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.Blrul perDlanenl la 
Arad 

şadar, Duminecă, 3 Ianuarie 
7, in oraşul Arad începe sta
ea permanentă a teatrului ro

, esc, Se joacă piesa ~Avarut'\ 
cei mai buni artişti ai "Teatru

, Naţionalu din Capitală. Au tre
't să tereacă 18 ani dela Unire 
acest teatru să ia fiinţă. Cam 
ie incepere, dar oricum sufi
t de semnifkativă,Pecâtă vre~ 
autorităţile supreme ale sta. 
'şterg din bugetele lor mai 

te subvenţiile destinate trupe
de teatru - românesc ce în
că in diferitele provincii să 
, lumină artistică şi să cheme 

o solidaritate culturală pe toţi 
arii din diferitele provincii 

ţării, la Arad, in ciuda vremii 
fu ciuda gravei crize economice 
inaugurează prima stagiune 

entă de teatru românesc. 
ira asociaţie a ziariaştilor şi 
lidştilor români, infiinţată nu 
~t a paşJt ~... ~.\:>:l!lI.u" ~ .. u 
asumat organizarea şi admi

ea unei asemenea intreprin~ 
'~, Cum s'ar zice s'a angajat in-
o aventură nu dintre cele mai 
r1e de rezolvit. Cheea succe
i acestei organizaţii profesio-

~ 
stă. in faptul simplu, dar 

·icat al membrilor cari o com~ 
: ei Vreau să muncească. Şi 

~u sincec acest lucru. Mulţi 
fini" l·au inţeles. Nu toţi dar 
~ e cine ştie ce mare meşteşug 
~unci. A mUDci Însă cu folos 
~ # spre binele comun al unei 
tte, care este a românismului, 
~pe aceste plaiuri, - deşigur e 
~ mult decât laudabil. Modeşti, 
~ membri, cari compun această 
tebare, de reprezentanţi fideli 
ppiniei publice româneşti, şi,au 
I perfect de bine seama de 
~underea ce o au faţă de a
~ă problemă. Noul an - 1937 
incepe cu o splendită inovaţie 
~rad: stagiune de teatru ro-
~scă şi permanentă, 
ltă un sincer exemplu de mun, 
fDmună, 1. D. D. 

,tllI'And! 
l1lQui din cinematografele comunale, 
!il după anul nou se va rula -
:~une lIecrrtă - ft~mul: ~ O Iip~ă 
~pte ant~ - povestea celor 67.000 
iliti\i de două ori. 
Iillru participarea la spectacol ee vor 
invitaţiunl speciale. 

'am ajuns! 
~i'lia Il convocat la chestură pe toti 
de orchestre, pentru a le pune in 
~ ca În restaurante şi cafenele si 
i mal multe cântece româneşti. 
bura fl eficace numai pe jumătate: 
liau illtorzise loale cânlecele slreine. 
t Numai aş. spectacolul de a doua 
I CriciutI va fi evitat În viitor! 

-

, -'-~ 

.Unul A 

In plus! 
Cu ziua 4e azi, un an !n plus ~ trecut in. negura veş~iciei,. de ~n4e nu mai este întoarcere. Cum a fost 

anul 1936? I?un? Rau? Trebue. sa .1. regretam sau. ~a ne bucuram ca scapam de el? Iata. după noi, întrebari fară 
rost. ~entr~ ca. nu anul determma fenc,rea .sa,". ~efenCJTe? oamenilor, buna starea sau buna lor dispoziţie, Toate acesk 
sunt ~z~ora~e din s.ufletul nostru -. acea partlC%ca nemuntoare şi de esenţa divină. Anul, acest ciclu de zile şi nopţi, nu 
ar~ mCi o '~flu~nţa asupra noastm. Do.ar ne face .sa ne gândim că de fiecare zi sau noapte trecuta, suntem mai ba. 
tran cu o Zt, ca s~ntem cu un pas mm. aproape de granfţ,! dintre a fi sau a nu {i, _ dintre viaţă şi moarte. . 

. '. In lumina acest~ra nu regreta"! anul caTe expml la ceasul 12 din noaptea aceasta, dupa CUm nu ne bucu
A ram nlC% de cel care naşte tn momentul can4 primul moare... . 

, . Bu~uriaA de anul se perpetu~aza doa., prin tradiţie. Credeti intr'adevar ca dacă petreceţi şi sunteţi fara griji 
m mo~en~ul ca!'d tncep~ noul an, (J ~a petrec~t' tot anul aşa? Nu I Dupa petrecerea de anul urmeaza o zi de mah. 
mureala ŞI a~o, necazunle. ~e toate ztlele,. C?rJ nu te intreabă daca eşti în 1936 sau în primele zile ale anulUI 1937 ... 

ŞI cu aceste, sa·, spunem cacz suntem generoşi - anului 1936: vecinică pomenire I 
ţ w--' , ,,"w'" *4............ ... .- p '-1 ..... "4 w'" ţ 

IW"'t t .. 4 PI wn t ." 

Atentie: Tine noul «"lod penal! 
- Sbnple 4Consi.lerente Ta'aLi'e int .. 7 o noapte _ 

femeii aduJterE't - n'petăm - sub 
sancfjunf'a cări cod penal vor Cădea? 

Raspunsul nu-l mai dăm noi. 
Ce.~ interesati. se vor descurca sin~ 
gurI ••• 

Incepând de mâine, 1 Ianuarie nou. Ei binE', sunh:m curioş;, ce se 
1937, viata noastră a tuturor. 1rece va întâmpla din pumt de vedtre 
sub regimul nouui Cod Penaj. A- al iodului şj precedurd penale _ 
cest .C?d. pe Jân;lâ faplul că unifica c~ 8 'eia care lil ocest rastimp de 
l~nfJ~~g;, "'p\n,a12 .• ~ 9!~:r!t: cc:.ii'=t?8;\~ ~~t("a sec~nd?, gasmdu se În apro. 
tărli noastre, mJI a;'c o C"dli!ale! pfşfe câteva Apercelll tit: "pA'luit r,j..= ... 
prevede o serie noua de delicte şi sbo;ră ochii, DUDa care cod penal 
pEd~p5el cari pânâ acum erau iă- va Il pedepsit? DJpa (el nou sau 

~l.<T,--.:r.';n. -_ .. - .- .. _- '~. - ~~ ~_'" --=:;:. J 

sate la dlsm tia judecăţii şi bunului după cel V(Ch:ll? 
siml a fiecărUIJ. D= a(um incolo, Dar :sâ tnCt'm pi'ste ae€sle. cari 
în {omformilate (u intent unn~ I€- În definitiv nu sunt prf a grave. 
gluitorului, cpiace noi er"edeam că Este în.să un lucr~ ,cu. mul,t ma~ 
ap3Tjine bllnl.l:ui 5'I11t, trece in ar· grav Ş1 cu cO!lseclnlc mhnl1 mal 
licolele codului pena'. Cr1re opreşte, neplacut<:; dE~ cat cele pr€ced~ nte. 
iar in ':H că totuşi. se f'xewtâ, pe~ Noul ccd pem~l pr~ Vede sanctiuni. 
dep3€şle anumite Ju~rufi. Dar. fie.., ('xtrem de severe p~ nlru cd ce 
care se va le vi cu capul d~ crrf!eQ- comit un aduHer. Sa presupunem 
lele codului p;;na), ;~s1fel că le va ca un b~lrbat sau (hiar o lemei€, 
învâta cu un prq oareC.:lre. d~o2r(ce voind să profite per,tfll ul:ima dnta 
nÎmic nu se ÎnvaţfJ fără plotL. de IJb~rtatea veth'ufui cod pemJ, 

O 31' nu desore a:esfe voia U1 să se ClPu~ă d~ adulter Înainte dt: Oia 
vorbim ci despre a!t,:ev3. 12. Insa cum ecnsumarea adulteru-

Anumr, vechiul ca:! pmal, care n.u se POt!t: comanda pe I ~ecund~ 
t~ece în ]Iimea drepti'or deodată ~I mmute,. mcep:>rea nou.ul .an ŞI 
cu prea f~rkiîut <ln 1936, nu se Jntrare~ l~ vjgoa~e a A noulUI cod 
prea sinchis!:'<1 de cântatul pe str a- pem,l u prinde thlar ,Jn momentul 
dă. In schimb noul cod p':n.,.i sanc- culm:nant al adul.teni,ut p~~tru a 
tionenă foarte sever orice contur~ nu cadea sub n'g~mul nOUlUI cod 
blre a liniştei pub:ice prin cânte::e peml? A _doua lntr~b:H:e sau a 
dt> voce sau in:lromelte muzicale, doua ipoteza: sun! p~:nşi eh!ar la 
cântece executate În cur:ml n::'lpt!i. ora 12, de de .!:Olta barbatulUI pre
Se pune acum ÎntrebHea: In pri- ducă/or de adultH. le de barbatul 

Diir ce se'ntâmptă Cti ~ ~~!-.~~ ~.--..-. ~, 
1 in toiul acelui _lnlunerec· de tre-

cere dela anul vEchiu la cel nou. 
se apucă să sărute pe cucoanele 
şi fetele ce- i cad in, .. buze? 

Iată o probabHitale foarle mare, 
ca vre-un nespălat - ar merita 
ft'ÎiciIări~ În definitiv I - sa ne pla. 
giEZE", in noaptea de revelion, ideia 
şi Fa o traducă in fapt 1 ••• 

Ce se va face ei. dar ce ne facem 
no;? Ce vor face cucoaneie saru
tate nu mai intrebăm pentru că 
ştim dinainte că perspectiva le su
râde! 

Şi dacă ar fi să continujm l'nU. 
mHarea tuturor inoval.Uor dm l10ul 
cod penc1t ar fi să nu mai tNmlA 
năm Înainte de intrarea lui in v:~ 
goare, c.eiace ar însemna să fim 
primII care să, ne cioCI~im de el. Şi 
tocmai aceasta n'o Vffmu. P,dtram 
un alt cadou de anul nou. de 
exemp]u ... achitarea tuturor abona 
mentelor 1:.. 

~ , 

ma parte a nopt:i d~ 31 Decembrie •• _-..... _ ... __ .......... ",,.. __ ........... ,,.. ... __ ....... ..,"' ... -_WIoI~~WI ___ ........ ""-...... __ ., ......... ' ... ",._n· ............. ___ ".~,.,,., __ ..... ""I"' 
1936 spre l.Ianu.:Jrie 1937. oamenii 
vor petrece, adică abia se vor în. Noa, să vă v~'dt m ! 
câ'zl sub ffg1mui vec:.h·uul cod p€
nal, Iar dupa 12 (24) bne incălz,ti 
vor incepe sa câllte de a lungul 
străzilor, contravenind astfel nOUlui 
cod pem'. sub regimul cărui coa 

E bine şi aşa! 

p€nal vor ci'ld!'a ? 
Eo;te o orob~emă interesantă care 

priveşte deapro3pe p~ câl iv1 ard.
dani şi buni i1mlci de ai noştri •. 

Dar mai este o chestiuM, adică 
sunt milt multe şi vom tn:er-:a să 
le luăm pe rând. 
După cum bine se ştie, când ce,

sul bate ora 12. in noaptea de re~ 
velion. se sting, un moment, toate 
lâmpile pentru a marca moartea 
anuluI vechiu şi inceperea celui 

Prefectura, anuntă ziarele. a interzis 

ca prin biromi ai Sti mai vorbească un
gureşte şi în gazetele ungureşU să sc 

mai între buinţeze Dtlmirile ungureşti ale 

localită\.ilor din lilră. 

Ne legăm d~ prima şi suntem curioşi 

ce vor face funcţionarii dela finanţe de 

acum inaintet in (e limbă vor vorb', că 

până acum au vorbit UDguffşte 1 

N'a trecut Încă anul de când Româ
nia vota sancţiuni contra Italiei Ca re se 
răsboi a cu Abisinia ,i aceiaş Românio 
înfiinţeazi acum un consulat în Adis·· 
Abeba". Va sA zică 10tnu aunt aşa 40 
răi itali.nii ăştia! Ba mai mult, mai A

rile trecute, un !)ost de radio, a difuzat 
o <lonferintă, frumoasă despre România, 
dar n fă-:u1·0 in limba română ca 8i 
n 'o inţeleagă prea multi! 

O fi bine şi aşa ! •. , Ce ştim noi ? 

Tuturor aboaaţJ1or si cititorilor. lIostrl le d rlll 
~ a. alll t,rien! 
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1937 AN NOU FERICIT 193~ 
urează onoratei clientele următoarele firm~e din Ara 
,,0 i ee e z an aU "PerforalU Foto P~Pi:l Ţ~sca Jgna: 
TIpografie, LIbrărie şi A. KISS Str. Meţianu 3. Filiala ~. Rovino rnăce1ar, Bdul Reg. Ferdinat: 
Legătorie de cârţi Strada Mureşanu 3 Urează tuturor clienţilor ·săi : No. 'i6, urează An Nou feri:: 

str, Eminescu 18 şI BuJ. Reg. Maria 12. 
An nou fericit, sănătate şi prosperitate. tuturor clienţl10r şi cunoştintelor sa' 

Ladislau Veres -
Postăvăria Enric Ma k: Casa de Păstrdre Generală mare magazin de biciclete şi radio 

Adalbert Vajda 
din Arad S. A. Hul. Regele Ferdinand No. 46. CofeUi-

Strada Eminescu Bulev. Regele Ferdinand NO.i 
Bulevardul Regina Maria 

"Hangy." - -
AugustID Vineze Vuhelm Nag, 1. S~hutz So~. Cooperativă ,i Consum 

Tâmplar de mobile artistice 
PostAv!rie ei furnituri de croitorie, str. croi Il 

Eminescu 2. Presldiul Comercianţilor Strada Eminescu No. 28' Palatul Fischer·E~ -Telefon 51 B. detailişti de coloniale din Arad şi jur 
Maxlmllian Bartos 1. Cse~ 

Fiume . Eduard Altmann Depozit de Furnir croi ton - '"-
"- cafea, ceai, depozit special. Strada Iosif Vulcan No. 6 Piaţa Luptei: 

depozit de sare, mare depozit - -
Piaţ! Avram Iancu No. 7. de că,bLlDi de piatră şi de H. Gizi SZiklay 1. LUttWik & 1. Abramovk 

lemn şi lemne de foc. 
Hala de Mobile Bul. Reg Ferdinand 17. Telefon 44. 

Praf, de dans Cale! Bilmtului No, 

Propr. E GARAI Str, Eminescu 32. Telefon 5[ 

RestllUrantul Bucureşti - . F.lia.la Timişot 
Piaţa Avram Iancu 15. 

IOSif VOJOS -
Siegfrled Weisz 

proprietar TRAIAN CRISTEA atelier de plapoane şi sllltele Grig. Alexandresc 
Piaţa Avram Iancu 10. Str. Eminesou 12 Bucur, 

. 
brutărie şi cofetărie S. p. A. S - Dep de comis al fabneel . r 
Cofetăria Klemens 

Antonlu Htrsch esont piele - Bul. Regina M~ 
croitor croitorie pentru domni - - • 

vis·i·vis do Poşta Centrală. Strada Cloşca Str. Goldiş 1. Gh. Igrr -
Emil Bl1sthi "Solid- Matei Anghele 

FIi: S 
Str. Briitianu il 

ceasomicar şi giuvergiu magazin de pălării şi de modă bătbăttască prăvălie -
str. Brătianu 2. Bul. Regele Ferdinand No. 21. Piaţa Avram Iancu No. 14. Po:tzel & Noszk' 

~ - - p. 

Leopold Brut.:kner Şttfan Poldesi Ernest Si.hwartz 'Atelierele U~ 

Fabrică ele Mobiie S A, Restaurant sticlărie Bul. Rtg, FerdinaDd 

Bul. R~ele Ferdinand No.· 11. Strada Meţianu No. 1. - A 
,... 

,.: \.~ -;-\na - Siegfried ~lliyt a. , - - ... .. ~ , 
A 1 "li'" ... ri .. Q . .l. , . tL 5 I magazin de l 

'dJit; 
. 

.. ' ,-",t! ...!01JIftţ dFmărfmi • Pl 
_ .. ~-~ vU'f"lJ NO. 1. do: ,anepă si iută, Palatul Neun - Piaţa Avram Iancu - comerciant de făină - F, 

." " on - F. Depc, - .. ",itor Săndor Alfxandru Spitz • măsar 
Piata Avram Iancu 10 magazin de g'tete 

comision de bancă Strada Gheorghe Bati~u: \ Strada Moise Nicoara No, 16. 
Z01lim JakobiJvits Bul. Regele Ferdinand 11. - I 

Fratff Wllm 
Terezla ValentIn R JjRegele Ciocolatei-

Iosif Lantos atelier pentru ~: 
Fabrică Salon de modă Strada Colonel Piric ia p, 

prăvălie Strada Moise Nicoară No. t. -
Dimitrie Tomuta Strada Brătianu 9. - ~ Szenes & Srhwar 
Restaurant şi Măcelărie - Pavel TJpei Depozit de Textile S,.\ 
Micălaea Nouă, 

Palfumerla Corso comerciant de alimente Bulevardul Reg:na M~ Calea Radnei No 126 proprietar IRENE WEISZ Strada Moise Nico8.ră No 2 .. - -Iosif Strada Brătianu - 1. Sze'a~ Eisele No. 3. 
"Sport Central" Cu - manufact,' 

cârnăţar NlsZeI' S. OBETKO Bulevardul Regele Ferdinand No. ~' 
Piaţa Avram Iancu 18. argintArie Strada Moise Nicoară No. 2. - L 

.Salvator- Strada Eminescu - Fraţii Appor,1 L 
No !O-22. Şh fan V drjass - F 

Piaţa Avram raneu - P 21. Fodor şi Halasz magazin de modă Adalbert Perenei , 
Bul. Regele B Ferdlnand No. 9. croitor de dame Societatea Anonimă Proprietar: Vilhelm FoJvr Iblevardul Regele! Ferdinand No, 1: U 

de Electr1citato Hotel Crucea Al bA Andrei Wolf - - L 
. - tapiţer Emerlc Nar S4 

SOC • Transilvania- Aurel Odei Strada Horia eroilor pt. DS:1 & 
Depozit de lemn de clădiri depozit de hârtie - Str. Emlnescu! A 

Calea Radnei Str. General Berthelot No, 8. "Distribuţia" -- C - Micălaca Nouă. Calea Radnei. nAurora S, 
VJlhelm SChWaT2. & Lu pu Schlessinger şi Fiul - Confecţiune pentru dame ~i eo~ 
ţesătorie Adalbert Alts1ădter Strada Colonel P.rid No. : Pl 

comercianţi de lemne e!ectromecanic ~i lăcătuş - ;.;:. C 
Ca1ea Radnei PiHţa Avram Iancu No 18, Bulevardul Carol No, 87. Rild!o Kraus Şi 

G 
Alexandru KIss " Mercur" IOSlf Hilbert 

Bul Reg MarJII; 
& -mecanic uzină de flori artificiale Tf xtUe - engro3 Gleă Pârvules, Şi 

Bulevardul Regeio Ferdinand \1'0. 50. Strada Soarelui No. 19. Strada Moiso Nicoară No, 1. croitorie militară şi civi' ~ 

Intreprinderea pentru - Str. Moiae Nicoori Il. M 

Depozitul de Otet Rudolf Kdeszel .. ci 

Transporturi Succes. Bittenblnder Conra: a~ 

Bul. Reg. Ferdlnand. 40-42 în curte 
cârnăţărie ,1 măcelărie ca 

Strada Moise Nicoari No. 1. Strada Eminescu No 19. PINCZES HEINRI~~ ur 
fu 

"Podgoria" - pălărier 
Hon:g & Fnedmann Sot. lui Fischer Armln Emin"scu ~ 

se 
intreprindere de 

Strada 
geamuri fabrici de liquer _"'1 II Bulevardul Regele Ferdlnand1" No. 

magazin de vopsele 
.. B )nbonerla WM 17. Strada Cieio Pop No. 4. Strada Brătianu 9. 
Bul. Regina Maria No . .!! A .. 

ee 

'1 \ 
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AI. sosi' 
aparatele de radio 
t::ele D'laÎ D1IIod .... _ .. O" 

Inodel 193"'~ serÎa.: 

Kapsch, Standard, Eumig, Mi
nerva, Radione, Ingelen, Orion 
în mare asortiment, cu preţuri 
extrem de ieftine şi in condi-

Stagiunea Teatrului Românesc Permanent al Aradului. Sîgismul1d Hammer şi fiul ţiuni de plata. ~vantaioase, -: 
. in rate, EXpO.l;Jţle permanenta 

Concesiunea Asociaţiei Ziariştilor şi Publicişti lor Români din Arad. tlRflV, Bul. Regele ferdlnand 00. 27. de aparate de radio . . 
PROGRitM: 

Luna IANUARIE 1937. 
Reprezentaţiile celei dintâi stagiuni de teatru românesc permanent a 
Aradului, in cursul lunei Ianuarie, vor avea loc dupâ cum urmează NICOLAE VAlllOS 
Dumine<ă, 3 Ianuarie, A var u I (Abonamente Seria A.l 
Luni,'4 Comedie de Moliere - cu ansamblul (Abonamente Seria 3.) CODlerclant de vin 

Miercuri, 6 Ianuarie, 
Joi, 7 lan. 

Teatrului Naţional din Bucureşti. 

Femeia Statornică (Abonamente Scria B.l 
comedie de S. Maugham - cu ansamblul (Abonamente Seria A) 

Teatrului Naţional din Cluj. 

ARAD, S'rRAD~" GH. POPA No. 6. h 
sa,mbata, 9 Ianuarie 
Duminecă, 10 lan. 

Dumineci, 17 lan. 
Luni, 18 Ianuarie 

I n L a r 9 (Abonamente Seria A.) 
piesă de Setton Vane - cu ansamblul (Abonamente Seria B.l 

Teatrului Naţional din Cluj. 

C i d u I (Abonamente Seria B. 
tragedie de Corneille - cu ansa mbIul (Abonamente Seria A. 

;" 1 ::.an'e7 b~:n ::;, ';;\:st::·e~ 
satisfăcând toate gusturile, in execuţie 
bună, cu preţuri de concurenţi la, 

Dumineci 24 [an. 
Luni, 25 lanuari~ 

Teatnllui Naţional din Cluj. 

Muşcata din fereastra 
de dl l Popa - cu ansamblul 

Teatrului National din Bucureşti. 

\·\bonamente Seria A, 
( .... bonamente Seria B 

M E ar 1"1 ZER .0.,(".,lu." pen'ru da~ 
t .. ~. Arad, Palatul Fischar Eliz :.: :-: 

Me .... LlI''U 1. MERCUR 
I ....... II ,'tlII' ... _ '#lY. u-it ,...,.. .. a n 

Sâmbăta, 30 Ianuarie Ins tit u tor i i {Abonamente Seria B. 
Duminecă, 31 lan. de O. Ernest. Cu N, Soreanu dela (Abonamente Seria A. 

Teatrul Naţional din Bucureşti. Spectacol jubiliar. 

Spectacolele din 10, 17, 24 şi 31 Ianuarie Sti VOT da şi în matineuri. 
Spectacolele vor Începe precis la ora 8 După ridicarea cortinei nimeni nu mai poate 
intra in sală. Domnii abonati sunt rugati ca În schimbul cupon ului din carnetul de 

abonament sa ridice biletul de intrare fie dela agentie, fie dela Casa. 

Cof~tăria ~ uel U 
Pentru luna Februarie sunt angajate: Cu Teatrul Naţional din Bucureşti: Vlaicu Voda, 
. o scrisoare pierdută, Vicleniile lui Scapin şi Nebuniile dragostei, Omul şi Masca. 

s'a D'IIulal În 

Plata A ...... r ..... lan.:u 16. 

Cu Teatrul Regina Maria: IN AMURG 

Ahonamentele se vor distribui prin Libraria Diecezană cu incepere dela 28 Deccmvrie 
1. C. ..., Preturi de intrare: Laie, parter şi Et. 1. ~60 lei. Et, H. 180 Iei. Rezervat 50 lei . 

. Fotolii 40 lei, StaI şi balcon 1. 30 Lei. - Intrare geneula la balcon n. şi galerie I(! lei. 
Plus taxele legale. - Abonamente lunare: SeriJ A. S, pentru eate 6 spectacole. pre

miere şi reprize. Loje parter şi Et. 1. 1200 lei Et. H. 900 lei. R('7:elY~t 25J) lei. 
Fotolii 200 lei. Stai şi balcon r. 150 Iei. - Abonamentlt şi bilete 1 .... Libraria Diecezană". 

Vinuri excelente şi 
RfiCHIU de piersec(>, siluorium de- drojdie şi camina, PRODUSe: 
PROPRII din mfiDERflt şi m~SCfl, dela 10 ls până la 100 ls, Ii1rul 

la Dr. M O II e r V~ L. 
ftRlID. I?lfI'CfI mlHfII OI'CEfilUlI no, 13. . .. 

• 

Cu Sorcova un ee cn... .... ca b "'A ,........ t -aua •• 

Urare perceptorului 

La mulţi ani ... I r 
Limba ţi se întindă, 
Friguri te cuprinda, 
Purici sa te păştt, 
Boii sa te mişce, 
Umflat ca buşteanul, 
Lefter cu ţiganul 
Să·ţi tune, sa· ţi ploua, 
Să n'ai banţă noua, 
Afar' sa te dea, 
Ca pe o masea; 
Să te cos cu acul 
Sa ştii cum saracul 
Plăteşte pitacul. 
Criza sa te roada, 
Şi să.ţi crească coadă. 
Galben ca şofranul 
Să te 'Văd la anul 
Şi la mulţi ani 1 ? ... (lt V") ................ ~ .. 
Mare asortiment de jucării, papuşi, 
carucioare de păpu.şi, cai de leganat, 
auto, biciclete etc, gramafoane, plici, 
cafUcioare de copii, Scaune de copii, 
unelte de călătorit, posete şi alte mar~ 
furi de piele cu pretul cel mai eftin 
se pot cumpara la FIRMA 

IUlllU H (fi e: D {} S 
A R A 0, Bulevardul Regina Maria. 

ltOll1AN 1 ! 
Produsele Brânzariei româneşti 

"AR()l\IAT" 
sunt unicele in România premiate la toate expoziţiile cu medalia de aur. 

Consumaţi specialităţile noastre, ca vestitul ROQ17EFORT 
11. Kg. dela 25 la 62 Lei, Caşcaval de PARMA dela Lei 25, Caşcaval Grecesc 
dela 20 Lei, Telemea de toamna dela 12, PăstramĂ de gâscĂ dela 25 Lei, Lip~ 
tau de iarnă dela 13 Lei '14 Kgr. Şi multe alte specialităţi, găsiţi la detail cu 
preţuriJe de angro, ~ANOM. T' Ir.~. 1\1ID't. Arad, Calea Banatului Nr. 3 

NI .. " ..... , '. • ......, ", il •• 6 e '*, 

BARANYI croitor 

A.rad, str. BrAtlanu I7 

& 

• 
Ciorarpii 

cei mai eftini se pol cumpăra la Firma 

L6winger 
ARAD, Bul. Reg. Maria No. 18 

Tiparul Tipografiei "Diecezane" Institut de Arte grafice, Arad 

I 
I • 

ne 

aici se glis€şfe 101 fe:ul de 
pr~jituri. zilnic proaspefe, de 
cele mai bune ealităti şi pur
cei de griHaş pentru Ănul Nou. 
Pret moderat. Serviciu prompt 
·ee 

Elite . 
sera. 

Senzatia fâr
gu:ui de 

monstre vie
nez. Marcă 
mondială . 

o fi adevărat? 

I 

Un notar minoritar din judeţ are 
o fată pe care vrea s'o mărite şi din 
cauza acestei intenţii un funcţionar 
român a fost concediat pentru ca 
notarul să·şi aducă un om - func. 
tionar - cu care sâ-\li poată mătita 

fata. 
Autorităţile n'au nimic de zis? 

Ş 
A 
M 
p 
A 
N 
I 
E 

Abonati "Bravo'·1 
00 

I 
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1937 AN NOU FERIC1Tl937 
urează onorate) clientele următoarele f,rme din Arad 

Rutkay & B1tye Anton loanovits 
IntreprIndere pentru Trusouri4e A'bitGri blănar 

Bul R,gna Maria No 8 Bul. Reginll 1\11"11 N') 9, 

S d A · Act Ttxtil Central oe. e slg. fie 
Bul. R~gioa Maria No. 9 Şttf,m Nemtth 

Bulevardul Regina Maria 

Ivanyl 
Magazin de ghde 
Bul. Regina l\'laria No. 24. 

Alexandru Klein 
Paldul Minoriţllor 

Iosif Vogel "Renaissance" 
coafor de dame Magazin de mcdă 
Strada Consistorului No. 5' Bul. Rfgina Maria No. 16 

• Opt, Şl cu-a 

An nEVolnic şi sgârcil, 
Te prepari s'o ştflrgi grăbit 
Si ne laşi pe fiecare 
ScuturDti la buzutlu''', 
Cu slomacuri năruite 
Şt cu fele belivlie. 
Duce te ai in v' şnicie, 
Dor de noi să nu· ti mai vi,,/ •.• 

Mi·ai lăsat pe cap. stimat", 
Datorii nenumărate, 
Polite machiiate, 
Nouă lefuri aconiale, 
Şi.o nwoslă 'nfuriată 
Ca rămas neeoafată, 
Ca O tată dm Raion, 
Tocmai de revelion / ... 

.--::; lTric,:re ai şi lot~Je,oiduc{l . '. 
. Jarea. mea să te USUCI', 

Cum mi e imma uscată, 
Când privesc in juru mi. ,oată, 
Ca să văd C2 mi o rămas 
După toate câte-am tras. 
S! să mI ni1m, r sdremţ! le. 
Scontând influfmt,,[e! . 

Foaie verde mcir rolat 
An cu an ne a (nşelal, 
Ne' a boţIt f gUTlle 
Nea albrt frIZUril(!, 
Şi sburlmdu-şi crestele. 
Ne-a acrit nevestele. 
De nu ştii ce să mai faci: 
Ori să urli ori ~ă faci. 

Şi ne apropie de BeIlu 
Amăg;ti cu z6hăre(u, 
C'ordonanţe comunale, 
GratIi guvernamentalf'. 

....... -- .. 

brânzii nouă 

Cu trans/~ruri, cu devize, 
Şi cu fel de iti de Vize, 
Şi cu Iei de fel de legi, 
De nu şti cum s'o moi drfei. 

An sgârcit şi păcălo3. 
Mi ai întors piel~a pe dos, 
Să mi·o pui la tăbăcit 
Să mai pat câte·am pătit... 
M'ai impins cu bmişorul. 
Să mă sueă perceptorul, 
Şi •. să mi indulceşti amorul, 
Mi·ai trimis proprietarul! 

Mi-ai adus pe cap, zălude, 
Un convoi întreg de rude: 
Trei cumnate-ofurisite, 
Cinci nepoale hămesiie. : 

- ~ Ăitt-l1re'o şase draci sburda/R~' 
O mătuşă, foc de acră, 
DOI ('umnati, un unchiu şi o 
soaeTă / , 

M' au mâncat deci lusifle, 
Mal rău ca lăcuste'e 
$1' am rămas ;n PTDg de an 
D sbrăcaf, ca un gulan, 
T,·os la folă, galbeH. 
Constipat şi hămeşlt, 
Să mi jelesc urmările, 
Pe toate Cărările .. 

Du te an afurisit .. 
Duce te a;. lot învârM, 
Şterge tt s'ar urmele 
Şi sa ti vină numele, 
C'oi lăsat În urma ta 
O Intreogă habma, 
Si o sarcmă de bou 
Pirpiriului an no'1 .. 

(Veselia 

Din biletele de plăcintă ale ziarului "Curentul" 
Diui Victor Anto' 
nescu care colindă 
toate capitalele Eu~ 
ropei iicând şi des
f,'1c.ind tot felul de 

tratate. 

Tot pe drum, pe drum, pe drum 
Dar să ştim şi noi: Cind? Cum? 

'Azi ParisuL mâine Londra, 
Par'd ai fi o ... Anny Ondra. 
... E·o poveste cu ulciorul: 
Intreabă-ţi ... preeedesoruJ 1 

Dlui Pan HalipPll 

E jale mare peste Prut 
Pe lângâ tifosul şi gripa 
Mai bântuie de-atâta vreme 
Şi poezia lui Halippa 

D-Iui Anghelescu 

Domnul Doctor Anghelescu 
Dimineaţa când se scoală 
Cheamă sclavii şi ordonă 
Să-i mai construiască o şcoală 

Dlui Nic. Titulescu 
OIre peste 6 luni se 
napoiază in Ţară, 

Foaie verde şi.o tulea 
Bine a zis cine zice: 
Mămăligă cât de rea 
Tot mai bine'n ţara mea, 
Şi cu ceapa lângă ea! 

o căsătorie sovietică 
Cmeva a bătut la uşe. 
- Cine·1 acolo 1 
- Vă caulă o domnişoară. 
Am eş:t eu în enlreu. 
- Dv, sunteti Serghei Serghee

viei? 
m'a idrebat o fală Cu ochi albaşlrl, 

- Eu 
- V'am adus o scrisoare dela 

Moscova 
- Mullumesc vă rog să şedetl. 
Vizilaloarea a aeschls poşeto, a 

căutat ceva in ea şi a spus: 
- Iertati-mă! Probabil am uitat 

scrisoarea in geamantan. 
- N'are nici o fmpOltaTlI~. t-tI 

venit pentru multă vreme 1 
- Aceasta depinde de dv., a 

zâmblt fata. Dacă mi găsi li o slujbiS ... 
- Val, acum d foarte greu. Tre

cem printr'o perioadă de economl'. 
şi pretutindeni se fde reduceri ... 

- Dficii aveti relatii şi dorlnl! să 
mă servili nu 1 greu 

- Nu, l-am spus hotărât, n'am 
slujbă pentru d·ta. Dar. pot să·" 
propun altceva. . 

- Ce anume? 
- Vezi, domnl;oilră, de mult am 

vrut să fac aceasttt, dar n' am avui 
timp •• ' Muncesc mult. Chiar şi azi 
m'am gândit la acest lucru. Hai să 
ne căsatorim! 

Mus6fira a râs 
M'am uitat la ceasornic. 
- Acum e zece fără Wl sfert. 

Dacă plecom Imediat, peste 20 mi· 
nute vom fi la Zags. Am acolo prie
leni, cari ne vor cununa tmediat. 
Nici n'am să Întârzli dda serviciu. 
Am să chem pe Marfa, bucătăreasa 
gazgei şi tu... lertaU-mă, d- ta oi 
să·j comanzl masa. Azi voi mânca 
8cas8. 
- Am bătut cu pumnul in perete. 

- Dar aş vrea sti·mi schimb 
rochia Vin direct dela gară 

- Nu face nimic. La Zags poU 
s8 nu te desbraci, 

A Intrat Marfa. 
- Marfa, a venit dela Moscova 

solia mea. Fii bună şi pregăteşte 
m8Slt. 

- Se poate, 8 primit budHărells6, 
apoi s'a edresat mosafirei: pentru 
felul întâi ce g6tim, conitâ 1 

- Cumpără O găină şi fă supă 
- Cu orez sau cu legume? 
- Supă simplă, a răspuns fata, 

serios. Pe urmă fă nişte chitlele 
de găină. Illr deserlul am săI cum~ 
păr din oraş, 
După ce i-am dat trei ruble, bucă# 

tăreasa a plecat. 
- Să mergem draga. E zece. 
Pe când coboram scara, am dat 

fetei o cheie. 
- U,te cheia dela dulap. Dă 

Marfel rufele ca să le ducă la spă· 
Iătoreasă. 

,.du 
- Dece să le dai la spel!iIC) .. rue 

reasă 1 Marfa nu ştie să spele? Ar U,) 

costa mal efUll. ul 
- N'are Importantă. E mal slm ursc} 

plu să le dai Ja splilăforeasă. D~t 
Când n.eam urcat in trăsJră, 18lli. ~.1tI 

spus că în dormitor s'a rupt o per. II 

dea. iar cărlile "eehl ar trebui dus~ l:a!e 
in pod, f,indcă sunt pline de praf r, l~( 
şi de molii. şi noaptea umbh tOl. amu 
recli prin eJe • . • a fi 

- Bine, o si repar perdellU8, 'Vell~ 
far cărNe am si le duc in pod, ~e .. d:l 
N'ai grijă. ~Ie 

Fala a căscat, 
La Zags, pe când functronarU ne 

făceau formele de disălorle, m'e.'
j 

întrebat : ~~ 1 
- Parcă te chiamă Bl!rsov? e ~ 
- De ce te miri 1 lfi 
- Pe plicul pe care ti ) am adll$ ::: 

dela Moscova era scrIs alt nume 
- Care? 
- Nu- mi aduc aminte. 
- Dar dela cine era serlsollreal 
- Dela Maria Nicolaeva Pc· 

croyscht 
- N· o cunosc. 
- Ciudat • • • Oei 
Pe stradă ea a scos din buzUllar, i;.1Ii I 

impreuni cu bllt'sfa, O scrisoare ~ - OI 
a cUit: , 

- Domnului Serghei SergheeliC e de 
Perepiolchln, fosti 

Am râs: Cuie 
- Cine·1 el1 m'e Intrebalfa!i Ihfl 

şi s'a făcut palidă. atei 
- E un functionar modest. E In· ti dot 

surat şi are trei fete. 
Nevastă mea a SUSpiMl, uşurel!. oc I 

La re"edere, 1· am spus, săful&!- mi 
du I mâna. La cinci vin la masl • J 

- Bine I mi- a răspuns vO.oasis , 
şi.a aprins o I'gară. 'Sd 

- fiumezl1 
- 08 1 Adă vin la mad. Trebu • ac 

să ne serbăm nunta. Dar poate n'! dîsClJ 
bani 1 Azi e abia 14, leafa se di $Oson 
mâine. jurat 

- Nu prea am. mi, 
- Atunci o să mânc5m tarl,~ arunl 
- Du-te să nu int6rzil. Ii Jus 
Nevastă mea a dat din cap ~ , Mese 

a pornit spre s'~tl8 de tramvele. 'fa I 
Ei 1 • • • Slal! . • • .: CI 

Nevastă·mea li Întors capul. 
- Iartă-mii, dar am uitat s§ k h 

intreb cum le chiamă. 001 
- Leolia • . . mari 

Dfn ruseşte de R. Don:l6 nUl 
(Sfarmă Piatră) . nlele 

cem - - .... • ... -""I, ..... _ .... ri'· ..... -..t -_._ .. ""' ........ __ ·",.,.,. ..... pămi 

A.nul TUtU" I 'rlea 
n! ~ 

N umiirul viilor din "Bravo' reşi 
b· 1". J: ee Ci va apare a 18 anu Vll or, au;' 'cal 

eli SAmbăt! 9 Ianuarie 193: UŞOJ 
in orele de dimineata! 

, 1 .. 

I 'SăPtăr 
Iacd io mal glos subscrlsu !udn NoJIM. amll Eml 

la capatu anului mam gânglt ca o It bmle să ia fă 
vl sp~n ş/e va popc1escpd anu ,te v/nle. Api re Sl 
lacd 10 vă popcesc sa nu vd m(ln~e purlşlt numa l o 
Sit/ni/il!. sd n~ va doal el capa nu 111 a pl$fof1Ie, sa .Dup 
r U vd 1mbâtaţt mima gi douel udl' pa zi Ş odatd . 
sara, O(asd la muttre sd mueţt numa odatd pJ 
luna turnna când trtbt, cu trib ,·nolul sa navell 

. gl lUCIU şI n'şl getof/tle sd nu le puceli pld:t. In 
COŞI! ŞI oll/obus sd nu pllceli mere da nişi pa cal şa nu va pu· 
clel' Sili; Să cdpdtali tde la limbd, sil va1cu1eli la gura şe sa IId 
gesCUltll la bugdaraş, sa plaCi!1 gl tri ori abal/mentu la BiJraVIl 
şi sili şietţi numa odatil şt lZ/şi atunşi sd nil vd leşe nevaşta,1 reIat' 
pr~r;şl. sil va visatl noapcea cu purşei şi glmJnlaţa sd va tr,zQsed bun m$h _ 

Şi amu an nou ferlşit vă popceşce 
al vostru 

Iuăn Nojiţă 

~----------------------------------~ 

.aznicl 
dUd~ 

Kpliba 



Nr. 194 

ah 'o comună •.• 
"din judeţul nostru. Înainte de sir
me Crăciunuluj, urmaşul unui fost 

'u, It, Căpitan (?) încerci să ia exa
ul de capacitate, pentru a deveni 

urschmied"' gradul 1., dând deja o 
oIi de 5 metri 7 injecţii unui patru
bine prlponit, Intrucât, din cele 7 

, 'i, 6 au intrat.: parte În pâinea cea 
toate zilele a :~S~hul-Schejbe"·i, parte 
rilăcil in paravanui format din in
tminlele naturale produse de ace la, 
a tBptea a brăzdat numai costumul 
'velltului: injecţia de gratie a trebuit 
(le dată de un _ Felcser" , care la 
~ile sale întrebuintează în loc de 

'etmcnte: "Szegedi paprikl u, fle a· 
,dusă măcar ca marfă de contra-

i:al că n'au fost prezenţi şi cei cu 
'lele, riişpiilaele şi pilele dela Frft.Dk 
r, Dimltrescu şi Andrenyi, spre a da 
figurile necesare la un _ Csendelet ~ , 

: • d distractia cu exclamaţia ohici
de "mnyaraz". Ing/ozitor,ca la 

[Garea de cloşcă şi pui. 
liicilati să fiţi, prietenHor! _ Siloluto, 
~epos, Romulia". 

Imăgiu 

, Dela plecarea bucurcştencei. 
;;lti suparati sunt Ionel ş' Pe
. - unul pocait, celrlla1f unU

şi aiN doui. Dar supărarea 
re de geaba, că nu va mai fi 

IIOSiI.. 
Cu\a Domnului, bapfist de frun

I I hl'm6t mai zilele trecute, pe 
I,!rate- de al lor in casă unde 
!~ dat o mame de bătaie, 
~roc că 8 fost între .. frati- alf.. 
~ mal mare ruşinea! 

\ j 
\. 
ioSe {ace mare h6Z de pătania 
,eu o fală delft Onld -a Mllre. 
'l~. aceştia doult până să ler
,discutiile despre pantoti, ro
\$o$onl şI o blană promisă, au 
'jurat Bradu} de vre o doua orI. 
rmi, blana a rămas În vânt. 
I aruncată după o poftrlă pen· 
[li lustruită ..• 
'Heseriaşll tineri cela noi, vor 
~ia, unei duduite Infumurate, 
Jş" cu zarz lVatur,! 

lhonţ 

llri1arli de alef îşi fac de cap: 
le numaI ungureşte. Despre 
~nlele lor nu mal vorbim, căcI 
~cembrie. parcă toti Intrftse
pământ: nu vedeai unul de 
redea tristă este ins"', că buni 
~nl c8rl vorbesc mal bucu
'JUreşte şi şi petrec timpu 1 in 
llea ovreo-maghiarili, Şi asta 
~cal peste Cftre nu se poa
t u,or, 

IJI.. parşiv 

Slptămâna trecută, in holul 
~eml unde adorabila J~nt'tte 
~l~ făcea oeh: dulci lui Clark 
4re se părea că nu o inte" 
tră o dUduie de toaH f,u~ 
:: După ce se uită peste niste 
6, se adresă secretarului ci
~ra!uluit care ne sare la in-

i le rog aşl de bun şi spuI f lm urmează după Stan 

:telarut după ce se uita'o 
I buzunar I răspunse: 
! vrea pentru on noapte-

izokule, ~ nu ti-e truşine ? 
dUdUia Ia el fără "Să mai 

KpbbatÎlle suplimentare. 

B ra v o J P;:;g. 5 

Peclca 
Foslul preşedinte al ffnerilor bap. 

tişU, fOfită ziulicft s8 plimbA pe stra
dA ca să I aleagă din nOu preşe. 
dinte Văzând că nu-} ia nimeni in 
con~jder8re, 8 incercat să desbine 
tineretul in două. dar nici aceasta 
[lU 1·a reuşiI, 

I 
Vi~ auio'şan. 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mâncâri mai 
eftme 
la _ Re sI au ra n lui Ru.:::ure sli, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

TineriI i-au atras atentia spunAn
du·' să se lase de misiunea ace
asta, dar el nu, ci mâi rllu se iner. 
vează. 

4 iiW:J .... .... 
o frumoasă manifesta
fie românească la Arad 

Cu prUtjuJ reveilonulut "FtderaJIQ 
Societdţ lor Culturale din Arad, a
lanjeazd o gfand10asd subare in 
saloanele restaurantului Bulevard, 

Nu plttem indeajuns felicita pe 
initiatori, pwtrucd aceasta serbare 
va lellni într'un. mdnun.chl pe toli 
românU Qradani. 

Mese se pot retine din timp l.1 
dirfCliunea restaurantului. 

Bala de Criş 
PEntru adunarea de fonduri pe 

.seama societăti de vânătoare s'au 
propus doua solutii: urcarea cotiza
liiior şi org mizarea um:i petreceri 
În cadrul careia sa se acorde un 
premiu de 10000 lei celui mare 
mincinos dintre vânători cu menii
unea ca să tie cu bagare de seamă 
ca nu cumva premiul sa fje luat de 
un strein. 

ULmI dintr'un sat vecin auzind 
de lucrul acesta. a spus: 

- Dacă cineva ma'ntrece la 
minciuni, atunci mai pun şj . eu 
10.000.- LEl ••. 

. • ' Petrecerea a fost amânafă. 

Fiecare colaborator rlispun
de pentru cele ce scrie. 

I Preşuri, şferglHoare de picior~ stofe 
pentru mobile. furnituri de tapiterie, 
chingi pentru mori şi frânghii de 
transmisiune 

Schonberger & 
Grtinstein 
ARAD, B~I. Reg. Maria 9 -

(CASA NEUMANN) 

Nădlac 

_. Alături de ortodocşii nădlăcani. ne 
bucurăm şi noi, pentrucă cineva - în 
sfârşit! - a fost băgat... afară. - Ţî
nem să mulţumim celor cari ne-au înţe· 
les şi au căutat să j aplice această, pe 
deplin meritată, pedeapsă, iar îo ce pri. 
vesc celelalte fapte, ne vom ocupa de 
ele, până il vom vedea că se căieşte şi 
se'ndreaptă ! 

- Odată cu .debarcarea" pre~edin· 
telui ei, "Clubul Amorezaţi1or Dezi!\Jzio
Daţi- s'a .•• dizolvat Fiecare membru, 
începând de Azi, va face dragoste pe" 
cont propriu " 

- Baci Sovră Caba, ar face mai 
bine să tacă din gură, pentrucă noi nu 
ne speriem de ea, Să DU acuze pe ni- . 
meni că ne furnizează material- - Ştim 
noi ,i despre aventurile de.. dragoste 
ce ]e a avut prin.. Banat, aşa că ne 
vom ocupa de ele, - Să astepte puţin 
şi va vedea, dacă-i plac". minciunile! 

- Onofer, popa pocăiţi lor dintre vii, 
şi·a alungat prima notă. aducându-şi una 
mai .. tânără, cununându, O chiar el, per~ 
sona1.. , ! Oare de ce? 

- Sunt el, vre'o câţiva oameni "Kaz
de"' cari - mături de baei Savrll Caba, 
să tin de minciuni Insă nu ~tlm ce va 
fi dacă vom incepe noi să scriem! 
~ Nişte dOAmne - se ştiu ele care! 

- ne înjuri, ne vorbesc de rău ,i ne 
ameninţă, - In definitiv, ce vreţi cu 
noi? Spuneţi. ne şi ne împăcăm noi, nu
mai să fie bIne şi penfru 001 ,i...» pen
tru dumneata madam ..... .-
Cetiti şi răspânditi 

"Bravo" 

Jgrlş 
- Intr'o Duminecă trecută -

seara - a fost o mare veselie ]a 
bordeiul Titilailor, pentrucă s'a în
voit cuscrul lor să primească "toa
lele": nişte scutece, cumpărate din 
trei comita te, partea mai mare din 
ele fiind daruite de mă1uşl ei. Ita. 
Cu această ocazie, .Scortoane
Preseoane" va duce un dar, după 
chipul lui "Bilă". M1K pjz va darui 
miresei 2 Jati de ci li muri. cumpă
rarI d' li Cristina lu' Velcu, cu 
10000 Lei_ iar Minda Jareo şi eia
da~l mare vor suporta spesele •.• 
divortului. Cel maÎ mare .. dar- îl 
va face No. 4. 

- Biata ".Soacră-mare, de bu
curie că s'a Încltscrat cu .vita no~ 
bila oll a Tlmator, ab'a se mai tille 
pe picioare de ••• bucuroasă. 

- Oare din ce motive nu s'a fă
cut cunuia in' ziua de Arhangheli. 
dupa cum sau )ăudat? ••• 
~ Chinezul Chenta, ştii ăla cu 

miş-maS'urlle deJa cooperativă şi 
dela primărie, este din fire foarte ... 
milos. Nu ti-ar lăsa - Doamne fe
reşte! - pe Perslda, să dea apă 
.,armigilor- comunaU. pentru nimic 
în lume 1 ••• 

• , • Nu cumva-j ••• piCă "ceva* 
pentru asta? 

Stampile. , 
sir,ile; !u('riri de gravor pentru por. & 
tmonee şi POlIele, pe portţlgatele dJn. • 
aur sa.u argml, in e\:ecutie de Pttr~t11 
rang, se Pot comanda ~~ cele mai 
8{'ăzut~ preturi, Ja.- GRA VORUL 

~:~J !1ir te R nitr~nu Il, arrr_ « 

CurJîd 
Urări de 801.01 nou 

D-lul Aldmorean. bIne peste aII, 
Cu d. Iancu sd petrecd 'mpreund 
In Vid ca l' azt, cu voie blind. 

Lui conu Ghiţd Cocoşel 
male cât un prlznel, 

li dorim. cu mic Şi mare 
O grabnfcd şi buna 'mpticau 

acum la 'nceput de nou an 
cu faru Muntean. 

Lui Ghild Bdtăneanţ 
Un post vacant 

la o fabrica de per/ule . 

Lui Rădulescu 
Ne rllgăm In gmunchl şi 'nroafe 
Să-i dea Domnul indrăznealt1 
Sd se amesttce 'n toate. 

Lui Conu M hafl, 
La pensie sd Iese 
Şi U!l vagon de procese. 

Era sd uit... 
Lui domn Popovicl 

O hereheUe de Suri mari şi miel 
Şt lumina electricd'n Curite/. 

H. CURllCEANU. 

Paltoane de iarna pentru bărbaţi şi 

baieti precum paltoane pentru femei 
şi pentru fete se pot cumpăra cu pret 
ehin LA FIRMA 

"l\-lar«:oLin" 
Arad, in spatele teatrulu.î 

PIătibile in rate lunare 
cu ortea dela Mercur • F ra 

La FirUla REGELE 
CIOCOlA.TEI 

se V"I!!ies4:i diferite hona
Loane •• do«:ol~t'" de 

prhuill «:alUale PRET EFTII\1. 
R Il. St... lYI .. tl ....... , 

Biografia mea 
(Uneia care. a ştir/cit sa 
D/ie cine sunt). 

M'am nclicut (nu importă data) 
In Juna când creştea salata 
Ş'am crescut ca şi tot natul 
In prostle wtând şi data. 

La "ovodăoII am fost bun de gura 
Iar la şcoală cm fost .chinez· 
Şi dt-atunci sunt o secatura 
Şi nlcJ nu seama" a.,. tl1gifZ. 

La primul curs am fost laudat 
(la cel de dans). Duduie rog să crtzl 
Iar ca repetent au fost şi premiat 
O jur ... doar n'ai nevoie de dovezi. 

La licenta - o şcoald de înoi. 
",CII magna lauda" m'am lovit 
S'asta-' treaba de m4 aocot 
De pe acuma, .jrantazit. 

Ca din MOrala-ţi sd fnV,j1 
sa IIU jongleur de CU'IIltlte ~t··laclllr. 

1. VODA. 

<---... 

1 

. ~ .. 

"' ' 

.1 

l 

< i 
I 
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LlpuVB 
Ci că unul dda un serviciu silvic 
Il bătut un functionar sub pretext că 
1~8 scos din sărllc. De, să fie ••• 
dar scosulecesla din sările e un pro· 
cedeu ce nu intră in cad'ul metode 
lor corecte, fără a mai adăug8 că 1n
stifa Şi-llf fi ştiut face datoria dacă 
lezatul nu ar fi fosl elât de nobil 
siH ierte gestul nesocotit. Fată de 
această faptă intre bfln1. cum am 
putea pretinde copiiJor noştri milă, 
bunettltE'. iertare. disciplina şi r€s· 
pecl fatii de semenii lor. când le 
dăm dovadii de atâta sălbăticie? 
Aceste eXf'n'ple pot servi urmaşilor 
nosiri ca puncte de reazim, pentru 
O fanda;e spre culmile a:1ruismului 1 •• 
S'8 scris undeva Înainte de a apare 
zorile civilizatieI să nU te răzbuni! -- --- ------~-._-----

I 
De Crăciun şi Anul nou 

cel mai bun vin 
"toop~r~tluH Promontor 01" 
ARAD, Strada Cloşca No. 1, Strada 
Alexandri No. 1, Strada Sava Raicu 
No. 168, Strada Sarmisegetuza No. 5, 

Ş'i in comuna Şeitin. 

~------------------------Nu ştiu .• , 
Anui tr€,uf •• 
Intr'o soJetatc fiecat'e pov~s!Ea 

unde şi-a petrHut rE vello~ u : 
Unul: 
- Am petrecut ~dm~rab I!, Per.; 

hu zece lt>Î am mâncat pe·o săptă
mâna! 

:...... Eu am mâncat - incepu a!p 
ful - pentru elo,"i lei am mâncat 
4 h:lurî de wâncare şi am Mut o 

Intrebară 

t, şUtt--eă a 
! lacom cel 

/ ......................... . 
~ F. Pancovici • 
~ Magazin de mobile, : 

Pret eftin ,i In rate t Lucru ,i la comandă. • 

~ Ar.d, Str. Clo,ca 5 • 
... W ... WT ......... ., ..... 

I 

Bravo} 

5tagiunea Teatrului Românesc Permanent al Aradului. 
(Concesiunea Asociatiei Ziariştilor şi PubHciştilor Români din Arad) 

DUMINECĂ 3 şi LUNI 4 IANUARIE orele 8.30 precis 

Teatrul Naţional din 
Buc. va reprezenta AVARUL 
comedie de Moliere, traducere de TUDOR ARGHEZI regisor: 
ŞAHIGHIAN In rolurile principale: Elvira Şedea, Fintişeanu. etc. 

Bilete la Diecezană şi seara la casă. 

~ .................. .. 

RADIO TELEFUNKEN 
CELE MAI BUNE APARATE 

DELA 6000-32000 LEI 
se pot procura in cele ro8i favorabile conditiuni de plat! la 
R""OIO-LUX -HERMANfi S CH U L L E~?l . A R A D· 
magezin de articole elechlce 8-dul Reg. Ferdinan 17 Tel. 643 

Expozitie de pasări şi 
libertatea conjugală 

Expozitiile şi orice in1runiri de 
oameni dau naştere la diferite 
scenE? unele mai interesante decât 
altele • 

certurile din cauza sOlu,ui cam mu
eratic. . 

Şi cum zic. mergeau aşa Încet 
dela o cuşcă de găini şi cocoşi la 
alta. Cineva explica: 

Nr. J 
Nr. 

Gestul labrlcel "Astra" 
Nu ni se poate imputa că până 

am avut cuvinte bune pentru fi 
"Astra". Din contril. Dar ceiace li' 
"Astra- - respective cond\!certa 
Mereuri Înainte de Crăciun, ne~a i 
8ionat Într'adevăr: a distribui! Il: I uli 
tarilor - atât celor din lucru,: e~ ~ 
celor cari au fost nevoiţi sA păTi . .' . 
lucrul - dJerite ajutoare, care unt,' 
mult sau tr..ai puţin, au contribuit' . !II 
veselirea sărbătorilor, îndulcind v.~ fld 
făcând o altfel decât in celelalle Su 
Chiar dacă darurile fabricei .. ASir,' Spl 
fost - căci IlU puteau să fie _ ace 
dcstulătoare, gestul el marcheazA: ic.i, 
năvoinţă şi o atenţlune raţii de m~~ .or 
Gestul fabricei "Astra" dovedeşte I JUU 
Iuţie în felul de a trata muncito VI 
care-1 cons;deră om şi nu robot Ia 
numai lucrului Gestul dovedeştt ta 
ei înţelegere, Este un prim pas reaci 
fabdel şi intreptinderl n'au făcuI Aţ 
acesta - să împărţellllcă daruri dt le 
ciun --- pentru ca să nu $tir 
5 -10°/0 din tanliemele me'llbri: 
consiliul de administrare şl ale 
lor ÎIl directiune. 

In felul acesta., gestul fabricei r 

este unic în vîsţa indu3trială a: 
niei! 

I Articole de stic1ărie 
încadrări de Tabloun 

1. -CU l1BU 
I AR A O, 

Bdu R~( Fe!"dilla1d~ 

Era să fie ..• · 
Da, în Arad era să fie UD divo~, 

---anltlza-t -pentru aranjarea ~ ("irUl. ii 
vocaţi sc şi În1runiseră intr'o 
din oraş. Dar sp:e fericirea ,.: 
regretul avocatilofJ totul s'a aran:, 
CUfl) e mai blne Vorba aia: c iind 
ce n'a fost acum toiul e bine! 

'. Şi e foarte bine! trudd 
srrii, 

.................... 'de i ARMATURA S. A. 
: f ... Lricii ... .,talur,,' 
• A. f ... L .. h:ă Ilt taLlă 

Nu le-a pus ... 
Astfel la expozitia de pasări or

ganizată de Camera de Agricultură. 
D. Cioban insolea o nostimă duduie 
dându~i explicaliile de cari avea 
nevoie. Ajungând in fata unor ouă 
de toată fruIDuselea cari - între 
noi fie vorba. erau splendide - 1. 
CIoban se adresă dşoarei cu cuvin
tele: 

- Acest cocoş este din rasa. 
• T f .... aUi. - ,'RAD. 
: Ce_alea Vachl!!' ex( 

Un cunoscut vânător - şi se ştie 
cât sunt aceştia de mincinoşi - de 
câtiva ani se tot laudă că el pldează. 

Intr'o societatE', cineva-l intrebă: 
- Te tot lauzi cu picturile tale, 

dar până acum nu le·a văzut ni
meni... Am vrea să le vedem şi 
nof odată ... 

- Pat. asta nu se poate ... 
- De ce? 
- M,ăi, drept Să-ti spun, de pic-

tat am pictat eu mult. dar n'am 
pus n\mlc pe pânză .... 

- Sau mai bine zis - sări al· 
tul cu gura - picturile tale le-a 
distrus spăIătoreasa! ... 

• . n, 

- Priviti aceste admirablle ouă 
produse de noi, - Oâodindu-:;e 
desigur că ele au fost produse de 
activitatea Camerei şi nici de cum 
a dumlsa!e şi a colegHor din bi
rouri. 

O altă scenă a fost următoarea: 
O cunoscută pereche conj'.'gală 

de vârstă mij'ocie deJa noi din 
Arad. pereche în care nu sunt rare 

e n * r 4 n ... 

Cel mai bun izvor de lemn de I U LI U A BEL construcţie pentru c~se, garduri, 
moara et,- şi de foc se afla la firma 

Plymouth. Este foarte viril. calcă 
gama de câte 6-7 ori pe zi... 

- Auzi bărbate! - Intrebă cu
coana Întepată. 

- Aici - continuă că1ăma
este un cocoş din rasa Rodhe Is
land, foarte fo 05itor In gospodărfi 
deoarece calcă găina de 8-10 ori 
pe zi .• , 

- Auzi bărbate? - întrebă şi 
mal intepată cucoana noastră. 

Bărbatul scos din sărite de so~ 
coteUle nevestei se adresă ciUăusei: 

- Domnule. te rog. să-mi spui. 
dacă aceşti cocoşi calcă de fiecare 
dată aceia, găină? 

- A nu, -~nse călăuza -
de fiecare -dată calcă altă găină 1 

- Auzi nel1astă? - Întrebă 
satisfăcut acum bărbatul şi nevasta 
n'a mai zis nimic. 

t .............. .. 

apare în fiecare 

Director: 

SIMION MICLEA 

Redacţia şi administr 
ARAD, Bdul Carol Ne 

ABONAMENTE: 
In oraş: 150 lei anual 
In judeţ: 120 lei anual 

Pentru: instituţiuni publice. 
comerciale ei industriale, in, 
ti firme individuale: l0001~ ------.-,. ° D 

ntat 
tă. 

comere;3nt de lt>mn<! Arad. Piaţa Ştefan cel Mare lângâ 
Direcţia eFR. Prtluri redust". Incercat' şi vă veti convingi>. 

R:J"tO:L"? .. *, ... _ .... .." ...... ' ..... Dacă doriţi o fotografie ultra 
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-----ti FRANCISCGARTNER . _ . ~ 
~._~_ :; SH:::::_~ :: 

---!!--:::.. '\ sculptop ,1 tAmpl ... ,'ef..<t-.,tută tot felul de mobile, ii 
fi vitrine. lucru de clădire şi tâmplfiJe, eftia şi prompt ii 
H -~ ~ = Arad, St ... da 28 O ••• mvpi __ ••• 8. :: 
B:tm:u:::::~:t:r.u:::::::,:::U::::::,IU::=·.·.·.: ............................... :-~~:.:::::::Ji:I .................................. ~-

modernă, sistem HOllywood incercati la 

eOLUMBAr=-
In tablouri şi la domicllr~ 

eternizează multe momente plăcute din viata Dv. Inc~ 

FOTO 

la Poto Columban. ARAD~ Str. Emiuesc I ' 

""1 
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