/lasea. însă nu noi suntem vi
~ Ea este justifICată de mal 
I callze şi cea mai principală 
iflSie este atavismul. Da, cdcl 
~ foarte bine că noi ardelenii 
Iălt S(coJe multe sub robia un. 
fiC4, ctind cel mai m,lc gest de 
~llere sau manifestare a UUE'i 
~ndente sutitteşti sau materiale 
dt stopânlre salt jată de un 
Iru al natiunII dtlminante, tra 
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I sancţiona ta. In felul acesta, 
Igul veacurilor, româ Iii din Ar
;au devenit "piudenţl" - moş
I ş/lntărind aceasta rt'calft,Jtt" 
i:id In fiII, pând la noi, când 
rallSJolmot in laşitate. Am moş
Isuastă pacoste sulittească dela 
I)Ş/Î noştri şi nu ne putem des
laf ea intr'o zi sau dOlJd Vor 
'sd treacd ani până ce ta va 
~e. Adfvdraţli români cmaj/oş; 
~ ndscuti abIa de gtneraţlile 
~'um se hranesc din trupul ma
~" - deci peste 3-4 decenii, 
Inot pom }i spre sfârşitul VieţII, 
!putea admira la urmaşii noştri 
I/ate ce not n'am avul·o, dar 
~rU·o. Şi nici lucrul acesta nu 
I Întâmpla numai printr'o de
Illbutate de Rând/re ,1 acţiune. 
IIlld COplUor. Incercllindu-l in 
~~ educatiei in caft am fost 
~I noi - taci ca vine Janda
- nu vom face nJmic. E1 vor 

W lasaţi scl facă ce vor, sa rd
,wa şi sa sufert sanctiunea gre-
It Comise. In felul acesta, ei nu 
~ Prtzenta aspectul unei tut
NCoase şi a unor indivizi Iar 
:abrll, Laşitatea de care ne pUi,,- . 
~~dll1 cauza cclrela su/ellm atat, 
"",,dua, 

AI. Miron 

Taxe şi membri - Unguri şi jidani 
.-. Atenţie la luntraşi -

Cei, cad în dorinţa de a respira un 
aer mai curat decât cel Îmbâcsit cu praf 
şi putoare de benZină, din aşa numitul 
centru al oraşului, se plimbă de obiceiu 
pe malul Mureşului Aici, în plimbările 
lor, au văzut, căci nu se putea altfel, 
seria de "palate" ale diferitelor societăţi 
de .. canotaj" sau "regate". a căror mem. 
brIi, conside/ându- se pe jumătate moşte. 
nitori ai zeilor antici, privesc cu dispreţ, 
din bărciie lor, la restd muritorllor. Pri. 
virea lor reuşeşte adeseori să indigneze 
calmul şi nepAsarea publicului, Îmă pâ· 
ni acum, spre regretul nostru şi poato 
şi al altora, nimeni n'a indrăznit să reac· 
ţioneze prompt sculurând din gura ace· 
stor obraznici câte-va mAsele me.i coapte 
şi mai roşii - de sânge! - decât ci. 
reşelo Înlârziatc din acest sfârşit de Maiu .• 
Căci ar merlta-o! •• Du să nl1 antlciţăm, 
ci pă luăm I ~.::rurile după rostul lor. 

SIl;lt - ca s1 fuii:n lucrurile dela 
inceput - pe malul l'lureşului se· 
d'ile câtorva clubtfri de canotaj: 
Mur"şul, Reglitez, Hajos, Hellas 
şi mai ştie naiba cum. F!€care din 
aceste cluburi, are puzderie de mem. 
brii: toji jidanii, foii ungurii şi toU 
românii Încurcati Cu jid ani. jidănci, 
ungucj şi unguroicl. Şi sunt membri 
aci diferite feluri de oameni. înce
pând dela directori de bancă şi în· 
treprinderi - directori d'ăia râioşi! 
- trecând prin functionarii inferiori" 
prin cel cari trăesc din nu se şliei 
ce, (adică se cam ştie. dar nu s~' 
prea poate dovedi!) până la dn'· 
Z3tO li de prăvl'We cari ciupesc din 
marfa patronului cantitatea necesoră, 
pentru ca vânzânj-o pe sub mână. 
S8 şi poaUiI real;za sumele necesare 
8ehitiirii cotizajiilor lunare, - căci 
din sa:ariile lor nu ne putem inchi
pui că- şI pol permite luxul aces!o ... 

Toţi aceştia într'o devălmăşie 
egalitară şi uniformizati de razele 
ultraviolele (era sa zic. ultraviola
.te 1) ale soarelui şi de goliciunea 
bărbăteasca şi femeiască scoasă 
în evidenţă de costumele de baie, 
iac... sport, adică se dau cu lun~ 
trea pe Mureş, cu o "poftă" demnă 
de o cauza Illai bunăI... . 

Sportul e necesar, - departe de 
nof, oameni tineri. gândul de a 
boicola "Intretinerea fizici- a omu
lui - insă este Inutil să fie prac
ticat aşa cum il practicii membrii 
din cluburile Înşirate mai sus, mem
bri cari prin simpla posesiune a Cat
III eliberate de conducerea clubu
lui, cred cii eu ,1 Infrat in elită (ie" 
rii era sa zic .belită-) sau In 80';' 

ciete'ea buni ori in arisfocrapme 

(mai potrivit ar fi 81 hislrofoclilime! .. ), cluburilor pentru a împiedeca înscrierea 
pe când In fond ei ramân aceia ce românilor î" ele. Acesta esle motivul. 
sunt: parveniti inconştienli şi obraz- f Dacă se va găsi cineva să ne contrazi
nici. masă de manevră in mâna uno" că, întrebăm cu antlcipat;e: de ce în 
ra şi ellora, cari sub masca spor- aceste cluburi românii. figurea:ă numai 
tul:Ji, servesc alle interese.. I în conduceri. şi într'o propor#e infimă, 

Din cele scrise până aci, putem pentru a putta fi puşi ot1când în mi
trage concluzia: cum sunt mem· noritat~ '1 (Trebue să menţionăm cu unul 
brii, aşa e şi conducerea. De aceia dintre aceste cluburi, "Maros" ni-se parII, 
să nu vă miraţi dacă. printre cei este. pur unguresc, în el ne(jjnd admisi 
din fruntea acestor duburi - pot ca membri decât acei cari fac parte din 
afirma fără posibilitate de desmin. aşa numita rtdzsentti"). 
ţire - pur minoritare, (căci cei Acesta tste adevărul. 
câţiva români rătăciţi pe acolo nu Dar dacă în timpul verii mt!m. 
contează nici ca români, nici drept brii cluburilor se ocupă cu - hai 
cantităţi apreciabile) vom găsi prin· să i zict2m! - sportul, în timpul 

. tre minorital'i_şicâ.ţ~v~~~r9mâni. .:ernei aceste cluburi se ironsfor
Aceasta însă nu Înseamnă câ~ro-- - mă În săli de bal; -localuri pentru 
mânii au fost introduşi in con- antecident~le dragostei (şi câteo. 
ducerea acestor cluburi cu scopul dală pen.tru epilogurtle ei /. săU 
de a le românÎza. Nu 1 ·1 a ferit de pocker. rumy, şi alte jocuri 
Dumnezeu de aşa ceva I N.omânii pentru .•. dislrarea norocului şi go
au fost introduşi pentru a servi lirea buzunarelor I Tot în aceste 
ca paravan şi pentru a masca prin cluburi, lerite de privirele "rofa
prezenţa lor, adevărata a. tivi tate nilor, in cursul conciliabulelor se
a minoritarilor conducători, acti· rale, se iau hotărâri se fixează 
vitate numai de ei cunoscută. atitudini. de cari noi românii ne 

Dar pentru ca românij "vârâW aco- mirăm şi ne scandalizăm, mirân
lOt pe lâlfgă aceasld calitale, mai tre- du-mi că de unde vin. 
buiau să aibe şi bwni, pentru a şi putea 1 In conc uzie: atragem atenţi
!MIi e~Qgeratele taxe ce se încaseaz4. unea autoritrţilor asupra acestor 
C'apoi la încasat se pricep de min'lne cuiburi şi focare~minoritare şi. în 
şmecherii amatori de Plimbări pe M"_ primul rând, a primăriei, rugând-o 
re~ ~n bărci unse cu vascli'llă_ •• (ştiţi. să fi 

să veri -ce condiţiunile in cari a 
lunece mai hin,I, .. Unul dintre acesk aprobat edificarea cluburilor de 
clubT4ri, nu pomenim numele nici unuia, pe malul Mureşului ... 
pen!,.u ~~ nu vrem_să ldaqu~rţ.~lamd 
g"atuilăJ încaseaw dela cei ce vor să Românii aşteaptă această satÎS
intre -membri, ta~e de înscriere între facţie, dacă in urma intervenţiilor 
3000 - 4000 lei, iar cotizaţia lunară unor habotnicî· şi indrăgostiţi de 
se cifrează la 200 lei, Acesta esle cel minoritari, până acum nu s'a pu· 
mai scump. Celelalte încasează cllte tut infiinţa un dub nautic româ-
1500-1800 ui., sub titlul de ta~e de nese, pe malul Mureşului nostru, 
înscrierI: laxe de construcţii, şi, peste - tot aşa de românesc I 
aceste, o cotizaţie lunară de câte 150 Radu Baltag. 
lei lunar, ceiace dă anual. un fleac de 
1800 lei (sigur, penlru cd membrii' 
trebut să şi. Plătească şi iarna cotizaţiilt !). 
Vă închiPuiţi ,ă românii din Arad cu 
ce uşurinţă pot scoate din buzunar su
meu aceste ~ când nici polul lunar 
pentru "Gloria- "u-l plătesc n'ci s4·; 
tail - numai de dragul de a-şi plimba 
Jundul într' O lunlre lungă cât un ţâr 
afumat sau penlru a sta cu fundul în 
40144 luntri... . 

Ni se va replica, cu multă aparenţi. 

de justeţe, ci taxele aceste enOrme sunt 
necesitate de inlreţinerea cluburilor, a 
clădirilor, a bărcllor, etc. Rispundem ca
tegoric: nu. Sunt chelt\JeH, este adevă. 
rat, dar ele nu dictează taxe atât de ri
dicate. Aceste taxI I<IN fosI ~i w."l dic,. 
lole de cătr( ccmduCăJoTii minorita,.i td 

fIIIJiwII....."r-__ • ... ,. ..... .-.- . 
La toamnA 

Co să i facem o surprizii cole
gului de redactIe care Se scunda. 
Uza pentru cii strandul n'ufost inci 
pus la dispozitia publiculuJ, publi •. 
cărn următoarea anecdotă: 

Doul tipi stau de vorbă: 
- In A.merica au fost prezentate 

noile modele de costume de bare, 
confectionate din frunze de arbOl'.~ 

- Foarte bine - răspunse al 
dollea Insi afunct numai la toam"a 
mă vofu duce la ştrand ... 

- De ce?' . 
- Pentru ci toamnll foate frun" 

zele cad 1, .• 
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Nădlac 

- Cititorii au ob~ervat în nu· 
mărul trecut o serie de greşeli, aşa 
încât abia s'a putut întelege ce·a 
fost scris. Rug~m să ne ierte. pen
trucă nu noi am (ule~, cu picioruiş 
materialul, ci tipograhi. .. 

- Ma că nhallgoş" se mai tine 
şi micuţJl bErb::-ct1ş, b:,;d Gyoior
gyica, li umb:â gura, mal r3~ ca 
moara lui Ghg(l, că dară, nOl am 
fi nişte pierde vară. Dapu' ce crede 
el, că nQi ni·s d'aceia ce ne s~u· 
turăm pe picioare când trecem 
prin iata casei din co'ţ, in~Vd_ stă 
o nană Catita? Sau are clUda pe 
noi pentrucă nu lasăl!1 î~ pace pe 
Popa Nicolae? Nu·) mmlc. mai 
vorbim noi ! ..• Până atunci, astupa· ţi 
guriţa 1 •.• 

- AI dracului de şmecher e 
Cornel· COIlsliierul. De câie ati v:ne 
dela. sai aş cu coda, îl aşteaptă in 
uliţă totoaica ceia ••• 

Hei, da cu .,biticlilC dela capa
tul de cucuruz, cum stam? L'ai 
răpălH? • 
. - Le mai lipseşte ceva ,. plu· 
gări1elor" noastrf, ca sa fie ... 
doamne. E vorba de .•. lopată (r-!l
chetă de ter.nis probabil!) si acoio 
undei ..• îngrădit, (teren, nu ?) .•.. 

".Un fluer de salca, să ştie merge 
cu .,biţicli" şi încă ce ? •• Nu vă 
trebuie ? .. 
~ După ce·a chefuit şi s'a îm

bătat bine, pocaitul Laza, Roman, 
la birtul lui DrâgtC'a (uite că-ţi fa
cem şi d·tale, baei Mitre-, rec!arnă !) 
s'a dus la Guga, de unde a cum· 
părat 2 Kgr. ciocolată pentru a le 
duce unei totoalct', simpatia lui. De 
dus s'a dus el, mai aies că era 
Sâmbătă seara, dar cum era cam 
"Kruppa a adormit şi. nu s'a ~rezit 
de cât Dilmlnecă dt[I'Ilneat~. cand a 
plecat acasă, fără ciocoiattt, in loc 
să se ducă la ... adunare! 

- Nişte domnişoare (nu le ştim 
e numele, că l-am publica 1) au fost 

la 19riş la slintlrf'3 Casei Cultura It>. 
şi au fost şi 18 blnchet, unde au 
plătit câte 50 lei. fiet;.ilre. Pent!uc~ 
să .hăznălească" mancarea ŞI sa 
nu se prade, au iaceput să mânce 
carne cu ... cârnat. Una mal .hun
tută'" văzând că celelalte sunt prea 
,.hărănafice·, de frică că n~-i. ră
mâne nimic, s'a apucat să manance 
"popricaş· cu lingura .. 

... Ce ti dom'le şi cu fetele astea, 
când dă strechea în ele! 

- Hei, Mik1oş, noa nu că abia 
aştepti zilele de 3 şi 5 Iunie să ne 
vedem la curte? 

Dapu noi 1 ... 
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Hălmagtu 

Linişte şi pace-i pe la noi ... Nici 
călugarl, nici mănăstire, nicf mat
churî de box şi nici bătăi. Nimic ni. 
mic !... Numai bietul L8za.rut ,i cu 
taică stiu se plâng că-1 secetă ,i nu 
ploaie, insll 8ceasta nu-i împledecll 
Sll nu·şi stropeascll, in fiecare zf, 
stomacul cu câte 5-6 sticle de be
re... După aceia lânguiala incepe 
iftrăş: vai de noi, ii seceta. şi nu 
ploaie L .. 

AUceva1 Altceva, nimic f 

Bravo! 

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

eftine R 1 B la _ e S la ura n lu ut::ure,li, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

ŞeiUn . 
- O fată cu stare (N'o spune pe 

nume lvane!) de bine ce I crescută, 
nU'şi mai vede nici lungul nasului 
imbracat. se vede în piele prea groa. 
să pentru a simti că nu se face 
să.şi bată joc de feciorii săraci stri
gând după ei ... "sărBntoci". Dacă 
numBi atâta iti poate capul, zadar~ 
nic te mai lIfă1eş1i" tet to 1 că al a
vere. pentrucă pe lângă ea, iti mai 
trebue mulle, pe cari ni se pare că 
fiU le Bi... Cei .şapte ani de aca· 
să". 

- Tragedia I!dascălului unit" s'a 
terminat mBi curând decât ne-am pu· 
tut fi aşteptat. Dăm pe Scurt conti· 
nutul ei interesBnt şi plin de Invăt 
pentru toti acei cari se deplasează 
Într'o comună străină: 

ACTUL 1: Aparitia eroului, evând 
o mină cât se poate de Încrezută 
şi agosan!ă, secondat fiind de o 
persona1itete unită suS pusă. Dove· 
direa acestor calităU ridicole in di· 
ferite Împrejurări: pe stradă unde 
nu saluta oBmenii, in birturi pe cBrl 
le frecventa des, cu ocazia balulut 
dBt de corul din 19riş etc. 

ACTUL 11: O mică idilă de dra,' 
gosle in saloanele eroului cu o fată 
de Uiran, Incercarea şi insuccesul 
de a cuceri inima celei mBi bogate 
fefe. 

ACTUL III: Aici incepe tragedia 
adevărată 1 

Tamponarea eroului in regiullea 
maxihsrelor de către un servitor. Da. 
rea în judecată pentru purlare de u· 
nlformă ofiterească fără drepturi. 

Diagnoslia corlştilor pentru pre
tenziuoe8 eroului de 500 de lei din 
fondul Corului. 

FINAL: Eroul pleacă cu coada 
'ntre picîoafe, smerit şi resemnat, 
de unde a venlt. 

... Ce constrat intre cum a venit 
şi cum a plecat 1 

Brad 
- Pela Br-ld este jale multă; 

bica dela Riblta şi-a deschis mihel 
pe Valea Luncutei. Să vă păzili de 
el ca de foc. Când umblă să vă 
facă ochi dulci şi vine pela voi pe 
acasa, cu apa r.:locotirâ 5,H opă.ili 
şI să-i arătaţi uşa. Să nu stati cu 
el de vorbă căci e ca şi COCoşul; 
una. două te şi inca~ecâ. Seara la 
culcare să nu uitati sa ziceti: "şi 
D4t~păzeşte pe noi de bica dela 
Ribita·. făcând aşa veti evita sur
prizele. 

- Unul, la o serbare din Mes
teacăn, a spus că el s'ar da la 
bătrâna unde stă, o simpatică dom
nişoară brunetă. Şmecherul, nu ştie 
că celor ce ar mânca carne mal 
bătrână le stă la dispozitie în parc, 
una pusă pa lant. 

- Negresa depe strada Rahovei 
a spus ca ea numai când aude de 
"Bravo", se spărie mai rău ca pur" 
celuI de cuţit. Oho, puic:ăş până a
cum încă nici nu te-am pişcat cu 
nimic! Ce va fi mai târziu? 

- fluturaşu\ albastru, nu mal 
vrea sa-şi (Unoască colegile de 
ş::oaIă. Dar lumea bine ştie că dacă 
biata Coltgă face ce face in lumi
niş, apoi şi fiuturaşd nostru face 
multe dar mai în .. tufiş. 

18 purcel 
o scroafă a unui locuitor din Ghi. 

oroc, a dat naştere la 18 pur.:ei, din
tre c<lri 8 sunt alăptaţi cu biberonuL. 

Aştia 8 vor ajunge desigur mari 
politicieni ! ... 

Gurahonţ 

- Celebrul nostru CarabEseu, 
săplămâr:a trecuta a lipsit de acasă 
trei nopţi dearânctu!. Mamasa il în
trE.bă unde a dormit puiul mamii 
de nu a fost seara acasa? 

- .Noa. nu ştii dta. câ eu SEara 
mă duc cu vaca la păşune şi ca s'o 
hrănesc m3Î bine ramân cu ea toaiă 
noaptea (fiind ziua musca calum
b lcâ) şi dorm la paie 1" 

Urmărit P3S cu pas de mamă'sa 
il surprinde intro locuinţă, închi· 
riatâ în Gllrahonl, În tovărăşia 
cuiva ... 

- ,.Asta-j vaca, pe care o gri
j<ş!i? întreabă mama? - Nu, e 
logodnica mea, hl raspunsul. - Deci 
amicul nostru a'nceput voÎ3jul de 
nunta înainte de căsătorie. 

Rămâ.:.'1e să stabilim cine va fi 
duduia, viitoarea sotie a d!ui con· 
tralo!' de paie ,.dela C. A. M.a 
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Igrlş 

Se soune din sursfl de incredere 
că 'n Igr:ş cineva ar fi dest.his o 
casă de randes-vous, peniru preteni 
şi verişori. 

- Un domn străin de Igriş, fiind 
in vizită la o vl:!rişoara a sa, pleacă 
spre Timişoara. dar rătăceşte înh'o 
crâşmă În Sânicolaul- Mare, unde 
intrebat fiind de cineva - dacă piea
că la Timişoar;t', a spus: - ,.Nu 
sunt prost sa plec la Timişoara, ci 
mă 'r.torc la 19riş undt>·mi ... pică 
ceva!" Ne 'ntrebam: Ce i·ar fi pu-

·tut pica? ? ? 

- O delegatie din Camite!ul de 
conducere a Casei Cullurale d'n 
19ris a plecat Ia Timişoara spre a 
invita diferite persoane tnHcante 
la ziua sur-tîrii Casei. Toti deleg~tii 
sunt prezentii 1a tren. in timpul ple
cării. UJ domn del€Q:it sub motiv 
că mai trebue ... să telefoneze cuiva 
pleacă 'n oraş, piBrzând trenul. 
O.ue-. telefom:1 a fost cauza, ori 
d·na cu .ringli"? 

- In ziua de 12 Mai, la cârCÎu
ma lui Nicola din Sânicolaul,MJrf, 
a fost un mare scandal intre pri
marul 19r:şului şi unchlul său Iavan 
pentru ceva bani provenili dintr'o 
succe ~iune. 

- Pensionarui igrişan de la C. 
f. R. nu mai voeşte să fumeze alt 
tutun, decât dela Luca, cumpărând 
regulat câte 8 pachete. 

- Un domn, care se crede cine!' 
va, a toastat la banchet fără a fi 
cerut voe şi chiar inaintea şefului 
său Ierarhic. 

- Un medic din Periam, politi
cian de zi, a amenintat pe notarul 
comunei cu mutarea. Oare de ce? 

VILHELM HAMMER ŞI FIUL 
.Cel mai vecruu magazin din Arad de bi~r 

I 
cidete şi maşini de cusut, cel mai eftin 
izvor de cumpărare de părţi de bicîlete 
şi guma, AR.AD, Piaţa Avram Iancu 5 6 
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luăn Nojiţă scrie: pide 
Iacă ma tăt I~ fie 

. ~pecuiit 10 ca j deci 
In dueeanu gOI fi /JV 

şi e şi ge ş~nlf p~ u 
",ai S~llU m mal 
tr.â;;a a/asta 'ZUI 

tar:e gUII Of; iei' 
, • dacd umblu, _ ) 
'~', bar.u ş;el rl 01 

n' am gdsit una buna numa 1. p 
roc inge on popd 2i şlela ung Aş 
so dus la spaiţir cu doauă/ei.;' ce 
nit. Noa numa când Sd • in I 
popa mai faind cu fecile o , aşin 
altă fata şa făcut urât şi EI . ffill 
şînit ia popa în barba gi abI 'e OI 
putut şterge popa cu gIO/g/aţi Nu 
jâbu gl la ffverendd. Că şlo ~ 
vut fala cu p:;pa io nu şCiu i' ~ 
Intrtba nu PUiili ca treb! sa 
Arad CII. vilanyoşu da lucru făd 
nil poace fi /0 nu vrea sa /Il( ,. ' 

în treaba lor dapll ge aşeia ~d:şt 
gângl ca popa al trebi sd m ':\18 

cească on plc scriptura ca g: 
io dato statll când 10 !ăcUi 

- O fast ma mai [li 
voarba bjfrâlzias::ă şi o sp 
/0 mal nu.ince Voarba şela 
uomu carle umbUJ mult cd ~u,c 
ca banll. şiei rău. Numa mi! I:diştl 
spus domnu drector ,d amu ,c.u 
mal ZiŞlf aşe Că dard lumea :del i 

. derUzat şi so fdcut mat si}, I 
Ziş/e domnu drector că am~ g 
ca uomw. umblă ca suta Şi as. 
miş:a og{că fa/şa Apu li g.r' 's 
am umalat sf 10 co stiM Je n al 
1112 mam îmbătat ei cap da: 
pututo marita cum sa zişte ţ 
noastd. 10 gâneesc cit mai 
mdrita o jilfă bătrâna şi r 
vere gtcât o suta el QŞ:tli 
Dapu nut bai wi baceo in 
cărzţdlălfa la domnu drec(or 
vitt gângi şî' voi sd nie li' 
Gboltmenfll. 

Vfnga 
O duduie bulgârilă t care 

dat mâna cu "Bravo 1", vă' 
nu se mal mărită. a ince:put, 
reci:ima că are pftitori ioal: 
atât din iară, cât şi âîn stră 

Rugjm pe duduia, a;c ... r Itil 
scurte, căci dacă ar avea 
un petitor s'ar măritl, sau Inel 
că mal aşteaplă să mai pl 
ceva din comertul ce'i face 
cu ouă, lapte şi pasări, 
mânâncă numai ciurbăăa. 

Ai auz\t cău.? 
, .. La Şebi~, cole amai SUB dt 

mare a inceput vânătoarea de 
dar de fiecare căprioară împ" 
plăteşte 200 Iti a~a cum I e 
Baco!}? ipiu 

'. Unul de pe aci de pe i', 
a fost chemat acasă de O 

când a ajuns acolo n'a găsit I 

cât o pisică? e t 
,.Toth lanci din Radna 1rU une 

soare cu o doamnă tare drl 
fără Bă se gândească la cel pe gel. 
. nenorocit? (Mă neică, mă feri leit; 
prie niciodată n'o poţi clădi pt Co 
cirea altuia!) 

• MUruţ din Semlac - cinl e. 
noaşte? - cel ce promite d feri 
toreşte cu servitoarelt. a in '1 
vândă jumătate de vagon de .. ! al 

,brutar dându·se drept func\lo> ofe 
tobusele CFR, insi n'a reu~il pul 
Beze decât UD sconto de... 21 
. . .La "fabrica'" din Bocsig , t SJ 
tare falnă care a voit odată O] 
runee inaintea trenului când ~ rad 
pol. iar acum tare-i »ţanţoşă' 
lele dela sandale? 

~------------------------~-::------~~~ -~-_.-. 
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pldem!e automobillstă 
~ fiecare zi apar automobile noi. 
~eci şi imbogăjiti noi. De unde 
fi IIvând bani, e un mister. 
Pe unul dintre aceşti proaspeti 
~mobilişti, un prIeten il intreba 
i zilele trecute în fala adminl
eliei financiare: 
_ Ascultâ, şUi e'am găSit un 
~obil de ocazie. in foarte bună 
re pe care sunl gBta să·1 cum
I. Aş vrea Însă Înainte să le în· 
l ceva; fu care 8i outomobU, 
I in măsură să ştii când posezi 
nsşină din 8sfea. ce te costă 
i mull: benzIna. uleiui, cauciu
~e ori asigurarea? 
• Nu, spitalul !". veni sec răs
sul, spre dezolarea aulomobi
tlui in respectivă. 

fără. .• şi fără •.• 

Coloratura ... 
Mărturisim, n'am fost la specta

cole date de opera din Cluj, numai 
ace~ fui fapt i se datoreşte lac.na, 
pe care o complectă.n mai jos" in 
materie de Mrfeală şi clevetire ... 

Dlici iată: 
Se yurbeşte că un advocat a că

rui sotie nu prea straluceşte prin 
multe cunoştinţe în materie de cut
tura generala şi mai cu seamă mu
zicală, - a fost cu ea la una din 
reprezentatiile operei. 

La un moment dat avocatul ade 
mi rând glasul unei cânterete, eseI a
mă: 

- Admirabila coloratură are cân
tăreata asta L 

- 'Porcule! - re:plidi SOfia -
mai b'ne ai asculta la ce cânta decât 
să te uiti la corpul ei 1 

Flagrant deUct 1... 
Pe scena Teatrului Comunal, se va 

reprezenta Luni seara, comedia bulă; 

"Flagrant delict..· de Bisson. Comedia 

va fi jucată de turneul Teatrului Naţio. 

nal din Cluj, condus de apreciatul artist 

Dimitrie Moruzan 

Bilete la Diecezană şi seara la casă. 

NoutătI pentru varA 
la Cirma 

1. Eisele 
Mode ~l te x t fIe 
Arad, Str. Meţlanu 

No, 2. Preţuri ieftine. 

I~dlştii S1!nt conelernaţi de buna 
~:iie şi humorul d·!ui Vaida- Vee, S'a deschis dar se închide 
i 

I!ltbat când vine la guvern, d·şa a 
t1QS (1. flegmatic: 

magazInul de stlclărll şi porcelanuri 

• De CII să mai viu la guvern, 
i am guvernul meu? . '. Nu.mi a. 
i gu\'ernul li beral toate ideile mele? 
~diştii i şi zic: 

Et4 nest Sch,vartz 
. Care va să zică rămăseserăm şi 

idei şi fără guvern? ! ••. 

fi glumă? I 
A. rad, Str. ltleţianu colţ cu Piaţa A.. Iancu 

Unde s'au pus în vânzare totală întreg depozitul 
in de/aii şi engros Mobilierul de prăvălie şi insta
lafiunile vitrinelor de vânzare, localul de închiriat. 

:a svonil prin oraş şi gezeleJe 
,rlns svonul, pe urmă, se spune, 
~at oficial, că in noile bilete 
dare Întroduse de căile ferate,. 
',Irecut şi AraduJ. .. 

Unui porc în pene 
de păun 

E bine. Dar e şi un rău: cu O
E bilete circulare vor călători 
~ cel ce vor Sft se dlslreze şi 
!ei ce vor să se aprovizloneze. 

N am să fac pe D)'ogem 
Ca să-ţi spun vre~o 'nţefepciune 
Şi-am să ţi spun ce sţmne lumea 
Că eşti "cui" de stricăciune. 

I 
~ 

Mare Asortiment În 
şanda le' de vară Ja 

Când te admite lumea bzmă 
In societatea ei, 
Tu te crezi că eşti Adonis, 
Făcând curte Ia femei. 

RA.TII Şi 'ncrezut , nevoie mare, 
Ce mai vorba ca să ţi spun? 
Tot păIăvrageşti intr'una, 
Tocmai ca un biet nebun, 

fi APPONYI 
A RAD. 

I 
riţia cheJnerulul 

Ai pus gând de 'nsuratoare 
Şi eşti amorezat tun 
Dar te râde toata lumea 
"Porc in pene de păun" ~Inerul esle un om care desfupă 

~ pe care le golesc altii •. Ion Topor 

-----------------------------------------PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD 

13620/1937. 

PUBLICAŢIUNE 
Se aduce la cunoştinţa celor interesati, că Primăria 
ipiului Arad, 

In ziua de 15 Iunie 1937, ora II a m. 
e in biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, a doua 
bne publică cu oferte închise şi sigiIaJe, pentru întreţine
~gelor de turn până la finea anuJui bugetar 1937/1938. 

~
iCitatiunea se va fine in conformitate cu Art. 88-11 O din 
contabiIifăţii publice şi potrivit normelor de iicitatii în 

e. 
Plertantii cari vor participa la Jicitaţiune vor depune odată 
~ila, în plic aparte şi o garantie provizorie de 5% din 
lOferită în numărar sau efecte garantate de Stat, iar oferta 
l putea face numai in baza caefului de sarcini şi a condi~ 
ft speciale, cari pot fi văzute în camera Nr. 59 a primă-
~ orele de serviciu. ' , 
~rad, ]a 25 Maiu 1937. c • .. 

7 

T'pete justificate 
Un statistlcian a calculat că orice 

prunc care se naşte trebue sa plă
tească Statului şi comunei in curw 

sul vietii sale vreo cinci sute de 
mii de lei ca dări directe şi in
directe. 

- Atunci nu i de mirat că tipă 
aşa când vin p2 lume săracutli. 

Românii tac? r 
Se ştie că pe Str. V. Goldiş Îşi ar. 

aediul aşI zisul club .,Lloyd" unde Bunt 
de-Ivalma români - lIbori profesioIlişti, 
functionari şi ni~se pare chiar militari -
şi minorifari. 

Firma acestui seleci local de distractie 
esle scrisă Într' o românească pocită. Iată 
textul: 

Sor-Ielale Llo~d Arad 
Dacă membrii români nu pot face alt

ceva, cel puţin să se 'ngrij ;aacă de co. 
rectitudine linguistică a firmei... nu de 
altceva, dar ca să-şi justifice astfel ca. 
litatea de membri! 

Ah, politica fu. 

- Primarul din comuna Zărand, pro
babil ca Iă şi arale... puterea, trimite 
unui domn ofiter următoarele rânduri, 
pentru aşi proteja un consătean: 

Dlui Major, 
mult stimate D.le Major, Vă rog foarte 
mult să fiţ aşa de buni 54 14sal pe sol. 
datul Crişan Iacob pe siJrbdtori, în 
schimb, voi conecta eu persOHol cu per. 
Ioana D. slră, cu speranţă că ce,erea 
mea va fi satisfăcută, vom vorbi per
sonal. 

(L. S.) 
Primari 

(ss) Coste Gligor 
Zărand 

Iar, ca post scriptum, adaugă: 

Domnule 1IJajor, le rog să mil 
înbreci c" haine noi Vom mai Vorbi 
Hoi le rog să vă înteresaţ de Domnul 
Prefect groza sau de Dl. Primari CalM 
cine eslă primarul Coste din Zdrand. 

Primari 
(L. S) (S5) Coste 

NOTĂ. Originalul acealei capo d'oper. 
politice, il ţinem la dispoziţia cititorilor. 

EpigraDle 

Pag. 3 

Unui antagowst, car. 
vrea să se insoarechiar 
cu o prietană a mea~ 

viiduvioară. 

Că te-nsori cu Adelina, 
Asta-i treaba ta şi a ei, 
Dar mă·ngrijorea::a ava: 
Cum vom duce l'iaţa'n trei? 

Unui poliţist, care pe 
mulţi a trimes lan'fi· 
chisoare, ia!' acum e 'fI 
el arestat. 

In cariera ta de "sbiru 

Pe mulţi-ai trimis la'nchisoare 
Şi de·acaia nu mă mir, 
Că şi tu azi eşti la .racoare. 

Unci Încrezule, sau ... 
lhelului tichie •• 

Eşti deşteaptă lucru mare 
Şi eşti stiaşnică de gurd, 
Dar e greu când speli la rufe, 
Să ţi mai faci şi manicură . 

La căpălâiul unui prie
ten mort. 

In cosciug vazâlldu-I, 
Am ramas patruns, 
Că numai pri'l moarte, 
ffCeva" a ajuns, 

Rustic 

Unei profesoare, can
didată la eXllmenul do 
capacitate. 

Vrei sa iei capacitatea? 
Nu e lucru simplu a:::i! 
Căci să treci tu, ca femeie 
E nevoie'nJâi sa ... ",,;:.~t 
(8. V.) G Ţepelea 

Unei Domnişoare din 
elită, care nu se as
tâmpără, 

C'un Controlor calatorind 
Te vad atât de des 
Şi toata lumea î'1ţelege, 
nCă' s multe de 'nţeles". 

Unei văduvioare cu •• 
drept de voi şI cu •• 
frllctul dragostei la sân. 

Tu 'mi spuneai mai înainte. 
Că pe Nicu - a să-I ffvotezjU, 
Iar acum, când sunt alegeri, 
Ajunseşi ca să "botezi .... , 

Unui ~finjstru. Întors 
d.in misiune fără re
zultat, dar cu ... un bu .. 
chet de florl. 

S'a 'ntors curând in tara, 
Intr·o zi senină făra nori. 
Iar rezultatul "misiunei" 
A fost doar "un buchet de flori". 

Unui Şef... fără şefie 

A plecat ca sa se plimbe, 
Tocmai pela "CAP MARTIN" 
Fiind-că cerul lui politic, 
'N ţară, nu prea i "senin", 

Celui cu l .. gea .. Tu. 
rismu)uj", care va. 
pleca curând in o
pozife. 

Trecuşi O lege'n Parlament, 
Ce fu ~'otata în "mutism· 
Si legea- i cu efect dracan;c. 
Că toţi veţi merge în • turism " 

Ion Topor 

, .~ 

-,1 

.: 
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Pentru Gloria" 
" 

--------~~~~~~-===~~~ 

l Azi ştie ori HOSZPOD AR vo~se~le şi curati 
şi cine că mal bme A RAD, 
strada stroescu 3 I Strada EuJ.lnesCtl3 

Lansând lista de subscriere pentru 
adunarea fondurilor necesare angajării 
1lnui antrenor pe seama .Gloriei" nu 
ne-am făcut deloc iluzii asupra rezut
tatl.llui: adică. n'am aştept, cu sertarele 
meselor deschise incurgerea banilor. Din 
con tril - am a~teptat să fim înjuraţi , . . 
pentru treaba aceasta. O mentam Şl o 
meritAm. Cu toate aceste perseverăm, 
]ăsând lista deschisă .. , Şi avem motivele 
noastre să facem lucrul acesta. 

In primul rând, ţinem să verificăm 
sportivitatea românească a acelora din-
&1,... ........ 1 .... ..,a ... _ r-- .. :.-a- r~-x.. --~.- 0 1 ..... 

rişti cari atunci când Amefa a fost In
tr'o' situaţie asemănăklare, n'au slat la 
îndoială ci i au alerg4t oarecum ajutor ... 
Cine sunt aceia se ştie, astfel că nu in. 
sistăm asupra lor, iar fapta lor vorbtşte 
pentru ei ... 

In al doilea rând, ţinem lista des· 
chisă pentru că sunt o serie de oameni 
cari atunci când ,.Glorlei" i-a mers 
oarecum bine s'au amestecat unde nu 
le·a fiert oala, iar acum, când "Gloria" 
este in pană, SD lapădă de ea ca Petru 
de Hristos inaintea cântării cocoşl:lui ..• 
Suntem siguri, cII după ce "Gloria 14 va 
eşi din impas, vor fi din nou alături 
de ea, amestecând o. cioarbă la care nu 
se pricep şi care fierbe intr'o oală ce 
nu.i alor .... dar pe cari, de~igur, nu.i 
va vedea nimeni dând un ban pentru 
ridicarea din nou a .Gloriei" pe care 
o urmărim prin lista noastră ..• 

In al trei1~a rând ţinem deschisă 
-lista, pentru a vedea până unde merge 

judecata stupidă a oa~eDil~r .•.• Inalnt: 
de a motIva această afIrmaţie, ţmem sa 
precizăm, că nioi un membru al re:iacţi~i 
noastre, n'a cerut - personal - ~ela m
meni să subscrie bani pentru" Glona". Am 
fost interfelaţi: "Ce vreţi cu lista voa
alră acum când nimeni DU IIi mai plă
teşte nici cotizaţiile lunare ]a • Gloria IC ] 

Ce-am fi putut răspunde la o asUel de 
intrebare? Nimic! Dar s'o analizăm pu
ţin. Sunt, va să zică, indivizi cari din 
cauza unor eşecuri. cari ii pun situaţia 
În primejdie, se retrag, se îndepăr!ează 
de ea ca şobolanii de pe O corabIEi ce 
se scufun.dă. Ă~tja zic cA se răsbuna .• 
O fi. dar nu 811 răsbună nimeni pe un 
om bolnav... Se ştie că nici un con·. 
damnat la mo arte nu este exe ;utat dacă 
eşte bolns'\": 8e face totul ca să·şi le. 
câştige sănătatea lfi apoi e dus la spaa. 
zurătoare... Deci, normal este, ca acum 
când Gloria Oi eF. te bolnavă - ca să 
zicem ·aşa - toată lumea aă Bară în 
ajutorul el .'0 vindece şi odală .vinde~ 
cată sl se facă procesul celor vmovaţt 

, r" A d şi ei sii. fie daţi afară! '. Ne acan u-sc 
lucrul acesta, pe lângă distrugerea "Glo
Jiei- se aduce o puternică lovitură spor· 
tului românesc: se distruge 1lD club ro
mânesc şi în acelaş timp, se contrlbue 
la Întărirea unui club minoritar. Or vreţi 
un mai prost certificat dat românilor 
din acest ora, IIi judeţ? Minoritarii ju
bilează şi se bucură de pe acum: el 

NU vA PIERDEŢI TIMPULl 
cautind in ziare ,i reviste articole cari 
pomenesc numele -dvs. sau tratând prob~ 
lemele cari vă interesează, căci o insti~ 
tuţie special aeati. ,i bine organizati. 
pentru aceasta poate face acest lucru mai 

bine şi mat ehm ca dvs. 

"Servlclul GazetelQf" 
Agenţie internaţională de presă şi publicitate 
Directori: Emil Samoilă şi Th. Iorga Bucu~ 

• roşti Str. Sf. Constantin 24. Telefon 3-16~15 
vrmArqte tot ce se publică în cele circa 
1400 publicaţii din R.omânia,. _ ia~ 'prin 
intermediul celor 102 agenţit slmdare 
din strainătate, tot ce se scrie în presa 
din toata lumea ,i procură taetud de 
presa asupra oridrei personalităţii sau subiect 
Cereţi telefoni~ S<lU in scris prospecte li
lJluritoare sau o proba gratuita de o sip
thuinâ. indicind subiectul care vă intere~ 

seau. 

abia aşteaptă să vadă insuccesul alţlunii 
noaslro, ca să·şi bată Încăodată - şi 
sângeros! joc da noi, de tO\' ro· 

De inchiriat CroniCQ ml!dit 
2 camere, bucătărie,' şpaitz, cori· 
dor de sticlă, toate nou zugră~ 
vite. Adresa: Bdul Reg. Ferdinar. d 
No. 26. 

mânii. •. 
Ce situaţie tristă! • 
.• ,Cu toale aceste, ţinem lista, cu cele 

două subscrieri, - a noastră lji a bra
vilor tipografi ai Diecezanei, - des· 
chis! ! ... 

Pentru "Gloria" 
1. Redacţia. "Bravo!" 500 lei 
2. Lucrătorii Tip. Diec.. 200 Ici 

Total: 700 lei -

Spec:tac:ole 
Luni 7 Iunie orele 9 seara. la 

Teatrul Comunal, Opera Romllnl 
din BucureşH, in turneu oiieial, 
va cânta "T O S C A", operă de 
Puccini. 

Rileote la Oiecezană. 
""'4# fIttIttt ,~~ "' ...... ,... _ ............. _ ... ---

Sus sau jos '1 
Prlmdrla a făcut o treabă bund, 

dar tare ni·e ttamd să n'o compro
mită subalternII... şi •• publicul ex
curs(onlst.. Este vorba de casa 
dln(r'una din cele trei insule de pe 
MurEş, casd fdcuta sd Jle adăpost 
celor dornici de tscursii dllPă o 
sdptământl de munca. Ş~ iaM cum 
devine chfstla: 

MIercuri la şedinţa comisiei inte· 
rimar" s'a pus problema: 

Unde sdfte addpostlţt, peste noa
pte. bărhaţli şi unde femeile? Adică 
e bine ca bdrbaţii sa te gdzdlllli 
la eta; şi femeile ia parttl, sau 
bărbaţii la d,njo$ şi femeile la din
sus. 

Unii alt fost peniru aşezarea fe
mello, deasupra şi a bărbat'lor din 
jos. Alţit au fost 'pentru . viceversa. 
cdcl aşa-l natural.. 

Numai Popita a avut a Idele a
parte .•• O Înr(glstrăm ca sa se va
da cd suntem Imparţiali. El a spus: 

- Ba mai bine sa fie ameste
caţi 1 ..• 

Credem că nu mai e n,vole să 
precizăm fllul în care a fost pr'· 
mită plopllnerea lui Popi/a ..• 

In schimb, nu ne putem răbda 
sd nu comfntăm puţin chestia cu 
sas şi jos ... 

Soluţla normală. este cea natura
ld, adiCa femeile la ... parter şi băr. 
hatit la etoj... Insă ce se'ntâmpld 
dacd întl'o bund noapte la parter 
• > u· • ',"W .- .. 

pdtrunde o ceatd de şoareci, broaş
te şopârle sali şupi? Sau - Doam
ne apd/ă! - vine o bandă de pi
rati şi fura pe reprezentantele se
xului flumos? (In paranteză să li' 
zis, barbatii insuratt ar suporta cu 
pLăcere faptul, dar ce te laci cu 
cel neinsurati il) Sau sd pllnem ca
zul ăI mal bun: un bar bat se .rd. 
tăcEşte" la parter şi.. noaptea pe 
'ntllnerecu' I plpdind cu degetu'... ni
mereşte lângă alta decât cea spre 
care pornise? 

JntrtbărUe aceste, transforme. te in 
argumente, ar ti pentru plasareafe. 
meilor deasupra, adica la etaj. Şi 
poate ar fi mal bine aşa, deşi nu 
e natural,.. şi unde mai punt, ca 
între bdrbaţl se poate găsi vreun 
urmaş Ideologic a lui Romeo şi sd 
se ca ţt. re, pe scara de frânghie, sus, 
pe ... acoperişuL case!. ca sd fie tot 
el deasupra?. Şi,' din greşald, mal 
poate nimeri pe vreun geam ch 'ar 
in etajwl periculos 1... Prin urmare 
laT e gata buclucul J ••• 

Ce~i de jdeul dar jI 
Mdrturlsim că n'avem nici o so-

lutie la lndemând ... Ldsdm deci esi
rea din aceasta dilemă, Pt. seama 
primilor ,scurs/on/şti sau. . sub
scrtem propunerea lui PopJţa... a· 
tunel ştim, tel puţm dfla. inceput. 
să nu ne aşteptam la surprise I •• 

Turi St, Wekeend 
w. t 46 .. 
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Sarcina şi igiena ei. 
Cetitorii sti IIU·şi închipue că t~ 

vorba de 1/re·o porcărie. Am alt~ 

de m~i sus, pentru a t7 ata în areşl 
ticol dIVerse anomalii şi fenonrl'~ j • 
legă/urd cu sarcina. Toate actsle ţir, ~ 
descrise şi studiale obiectiv, şi De' 
şWnlifice. .... , 

Pentru ca să existe o sarcin4 ÎM I ~ 
Jabil e necesară o fecundare. C~m 
&"'."""j'ru.: ... "" .... _ ..... _ f" 

Individul se naşu, sau vine Pl ; 
gol, pU$c4 

După naştere (aie ;.,.tr'o socitla~ 
mUd stat, şi imediat, având î" I 

funcţiunea aces tei societăji, se J~ 

deaw cu anumite sarcini. Astfel ~" 
gat s4 se vaccineze, s4 frecvenltzt 
5urile în vă Iămâ/ftului primar -'1 

bine ar fi da.ă 100% din o 
s'ar mărgini n.umai la .. acest ~I 
să facă instruc/ţa prenulItar4, a~ 
mata şi însjJrşil vine cea mai il! 
fază a sarcinei: individul astfel I 

morjozat îşi eomplectează evol11ji,' 
cea de cet4/ea» plătitor de dare, AiI 
din urmd sarcini! are O mullin~ 
complicaţii simptomatice, cu car. 
acute, dar în urma multelor SJUdi;. 

ajuns la conclwâa, că acest 'CI 
acut tinde din ce in ce mai ",.iI 
a deveni cronk Crizele - fina ... 
simptomul cel mai clasic el w 
sunt molmte, însoţite de secllel!rl, 

" bătăi de tobd şi actul final: 111 

celui îJtsărcinat.. Prinlre aceste si~ 
se ~ntercalează: insomnii, gesturi T( 

ca acele ale nebunilor, de Il SI, 

la buunare, coşmaruri teribik ~ 
ca: perceptori, jandarmi, poliţie, ,j 

peste cari sunt Întinse imense rit 
c~ coloane de cifre astronotIJu;e, t"~ -
cîjre de ajaceri· elc. Foarte pll 

iată ,,4 am terminat cu simplo","; 
generală a sareinei Igiena li: 
trafa-o şi mai pe scurt, doarm 
atât de complica/Ci; iată: 

Cetăţeanul însărcinat de dări: 
se nască pe pCimânt ci în luul, 
vre un alt corp ceresc. 

Iar acel care are curajul s4 ÎK: 
eu vitejie aceste dureri ale sare:1 
se nas,d deadreptul perceptor, lJ1 

nistru de finanţe. • 
Dr. Flaym 

Se aduce la cllnoştlnţa ce\or interesaţi, că Primăria 
nlclptuluf Arad, . 

Mu-· 

D. NICOLAE PERNE~ 
nu mai este in serii 
administratiei 9 axe 
"Bravo 1" - Prin urm 
d-sa nu mai are dre 
să angajeze public.1 
in ... rate ,i abonaml 
precum nu poate faCI 
incasAri In contul gaz 
"Bravo !" in ziua de 4 Iunie 1937 ora II 8. m. 

va ţine i~ bir. Servo Economic, camera 59, licitatie publică 
orală, pentru Inchirierea chioscului de pe Malul Mureşului din 
faţa Uzinei de apă. 

Licita.ţiunea se va ţine In conformitate eu art. 88-110 
din Legea Contabilităţll Publice şi potrivit normelor de licitaţii 
in vigoare. . 

Caetul de sarcini se poate vedea In timpul orelor ofieloase, 
atât la Fabrica de gaz a Uzinelor Municipiului, cât şi In biroul 
Serviciului Economic al PrimărieI. 

'Arad, I~. 24 Maiu 1937 .Primdrla 

AU SOSIT!! I . Cele mai renumite deJicatese. Asortimentul cel mai bogat 
în colonlale, aroma te, brânzeturi, fructe sudice şi din Tari. 
Masline, conserve, unt de lemll, etc. - Preturi reduse. 

Iosif Kohn Arad, Bdul Reg. ferd colt tU str. Cloşca. Telefon 11-19. 

apare în fiecare 

Director: 
SIMION MICLEA 

Redacţia. şi administrl 
ARAD. Bdul Carol Ne, 

ABONAMENTE: 
In orq: 150 le~ anual 
In judeţ: 120 let anuJl 

Pentru: instituţiuni pub~ce, so: 
comerciale şi industriale, 111~ 
fi firme individuale: 1000 ..... -

__________________________________ ~----------~-t------~~--~"7t'----~--~--~·--~~-------~- h-


	Bravo_bw_248
	Bravo_bw_249
	Bravo_bw_250
	Bravo_bw_251

