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atitudinI. 

" :imtnÎ nu se mai îndoeşte de fap~ 
: că gestul nu este altceva decât o 

;festare a stării" sp!ritual~ launtric~ 
ului, Ne extenoram pnn gesturi, 

" ek ne desvaluim adevărata noastra 
, ". Vom studia - saptămână de 

'Jmâna - cum aceste gesturi, ades 
timte, reoglindesc in modul cel 

,1 • fidel îţltregul nostru eu. 
t Sunt persoane cari ridici bra
: spre cer pentru orice fleac. Ge ... 

acesta denota o emotivitate pu ... 
: ic.i, precum şi o apărare de sine. 
, tora li-e frică şi cheamă. cerul 
I Jut@!u! lor. 

Un gest contrar: căderea bra~ 
la auzul unei veşti neplă.cute, 

ta descurajare, pesimism, lipsă 
reacţiune. 

A~ observat că unii va întind 
le braţe? Par'eă le-ar fi teamă 
u vă apropiaţi prea tare de ei. 
-ta e un gest de expansiune, 
,spontaneitate, impulsivitate pu
ici, exaltare, dar cât durează 
? 
Mulţi duc braţele înapoi. E un 
de spaimă, frica de un obsta
sau teama de un adversar mai 

, un gest regresiv, e gestul ce~ 
cari nu indrăsnesc să intreprindă 
'c cu vigoare sau să susţină ceva 
energie. 

şi epigralDe . 
D-lui N. Iorga care 
editeazăJ de curând, 
revista .Cuget Clar". 

;0 pornire altruistă 
ci /aeratarii un nou dar 

'~din tot ceei scris in revistă 
ilr titlul este . .• cuget clar 

I D~Jui Tudor Arghezi 
I pentru poezia "FJori 
~ de mucegai". 
~Iiijd cu dreapta. unghia li s'a 
r [rupt 
~(rudă întâmplare, ce să·~ faci I 
sfrii, apoi, cu stânl ai inceput 
. de ce în vers tu Qşti.. • 

{stângaci 

Merite şi răsplată 

'l~ au la purtare 
! excepţionale 
are fiind notală 
rle, foarte . • . regulată 

Varianlă~Scă.deri 

,1, au la purtare 
~ exceptional« 
mai una·; prost notată 
l/iind ••• neregulată 
I 

~ D-şoarei S. E, 
Id laci aşa de multe nazari 
la aspiri decât la printi, 
cere .ă'ltrebuinţezi, mai des, 
!Un şi perie de dinţi. 

R.Oorgan 

Il SUS? 

B ra voI 

Cronic::ă dril.IDalic::ă 
Al doilea spedacol organizat 

de asociatia ziarişttlor şi pub:ici~ti
lor români din Arad, a decurs in 
nota netă a unui succes deosebit. 

Artiştii Teatrului National din Cluj 
- să mărturisim, pentru că un pa
cat recunoscut este pe jumătate
nu prea sunt agreaţi]a Arad, dar 
c:u toate că ştiau lucrul acesta, au 
jucat admirablJ, reuşind să schim
be fundamental şi in favoarea lor, 
părerea spectatorilor arădani. 

Au jucat .,femeia Statornicâ-. O 
piesa cu tendintg, deci prin defini
fie grea. Problema pusă e urmă
toarea: Are femeia care- şi câştigă 
singura eKistenta dreptul de a dis~ 
pune de sine. de corpul ei, de sexul 
sau În afara căminului conjugal? 

Dar greutatea nu consta numai 
in a scrie aceasta piesa - treabă. 
(are in definitiv, cade în sal'cina 
autorului - ci şi in a o juca. E 

greu, într'adevăr, să tred prin stă" 
riie sufleteşti ale Canstancei. prin 
ale Marie-Louisel sau a doctorului 
Jony. Şi şi mari greu dea exterioriza 
ela aceste stări sufleteşti şi a face 
ca ele să fie sesizate şi percepute 
de spectatorii din sală- De această 
datorie placuta - credem - stau 
achitat foarte bIne dna Viorica Oi
mitriu (Conslam:e) dra VJorlca Dră
gulescu (Marie-Louise), dra Nunula 
Hodoş (Marta) dnele MarceJa Borza 
şi Aur~Ua Andron, apoi dnii VanclU 
(Doctorul Jony) şi Dlmitriu (Berhard 
K"'rsal.) Restul ansamblului la Înăl· 
time. 

EXIstă o nedumerire: de ce in· 
cepe spectacolul aşa de vreme? 
Raspunsul e simplU, ca să se ter. 
mine cât mai curând, ca acei dintre 
specta!ori cari nu-şi petrec nOPlile 
prin cufenele şi restaurante să poată 
şi dormi. -Domnul elegant! 

lşi comandă cămaşă la 

• MA NEA 
croială impecabilă 
A RAD, membru la • Consum· 

7 

Muzică grea 
- I-adevărat că eşti un virtuos 

al:v;card? 
- Da, cânt de 12 ani. 
- Şi canti si bucăU grele? 
- Desigur, Unele. atât de grele 

Încat se'ntâmplă să scap vioara din 
mână cu ele ... 

BUet şi purece 
Intr'una din serile trecute, a fost 

o mică invazie de pureci 13 Teatru, 
producând o ju;tificată enervare 
printre spectatori. Cineva. de ne
caz, a spus: 

- Puridi ăştia îşi inchipuie că 
fac parte din trupă ... 

- Ba nu - reluă altul mai rău· 
tăcios - la intrare pe fiecare bi
let, a sărit şi un purice! ••. 

Intre bărbaţi 
- Ce cadou i-ai făcut neveste-ţi 

de anul nou? 
- Nimic! 
- De ce? 
_. Pentru ~ e sup,ărati 1?e min~ .. : 
- Pentru ca nu l' am făcut mC1 

un cadou de Crăciun ! 

DIn Spania 

• • 
PerceptorU • • • 

Se spune că Înainte de sărbători, 
int'l'U!:I or~şel Transilvanean 8 murit 
un perceplor care n'a lăsat in urma 
lui nici atâliH bani încâl să·( poată 
fi plătIta ÎnmormAntHrea. Un ceti. 
tean care-i fusese prieten a incer. 
cat să colecfeze banii necesari· 
pentru o onorabilă petrecere pe 
ultimul drum a fostului slujbaş al 
fiscului • 

Ajungând la un scriitor i·a cerut 
şi lui să contribuie cu vreo suti de 
IeI. 

Iată 200 lei, a răspuns scriitorul, 
ca să ingropati doi perceptorl, da
că se poate • • • 

Cum ar fi? 
La un cunoscut bogătaş arid an, 

care e foi aşa de cunoscui şi CH 
rău platitor, se prezinta in ziua de 
Anul Nou un creditor al său: 

- Vă rog loarle sii nu mă adu· 
CE; ti in siful:!tia de a spurca această 
zi sfânlă a anului aşa ci va rog -
să-mi p!iWU banii ce mi-i datorati..· 

- Cum 1 ••• Ce'nseamnă asta 
să spurci ziua de azi dacă nu-II 
plătesc datoria 1 

- Uite aşa simplu ~- răspunse 
creditorul - ,'ar conveni dacă azi 
m'apuc şi ,ă frag o bătaie soră cu 
moartea? 
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Falş 

Dnii C. Iancu şi Mărcuş se plimbă. 
şi discută, in ziua anului nou. 

Un homar îi acostează şi le 
urează an nou fericit. 

D. Iancu scoate un sufar şi H dă. 
- Mai, face d. Mărcuş mirat de 

dărnicia lui neob:şnuita, păi un 
hornar adevărat nu cerşeşte astfel. 
Asta e un hornar falş şi te-a pa
cant. 

Şi fu crezi că i.aş fi dat suf arul 
dacă nu era şi el falş? •• 

ŞI barza şi mămlca 
Un simpatJc şi guraliv profesor 

ariidan 8 devenit tericitul fată al 
Încă unul copil. In ziua fericitului 
eveniment, fatăl (de două ori) vrea 
sa·şl pună în gardă pe întâiul năs
cut şj.i spune: 
'- lulien, barza fi·a adus un fră

fior. 
- Eh, ai Întrat la apă taticule. 

Şi barza mi-a adus un frate, iar 
mimica e bolnavă de câteva zile ••• 
te· a procopsit O zeu cu famlJie nu. 
meroasă ..• 

Afară de •.• 
La şedinfa comitetului de directie 

a G oriei, care s'a finut Marti seara 
in sala mare de şedinţe a prima
riei. la un moment toli partlcipatii 
s'au antrenat la o discutie despre ••• 
electricitate şi alte chestiuni. Urma
rea fu cu cineva remarcă: 

- Aici se vorbeşte despre tot 
fi?]ul de lucruri numai despre 
.G:orla- nu!.,. 

, .. Câteva minute mai târziu sOa 
intrat in ordinea de zi! 

Bal unguresc la Bucureşti 

Citim În ziarele ungureşti, că stu
dentii unguri vor aranja un bal in 
Bucureşti. 

Informatia aceasra am văzut-o 
după ce am citit arti:olul senatoru
lui Oyărfâ; Elemer în care spunea 
că minoritarii din România sunt 
oprimati. 

Păi cum, oprimati şi studentii Jor 
fac baluri cu csârdâ; in Capitală? 
la să fi indrăznit studentii români 
să facă un bal românesc la Buda~ 
pe sta atunci când Transilvania era 
sub jugul unguresc! 

Oare ce-ar fi fost? 

An nou fericil ! ... 
Un terchea berchea intri in di

mineaţa anului nou la un bogătaş 
ca in schimbul urărilor să se aleagă 
cu ceva bacşiş. In antreu intreabă, 
din obişnuinţă, servitoarea, ce mai 
e nou: 

- Ce mai e nou? Doamna şi;a 
rupt piciorul pe scări, iar coana ma· 
re, mama doamnei, s'a aruncat dela 
etaj din cauza unui amor nefericit. 
Dv. ce doriţi? 

- Am vrut să urez stăpinului 
Dtale an nou' fericit dar văd ci mi 
s'a luat înainte. Plec ... 

Stagiunea Teatrului Românesc Permanent a[ Aradului. 
(Concesiunea Asociatrei Ziariştilor şi Publiciştilor Români din Arad) 
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Grafologie 
Urmând linia noastră de conduită 

- care. cu toate greutăţile ce ni se 
i\'esc - este de a aduce cât mai multe 
îmbunătăţiri şi inol'aţîuni ace s t u i 
~Bravo"! iubit şi urât de atăria, inau
gurăm azi rubrica grafologi,ă, codusă 
de unul dintre cei mai pricepuţi gra~ 
ta log; din ţara_ 

Cititorii noştri, cari doresc sa li se 
faca analiza scrisului, vor trimite la 
redacţie Wl sfert de coala de hârtie 
scrisa cu cemeaZă şi creon in diferitele 
momente ale zilei. Bine inţeles, textul 
nu trebIle sa fie copiat. In scrisoare. 
în loc de nume mT indica un pseul 
donism sau o iniţială sub care se ~'a 
publica răspunsul' 

Cei ee dOl'esc o analiză absolut al 
manunţita vor trimite redacţiei suma de 
lei 30 şi adresa precisa spre a li se 
trimite acasă rezultatul in plic închis 
şi pe lângă cea mai mare discreţie. 

. Dăm mai jos analiza câton'a serj, 
sori sosite până acum-

B. G. - Eşti cam leneş şi desorl 
donat Altfel fire blândă prea uşor 
influenţabil. Cu puţină voinţă totul 
se poate drege. 

Şoimul - Sbori prea sus Şoimule, 
vezi să nu ameţeşti Inălţimile nu 
prea sunt recomandabile pentru 
toţi. Calcălţi în picioare orgoiiul şi 
mândria. Asfel de însuşiri nu prea 
au darul de a te face atrăgător. 

Bruneta dela Inelt - Fii serioasă 
dudue! Scoate-ţi gărgăunii din cap 
şi vezi mai bine de treburile bucă· 
tăriei. Ai fi o soţie ideală dacă nu 
te~ai ocupa de prostii. 

Machia\·eli - Bm! Mă îngrozeşti. 
Intr'adevăr societatea a pierdut mult 
în dumneata. Mai studiază. O fire 
ca a d-tale poate mult Nu devia 
dela drumul ce ţi-rai croit. mai ales 
fii onest şi pe cât posibil cinstit. 
Machiavelismul... lasă 1 pe mai 
târziu. 

. Candida - Ei bine crinule, 'ai 
griîe să nu te stropeşti cu noroi. 
Fire expansivă, neastâmpărată. Caută 
să nu fii numai un foc de paie, 
Suflet bun, generozitate. 

Medicist - Chemarea care te ... ai 
decis să o urmezi este una dintre 
cele mai ideale, Fii demn de ea. 
Vei putea face mult, dacă vei pastra 
mereu aceeaş conduită în viaţă ca 
şi până acum. Evită mai ales pre~ 
teniile cari nu-ţi aduc nici un folos 
real. 

Pro pftla~re •.• 

In localitate s'a constituit o gru~ 
pare cu preocuf,ărî culturale şi ar~ 
tistice cari şila uat numele ide "Pro 
Arte". Iniţiativa e lăudabilă şi ne 
bucurăm foarte mult 

Dar în toată bucuria noastră se 
amesteci o cantitate egală de teamă 
şi anume: 

Gruparea "Pro Arte" să nu se 
transforme intr'o grupare de,,, "Pro, 
Palavre~! 

Bravo! 

"Gloria" juLilea:ză! 
Anul ftceastll .Oloria lll 

- clubul 
s,Jorliv românesc - împlineşte 25 
ani de eXisJentă. Evenimentul ace· 
sta, care marchează energii nebă
nuite pentru bunul renume şi rod ni· 
ca activitate a .,Oloriei" va fi silr
bătorii cu tot fastul. cu toată im
por/anta ce i se ('uvine. Şi din mai 
multe motive: "Oloria- s'a născut 
sub stăpânire8 ungurească pe care 
a ştim cat a fost de prielnică ori~ 
căror tel de manifestatiuni româ
neşti. După Unire. datorită Unor 00· 

meni de in mă "Oloria" 8 propăşit, 
ajungfjnd azi acolo unde e, in po
fida tuturor grupărilor străine şi a 
unor interese oculte din Capitală ce 
caută să·şi aşeze betele in roateie 
"Gloriei". 

Când .c;;tim toate acesta, credem 
că nu e nimeni, care să nu fie aHi· 

turi de "Gloria" - sufleleşte şi 
materialiceşte - in acest an în ca
re implineşte 25 ani de viati. 

Sâmbătă. Ia orele 6 d. m. in sala 
mare de şedint· a primăriei, este 
prima manifestatie jubilară 8 "Glo
riei". adunarea generală extraordi
nAră. Ia care participă şi d. ministru 
Mocioni, patronul "Oloriei". 

Lli 23 Ianuarie, va avea loc se
r()la românească a "Oloriei", unde 
alHluri de muzică şi dansuri româ
neşti, publicul ViI gusta şi diferite 
surprize absolut necunoscute la nOi. 

La toate manifestatiile jubilare ale 
"Gloriei" românii arădani trebuie 
să participe cu toţii: serbarea ,,0/0-
riei'" nu trebue sa rămână o sărbă
toare de club, ci trebue tlansjoT
mată Intr' o sărbătoare naţionala I 

~:'"'! i~~~~~~~~~~~i :-'.~ iii In cadrele serbăriror jubilare ~ 
~ de 25 ani de existenţa ~ 

~ Clubul Sportiv Român "GLORIA" din Arad ~ 

~ MH~·if( Bir lu~îii~ âr:i(~RUi~ ; 
~ În saloanele Cafenelei "Bulevard" (Hotel Central) din Arad ~: • 
• ~: Muzici excelente - Tombolă - :~. : . : 
~~ • Diferite surprize - Bar american • 'f.' 
;,. • Intrarea numai cu invitaţiuni ..' .. :-; ................ ~........ ........................ ........ ........ .......... ....... ........ ,-.:-.: ............................................................................................. 
S'a supărat Clientul 

.' 
:~ 
.' 

Nici o deosebire 
- Se vorheşte prin 

neva la cafenea - că au 
pendaţi din barou vre o 
vocaţi ... 

- Eu fi'am observat lucrul 
- Ce vorhă-i asta ca n'ai 

vat? 
- P,ii, şi azi dimineaţă tot 

somaţiuni am primit ca şi 
alaltâ eri ! ... 

Serata dansantii a soc. 
de Cruce Roşie, Filiala 
patronajul dnei şi dlui nA;~_ .. 'I __ 

gomirescu comandantul 
Arad va avea loc in ziua de 
nuarie 1937 orele 9 
nele .,Boulevard". 

Soluţia 

. Un proaspăt tată, 
de prieteni dorinţa: 

- Aş vrea ca băiatul meu 
vete cât mai multe limbi 

- Trimitell în Spania ... dar, 
până nu se isprăveşte răsboiul 

SE CAUTA personal 
bileterese, oam eni de c:.",·uiri,·I'U' 

pentru Sf:Jgiunea T .. atrului 
ne se permanent al Aradului. 
t0111 se vor adresa la Tea ' 
mUnal. 

o problemă 

Popi ta, celebrul nostru prieten, s'a 
supărat foc pe ziarişti şi pe teatru. 
Motivul: s'a spus că reprezentatiile 
teatrale încep la oră fixă, după care 
uşile se 'nchid şi nu mai intră ni, 
meni până la sfârşitul actului. Dar. 
Popiţa n'a ţinut seamă de lucrul acesta 
şi a ... intârziat. Consecinţa: n'a fost 
lăsat sa intre: 

In noaptea de revdion,intr'u~ 
un individ stătea singur la Q 

inghesuit din toate părţile, . 
să sosească anul nou. In une, 
pile se sting şi'n timpul acest. 

La un simpatic doctor rubicond şi va·i cârpeşte o palmă 
amator de romi e lume multă in După ce se face lumină, ia 1 p! 

- Pe mine nu mă lăsaţi voi să 
intru in teatru ?.. Pă mine care~s 
Dumnezeul teatrului şi mai mare ca 
primarul !... io care mils consilier 
c.ulturaI!.. 

- Să nu vă supăraţi domnule 
consilier, - i s'a adresat cineva din~ 
tre ziarişti, dar nu putem face ex.
ceptie nici măcar pentru dvs ... 

- Aşa?! ..;. replică Popiţa - atunci 
să mi se usuce picioarele când voiu 
mai pune eu piciorul in teatru ! ... 

Politicos 
Mitică II. cel mai politicos om 

din Arad, se'ntâlni Vineri dimineaţa 
cu un amic: 

- Ai noroc! 
Ai noroc? 

- Unde te duci Mitică ? 
- La poştă să dau o telegramă 

de felicitare fostului .ege al Angliei. .. 
- Cum?... Că doar azi nu e ziua 

sfântului Eduard? .. 

rie! 
Desigur ci nu, dar e 8 lanua-

Au SQsil 
aparatele de radio 
~ele lDoi lDoderoe, 
.nodel 193~, seria I 

Kapsch. Standard, Eumig, Mi~ 
nerva, Radione, Ingelen, Orion 
in mare asortiment, cu preţuri 
extrem de ieftine şi în condil 

ora de consultatii. Ca si termine - taq de- unde nu,i. Ce să faci' 
mai repede cu ei, i· a 'nvaţat să vie 
gata desbrăcaţi la vizită. Omul nostru chemă 

Zilele acestea un tânăr domn vrea rui şi,l întrebă: 
să intre. Omul doctorului il opreşte - Ascultă, nu şti cine 
şi vrea să·} oblige să se desbrace. pit o palmă în anul trecut? 

- Dar domnule... vrea să protes
teze tânărul. 

- Nimic ... desbracă' te. 
Tin ărul dă buzna in cabinetul 

doctorului ca să scape de ... antişam' 
brist 

Dar doctorul e şi mai scurt : 
- Ieşi şi te desbracă domnule !... 
Tînărul a ieşit S'a desbrăcat Si 

când i-a venit rândul a intrat. 
- Ei, ce ai? 
- Nimic, eu nu sunt bolnav die 

doctor. Am venit pentru abonamenl 
tul la "Bravo!" ... 

Exact! 
Ce-i mai frumos decât o sărutare 

la 2000 metri? 
- 2000 sărutări la un metrt',

aşa· i domnişoară ... ? 

Deosebire 
- Care-i diferenţa Între o vacă şi 

un copil? 
- Vaca bea apă şi face lapte, pe 

când copilul bea lapte şi face ... 

Meserie 
La cafenea se vorbeşte despre un 

jidan care a dispărut de .prin Arad 
şi dela care zilele trecute s'au pri
mit veşti din... Spania. 

_ Na, ăsta ştiu că nu moare de' 
foame... Şi din războiul spaniol a 
făcut afaceri: e furnizor al armatei 
comuniste ... 

Sâmbătă, 9 llinuarie. in 
Bulevard, Balul Reuniunii 
lor Române. 

FIămândulul . . . 
Cu ocazia solemnitălIi inAn.textst, 

noului 8n judecătoresc, 8 

un avocat. care şi a arătllt 
mirea ce o simt foti colegii 
pentru că in sensul . 
noului cod penal. nici un 
nu se va putea prezenta 
cat in fata Tribunalului. 

Vorl>a aşa: pasiirea 
~e8ză I 

Joi, 14 Ianuarie la Teatrul 
101 ALHAMBRA MELODY. 

Bilete la Diecezano. 

apare in fiecare 

RedacţÎa şi aUlllIU"'

ARAD, Bdul Carol No 
-ABONAMENTE: 

In oraş: 150 lei anu.~ 

Sigismund Hammer li;j fiulpuni de plati. ~vantajoase, :-
'( m rate. EXpozlţle permanenta 

- Si ce furnizează, arme? 
- Pe dracu: dicţionare ruso#spa' 

In judeţ: 120 lei an,,", 
Pentru: ÎIlatituţium publice, 
comerciale şi industriale, ...... etII, .... e 
,i firme individuale: 1000 

ftRftD, Bul. Regele ferdlmmd no. 27. de de radio. niole ? 

00 Tiparul Tipografiei "Die<:ezane" Institut de Arte grafice,. Arad 


