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Curiozitatea - de altfel 18a,te 

'''",''L-'UU - m'a făcut ca îndată 
căzut in mână cartea de 

cu abonaţii la tfillfillonul 
să citesc lista postu
primul şi până la ulA 

rând, Când am sfârşit de 
am rămas foarte dezolat: 
contine aproape numai mi

Am numarat la întâm' 
fii români - inclusiv 

'le publice - de pll pa· 
Sunt în toial, - vă fog 

rnnlrr"Jlun J - 14 abonati ro· 

Rtalitatea e însă alta. Din re
lăcui acum câtiva 

constaiat că in Arad, nu· 
românilor este mai mare 

Ava - nu cu m-alt, e adevă· 
- decât al minoritarilor. 
'. Il! mUloe este un dar -. Ro· 

În marM lor majoritate 
în cartierelll mărginaşe şi 

: lucrători cu ziua. 
sau functionari. Abia 

colo zărim câte un român. 
să nu intre Într'una din a. 
calegorii, dar pe care să 1 
băga într'una din profll
IIxfTciiate de minoritari. 

adict'1 sărdcia şi deo-
predilectie pfilntru func(io-
formează cauza pentru 

români ifigufează într'un nu
aşa de redus printre abo
la teÎtdon. 

oricum ar fi privite 
deFavoarea fllemtlnfului 
. Justificarea nu trebue 

prin savant" teorii din 
politică BaU din sociow 
se cup,ind~ în două ca· 

şi t~mbdism. 
. al. m. 

l' ,proaspăt însurăţel se plângea 
z:lele trecute, că nu i chip să 
Citească ceva deşi e mare ama-

I 
de lectură. 

. Şi. ,dece nu poţi citi? 
, ,Pal să vezi, inainte de masă te 
, la birou: lucrezi. După masă, 
~ birou: lucrezi. p'ormă seara 

te duci 3\.3Să ... 
~ l~ezi.' il complect,i conlocu. 
~ gandlOdu-se Ia frumuşica-i ne· 

I 

, 
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Ehei t ••• $ă~acii hornari! ... 
-o ~ ,,' 

afacere cam c~mp~icată şi cu ramificaţii in ... Ungaria -
Proverbul românesc, buturuga wJcă 

răstoarnă carul mare, Îşi găseşte 
aplkal'e În cele mai vari8te domenii, 
chiar dacă nu e vorba Înfotdeauna 
de răsturnart>. Deci se poate foarte 
bine - după cum se Vi vedea 
şi în chestiunea hornariJor, dar nu 
în a celor bieti oameni destul de 
necăjiti cari umbLi cu scara pe 
umeri s~ mature coşurile Îmbâcsite 
de funinginea produsa de focuriJe 
mult sau m3i putin sacre de prin 
casele noa~frf', -- ci il patroi1i!or 
ce.i plătesc. Caci iată despre ce·, 
vorbI". 

Ce-a fost. .. 
Sub vechiul regim, adică sub un~ 

guri, brevetul de homar, se moşte. 
nea din filM in fju, sau din bbrbi'd 
În nevastă, aşa ca şi formaciile. In
felul acesta, statul maghiar plasa un. 
guri prin comunele româneşt', pe 
cari ii intrebuinta şi ca informatori 
SIlU ca spioni printre români. SlIua
Itlt aceasta s'a continuat şi sub re~ 
gimul românesc, astfel vedem că şi 
az', hornarU dela sofe şi oraş sunt 
ungurI, descendenti sau moştenilorl 
ai vechilor maestri horoari. 

Ne preocupă deocamdată situat 8 
dela oraş. 

Povestea ore ,Ului 
Oraşul este împărţit În şase cir· 

cumscripiiuni hornăreşti, din care 
una e propristatf>a oraşului. iar Ci'
lelalte SU!1t În mâini p'Hticulare. Şi 
încă în mâni delicaie de ffm!"i. lală 
lista lor: văduva jui Szasz Zoltan, 
v~duva lui Iosif MiiU('T, v lduv-'l !ui 
Iosil Kaltenhuber, vaduva lui Ef~ 
nest Zeitlef şi văduva lui Francisc 
Schmitzllf. 

Precum ved~ti, cinci văduve ca 
cind smei pafroneaz:3 curăţatul co
şuri/or din oraşul nostru! Şi toate 
cinci patrone;,ză - zicem intentio
nat patro:1eazâ şi nu f'xercftează -
curătirea coşurilor în baza unei mo~ .. 
fmiri, fără Eă fi învz I1t niciodată 
meseria din C;tre trăesc aşa cum 
noi nici nu vIsăm! 

Două ilegalităţi 
Este oarecum curios că monopo. 

lui curătilul hornuriJor este detinut 
de consiliul celor cfnci viiduve. -
foate minoritare. De aceia, am ciiu. 
fat baza juridică ft chestiunei şi iotă' 
ce am găsit: 

1. Vechea lege Industrială ma· 
ghiară admitea trecerea dreptului 
de hornărlt dela bărba' Ia sotie, dar 
oblIga pe văduva ~ă angajeze un 
maestru ho-rn8r care S8 fie condu· 
cător. Consiliul celor cinci văduve 
n'au indeplinit nici lucrul aceste, ele 
având drept conducători nişte simpli 
calfe. 

Deci o primă călcare ft legii. 

2. Noua lege pentru pregatirea 
profesională prevede că acei ce 
n' au pregătiri şi nici cunoştinti pro· 
fesionale. nu pot exerci!a nici O pro· 
feslune. 

Văduvele aceste - ah, ce bu
chet frumos de CUC08ne profitoare I 
- În afar8 caMăIi' de văduve ale 
unor hornarJ, ntau nici o cunoştln,ă 
profesională şi prin urmare legal 
ele nu pot fi palroane de hornarl. 

Deci a doua călcare a legii. 
Şi cu toate aceste, işi continuă 

ne1ulburate meseria de... 8 incasa 
tllxe pentru curăfirea hornurilor. Pe 
ce bază o f8e, este o chestiune ce 
rămâne de discl1tat şi de stabilit. 

Şi două curiozităţi 

Pentru comptectnrea tabloului lor
mat din ct'!e cinci văduve, m~i a· - ....... ...., ci ..,...-, 

mintim că vaduva lui Szasz Robert. 
În afară de cirscumscriptla ce o are 
în Arad, mai detine o clfcumscrip· 
tie de hornarit şi În oraşul Tolna 
din Ungaria; iar văd. lui Zeilzer 
Ernlst este văduvă de .. , medic ve· 
terinar; Cum a ajuns dtJa medic 
veterinar la horn~rit. este un mis
ter demn de un autor de romane 
politist!" ••. 

Cele de mai sus sunt fat alâfea 
lucruri ciudate şi cari n'ar trebui 
să e){;Sf~. Le supunem pe toate 
conducerii comisiei intumare, care 
rezolvind românEşte şi în spiritul 
legii prob~em31 hornarilor,- ar da 
o cuvenitâ satisfacţie opiniE'Î publi. 
ce româneşti şi în acelaş timp ar 
fi'lc!!un Însemnat pas pentru româ
nizarea oraşului. 

Radu Baltag 
-.- ţ ..... .. .. 

Tângltiala porcului ••• 
Ar fi mai potrivit. poate, "Chinul lui 

Tanialus· pentru că toată lumea 8e îm· 
ped~că la orice pas de un porc, sau de 
O scroafă, după caz, Când vreunuia nu,i 
convine un tip oarecare, Îl face fără nici 
o ceremonie porc, sau scroafă Unui om 
beat i se spune: "beat ca un porc" unei 
femei stricate se aplicA atributul de 
"scroafă". Murdar ca un porc, stricată 
ca o scroafă. (ită tot atâtea lovituri de 
biciu, pe cari trebue să le primesc zil· 
nic, la odce orA, la orice minut, Ştiu 

că oamenii sunt ingraţi, mici la suflet, 
plini de ură. nepăsători la suferinţele al
torll, veşnic porniţi spre batj\lcură Mă 

asociez în toate la cele spuse Într'un re
portaj atlterier, de către fratele de sufe
rinţă MăgăruşlIl. Evit acum orice altă 
comparaţie, ca să nu mi se spună că 

repet lucruri de mult spuse, subliniez 
însă şi afirm cu toată tăria, că rasa 
mea nu e nid beţivă şi nici stricată. 

Porcii nu se Îmbată, se îmbată oamenii. 
Scroafele noastre sunt mame cinstite, 
cari cunosc ,i respectă morala. Ele nu 
cunesc: Bupllciile ondulaţiei permanente 
şi nici nu se traDsformă in drogherii 
ambuJante .. Ql nu ştiu Ce e rac1ajul. 

Că suntem mânc8cioşi? Dar oare o
mul, nu mânâncă lucruri cari nu se pot 
scrie pe hârtie? (De elt... alea de berA 
bec, etc.) Aţi găsit dvs. Între noi, de 
iia la cari le spuneţi curlandiştî? Sau 
cari -fac trÎumvirate din căsnicie? Păi 
spuneţi, fac porcii aşa ceva? 

Mă poroii cu marathonul. Ştiţi proba. 
bil ce Înseamnă. Intre altele am auzit 
despre ceva .porcării'· - cum vi place 
să spuneţi -, sportive din faimosul 
dvs. oraş. Vă amintesc o poveste a mea 
cu melcul. Ne am luat odată la o in. 
trecere de fugă. Melcul a câ,tigat. Ştiţi 
pentru ce? Eu mă opream în tvt locul, 

Imi varam botul in toate gunoaiele, vo
iam să încerc totul. Trageţi concluzia. 
Odinioară şi eu am fost "sporls.potc", 
dar prea multă "administraţiei< de lături, 
prea multe "boabe" noui, neincercate, 
m'au îngrăşat, m'au lenevit, mi,a cres
cut burta, pe care Btăpânul gurmand şi 
cu mult mai nesătul ca un porc, abia 
aştepta s'o vadă transformată în slănină 
rumenă pe coajă, şi atârnată în cămara 
sa Am perdut toate jocurile de când 
m 'am îngrăşat. Nici nu mai fac nici 1'0 

sport. Mă mulţumesc si mă Iăfăesc in 
văIăul amintirilor gloriel din trecut, când 
nu mă întrecea melcul. 

Vedeţi oameni buni, porcul nu e loc. 
mai atât de porc, precum nici omul nu 
e tocmai atât de om GU!D se spune, 

Ce a.ţi spune ava. despre Doi, dad 
am inlemeia şi noi o .Curlanda- pen
tru maBculii nostrii şi faimoasele case de 
randevouti ptntru scroafele noastre? 

Noi ne bAIăcim in noroaie, cu toate 
aceste la sI. Ignat. ne tăiaţi, ne mân. 
cat! inlestinele umplute cu orice, ne ron· 
ţăiţi cu nesaţ pielea. (şoricuJ) atât de 
spilat în noroi - fără să puneţi lpe 
de colonie pe ea. Pe a dvs. oril.'ât de 
iTn băiat! să fie, oricât de curate şi spă. 
late v'ar fi inteaţine!e nici dracul nu o 
mÂnâncă. Până şi indigen ii din neştiu
tele insule de pe intinsul oceanelor ar 
voma scâtb'ţl camea voastră atât de În. 
grijită, unghiile manicurate şi vopsite ţi~ 
pător cu roşu şi mai eu ştiu ce tmp(! • 
sibiJităti cosmetice intrebuinta ţi, şi totuşi 
nu e bună de nimic. 

Nu tintesc în nimeni~ Sunt simple re· 
flexU, poate mâioe cuţitul măceluulul 
va pune caplt acestor filozofii ale mele. 
Le·am Dotat peDlr~ mo, tenUotil mei, cari 
poale le vor comple~la. 

p. conL Flaymuc, 

~====~--------~------------------~----------------~ 
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şi cu bani gata la firma 

Nădlac 

_ Are, ce are "birăul" nostru cu 
gardiştii! Mă, cum. te .nzaps~şte". că 
eşti ... gardist. te ŞI da. afara. dlO: .. 
pită. E cazul invalidulU1 de ra.~boll~ 
(i.nvalid, die primar, nu ca ~1~1l can 
II ici n'au văzut frontull) CblCtn, fost 
1 a oficiul primăriei de cântărire c.are 

,rin oainipn. 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mâncări mai I 
eftine R 1 B I • la _ e sIa ura n lu u~ure,., 

Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

bănuit că·i "gardist" (ah, cum l~ar 
mânca w birău" pe toţi 1) a fost dat 
afară şi inlocuit cu un... tânăr de 
vre'o 28 ani, care n'are nici un me
tit afară de acela că i "omul parti 
d~lui". Ba, s'a mai ocoşit "birâu" că 
toţi muncitorii dela întreprinderile 
particulare care s "gardişti~ (sună fru~ 
mos, acest cuvânt, nu?) să fie conce
diQţi pentrucă aşa·i ordinul! Zău? 
Am vrea să 1 vedem şi noi ~ 

Daci nu este reprimit imediat şi 
făra condiţii, invalidul Chiein, la cin 
tar, vom incepe de săptămâna viitoa~ 
re să arătăm câteva .realizări" ale 
dIui primar. Nu de alta, dar pre.a e 
mare "liberal" şi mi mic .uma01ta~ 
rist", şi ca să nu se tot laude că a 
făcut numai bine pentru comună. -
Mai e timp de indreptare a răului 
ce 1 ai făcut, dIe primar! Ai numai 
curajul şi toate vor fi bune 1 

- Un pocăit şi cu o ~soră" (de 
contrabandă) de câteori vin la Arad 
cu chirie, nu adapă şi hrănesc caii 
Ia un loc cu ceilalţi chirieşi, ci in 
altă parte şi numai ei... doi 1 Am 
vrea să ştim dacă asta se cheama ... 
pocăinţă?! _ 

- Mă Florto, pe unde... soacrata 
tot umbli noaptea, de numai dimi
neaţa ajungi la "domiţil? Noi am 
auzit că faci dese călătorii prin A
merica, şi că preferi oraşul Cicago, 
împreună cu prietenul tău .Iulian! 
li istinâ? ... 

- Bomba zilei este .chestia" cu 
un hinteu ... al primăriei care a trans
şportat pe cinev~ la... ~trad, însoţ~ţi 

i de ceva ... mU1ere - Cme vrea ama
l\unte mAI (UUlI lecte, să intrehe pe 

cha.!cl I...no, care ştie, că doar el 
stat... planton acolo 1 _. 
- Cine ar putea să ne spuna can 

au fost "domnişorii" şi domnişoarele" 
ce s'au plimbat intr'o birje, trasă de·o 
mârtoagă. pe străzile Aradului r ... 
• • 

De Paşti cei mai buni 
"epuraşi" şi o!.lă de ciocolată 
in a80rtimenle cu g1Jst şi 
eu pre1urile cele msi reduse la 

FABRiCA DE CIOCOLATĂ 

REGELE GIOGOLATEI 
Str. Meţianu Nr. 7 

Br&d 
- Unul care de cind masa 1 a 

făcut tot cu pălărie a umblat,· de 
câtva timp nu vrea să mai umble 
decât cu un cuib de cioară pe cap. 
Dar de geaba face aceasta: oamenii 
de treabă ştiu că ceeace vrea el să 
ascundă numai pământul i'o mai 
şterge. La ce bun să ascundem 
efectul când se ştie cauza! 

- Pela Brad lumea este intr'o 
lIlare fierbere fiindcă fata cu părul 
de aur a plecat fără adresă. Căci, 
din cauza asta unul şi,a pierdut 
mintile. 

- Pe strada gării cică a miroasă 
a .,jintiţă". Unul de frica botezului 
a vrut s'o şi şteargă - spune gurile 
rele - dar acum a lăsat-o mai incet. 

:: :::::.: :::::::: :::=:::: :::::::: :::::::: :::::::::: 
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Gurahont 

Ciucurelul nostru nu se astâmpără cu 
lanterna lui care mereu o ţine seara În 
ochii .trecătorilor pe stradă, din contrA 
se laudă că şi va procura una care 
va lumina dela gară până la Czeiller in 
ciuda €inaotuhil Damlan care·i face me·. 
reu concurentă. 

B ij u t eri i ,i 
argintArII la' • 

GOLOMAN HARTMANN 

• 
Răpslg 

ARAD, Palatul MI· 
noriUlor. Membru la 
Consum şi Inlesnirea 

« 

Poşta~ul nostru tot cu mutat'Jl ie 

laudă do un lin. Acum chiar adevăr de 
ar fi, cine să·I mai crează? 

- Decând s'a înbolnă\'it no!arăşut 
tlostru, mai putem şi Doi răsufla, cacI 
până ac!, ne omora cu toba .. şi porţia. 

- Ce zici d·le Hedea, cum stăm cu 
diploma cela de notar? 

- Invăţ5.torul nostru s'ar muta de 
aici dacă ar putea duce cu el şi... pă

mântuI (se sia) şcoalei. 

Crlşclor 
,. " ~- '. . .. 

O duduie se plânge mamei saleI 
că odată cu venirea păimăverii a,u
inceput sa·i răsara. două corniţe/ 
Unul Purcid, auzirid-o şi ca ;«'0 
mai mângaie, ira zis: lasă boboce
lule, şi mie mi·a răsărit un corn de 
25 de ani şi ce bine mă simt cu 
el, dar să am două ca tine. . :::::::: ::.~:::::::::::::::::: :::::::~ :::::::: .. 
H EUGEN KAFKA i~ - -:: Prăvălie de Coloniale ,i delicatese :: 
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Igriş 
- Zilele trecute învăţătorul Sucigan, 

(s'a dUB in comuna Iill natală, ŞeitiD. la 
braţ cu o dşoară de O frumuseţă răpi

toare. Şeitinenii, la apariţia perechii s'au 
descoperit. lntrebând unul de altul cine 
este acea!.ta lleană Consinzeană şi aflând 
cele dorite au intonat o rugăciune; 

.. Doamne ţine şi protejează pe scumpa 
noastă ti Venus". - Dascălul esle invi
diat de unii dintre intelectualii igrişeni, 
pentru cucerire! lm,iRte Stefănu1, fără 

frică, doară ,şti unit! 
- In CEI priveşte fantoma din casa 

Şvabului, o lăsăm în plata Domnului. 
La urma urmei, ne bucurăm, că la ul. 
tima .apariţie" s'a ... constatat, că este 
un ,spirit de pe meleagurile Mehedinţu. 

lui: Dă i îne.;nte oliene, plin de elan ~i 
de putere, lăsând şvab!.llui, CA amintire, 
un mic... românaş! 

- Se zice că Chenta, ar vrea să o. 
fere de - Sfintele Paşti, ca dar, manda
tul său, Şefului consilierilor opoziţionişti 1 
Mamă, Primărie! 

- De ziua Sfintei Florii, dorim tuturor 
cititorilor no~tri: Sănătate. Indeosebi, ce
lor ce se numes~ Floria. 

Saravale 
- Dascălul Demian a spus intr'un 

cerc intim, că la o altă votalo va face 
tot cum a făcut. 

- Lumea dela noi vorbeşte că este 
foarle fmmos să fi primar, dar să ai 
şi majoritatea voturilor, nu din mila gll. 

Y'ernului, 8Jll din suspendarea adevăratu
lui primar, Floria Minda. 

- Se vorbeşte că primarul, Ciocan. 
dic, se bucură foarte mult de căderea 

cuserului său, natural, căci altcum nU 
ajungea el din subprimar •. primar. 

• • 
Bala de Cr.ş 

Ciorapi. mănuşI de ali' şi de piele, combioee de mă lase ,1 pantaloni refo"m. IIrlico!e penlrll 
copil. etc. tII bani gala c~ cele ma' Ieftine preluri la ». l'l> O G Y O 
STR. EMINESCU t. - LIINGÂ CINEMA .C O R S O· - ...... D -

- Un vinător lung cât o zi din 
postul Paştilor, ne mai având ce 
vâna prin păduri, s'a apucat să 
caute după vănat prin căruţele ... de 
pe drum! 

- Pe unul, cu palton de piele, 
îl poartă in gură toate servitoarele!... 
Atât de rău a ajuns de numai în 
gură-I mai pot purta? 

N'avefi altă ocaziune 

Ai auzit că ... ? 
•.. Ungurii din Pâncota t;'au hoH!rât că 

în fiecare sărbătoare a lor să ţină 
prăvăliile des~hise? 

.. In urma numirii unui nou funcţi
onar la Şiria, unii se bucură şi alţii 

ni::i nu-i mai dau bună ziua? 

de a cumpăra atât Je eftin c. astăzi d€j.\lin, pup· 
lin, cămăşi bărbăteşti OKford p\jam11f. cămăşi d:a 
dormit. indispensab.!e din kopper, precum ŞI alte 
materiale dfj Jinoerie cu metrul. fo'ositi· vă de 
ocazb care nu ma'i durenă decât foarte SC~lrt timp 

IOSIF REISZ 
lingerie Mrbăt~ască A RAD, Strada Gen. Berthelot N0. 8. 

. Hălmagiu 
- Ne mcdemizăm nu glumă!. .. Zilele 

trecute au inceput matţhlurile de box. 
Prima ciocnire a fost intre un ferar Iii 
un frizer.. De pe urma m!itchu:ui fie· 
care au ÎnCAsat atâta... încât mai pot da 
şi altora! 

- Folbalislul Leonle se va căsătorii.. ! 
Na, maro lucru ne tţi spus cu asta !., •. 
Păi dacă vă grăbiţi, n'avem ce face. 
Aşteptaţi sfârşitul: se apune că. va primi 
zestre un miiion !... Şi acum mai ziceţi 
(eva dacă pt:teli! 

- "Ţa~al" a sasit, dar acum se 
pune Întrebarea: ÎI mai iubeşte "capra" ? 

- Medicului veterinar i s'au IltriCllt 
toate ceasu*,. Sunteţi curioşi unde le 
repară? Mai uitaţi vă pe drum de seară 
şi veti vedea ! 

luăn Nojit' scrie: 
Mam mnJfrat 

ge muct udrl ( 
de mnll dTector 
vIe sd pund' 
,."BărfJvu" Mt 
spun le unu şi o 
şI gi mulce U' 
mnlo fost Şfuddp r' 
tru lucru atf 

nu ma amu am preşeput. Că do 
v'am scris că mor dllS pâcacilt 
Comnăuşl şf mo pus potca el 
ascultat gl unu şie mnio povesta 
on giunere gl catle mnJo spus 
so stdgit cu on scriitori glIa 
satului. Amaru 10 şciut că 
spunle g!rept aşa că numa amUtică) 
auzit şi io că tăIă treaba şie IR.I! .' • 
powstii· o no fOli. Auzi tu mlnee "ra~~ 
rumân să md bolanzasliJ JtI le 
minie. NI.I. mi atâfa gi mInie da iatl 
scrii şi nu-l girept gl nişct oam 
cari nas gl vtnă apa asta nu 
cagt. Numa nul bal că md ma!' 
tâlniesc io CII şiei ,$11 mnio sp 
apu ii mânc io ureci1e. ' 

- /0 mam tăt gât/git Cd doa 
nieJe I!/la OfOŞ ţÎ eUa sacit 1s I îll) 
(âră înt,'o Ureee ş{ mam tăt r! ;J~ 
la lele şi astd iarnă. ca nd lera/Ii, ,rom 
mal marie ide umia. ciu nişte cl(x 
gi pale şi ama când nşiepe sa I 
o ţâră mal cald lele or Îllşlepat Unu 
poarce cloape gin par ca ŞtiU~· 'i cal 
baceşci. Noa mal plaCă tu uom ' 1 

scau" la cap şi mai preşitpe ş!t , .. 
dacă ce ţinle bră$ln ariul glla ~ .ml 
/0 mă mllier că do.mnii le mal. ,.!/IIII 
pd Lângă căşilt lor ~: l~ 

- Noa ama nu vă mal IU 

astăzi că mă duc Pă sace sd , 
păr oauă şi să le roşdsc ca $(j 

le trdmit pa Paşci. 
Al vostru 

J vAN NOlliA Jri vi 

I 
... F~a de ghiaţA :;~ 
REVSZ ARAD, :;ne ŞI 

casa de incredere pentru gosp> ivlc 

1
· dă~ii şi ~ravă.li~ f~rnizeaz~ celru ~!mal 

eftm. Se mchmaza boxe fngorib Emil 
şi recitoare. Telefon 141. Telek: 1 CI 

automat 1141, 1143, 1147. tot 
...... ~4w?'4 ... LJ'I#.' "~ţii 

Posta redactfel~~: 
Şebiş. - Chestiunile trimis., I~ ·lumE 

supus celor În drept pentru solu~c: . oric 
directă, iar in cazul când nu se va ,. :l~ 
nimic, le vom publica conform 
scrÎsului dvs care este în pose.j·· 
noastră. 

Saravale. _ Regrelăm, dar ... nu 
cunoaştem. Matetial din partea dvs. [J 

publica numai după ce vj se va l el 

trola '·identitatea. pentru că nu P" .iri ( 
crede că ai., două numere 11 cap: 'r a 

Rp, 10. - Mersi frumos, dar ... · pul 
tul nu merge: îmi face impresia t' ii in 
putea avea neplăceril Noroc! . 

Cezar. - Trimite material in . :lm 4 
tură cu individul de care ne ocupăm de 
la contact cu .puştiul" şi cu cel' .. pot 
resa in CAuză. Afară de aceasta In' ~licaţ 
şi ..• 'ultimele noutăti. - Salutări! .:mâr 

ne 1 

1 L . > : intr 
De Paşii ce oaal un YID' ';'l't' , a~ 

G t· ·ruj· oopera IVa ';;ită; 

Promontorul-Ara~ 
Str. Cloşca 1. 
Str. Sarmiseghetuza 5. 
Str. Cicio Pop. 1 
St. Sava Raicu 168 l~~ 
Bul. Regele Ferdinand 5j . : 

Şellin "i Thnişoara ::: , 

Bdul Carol 9 
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Unei dudui ••• 

Ji facut mare plăcere 
, ca şÎ tuturor ... 
lecând beuşi şampanie 
Il mai vedem Ia cor. 

'" 
Unei fete, care amână 

logodna mereu 

ra, i·am spus fetei) 
1#.3" ceia cu logod na 
l/IlIi aranjezi odată? 
'.i r4sJffine : Dlagă Ruslic, 
,#a" mea e .. rfgulaia~ 

Camelionului politic Dr. X. care şi 
illbă părul (pardon culoarea 

"tiei) după cum bite vântul 

#rJlfişti ft,gişi odată 
, le aliaşi cu ei. 
lIW4 JIU vin la putere, 
;{)(Jre·o să.ţi mai ei. 

Unui fost Ministru de 
FInanţe, cu oche:ari 

lis/aţia t, eeHtă 
'1 Î/lj4ptuiri cam mari. 
:.;/11 nu e de mirare. 

/<JIul vezi prin ochelari 

" Unui fost Prim Ministru, care 
& cam pierdut din Iluzii din 
U1.i matrapazlâcurilo unul nepot. 

~i:ii d'altă dată 
I ",uite li s'au dus. 
:is c4 ţi jucă les te, 
:\41ul" Romulus. 

R. Ustic 

. l'A PIERDEŢI TIMPUL I .. 
',n ziare ,i reviste articole cari 
.. numele dvs. sau tratând prob.
;ui va interesează, cici O insti~ 

teci" creati şi bine organizati 
msta poate f,.ce acest lucru mal 
c;ne şi mal efun ca dV$. 

"rvlclul Gazetelor l
' 

;-~!marionala de presa şi publicitate 
Emil Samoilâ şi Th. Iorga Bucu
~. Constantin 24, Telefon 3-16-15 

; tot ce se publică in cele circa 
:::aţii din România, iar prin 
cl celor 102 agenţii similare 

Jtitate, tot ce se scrie in presa 
lumea şi procură taeturi de 

.,oric.irei personalitaţii sau subiect 
:0nic Sau în scris prospecte Iă
'.tu o proba gratuita de o .'Iap
'iicind subiectul care va intere-

sează. 

illtăţl administrative 
~l comunei Moneasa are 
iri d. făcut, iar pentru exe~ 

'J! a publicat licitaţie. Per-
publicaţia de licitaţie au 

ii in ~Ştirea" şi in "Aradi 

lm ci bugetele primăriilor 
de anemice incât numai 
: pot permite luxul de a 
JIicaţiuni în gazete. Şi acum, 
~maria Moneasa - comună 
~e trânteşte aceiaş publi 

. : ~ntr'o gazetă unguteascâ! 
:ltăm conducerea primăriei 
::~l acesta, dupăcum trans
::ltări şi notariatului Dezna 
lte·ni.se,:ori ba - n'are ti
ln! ... 
IIi ,1 Ber~e 

Pe«:i«:anul" \tscllis ~n C".~ioscul.din Piata 
' .. Ileu. Vtnun de Mlnlş. Gri
~ ipecial, GustarÎ. Mândri 
:~Î; la orice oră, Bere spe
:-11 1 tap 7 L=i, 1 halbă 11 
", 1 leg. vin, dus acasa 10 lei. I 
... wra .......... · 

Bravo! 

:=::lI:J:.~:,::::=::::a=:'::':1::~::;::::!::::::;::;::':::':!::::::::u:::::-:t::-:t;:;:;-;uu:::::::::::;u:u:u::::::s.;:::::t::::;;::;::::::.::::;:::uu.:::::::u.::::u;::!! 

~ Mare alegere de P Ă LĂ R II bărbăteşti, fine şi g 
Il elegante cu preturi unanim recunoscute de ehine , !I 
n la SOLI D li 
~ Magazin de pălării şi modă bărbăteasci, A RAD • fi 
~j BduJ Reg. Ferdinand No. 23 - colţul străzii Crişan ~ 
i~:::;=.tt".:;:;::::::::::l:::::::::':::::::=::::::::';:-:::::::::::::::::::::::::::ZI:::::::::u:.:::;::::::::;:.::-n.:"!::::u:-:ut:.:;:;.:.;;ur"::':::1::tu:;;;:.;::uu:t::::E 

Părerea unuia 
... Sunt unele femei care in egois

mul lor de a nu-şi uza prea mult 
bărbaţii, le iau acestora şi tovarăşi, 
Bărbatul atunci in loc de a reacţiona 
contra femeii care a indemnat pe ne~ 
potul lui Adam să guşte de unde i-a 
fost oprit, face chiar contrarul. lşi 
prinde tovarăşul de guler şii cere 
bani sau ii crapă capul. Crede că. 
aşa a scăpat de tovarăşi, 

Dar femeia e cu o valenţă liberă; 
caută combinatii. Tovarăşii iar se a~ 
rată. Din nou cap uri sparte la to· 
varăşi sau boxuri puse în funcţiune. 

Felul acesta de bărbaţi sunt pe 
un drum greşit, Ei vor trebui să su
prime cauza ca să dispară efectul; 
adică: să nu mai "păruiască" tova
răşii, ci: să tragă o bătaie zdravănă 
femeii, până-î saturează valenţa, să i 
scoată costiţa de drac. Garantat! Aşa 
vor dispare mai repede tovarăşii şi 
chiloţii de damă cocoţaţi în vârful 
patului. Noi una ştim: câinii nu um
blă după căţea, căţeaua umblă după 
câini. Tovarăşilor la care le-am spart 
capul. ni i am făcut desigur cei mai 
acerbi şi auzi duşmani. Ei nu vor 
uita insulta adusă sau poate nici nu 
o iartă; toate faptele sunt de două 
feluri: nnele care se iartă, dar nu se 
uită, dar sunt altele cari se uită, dar 
nu se iartă. 

In conc1uzie bărbaţi căsătoriţi: nu 
pe ei cu parul, căci tot e de giaba; 
pe ea cu căta şi veţi fi pe drumul 
cel bun. Veţi trăi bine, veţi avea o 
casă fericită. -Suprimaţi cauza şi va 
dispărea efectul. La ces devină to
varăşii? 

'
-ştofe la modă, sp8cialită~ tn. 2 

terne 'şi externe, In mare 
asort/ment 'a 

Szmutny 
cea mai ieftină casă de modă 

Firme 
Chestura poliţiei a dat o dispozi

ţie prin care interzice întrebuinţarea 
firmelor scrise in ungureşte. O mă
sură, deci, foarte bună, dar care n'a 
convenit multora dintre cohncetăţe
nii nostri. De exemplu lui Ivânyi. 
Acesta de necaz col nu poate afişa 
pe firma magazinului sâu şi textul 
unguresc, a şters şi pe cel româ 
nesc, lăsând numai numele de 
lvanyi, mare, cât trei urechi de mă~ 
gar suprapuse ... 

Fapta lui, este o exteriorizare 
elocventi a sentimentelor de cari e 
stăpănit! 

- Băncile Bănăţene unite, 
păstrează pe firmă şi textul 
resc: "Banati Egyesiilt Bank 
Oare n'ar trebui dat jos? 

mai 
ungu
R T." 

'Materiallemnos ~:~~~t~~~ 
seânduri, grlnzi1 pentru psrcheta 
tigla ,i altele cu IIreturl avanla· 

joase la 

AUFRICHT,dr~O:t nd: 
Str. Dim. Raicu 15 -17 . 

Depozit de lemne, uşi, ueamuri folosite 

Paradox electoral 
Cu prilej ul campaniei pentru alegerile 

comunale din Bucureşţi, Frontul popu
lar (Dt. N. Lupu - Griguţă Filipescu 
(Fjul Statuei) - !şi Titei Petrescu) a li· 
pit pe zidurile cimitirului Bellu următo
rul Îndemn: 

CetăţeniI 

Votati listele noastre cari 
vor asigura o cinstită con
ducere a gospodlirlel co
munale 1 

•.. Ale cui liste:· ale morţUor din 
Bellu ?.. sau alo morţilor politici din 
Bucureşti ? 

Mare asortiment de stofe 
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ŞI altele? 
Până acum ştiam că morţilor li 

se fură numai cărţile de alegători ... 
... Dar acum, cum anunţă "Ecoul" 

au început si li se ia şi flotile şi 
chiar de către acei cari sunt puşi 
să i păzească ! 

Balada fetelor l1Ioderne 
Foaie ,,'erde merişor 
U,lde i cinstea fetelor? 
După mine, e- o poveste, 
Căci n'o văd deloc - nu este. 
Şi de-ar fi, şi ar exista. 
Spuneţi voi, nu S'Of vedea? 

Asta'i cinste mai badie, 
Ca o fată - o sbonghie; 
Gâsculiţd (s'am pardon) 
O pu:teancă de salon, 
Ce deabea ştie sa scrie 
Şi îşi dă aere ca ştie 
Toate tainele de· amor; 
Să te ia peste picior? 
Asta zau ca e scnntea[ă, 
N'are nici o socoteală. 

Fetele din aste zile, 
Mari, sau mici şi chiar copile. 
Au un vis - şi s neclintite; 
Toate VOT să se mărite. 
- Bine frate - ai să zici 
Ce· are aface daca's mici, 
Ce ţi eşi aşa din sărite 
Fiindcă vor sa se mărite? 
- Nu mă supăr mai tăriate 
Că l'OT sa fie măritate; 
Ci mă supar măi bădie. 
Că o fac fără cununie. 

Foaie verde, foi mai late 
Toate sunt modernizate, 
Sportul mai ales măi frate 
Il ştiu toate ca pe rOJte. 
Toate beau - toale fumează 
Cântă romanţe şi danseaza, 
Carioca - Slow· fox şi boston 
Cu tipi bine de bon ton, 
Rumba. şi ceva mai nou 
111 loc de tango - bo/erou: 
Cu atata frenezie 
Par'c ar awa ... isterie. 

Eu mă tot crucesc măi frate 
Unde OT să ajungă toate? 
Şi ~'a plâng pf voi ma fraţi, 
Care vreţi să ~'a 'usuraţi. 

bărbăteşti la 

Myo 
Str. Melianu 2 I 

Privill vitrinele noastre! I 
im ...................... .. 

Constatări adsvărate F. HAMPEL 
In fafo Cimitirului Beliu din Bu

cureşti, este o cârciuma, pe a că. 
rei firmă se poate citi următoarea 
Ingenioasă reclamă: 

croitorie ARAD, Str. Alexandri No. 7. 

C;".oni('pt nu~dicală 

Orice-ai face 
Orice-ai zice 

Hermafrodi tismul. .. 
Tot mai bine aci 
Decât vizavi I 

Cea mai eftină sursa de aprOVIzionare 
cu piepteni. parfumuri şi articolele de 

toaletă şi altele, este la 
ParfulUeria Măller 
Arad, Piaţa Avram Iancu. 

Succes! t 
LIl Întrunirea liberală de Dumine· 

că dela Chişineu CriŞ. cel mai stră· 
lucit discurs a fost cel a lu bace 
Pătru Ugliş . 

.,.Deoarece disrursul a fost rostit 
din biroul senatorial dela Bucureşti, 
la Chişineu nu s'a auzit nici •.. cârc! 

Este o combinare - ,.IJ capricIu al 
naturei, care adesea îşi bate joc de legi 
- a sexelor, un unita âirora vedem 
pe aceZaş iHdivid cu dOl4a sexe: mascu· 
lin şt Jemtnin. Hotărît, pentru indivi. 
dld respectiv, fenomenul acesta esli! o 
nenorocire Mal ales în cazul când ma
nijestarea tinde spre o exJet"jorizare a 
femenil4ţii. sau invers, Şi atunci intervine 
bisturiul chirf4.rgI41ul. CQt'e exe.u/ă extir. 
parea sexului dorit în doi timPi şi trtJli 
mişcăt'i. Dacă operaţia reuşeşte, vedem 
gitlgaşii f/ltluraraşi de saloane cu fese 
ispititoare transformaţi în Eve delicioase, 
sau joste şampioane amatoare de suli#, 
transformate în Adonis-e fermecători, 
caTi cucere,c prin fJirilitatea obţinută 

Ciorapi, mănuşi bluze şi combine

zoane de mătasă, poşefe şi stote 

bărbăteştI la firma 

Bârsony 
A R A DI Piata A. Iancu 

dela cuţitul cMrurgl/lui, în mioare de 
Jeli/e naive. . 

Ca once boa14 modernă şi hermajro. 
ditismul şi-a fa::ut repede un succes 
enorm. Felele preferă azi să se lrans 
forme în bărbaţi iar - deşi mai rar 
astfel de cazuri - unii bărbaţi doresc 
îns6taţi transformarea, măcar a posteria_ 
rului, in ispimollre crize [emetline . 

Un lucru e cet-t Dacd a~este.i t!fidemii 
de ilermafrodi/ism nu se va pune capa.t~ 

ne vom trezt cu foarte grave turburări 

în registrele oficiilor de stare civile, 
tdbonalele '/.lor avea multe procese de 
:;ubslituire de persoane. 

Pentoru orice evenJualiJate, persoanele 
cari se cred atinse de aceste anomalH 
să se adreseu c# încredere subsemnatu
lui, care le va da cu plăcere sfatu,.; 
folositoare, Dt. Flllymuc 

Fiecare colaborator d.spun· 
de pentru cele ce scrie. 

.:; 
~---~ .... _-_ ........ ---~----~-------------------~-----,.-
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Sport 

lmpreuna.rea aceasta. de cifre, repre
zintă un vechiu deziderat al sporlivi)or 
români, cari vor BA vadă tricoul naţional, 
imbră"Ca' dll român;. 

Comisia de selecţie - compusa nu
mai din minoritari - spre marea noa
stră surprindere, a ţinut seamă de do
rinţa O. E. T. R.-ului, şi a alcătuit în 
sfârşit o echipă cu opt români şi trei 
minoritari, echipă 4e cue, in urma per
formanţei de Dumineca suntem mândri. 

lnainte de-a arăta formaţia româneas. 
ci ce n(toa impus în soccerul mondia], 
iată componenţa comisiei de selecţie, 

care - repetem: compusi numai din 
minoritari - va binemerfta :iela urmaşi, 
pentru actul de curaj savărşit: 

Dr. T. MolMâr, Dr. L. Jugay, Szi~ 
lara Raduly şi Dr. I~romos Huzds. 

Şi-acum iată !şi echipa, in care mi· 
noritarii lunt subllniaţi. ei fiind cei 
mai buni. 

Davidsohn - Burgherescu, BaraMs -
Cosinzeanu, Phtorel, Rafiroiu - Bace· 
anu, Faur, Kot'âcs, Boooleanu şi Du
başiu. 

Bravo pentru comisia de selecţie -
inzecit bravo chiar ea fiind in intregime 
minoritară - bravo pentru prima echipi 
românească! şi bravo pentru cei trei 
minoritari - Davidsohn, Baraba~ şi 
KalaC8 - cari au fost, de dtlparle, cei 
mai buni (cu excepţie lui K6]a~, care 
a fost mai modest.) -

- Cunoscutul sportiv Dr. T. Molnar 
va arbitra match.ul Gloria - Victoria 
(Cluj) Vineri 23 Aprilie c. 

Credem că publicul nu va scăpa 
ocazia de a·i face o caldă şi meritată 
manifeataţie de simpaHe, pentru felul 
cum el, minoritar, a contribut la fol"
marea echipei naţionale, pe lângă res· 
pectarea principiului de 8 români ~j S 
mJnoritarj. 

- Gloria susţine Vineri matcn ofi
cial cu Vicloria - mânzii diviziei. 
In afard de Dobra, nici LUPQş nu W% 

jtu:a. 
... Unde sJlnt ctulrele? Unde ne 

s14nl __ rezeroeJe? 

Cato Cenzorlus 

Imposibil 
Un vlăjgan de toată splendoarea 

- lat in umeri, muschiulos, într'un 
cuvânt cu un fizic impresionant -
ajunge la poliţie unde un simpatic 
~comisar dela controlul streinilor -
nu mai puţin vl.ă.jgan - îi ia cuve~ 
nitui interogator. 

Intre altele il intreabă: 
- Citi copii ai? 
- Unul singur domnule Comisar. 
- Apoi nu ţi-e ruşine, cogeamite 

munte de om, sănătos tun şi să. ai 
numai un copil? 

- Dar ... 
- Nici un ~dar". Ar trebui te 

simţi, ce dracu! De când eşti in .. 
surat? 

- De două săptămâni domnule 
Comisar. 

'" lnchipuiţi vă stupefacţia amicu~ 
lui nostru t 

A 'nceput Să 'mbătrAnt:ască 
Amicul nostru Gusti No. 1. stă

tea de vorbă cu un prieten, care~a 
venit să.l uimească prin o straşnica 
memorie. 

- Dracu te ştie mă - zice Gusti 
No. 1 - cum poţi tu ţine minte 
simple intâmpJăfi petrecute acum 
zece ani. Eu, cel puţin, un număr 
nu-l uit cu anii. 

- Te cred, remarca amicul, fiindcă 
.aşa de rar ţi se întâmplă UIl... nu
măr, încât e explicabil â-l ţii minte 
cu anii 1 

00 

Bravol 

Proces verbal 
Două automobile se ciocnesc pe 

o stradă centrală a Bucureştilor. Ni
mic grav: o aripă ruptă, atât tot. 
Un cerher dela circulaţie vine la 
locul accidentului. Tacticos, el scoate 
din veston un carnet. 

- Este vreun martor? întreabă el 
pe curioşii strânşi ca la urs. 

- Da, eu am văzut cum s'a pro
dus accidentul, răspunse un trecător 
cu accent strein, probabil funcţionar 
la vreo legaţie straină. 

- Cum este numele d tale? in-
trebă agentul. 

- Naruhigohigasky Kuny. 
- Cum se scrie numele ăsta? 
- Foarte simplu, Naruhigohigasky 

Kuny. 
Agentul ezita. Ca să scrie un a

semenea nume i se pare o sarcina 
prea grea, aproape imposibilă; iată 
de ce el intreabă: 

- Nu mai sunt alţi martori ? ... 
Apoi, după câteva momente ada

ugă: 
- Fiindcă ăsta n'a văzut nimic !... 

(V.) 

Protejatui 
- Te-ai îngrăşat ca un trintor! 
- Şi mă. invidiezi? O duc bine, 

şefule, ştii doar că directorul mă 
vede cu ochi buni. 

- Exact!... Ochiul stăpânului in
graşă vita. 

De dragul soac:re; 

Când Nac întârzie ]a un aperitiv cu I 

colegii, aceştia se minunară, Era prima 
oară când călca "regulamentul" întocmit 
în toate amănuntele de către soacră-sa. 

- Incă O jumătate, strigă unul din 
prieteni. Să bem pentru prima escapadă 
a conului Năiţă. 

Nae oftă = 
- Ce bine te simţi când eşti singur. 
- Dar nevasta, soacra, unde sunt? 
- La Neapoli. 
- La ... 
- Da, dragii mei, eu toată criza, le. 

am trimis in Ualia pentru a face place
re soacrei mele. 
-!? ! 
- Ea spunea mereu: "să văd Nea .. 

polul si ... să mor-, 
(V.) 

Nr. 

Balada Porcului' 
Porc bătrân, cu ceafa groasă şi cu burtă de osâtlză, 
Astăzi nu mai vreau nici ceapă, nici fasole şi nici brânză, 
Te-am înjunghiat acuma vre-o cinci zile - de Ignat, 
Şi~azi mă 'nfig, cu frenezie, în rărunchii-ţi şi 'n ficat! 

Ah I ce-o să-ţi mai rod ~oricjul, peda şi albaţ-i şuncă, 
Ce cârnaţi şi cartaboşi au să-mi dea fălcile de muncă 
Ce piftii. şi ce sarmale 1... Şi de-oi mai awa şi ~'in, 
Porcule, s'au dus pe gârlă orice grijă, orice chin ... 

Când erai purcel de lapte, în ogradă Ia moş Dincd. 
Ce tUstin tăios te-aşteaptă nici gândeai tu, porc opincă. 
Vezi, de-acolo ţi se trage: că 'ncepuşi să te rcvolţi, 
Guiţând mereu, cu rânjet, şi-ascuţindu ţi straşnici colţii... 

Şi de cum creşteai, cu rătul te vârai în câte toate: 
Ba scurmănd prin bălegaruri, ba sub garduri aplecate: 
Dai nă~'ală prin coteţe, ba urcai păn' şi 'n prid\'or, 
La copilul pus în troacă şi dormind surizător ... 

Porc murdar şi lacom, cărui, peste şoldurile slabe. 
Grămăditu s'a untura din hambarele de boabe, 
Din lături si huruială, din borhot şi din dovleci, -
Tu \ eşti simbolu 'ndrăznelii şi-al nesatului în veci ... 

./ 

Când te.aud, ades. cum grohăi, tăvălindu-te 'n mocirlă, 
Fericit de lăfăială. ca un şoarece 'n poviTla, 
Şi ma 'neacă şi duhoarea 'mprăştiată de al tau jeg, 
Porcule, mă jur că 'n veacuri n'oi mânca din trupu ţi bleg f 

Fratele tău vitreg, bietul plinul de ponos, măgarul. 
E un sfânt pt' lângă tine, frânt de crucea lt,i: samarul; 
Pe când tu, gaman, intr'una tot mănânci şi iar mănânci, 
Pân'ce, doborit do pântec, abia te târdşti pe brâllcL, 

Rob al {!urii fără·astâmpăr şi al elasticului burţii, 
Tu ai vrea să 'nghiţi in tine pân' şi gardurile curţii: 
Şi guiţi de sperii lumea, când, în coând închis, 
Trocul gol iţi stă 'nainte, ca al iadului abis ... 

Casa chiar la temelie tu o sapi, cu ratul, 
Şi, de n'ai aVt'a belciug in el şi in iiieu strâns gâtui, 
SăvârşÎrea'ai catastrofa să darmi casa ... pentr'un bob, 
Căci simbolul eşti îndraznelii şi al .Iăcomiei rob ... 

Totuş, porcule, te ';ltrece ~insul" ce mănâncă pâine: 
Tu nu poţi să fii ca dânsul niciodată ... ~porc de-câine" 1 ... 
Şi, pe când tu· ţi speli păcatul in tăişul de c!'ţit, 
El, sub faldurile legii, scapă 'n veci nepedepsit! 

(V.) Marin I. 
___ 8 wa 

Insp!raţle .•• 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD - Vai. Marioaro, tu il î 
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Publica1iune 
- Nostim! dar ce ţi-a \' 
- Eram la serbarea unirii :puns 

Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că Primăria 

municipiului Arad, 

in ziua de 8 Malu .1937, ora 11 8. m. 
va ţine in biroul Serviciului economIc, camera Ne. 59, llcita
tiune publică cu oferte Tnchlse şi sigilate, pentru Intreţlnerea 

oroloagelor de turn pe durata anului bugetar 1937/1938, inee .. 
pand dela data aprobărH rezultatului licitflţhmei. 

Licftaţtunea se va ţine in confQrmitate cu Art. 88-110 
din Legea contabllităţii publice şi normele de licitaţii tn vigoare. 

Ofertanţil cari vor participa la lfcitaţlune vor depune odată 
cu oferta, in plic aparte şi o garanţie provizorie de 5°1. din 
valoarea preţului oferit In ofertă, tn numărar ori decte garan
tate de Stat, iar oferta se va putea face numai In baza caetu~ 
lut de sarcinI, care poate fi văzut tn camera Nr. 59 a primă
rlel, tn orele de serviciu. 

Arad, la 17 Aprilie 1937. 

Tiparul Tipograhei "Diecezane" Institut de Arte grafice, Arad 

lieeu, unde un băeţan bine' b3tl 
declama destul de insinuat rvă. 
unul nu-i putere ... /u 
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aDien 
;ăPitanul Răducu Ion, diD: artile~ 
'egÎmentul •. , dar ce Importa 
~ntul? Om impozant... (ci la 
j cu burtă şi nouăzeci de kile 
;l1tar, iată cartea de vizită. 
jaf vesel şi sugaci (l'a întăr
naică-sa cu ftlică). De altfel 
l~i sănătoase cu tendinte de ... 
~ mare. 
'~icut meu~ Ion, de mult visa 
, de maior şi aslăzi ca prin mi-

visul părea tmpllnlt~ cu E'X
I examenului ce urma să aibă 
~ cadrul manevrelor regale din 
acesta. Trei zile numai până 
'!lm~nul cu buduc. Nevasta. 
, şi toate animalele de prin 

stau protap lângă lOR cu 
'şi aprinse sărutări pline de 
dnfi (din partea nevestii) şi 
ilişări sincere (ale soacrei) în .. 
i.lnllu-I sol lase băutura şi să 

ce de carte. lucru bre peste 
. pentru amicul meu Ion (mai 
:1 nu era vorb3 de poker). 
aflau în ajunul examenului, 

.. local din Rădăuti, unde pri" 
~~ acorduri line de ghitară, la 
~ roşie a candelilor ce păliau 
1~ noapte întreg localul. incin
. un chef să se ducă pomina. 
drajul locot. Roată Si al sub
'Jentu)ui MiJită, ofiter de re
concentrat, ridica in slavă pe 

.u care uitase de nevastă. de 
. şi de examen. 
"ziuă, cel trei, mai mult ador. 
. bombănind printre dinti nu 
~ de examen, manevre şi co-
Ilrcară într'o trăsură necăjită 
. cal hodorogit. indreptându-se 
:1nlonament. 
, . . ~i de dimineafâ 

;llpul tactic în alegerea pozi
je urma sol se 11nă fxame-

'tanul cu priviri tricolore, ză
:Iprin stratosferă comisia care 
la când in jurul lui, când 
tap, urma să·şl tipe glasul la 
iri le pe care comisia finea 
să I le pună. 

).le căpita", glăsui genera. 
:€u a comanda două baterii 
in dealul Crucii, cu inamicul 
'aintează din fată ... Cum in
,: Să intrebujntatl fortele de 
m dispuneti ? .. 
:anul sughiiând trânti răspi· 
:punsul. 
J b3terie la ghiată şi c:ealaltă 
'1vă. 

::::::0::::0::::0::=;=0:::::0::0 
HA1\'I, M 
CoIL'lUIncţi preparatele brânză- ",9. il 
rici ,AROMA 1" premiată cu 
doua medalii de aur. !~ 
'de Brăila nouă: '1. legr. lei 10 g 
• Liptau extrafină 1/~ • 10-1.~ •• 

O.·~. ~ sjl(=cial. dela 20-25 lei II. kgr. IZ 

,ijde Parma dela 20-25 lei II, kgr. () 
fi in interesul Dvs. incercaţi odata fi 

_AROMA,.. 1 t 
bu:luatne alfm ... taril ~ 

Cain BlUllolublll ~ ......... 1'\-".. .... .....,. ..... .... _= .• 
~.V""I,~.OI .. ::O~,,,,~:O ••••• X)."""-;:()f •• r..) 

de ,tiut 
Cănd un copil din tati en
~mă germană s'anăscut pe 
l~ui \1apor francez navigând 
'bon austriac În apele ro
"cate-i naţionalitatea lui? 
;;1: Neutru. 

~.~i~~~n ~L ~~~g ~l;ni de cusut. cel mai ehin 
l ~m.Părare de părţi de bici1ete 

''N\O, Piaţa Avram Iancu 5 6 

\ 

~~--------~-~~~'--~---~.~. ~.~-,.---- ~ 

Bravol 

Prole~,ia nationale • 
•• ... UO':I. 

- Câle'Vft .:onslaIări. -

De mai bine de doi. ani actualul ghit lunar, sute de mii lei, drept 
guvern tot... votează şi... aplică salarii ... 
o lege "pentru protecţia muncii na· Ne oprim azi aici. 
ţionale". Am fost printre primii cari La celelalte intreprinderi situaţia 
am salutat această fericita iniţiativă e cam Ia fel cu a acelor de mai sus. 
a conducătorilor nostri, - venită, ce Ce se desprinde din cifrele arătate 
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Gheorghe Szil vay 
croilor pentru dame 

face costume şi Pardesiurl 

pret eftin 
ARAD, SIr. Ooldiş No. 5. 

e drept cam ... târziu - dar, tot a· de noi? 
tunei, ne am manifestat şi neinere- Că, românii ~u toată legea .pen~ Acum câteva zile o păcăleală 
derea în ce priveşte aplicarea ei. tru protecţia muncii na~ionale" su~t simpatică au indurat cunoscu;ii 

Intr~ dent!ştf 

Să vedeţi dece. Legea, aşa cum pri- inferiori în industria dm... Roma~ dentişti arădani Dr Mişu Tămaş şi 
veşte era întocmită. pretindea tuturor nia. _ Dr. Liviu Hilm.ăgean. Să lăsăm isto. 
intreprinderilor particulare, ca anga' Iată de ce zic, că legea pentru ria sa-şi urmeze cursul: 
jatii lor să fie in procent de 75

v
/0 protecţia muncii naţionale este o La Dnul Hălmăgean se preziJltă 

cetăţeni români, restul de 25°10 puteau 1 ~ un ţăran voinic dela Cicir. 
fi şi cetăţeni... streini. poveste cu "cocoşu roşu... f N' '> 

- - - a, ce l! . 
Toate asociaţiile de muncitori ro- _ Apu domnule do~tor aşe IT!~ 

mâni au protestat contra acestei DUma-,' doare măsaua, c'am venit să 01'0 
legi, ele cerând 75% Însă nu cetă· UUn fi avaalajua cumparati scoateţi. 
ţeni români, ci de origine etnică 1'0- la firma _ Na bine, da cum să ti.o scot, 
mână, iar restul de 25%, minoritari F. cu injecţie o fără injecţie? 
şi nu cetăţeni streini. 1. U m. e -Cu injecţie, că poate că nu 

Nu prea au fost luate în consi~ m'o durea aşe tare. _ Dupa ce do,", 
derare aceste proteste ale românilor, Import de cafea şi ceai torul ii dă injecţia îi spune să trea, 
legea votânduse - dacă s'a votat că in sala de aşteptare de unde·l va 
- aşa cum a fost concepută de Prop~:~!ro~ A21~.Stein chema peste câteva minute. Intre 
guvern. AR'tO P'.TA A IANCU 11 timp însă cicireaouI nostru şterge 

Zic, dacă s'a votat, pC'ntrucă nici azi putina şi se repede la doctorul Ta., 
n'o văd pusă in aplicare. Şi, după maş, şi cere să-i scoata măsaua lucru, 
câte ştim şi vedem, nu va fi pusâ Exact! .• , pe care doctorul il executa in cond 
in aplicare atât timp cât vom avea Un cunoscut (in)amic al nostru (jeo. diţiuni admirabile, ţăranul refuzând 
o conducere democrAta a .. ;rii. Po· . S . d tI' T" Ş 

~ camdată îi păstrăm numele pentru nl>i) anestezIa. urpnza oc oru U1 ama 
liticienii nostri, pentru cari politica , f t . - -' d ţ"l'o se plimb. eri pe str_ Emineecu. D a os mica 7aZan propor Il el· 
este o meserie, ca oricare alta, - 'd - . . 1 -d' . "i r 

La un moment dat se 'ntâlneşte cu tr a evar glganttce a e l'a aC101 o mai rentabilă insă, - nu se gân- măselei. 
dese de cât la buzunarul lor. Poate un Krup de băieţi, cari veneau dela ş~oala _ Apu' mulţam frumos, şi cât ţ-oi 
ţara să se ducă pe copd, numai ei de aplicaţie, unde este dascăl al nostru l' d - il 

să aibă buzunarele pIme! Este ... de· BIăgăiIă. Opreş:e un băiat şi.l Întreabă: p ă~l U~~="~e e bade, nu-mi plăteşti 
viza lor! - Iţi place şcoala puiule? nimic, fiindci ai indurat într'adevăr 

Industria din România este - - Da, domnule! minunat extracţia acestei măsele cu 
după cum se ştie - aproape in in~ _ Şi ce studii îţi plac mai mai mult? rădăcini prea mari. 
tregime in mâini streine. Incepând _ ~~ -=- Toatc...J!eQ2Q!ti~!! __ -_. - __ Să trăeşti do~nule d<?ct~r. 
cn- tabric:uca k(tihlr-vtermtna~ Dar la aritmetică eşti .. , tare? ---Seaca doctor~l ~amaş s~ 1fl~al~eşt~ "'-
cu a zahărului. toate sunt conduse. cu doctorul Halmagean, carma-1 po--
de streini şi streine. - Sigur! vesteşte în rezumat următoarele ~ 

Streinii - atot puternicii de azi - Ei, as::ultă puiule! Al la mine - Azi după masă a fost la. mine 
- veniţi aici, inainte cu 15-20 de doui poli dacă-mi deslegi problema u:. un ţăran, ciruia i-am extras făra 3. 

ani in zdrenţe - au găsit pe acest mĂtoare: O cameră are 8 metri lungI' nestezie O masea cu nişte ră.dăcini 
pământ bogat, o şJeahtă de condu' me, 6 metri lăţime şi 3 metri înălţime. fantastice. Ceace m'a uimit, este ci 
dtori, cari pentru bani şi un blid de Gâli. ani am! ţăranul, nu numai că nu a zis nici 
linte, şi au vândut ţara. Căci numai - 44! măcar cârc, dar a fost tot timpul de 
aşa se explică faptul că toţi ..:.... De unde şti? un calm impresionant 
AI'~snl'ţl':, Blan"'i, Berkovitzii et Co. • - Aha! Asta e ăla ciruia i-am 'y' ... - Păi să vedeţi. ta noi tn CUtt. 
au putut să ajungă la aCClpararea - este un semi ntbun, care are 22 de ui, făcut anestezia şi m'a lăsat cu bu· 
pentru ei exclusiv - bunurilor noas, ori D.voastră trebue să aveţi. .. 44 ! zele umflate! 
tre. Mai târziu caută să introducă în Mirarea doctorului Tămaş n'a fost 
aşa zisele .Consilii de Administraţie" !fi cu nimic mai prejos, ca indignarea 
pe unii politicieni, cari in schimbul Stofe bărbăteşti, _ articole de doctorului Hălmăgean~ 
unei tantieme de câteva milioane 
anual, sunt obligaţi să faci jocul a
cestor venetici. 

Situatia aceasta este În toată tara 
şi va d ura atât timp până nu va 
veni un guvern de mână tare, care 
să~i pună capăt. 

Nici AraduI nostru nu poate face 
deci excepţie. 

Să luăm, la întâmplare, câteva fir

modă pentru doamne - mătâ· 

suri - articole de lingerie-

Ludo'Vic Goldstein. 
Str. Brătianu 2-4 

Preţuri extrem de reduse 
T 

-Ingrijirea special4 a hI4m1,ilor pe 
timpul verii la 

HIAnArJa • 1. NaJl:Y 
ARAD, Str. ALEXANDRI No. 3. 

me din Arad şi să vedem situaţia O::O:::::O::OOO:::o:;:::O:::::O::~::o;:;::o::::;:O::O:::o::::::o::::::O:::::O' .. ,,:::a::::::o;;:::o::::,':o:::~ 
românilor. Astfel: : : B 

.Fratif Stern" industrie de trico· Clon (ODoare, şterg/Hori de U 
taje şi cămaşi, are un total de 137 . . li 
de angajaţi dintre cari numai 16 ~J picioare, ştofe pentru ~ 
sunt românj, restul streini. Direc- i! _:: 

torul
f
, şefii de

i 
atelier: maestrii şi toa, ~~ mobile, accesorij de ta- ~ 

te uncţiuni e mai Importante sunt ii ~ .. ~i 
deţinute de streini - de asemeni şi R -t - I • f~·n 1 . f-rm O 
lefurile cele mai mari sunt încasate!! pl,erte, ce mal· e Il a i il -; g 
tot de ei. Românii pe lângă că SW1t O at 

plătiţi prost şi ocupă cele mai grele g 5 c o·· n b D r ger 2. fi 
servicii, mai sunt şi batjocuriţi. ti , \.. (1). Ri. 

.linlon" fabrică de nasturi are ~ H . fi 
44 angajaţi dintre cari numai 3 ~ . p 

(trei) romani. Şi aici românii sunt B fi·· t· 5 . fi ~ 
cei mai prost plătiţi făcând Însă cel ii r uns e 1 n H 
mai greu serviciu. R • • . ~ 

Iată şi pe .Agronomul" Socie, H H 
tate de asigurare. Are 46 funcţionari il Brad, Bdul Regina maria il 
dintre care numai 7 (şapte) sunt ro~ Si. . . sf 
mini. Dintre streini, cinci, in frunte i.!. nO. 9 (Casa neumann) . u 
cu directorul Guttschik. sunt cetăţeni ~ . n 
te . . t' Ac ~ '. J '.. "OM"'~ - -- -.-.... - ............ _ " • ..; ...... - ..................... --~--.-..-.... - ....... - ..... -;-....... ~ ... s elDt - paşapor arI - eşua fi O.::O: ...... O.H::O .... ::O .... _O::::~::.: .. ~.:O::: ..... O ... _.v. .. ,~~ ... ..,."'U4V_ .. "V .. H __ ...... _ .. v.. ..... ......,.'H ........ ~.Uv 
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Fotografierea mirosului 
- ŞI alte invenţii ultra-moderne -

o treabă - mCI mare mCI mica, 
precizez ca cititorii să nu se gân~ 
deascâ la lucruri slabe - m'a dus 
în spre marginea oraşului. Mergând 
agale, prin minte mi-au trecut tot 
felul de lucruri, cari de cari mai bi~ 
zare. Era şi explicabil de altfel, căci 
'nainte de a porni la drum, citisem 
câteva programe lansate de şefii de 
partide cari au concurat la locurile 
de consilieri la primăria Capitalei. 
Ceiace m'a frapat mai mult a fost 
descoperirea făcută de fostul primar 
al Capitalei Dem. 1. Dobrescu, care 
a promis cetăţenilor ci daca 1 vor 
alege, fiecăruia îi va dona un aparat 
de... băut apă minerală. 

Ciudăţenia acestui aparat m'a sur, 
prins, căci până acum ştiam ci apa 
minerală se bea cu .. , gura. Ce avan
taj o fi având aparatul de băut apă 
mineraJă, nu mi pot inchipui. Dar 
pornind de ad, m'am gândit la câte 
lucruri practice s'ar putea de.iCooperi 
de aci inainte, - dacă oamen ii ar 
avea numai puţină perspicacitate ... 

Cu gândul la invenţiile viitoare 
care ne vor simplifica viaţa până la 
reducerea rei totală, n'am observat 
unde am ajuns. Dar din reveninle 
mele am fost trezit de un miros te. 
ribil. Am ridicat capul: eram in a
propierea canalului zis "Mureşul 
mort-o 

Putoare şi invenţie ... A da!... Dece 
nu pot fi aici şi conducătorii oraşu
lui să simtă şi ei mirosul acesta in· 
fect te taie în două grădina spitalu· 
lui de copii, după ce udă malurile 
grădinii botanice? 

..,......~ . ~ar dacă. . n~'i pot aduce pe ei 
--.., JÎ, aICI ar trrebul sa le duc putoarea la 

birou... Dar cum, că pentru asta 
mi ar trebui un aparat de fotogra
fiat.. mirosul! 
Vă închipuiţi ce plăcere ar fi pe 

d. primar când un cetăţean indignat 
de dne ştie ce putoare sau miros 
rău, neglijat de serviciu curăţeniei 
publice, ar scoate dintr'un plic de 
celofon, inchis ermetic, fotografia mi. 
rositoare şi i·ar pune o sub nas ... 
Credem că efectul ar fi instanta' 
neu ... Nu? 

Am trecut mai repede .încântat" 
şi chiar ~mândru" de descoperirea 
mea teoretică... Şi am trecut la ne
cazuri mai mici, cari s'ar putea re
media prin invenţii de felul acesta. 
Găndiţi-va numai la televiziune. Dar 
despre aceste s'a mai scris de multe 
ori. Eu voi căuta să explore7. un 
domeniu mai putin cunoscut, dar 
cu avantajii inconparabil mai mari. 

Şi pornesc numai dela două fapte 
mici: 1) la aparatele de radio şi de 
televiziune se folo~şte curent elec 
tric furnizat de Uzina electrici la 
discreţia cireja~j posesorul aparatului; 
2) la telefonul automat se foloseşte 
un curent mai slab produs in piv, 
oiţele centralei, e deci independent 
de uzina electrici. 

V ă rog si reţineţi aceste două. 

amănunte pentru că ne vor servi 
imediat. .. 

Inchipuiţi,vă că cineva inventeaza 
telefonul cu televiziune, adică atunci 
când vorbeşti cu cineva îi vezi şi 
mutra ... 

Iată de pildă, .zina electică. îţi 
taie curentul pentru neplata costu, 
lui tocmai când ţi-e lumea mai dra~ 
gă. Dacă. ai telefon cu televiziune, 
rezolvi problema simplu: chemi 
uzina electrică la telefon şi prin te 
levizor îţi luminezi gratuit locuinţa .. , 

Sau de pildă la burlac, te plicti~ 
se şti singur acasâ, chemi pe Vili la 
telefon şi. i spuni să- ţi furnizeze .... 
material de distracţie. Dar ca să nu 

Primăvara 

te păcăleşi, îl rogi să-ţL treacă ... dis
tracţia prin faţa telefonului ca să ţi-o 
alegi singur ... 

Mai vreţi!... Continuaţi şi iveţi gă, 
si singuri o serie de aplicaţi uni prac, 
tice .... 

O i n t e r v e n ţie extrem de 
practică ar fi o maşină automată 
pen tru d usul păharelor la gură ... Da
că 'S'ar realiza acest aparat, credem 
ci statul n'ar mai trebui să impună 
fabricarea otetului din vin... iar D. 
Nedela dela poştă n'ar mai face 
scurtă la mână!... 

Ar mai fi şi altele, dar astea le 
lăsăm pe seama altora .. 

Ion Cremene 

Cumpăraţi cele mai bune şi mai 
eftine haine pl. domni - la firma 

Iosif Muzsay 
A RAD, Str. Berthelot No. 2. 
vis- a -vis cu teatrul orăşenesc. 

Sf. GLeorgLe 
Sărbătoare, aproape naţională, zi măr de arădani au ţinut să facă din 

de udătură, la propriu şi la figurat, vreme toate pregătirile in ve"derea 
de udat. .. cu apă ca sa nu ne fie acestei sărbători:.. . o 

prost interpretată expresia şi de mu~ AJa se face ~ lOca de)01 s~ara 
tat, - fălcile in tot cazul nu. POPlţa a cumparat o vadra noua pe 

Să le luăm pe rândo_ Că.~ e s.ărb_~- ~re a ump~uto cu~pă, ~n ~arc: a 
toar~1Dare asta·· nimeni nu --e ~con- J:l:urll:( ŞI ~~~l~_.~~""(i,Q
testa, deşi azi se ţin câteva adunări, ţtta, Iar aZI -:-}01 -: dlm~Dlaţa, a 
o inaugurare şi o căntare, deci tot apu~at ,vad.ra ŞI n~ s a 0P!lt .cu ea 
lucru, ceace nu nu corespunde ca~ decat langa patul 1!l :are lI~ca d<;>r. 
racferului de repaus duminical com~ mea d. dr. Lazar NIChl, turnandu 10 

plect ce s'a dat acestei sărbători. Dar în cap. __ 
să trecem şi să spunem cu toţii că Şi alţii au făcut astfel de lucruri, 
e sărbătoare şi nu se lucră... dar vedeţi, cenzura nu ia in consi-

derare că-i vorba de St. Gheorghe 
Să luăm chestia cu udătura, care şi dacă scriem ne _ taie sau ne con-

in ultima analiza e băutură cum se fiscă, şi zău asta n'am vrea.o ci ne 
cade... Cine va bea? Răspunsul e blastămă abonaţii cari nu ne,au 
simplu: toţi cei ce se vor duce pe plătit abonamentul! (Ce ne.ar uda 
la câte un Gheorghe ca sa-I srrângă ăştia dacă ne ar prinde 1...) 
măna şi să tragă cu ochiul la cu' Anul trecut la Sf. Gheorghe. unii 
coană, sau, dacă aceasta e mai bă dintre cei cu ce poartă acest nume, 
trână, la servitoarea tineră ce aduce au dat anunţuri in ziare ci sunt 
tava cu sandwichiuri şi cu pahare plecaţi din oraş. De fapt au stat 
pe masă. Unii mai obraznici, le fac lncuiaţi toată ziua in casă. iar ca 
pe amândouă, astfel că dintr'o lovi~ soneria dela uşă să nu i deranjeze, 
tură se aleg cu trei câştiguri: cu ha; au tăiat sârme1e. Şi tot n'au scăpat 
leala şi băutura gratuit - astea so· fără nici o cheltuială. căci a trebuit 
cotesc una - cu ochiada trasă cu· să plătească pentru înlocuirea con. 
coanei şi cu pişcarea servitoarei.... ductelor electrice. 
De, cine poate oase roade, cine nu, In legătură cu asta, mi'a venit in 
nici carne moale... minte, că cei ce se numesc Ioan 

E mai interesantă chestia cu ... uda, sunt cu mult mai mulţi decât cei 
tul. Inci din cele mai vechi timpuri, ce se numesc Gheorghe. Şi cu toate 
cei ce se iubesc, adică. prietenii, fe- aceste, la Sf. Ion, toate uşile sunt 
tele şi flăcăii şi animale domestice, deschise şi toti Ionii sunt bucuroşi 
în ziua de Sf. Gheorghe îşi toarnă. de oaspeţi. Oare cum se face asta? 
tite-o galeată cu apă in cap şi apoi Or fi Gheorghii mai sgârciţi decât 
se pupă ca să se Încălzească iarăşi. Ionii sau mai ai dracului ? .. 
Credincioşi acestui obiceiu, un nu· Răspundeţi dacă vă dă mâna l... " ... ------------------------II!I~ Mai rămăne mutatul de Sf. Ghe# 

PANTOFI APROAPE GRl\. TIS orghet care la noi încă n'a intrat in 
uz.ICu toate aceste după informaţiu' 
nile confidenţiale ce le deţinem, 
azi - Joi - spre seară vor avea loc 
câteva mutări... de fălei. 

p •• -tl ~1111_." ... a .... 1. SI. 
Ma., •• lnat d. gLete 

PA$TII. 

DEUTSCH 
PALATtJLNEl1MAN 
PRIVIŢI VITRINELE NOASTRE 
Cele roBI noi modele Pantofi de piele Lei :595.
Pantof' 18 modi din Cheyreou. • • • • Lei 450.
Pantofi de antilopă .•.•••.. Lei 475,
EUberom cu pret de bom gelta posesorUor de cerIi .M ERe U R· 

pe rete de 1 luni 

Insă cea mai senzaţională şi aş
teptată mutare, s'a făcut azi noapte 
la orele 12; vechea centrală telefo' 
nică a fost mutată la hala de vechi 
turi, unde a fost aşezată. într'un 
imens borcan cu spirt pentru a 
arăta posterităţii cauza decandenţii 
Aradului ... 

Daci n'am dreptate, scrieţi O1L_ 
Dumitru Gb. Dumitru 

1 ... 
Nr. 21~--

~ A început curdţirea şi vopsi!l; 

hainelor de primdll.1i 

Alexandru 
Knap~ 

str. Ep. Radu 10 ~ str. Brătiatil J 

-========1 
Trup ,i suflet 

Este titlul unei excelente r~ 
de medicina şi îndrumRri m€' 
pe intelesul tuturor, edita!! 
"Universul fl şi redactată de ~ 1. e. Vătamanu. " , 
Săptămână de saptămână, ~ 

ginile ei. elegant şi ingrijit ti 
cititorii găsesc redate diferite 
leme medlcale de interes g(, 
slaturi de igienâ, eKcelen!e . 
mări pentru creşterea coplJlO!, 
turi pentru păstrarea frulll' 
reguli prectice şi simple 
păstrarea sănătă1ii, prevenire! 
iilor. Toate redactate pe in; 
tuturor. 

Revista • Trup şi suflet· nu 
să înlocuiască medicul, ci sa 
o educatie medicală citito 
felul acesta este un auxiliar 
al medkului şi un indrumalre ,xlt 
dispensabi( al omului care' na j 
in trepidantul şi haoticul ti al j 
civilizatiei moderne. in 

Dar revista It Trup şi suflel' d ti. 
indică şi titlul, nu se mai sai J 
numai la corpul omului ci WtfJ 
studii de pSihologie pracn 'a 
pSihotechnlcă, dă indrumari I 
f1etulul. t de 

In afară de cele de mai " In,~ 
re\1ista_ ... Trun j; ~uilc:.\"~· j~te$( 
9 lsesc trei rubrici in teresan?' a/f 
punsuIi medicale, rubrica fiU 
gică şi cea de gimnastictn, sa 
Toate trei bine scrise. ca 

Revista e ilustrată în~mo: te:: 
tiv t ceiace face Cii in afara' , le I 

teresantul material redacl(ori det~~ 
cuprÎ~de, ea .sa ~tragă şi p~~ CII 
extenoară. ŞI aCI un cuvaj timp' 
pentru editură: revista "TI ' 
suflet II este o realizare extt SUJ 
elegantă a atelierelor ,tUnive" nec 

cU ~ _____ I_~ 
Iacob Klein 

acll, 
depOZit de lemne (sc 
A.rad, Calea Bihorul' 1; OJl 
lifcra la casă lemne Cl1 III 
desoicate, in mic si I~ ----I ______ If ,ei 

0:::0::::::0::::::0::::::0::::0:::::0:= I pa 
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aril~ 

SI 

~~ SI f ii I e an 
~ 
~! ARAD, Str. Etni, 
B nescu 15. Stofe ex~ 
! i dusive. croială ex
~ celentă. - Preţuri 
';:::0::::0::::::0:::::0==:0::::::0·" 

lM} 
C4s~ 
~ _---------t Dq 

1
" VICTORIA" labri'i, . 

ARAD, Calea, Bihorulc ::' 
linga viaduct , Şi W 

I proprietar: IOSIF W" ~ : 
Tel:fo~ No. 2149 do~])\C 1. W 

fa sifon la comanda pr,o c. ~ 
. ,'l, fi 

- DomnU corespond~, ,v. ş; 
rugati să trimUft maleri~l Bt", 
Mercurea. S4.şi 

Nit; , 

---------( N., 
J o la D. Zeno Antonescu, şi·a Ct" 

rou advocaţial in str.]3I1" ~ 
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