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. dodar putea fi titlul unui 
reportaj de-spre felul in 

unii intelectuali români din 
au inţeles să se alăture mjş~ 
atât de.~ insufleţite a ziariş-

IIUlll'UU din Arad pentru crea, 
... "rnllIU ~românesc aici şi tran, 

lui într'o tribună a cu
românesc. Până acum, 

n'a scris nimic despre ace
a intelectualilor arâdani. 

o facem noi. 
asistat la toate spectacolele 

acum organizate de aso
ziariştilor. Am yăzu~ P?n: 

oamem can pana 
- din cauza preţurilor ur-
a începerii la ore târzii a 

- nu-şi puteam per
luxul frecventării teatrului. 
răzut şi pe obişnui ţii tuturor 

"L<'~""r"U ilor, Toţi şi au fă
faţă de realizarea tea

românesc, în măsura pute# 
~ posibilităţilor de cari dis-

toate aceste, printre inte# 

~
lli arădaru, mai este o ca, 
·e: ~ceiw cari n'au v~it să ~a 
oşnnţa marea opera roma
. ee se face prin teatrul iru, 

Ide ziarişti La început, am 
~ ci disponibilităţile materi
Iau le permit acest lucru şi 

~
!CUZat prin prisma adagiu
re spune că intâi să~ţi asi, 
existenţa şi apoi să te distrezi. 
Ite cuvinte, am inregistrat 
~.fără nici o menţiune şilă-

~ 
o supărare. Dar iată, că 

teatrului maghiar a revenit 
. ad pentru căteva spectacole. 
~e ne,a fost stupefocţia, 
tprintre spectatorii cari eşeau 
Ispectacolul ţinut deja orele 
~a la 9, am văzut eşind câţi~ 
IIitelectuaIi români - şi un 
'printre ei - pe cari nu i am 
Ila nici un spectacol româ
iApoi, printre spectatorii cari 
Itau să. Între la spectacol uI 
~epe Ia ora 9 a teatrului mar 
~ am mai văzut câţiva inte, 
~i români - şi incă un preot 
t dintre cei pe cari nu i"am 
~.la Vreo reprezentaţie româ
~. 

irturisim. că lucrul aceasta 
~are foarte mult şi n'am fi 
IOnat faptele aceste dacă ele 
venit din partea unor ro
cari asistă şi la reprezenta
româneşti. 

~ doare pentru ideia tea~ 
I românesc. aceasta realizare 
Ită care a produs o impre. 
tcelenti nu numai în Ardeal. 
L tn cele mai inalte cercuri 
ra~e din Capitală. a fost aşa 
~ apreciata de dtre unii 
DJ., cari de pretind intelec-

leontinuare in pag, 2J 

Bilete pentr'un bal din Timişoara 

Carnavalul a inceput! .. Fie~are zi, 
adică seara a saptamânei, e transfor· 
mată într'un haos de sunete şi o 
masă de carne umani încălziti prin 
lichide vaporoase şi frecare: mix
tura aceasta se cheamă bal, serata 
dansantă, ceai dansant, sau altfel, 
după im prej urări. Şi cine, care gru' 
pare sau asociaţie nu aranjează azi 
baluri şiserate? Toate asociaţiJle de 
femei. Toate cluburile sportive, sin
dicatele, incep;ind dela cel al spir 
tarilor negri până )a cel al elevilor 
de liceu constituiti pentru furnarea 
raţionala in dosete in pauzele dintre 
ore !... E mirare, dacă funcţionarii 
postali din Timişoara - probabil dela 
toate oHeiile de acolo, inclusiv cei 
dela inspectorat - au organizat Sâm~ 
băta trerută un bal mascat in sa
loanele cercului militaro·civil din 
capitala Banatului, Scopul În care a 
~ost d~t. b:t!d- pentm:::b :SC::;la 
bal, oamenii mereu si se distreze 
într'un scop oarecare, de cele mai 
multe ori filantropic t - nu ne Înte# 
resează. 

In schimb' interesează cu totul 
altceva, ce şi pe noi arădanii ne in
teresează intr'o măsură destul de 
mare. 

lu.:: .. u .. i dudafe la postă 

Bilele! 

Ceeac<! ne interesează este atenţiunea 
faţd de Arad a organizatorilor balu, 
lui - ~i se mai gasesc pdcatoşi cari 
spun ca nimeni nu se gândeşte li nu 
nu sc'ngrijeşte de Arad / - Ţinând să 
aibăşî participanţj din frumosul no 
stru oraş şi poate şi din judeţ. In a
cest scop au trimis al" un oarecare 
mlmar de bilete de intrare pentru ba
lul timişorean. Dar se vede treaba ca 
arădanii nostri au destule baluri in 
oraş, nemai având nevoe şi de cele or
ganizate in Timişoara, astfel ca ... bi
letele au rămas nevândute! 

l"uenÎlo:.:ilale 

Dar organizatorii, desigur oa
meni cari nu se dau inapoi din 
faţa nici unei greutăti, n'au dis~ 
perat, ci au încredinţat biletele 
factorilor cari distribue corespon-

- de-n~ ".l. s.i le rindă ei. Da .. c:.itld 
le-au încredinţat biletele, n'au ui
tat sa le dea şi o mica recomanr 
daţie? 

- Aveţi de grijă.. dacă nu vin, 
dep biletele, vi se reţine costul lor 
din sa1arl 

Şi·au pornit bieţii factori prin 
oraş, - fiecare 'n sectorul lui: 

- Vă rugăm sa cumpăraţi dela 

mine un bilet pentru balul func
ţionarilor postali din Timişoara,.: 
da, vă rog foarte mult, c'aldel 
imi reţine costul din salar 1 

Şi ce sa facă oamenii, mai mult 
de milă au cumpărat biletele-
33 lei unul - dela bietii factorÎt 
scăpându-i tn felul act-sta de o 
reţinere destul de importantă pen~ 
tru modestul lor salac. 

"Parlea ailaDIă-
Dar cu ironia n'am rezolvat pro· 

blema. Factorilor li s'au dat bilete 
spre vânzare. Dar funcţionarilor po
stali din localitate ce li s'a impus: 
numai cumpărarea biletului sau şi 
participarea Ia balul din Timişoara? 
Ar fi interesant de ştiut. 

Dar ma; interesant ar fi sa ştim 
cine a facut treaba aceasta, care ma
hăr fără bun simţ şi fără omenie, dar 
cu mari aptitudi11i in ce privesc 311t, 

fel d~ trebnri a rus in serviciul bal' 
lului factorii postali, - ŞI poate pe 
alţii, neştiuţi până acum - atunci 
când oamenii aceştia au destul lucru 
în capul Jor. 

Desigur, iniţiatorul e tare, astfel 
că e inutil să cerem anchetarea ca~ 
zului. Stabilim doar că e o ruşine 
şi - deocamdata - trecem mai de 
parte! 

E! . • • să-I Tede... pe ăla! • • . 
- Unde şi când Îşi părăsesc anii deDlniiatea -

Soarta functionarilor nu este nici 
de cum de invidiat, - în realitate. 
In aparentă da. In reporiejul trecut, 
am arătat un aspect din noaptea de 
rmul nou Dacă nu ma Înformam in 
mod sigur asupra resurselor flnan, 
ciare cu ced îşj alimentează gllstu~ 
rile de lux şi petrecere, este ceri, 
ci nu aflam nici alle lucruri ce IlU 

le fac deloc cinste. 
Vorbeam in reportajul trecut de 

masa unor functionari in noaptea 
de anul nou functionari a căror 
salar nu trece in nici un caz de 
3200 Iei lunar-Cu foate aceste ne· 
vestele lor se'mbracii foarte ele
ganl şi beau la şampanie, nu numai 
la anul nou ci şi cu alte oC8zil Am 
promis ci 1'olu adita .. Cum de"fjne 
cazul cu chestia esla··. latii : 

Stăteam de vorbă cu cineva şi 
din vorbi"n vorbă em ajuns şi la 
paradoxala purt8re 8 unor functio. 
nari cari cbeltuesc mal mult decât 
le permite salaruI. Mi-om exprimat 
nedumerirea in blla acestui feno
men Interlocutorul meu mi 8 răs· 
puna: 

- N'ai de ce te mira. Lucrul e 
simplu de tot: prin birouri circulă 
o multime de oameni, 1011 cu tre
bun. cu chestiuni de 8111njal, cereri 

de rezolva', copiit extrasl? şi aUe 
capitale din mare operă poper8~ 
sieră a administnltitlor nOllsire pub· 
lice. Intr'un loc ce1iitenii trebu.e să 
stea m8i mult, intr'altul mai putin 
Intră in 1'orbi cu functionarii res· 
pectivL Omul incepe să-şi spună 
nec8zul, dar funclionarul nu-I lasa; 
il intrerupe şi-I spune că n·are de· 
cât un costum de haine, ci ntare 
lemne În c8sl!i, că statul nu.1 plă
leşte bine şi la timp sfârşlnd cu: 
m'ai îndatora foorte mull dacii mi-oi 
imprumuta 50 - 60 lei. La cei casă .. 
torlll suma se ridici până la 100-
200 lei. 

Aceste "imprumuturi" - eonli
nuă Interlocutorul meu - se •• emW· 
in fiecare zi de câte 3-4 ori cel 
pulin, cu un rezultat ce oscUeazl 
intre 200 şi 400 lei pentru iunclfo· 
norii respectivi~ adică la sume lu
nare Între 6000 şi 12 000 leF~ in 
afară de salor. Iată dar din ce bani 
- şi cu ce pret câştfgall - işl 
permit aceşti functionari - nu foII. 
sunl şi de .• ceilalti - să bea şam
panie. să sfideze lumea cu eleganta 
hainelor " grandoare a par.,enlfjlor. 

Acela, Jnformalor al meu,. mi-a 
mlti spus că el insuşl a cizut vie-- . 
ttml unul asemenea functionar, care 

intâlnindu-l pe stradă nici n'a ca~ 
tadixit macar să.l salute" Proba. 
bii ci după ce s'a mtlogit după 
b8ni mai aştepta să !ie si sahllat 
de cel pe care I 8... lapoll 

Un olt truc al tunct:ionarilor i·o", 
auzU intr" O călătorie flicută prin lari. 
Şftli cum e in tren. Unul Jubette 
una, altul alta. una mal cu mat de-
cât ce olaltă r •. 

Şi un călător poy€steşfe : 
- Eram într'un birou de unde 

aveam de dus nişte copii de ~e 
aele. Cum functionarii aveau muJ 
de lucru, Iar eu aleam timp des
tui pâni când trebuia si predau co· 
piile. am incepul si lucrez cu el In: 
rând. Am fumat tigările mele m'AI, 
apoi pe ale unuio dintre functlo
narÎ. Când s'all terminat fim dai 
unuia dintre functfonarl o 'monedi 
de 100 'ei ca sit trimitli după figărL 
Serviloflll a adus un pachet de 1 e
gale fliri carton dar pe d. um 8 •.• 

perdut 20 leL Pierderea mf a părul 
suspecti " Ia plecare - Ilgările le 
Iăs8sem in birou - după ce am 
eşil In coridor am luat seniforul 
la rosI. 

Dup5 c8te~a CUMle ~ dulci şi UD 

pol deasupra semtorul mi a mir .. 
furlsit : 

il 
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Amărăcfunl .. 
(Urmare din pag. 1) 

Şi mai este ceva. N'am fi re~ 
marcat purtarea românilor de cari 
vorbim, daca piesa reprezentată 
de teatrul maghiar ar fi fost o 
capodoperă. Dar nu, a fost o ope
reta de un gust indoelnic care nu 
credem că a satisfă.:ut gusturile 
nimănui. 

Şi atunci e locI4l sa tl~ Întrebăm! 
ce ni a atras pe români h teatrul mar 
ghiar? 

Nu ştim. NI/mai daca~n'o' fi la 
mijloc tot idioata credinţă' a românilor 
ca oricum ar fi, c mai bun ce, facut 
de streinÎ; . . . 

E regretabil . . . şi n 'am mai l'rea 
Jă ne ocupăm de rhestilmea asta! 

Brad 
Un domnişor dela noi, voind să. 

câştige un paritI şi totodati o sur
priza unei domnişoare, a voit sa-i 
arate că. poate intra de pe dig: în 
camera ei, dar ~'a pomenit in Criş. 
unde tare mai semăna a purcel. 

Ce o mai fost pe urmă, nu mai 
interesează. 

Co .... ăs;n.' 
La primăria Covăsinţ s'a prezen

tat un functionar care a cerut sa 
i- se elibereze un certificat comunal 
prin care să dovedească moartea 
scroafei dela purcar şi fătarea vacii 
intr'o zi de sărbătoare. Acest certÎ-. 
ficat se zice că i ar fi fost necesar 
la motivarea absenţei dela Sf. bi
Jerică. 

NoÎ credem că am progresat mult, 
dar vezi, câteodată şi patrupedele 
sunt puse in situaţia de a clarifica 
o incurcatură şi de a te scoate basma 
curată. 

Jgriş 
- Zilde trecute s'a întâmplat un 

incident r.,gretabJ' in paşnica noashă 
comună OM Chişozan Dlonisiet i 
s'atl spart geamurile dela locuiniă. 
pentrllcă era banuit că ne furni
zet'ză materittl din comJnă· Trecem 
pesle aceste mişeleşti şi laşe pro
cedee, pentrucă. suntem siguri, ehi
np%lIl (care-i adevărat ,.chinez") 
Chenta, împreună cu câteva lichele 
tot va ii tras la răspundere, pentru 
aceasla Ceillce vre:n să relevăm 
este purtarea suspectă il şefului de 
post in acest caz. Acest păzitor al 
ordinei, care se vede că-i la dis~ 
crel a priman-llli, nici n'a catadixit 
.ii dresez ~ imedi8t un proce i ·ver
bal A trebuit ca dl. Chlşozan să se 
ducă la Timişoara să denunle ca. 
zuJ, legunii. OIn aceasta purtare. 
se poate deduce că şeful ş\ia de 
atacul bandei Chenta şi Co şi de 
aceia n'a luat nici o măsură. Su
pnnem şi Iloi, cazul acesta celor 
In drept, pentru 8 aplica sanctiuni 
exemplare. Să nu creadă Chenta 
ci ne.. im ::lrfiştie el toti cititorii. 
plin teroerea. lui 1 Avem noi ac de 
cojocul lui şi tncepând de 8zi, vom 
Incepe să 1-1 coasem, incet, incet I 

Bravo! 

"*,Wti"i! --1''"*''''''1'' 1 7 ' •• '"'Ji ... t e _, lSiN 

I 
Vi~ nain_şan, 10 Lei kgr., papcicaş de viţel 4 Lei, mâncari mai I 
eftme R 
la _ e s f aur il. n 1 u 1 Bu«!uresli, , 
Arad, Pia1a A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

A'Ca' _OM uaae- 4jI I __ rtft au &&nw.......... *. 
Lipova 
(urmarl) 

De torni peste o floare 'nsetetă de SOQre 
$1 gala sa mO(Jfd, din apa cea rece, .1 , 
Ea prmdi.l VIaţa, se 'ntoarce şi ,iide, 
Stropeşte-o ca. alcoolUl, şt'n momte va trel:e .. 
Pe crerul ales de {;atura 
Ce sj se rid ce la Dumnczeeire. 
lu torm dr:l otrava de tine lucraM, 
Il arzt tot avâ'llu:i? •• şi 1IQ / laldc/ne 
IIJ loc dt ind tare chiar prin sufermld 
In loc de It.b re ş: de sacIIJ CIl • . _ 
Prin mlln~'d, şt In/d. sa 'na/ţi omenire. 
1 e du J Sprl p.'e:f' p'jn patimi şi v/cit. 
Rfdlc:.!l-te dara, pe tme prin tine 1 . • , 
Un ceas mal de Vteme, ruma oweştt I 
Indeamna pe Seminl s·i.ilmgtJ. 1iIJb:/mul, 
Vo,ntJ e soare ce viata lunglştel 
Vo,nţl cultJv·o ŞI. a~a otelita, 
In 'lipie oa 'nvmge ttnd~Tlţe nebune, 
Şt pus prm vomta la loc de onuare. 
Vel s~rl sia/uCtre pe steaguri strub.mc J • 

Nădla~ 

- Halasy Bela, tipul d~ care 
nu ne'dn o ~U).;1t de muit. Iasa sa 
se 'nt,leagl ca ne-a... (ump~rd 
d'ah nu mai scriem d~ el. - Apoi 
frate Bd!, până um alta. de (,~, ai 
dus purceJul şi COd,l de paie la o 
nevasta oarecare? Ne poti spun(,:? 

- Simpatia l1o~c;tra - şi a Anici 
kci, natural - MtkloJ s'a b;\curat, 
ca nu ne-am .•. a ... aI"t L1Că. d~ p,'ea 
murJara-l ... fusta (aşa umb a im
b lat). Nu-i OImî:. avem vreme ",'0 
f< c~rn şi de-acum îniiint..~! Nu·1 
tarz,ul -;; ~.~-

- Suntem în posesia U'1!1r seri' 
sori anOdlme adre5at~ calorV.i per· 
so,me. - Il1 ele, pe Jâng 1 tot ce 
po ih! fi mai joslllc, ca ledu"ă, e51e 
vorba numai ae .. două p!~r50:.me. 

Cum ştim cine sunt inteT.es.3,t~le) 
în toată aceasla murdara POVE:stE', 
banUim şi autoarele Jar. "'mel din 
.înaltei· so ~Ietate n~dlacana, Nu ne 
putem Explica faptul cum :;e pot 
coborî pana la mo.:iria aceasta, <lŞ.l 
zi:;ele .::ucoanec ~- le bmGim pe 
nume - dar ne împiedecă să le spu
mem, respecml pentru Cit tari.·. 

In tOl cazul lIautoareit- 5;\ facă 
bine sa-şi m;jture înaintea casei Jor, 
apoi sa vadă. de aiN. - A5ta pen
tru totdeauna! -

- .Şogore· ce·ai cautat la nană 
D:nca, In după masa zilei de anul 
nou? AI put~a sa ne spui, cu ci
ne te·ai întâlnit acolo ? •. 

w* t n t .. .... ;"re •• 

Vreţi să primiţi regulat gazeta? 

- Anunţaţi orice schimbare de 

adresă I 

Ped«:a 

- U'l O'ir~Care Don-Ju;;n, pe 
car~ nim2ni nu la VJZut in socie
t::ltea hmcilJr, este cel",bru autor 
de s~ri~':H'1 d" drago5t~, catre .• barH 

b,ti In \"l;,..i:;o~i'€a pe care o avem 
Îfi3Înfea nOil5ir~~, <: dri'''.ata u::ui 
• Ko.'l.rC5i" g~sjm [o,rle înteresan1e 
lUCrUri, pe c.?iri. din fo:.':;oect f.:qa de 
cltiton, nu-ie publiCăm. E btr.e sa se 
ştie ca .. tipul" e ca~fa de com(>rd
ant şi ca s::fvindu.şl dier,lii se gân' 
d~şte numaI la .. , K uc.,i. 

... Şi tând te 9 lnd[<şti că a voit· 
~ sparg? c;;P~_tLU_l1.ui român. cu o 
sticla de bere 1... 

Pentru posta Igriş 
Facem atent pe ,ace8<:îtă ca.

le pe dl. dirig:nte oi oficiu· 
lui postol din Ig riş - şi pen
tru ultima oră - că primim ne
numărate plângeri despre felul 
cum este di5tnbuit ziarul in co· 
munlt Nu admitem ca fa.cto
rul să dacă altor persoane mai 
intfU, să ne citească şi numai 
apoi abonatilor. Şi cel târziu 
Luni dlminea.ta sA fie distribuit 
abonatilor. 
Dacă nici acum nu va IU8 

m§suri, cu toale că ne este 
bun prieten, vom proceda cum 
ştim şi singur el va trage nă
cazul. 

Sco,ianul pre'Văziifor 

!."$"'-.''' •• M-O~ .... n'''tt''l.~''''N'' •• $~''l-''''._0_ ......... , .. __ ............. _ ...... 111; .......... _ .................... . 

Uit căiător intrE bă pe altul in 
tren. cât e ceasul. Celălalt, un sCO
lian, işi ridICă ochd d~ pe carte ,i 
raspunde: 

O-ta mă intrebi cât e ceasul nu· 
mai ca să intri in vorbă cu mine, 
şi d~acă ~onv~rsatia va fi plăcută, 
o sa ne tmprlel~nlm. Şi când O Să 
ajungem la Londra al să mă inviti 
sa be_au un p~hdrel cu d·ta şi apoi 
am sa le inVit eu la un pâharel; 
pe urma al să mă intr~ bi dacă nu 
vreau să luăm dejunul impreună' 
apoi ai să vrei Să-mi fad o viZita 
aca~ă. unde am o fată frumoasă. 
ApOI ai să·ti repeti vizitele şi intr'o 
zi ai să vii Să-mi ceri mâna fetei. 
Dar cum aşi putea fi atât de im
prudent s'o dau pe fiică-mea după 
un om, care nu e In stare nici ma· 
car să·şi cumpere un ceasornic de 
buzunar? •• 

Produsele Brânză.ri.ei româneşti. 

"A.lI.OMAT" 
lIunt unicele in România premiate la toate expoziţiile cu medalia de Aur. 
Consumaţi specialităţile noastre, ca vestitul ROQL'"EFORT 

ti, Kg. del~ 25 la. 62 Lei, Catca~a1 de PARMA dela Lei 25, Caşcaval Grecesc 
dela 20. Lei,. Telemea de. toamna d:la Il, Păstra.m.ă de guci dela 25 Lei, Lip.
tau de. lama dela 13 Lei 114 Kgr. ŞI multe alte specialităţi, găsiţi la detail cu 
preţunle d~ angro, ~;\.I.Y,O"'!." T" Ind. ,IU ...... Arad, Calea Banatului Nr. :) 

a.a •• ...... A_V alb' , • .. ..... __ 

--;;1 m:~·iZV; de ;;::;de I U .... Lrt 41·U·-A-' B-··"E L' 
conşt:rucţie. pentru ase" gar~uri, 
moara etc. Şi de foc se afla la finn.a. . 

ro.m ... rc~ant d- femne ~rad, Piata Ştefan cel Mare lângă. 
Directia CFR. Preturi ft'du e. incercaI' ,şi va veti ConVinge. 

Tel efo II a ••• .. ~ ...... • aJ' • • ••• t 
.- ţ __ *:wPwt .. 

"; •• .r 

Nr.1: Nr 

luAn Nojită scrie: Al a 
Iacă md ".Te 

şi 10 ginc/o i: 
ch"CÎ in Gal 
rişcl lu domn~ 
cu/escu sa 
la apă boce IriS 1 

\:1iţ, b~serico glOţ,' 5 ~ 
i.I1~ apu duruişlo, ,eŞI 

tot tune failtă in bes(!T/că zlc.e 
dus toti la Casa nat onal •. Li' 

. hdrămm gll amn1azaz.i că t ... 
i nie ru"sesă foa mea la Ioa' nu! 
nie cotoiau matâle şt lâ za ... La 
lipi~ă gi s"ace Abge og'unt s~ 
odo eă mai u:nif(i nI'ce .. Sa 
gintă {'arie cunoscui Pă~. # ( 
ioşca HaiDe şi pă domnu ~ '.2 
ab/~g j t şi birou in Artld o. . dl~ 
fost şi aill domrti da pă al '01 ŞI 
. tA" ,~ lam CUrtoscu "U In/an I ,. 
n~am "us la masă şi beOn. 
La uman şi şapee Iduri, :.1 ~J 
şi amMfI, {"TI gi Iri uări i'tonl 
ş'l!la fu.,' numa pă gwrn ,.unde 
După VmQrs mâncare gt Ict:1 -d 
Mă nu mi so pa v.t mie eri lJst 
b~ ai~sta o~ fost făcută pa u pf 
pa glreap/a şi ca sti viJd . 
mui şi să mai aud şi vita De c. 
dul in voarbă cu unu si C~ "Jsek 
pâni1 şfum CJÎ/Jnş la Iu6n ,obus~ 
Jli prună şi ai~ sta năcoj I C jJ-A 
imi povesti. tace mişeulan/II .[rul 
agică nu şele (io gângesc tgula 
o servi, da no vrut sa IIm ,~busc 
pus ,:;a CIOŞ; să lJmble pa I ~e ÎI 

jldlJVl şi unguri şi rumâni 'le . 
şeară cărnoti, răeie, vm, cal Crede' 
şf mai şcie dreacu şie pânl 1 pe 
să le deie la (orişci gi amm e nic 
Mtmcarea fu cum lu da mOI ~.iriej 
fu că n' am sălufot Intreb,1 
ma şÎ pă domnu Ioşra . 

Mule"- bolânZIÎ auge lIorm llJi SI 

f'drl'şr~ .şi. umblă pall lrJmi.n, d, 
gin sfânta scrrptura cei j in ge 
gln Ierusal,m or Ideal duCi: . ~ev. 
b!s€Tlcd. da umu am auz L "i: 
popă gi pa Jâlt~ă Arod ~o - Cei 
lâna In biserică. Noa că Ve< 
treabă o facut, mă mni~r din 
că nu simce că asta nu să 

- Iacă mă mă tipai ~ 
la 19-rş in Banat inge cota re t 
zişie chiniez Nt1ma om ai~' Ai ~ 
ca tamna atunşi nişce bUl i zat 
spart obloaşele lui Sia la Cun 
şi toţi fură mănioşi. Noa ştiu 
n;şf aşe uoamini n'am Da: . un J 

Bă s"arg,j ii obfaaşielie câ Exat 
aoma acasă, Tarie imi pai bi 
că sor Cf!mut să morgă c' 
SIa acasă Aşe că la can 
dusăi la Igrlş să fttvăI Cll Cine 
vorbeşce in Băltat O câco te 

vazat numa noomini măII Cine 
nu invatat nimIC. culcat 
v-Să nie trămicfti obol' }n~~n 

ca nu-, ş:nsle să şietf "mal 
gealicea JCe ţ 

iiăIu.agiu 

Deel 
Găill 
dai 

Amatorii de simpatii bucur ' rR 
decis să plece in Capitală de, = 
bucureştean ca noa~trăJ 'dar as;; 
nu j coste multe parale. Zis' 
Dupa o scurtă conferinţa aU l p • 

rât ca cel mai inalt sa fie P' 
ladă şi predat la tren ca VI Il::::: 
mare viteza. Cel mdj mic 
fie băgat într'un coş pe caII 

reşteanca să·l ducă. in mân~ 
Dar socoteala de acasă. nU 

trivit cu cea din târg, de a ] j 1 
cureşteanc.a, într'o noapte 
.hetat lucrurile şi s'a cărat 
lăsându'şi adoratorii cântând 
drâOlhoi făcute din ... bu:zt

l 



Nr. '196 Bravo! 
..... 
Al auzit că . .! 

Telefonistului din Şebiş ii este 
~~'~ să se obi~nuiască i? noua _ me· 
,rie după ce In cealalta numat şe' 

Se pregăteşte ~eva 
-' Atenliune la I .. huitalea Lippi - ScLeer - Zsedel,... -

dea şi poruncea? ' 
: ",Baronul din Bărsa, va merge la 
rans pentru a participa la un con
curs de pati,naj? (Numai de nu s'ar 
~(e şi acolo de ... mnierază, - cum 
, zice Iuăn Nojiţăl) 
f .,Lizăruţ dela Hălmagiu şi,a pier
I~t." foartecele chiar in ziua de 
~nut Nou" in timp ce şi petrecea? 

La casino din Pecica, într'adevăr 
i;"se mai vorbeşte limba maghiară? 

Nu putem Începe aceste şire 
fără a spune că nu ne Vom ocu· 
pa in cele de mai jos de schim
barea de guvern, de ocuparea 
Murnco ului spamol de CQ're ger
mani sau d"spre revolutia dm 
Chma. T.tlul ar ind,ca acest g(Jn 
de subiecte dar nu ne h·găm de 
ele, pentru că prmlru noi nu pr~' 
zmlă ImPOr tanta pe care ° pre' 
zintă IJn fapt marunt petrecut nu 
de mult. Şi anume: 

Comisia inierimară a munici 
piului a prelungil pe Încă 6 ani 

contraciul de lnchiriere a cale~ 
nelei .PalU(~e" trinitatii Lippi
Scheer-Z~edely Prelung rea s·a 
făcut în ziua de 30 Decembrie 
1936. 
Deodată însă cu decizia comi

siel mtenmare - o să vă pară 
curios - s'a schimbat otmosfera 
la noua cafenea. la .BuLevard". 
- adică la concurentă. 

Fapt le n'au - în aparentă
nict o I gătură între ele. Dar Cu 
toate ace~te în aer plut4!şte un 
miros suspect. De aceia nft gră-

bim să dăm alarma şi să atTa· 
gem atent/unea asupra manevre
lor trzmitâtii LiDPi·' Scheer-Zse' 
dely, ca nu cumva să se trans· 
forme drn nou in.. monopol J 
Ştim mai mult d2Cât om scris 

mai sus. dar ne rezervăm dreD
tul de a le scrie in momentul 
0poTttm 1 ... 

dr. QUARTZ. 
Post scriplum: Decizia prin care 

comisia inifaimară a prelungtt 
co·!tradul d~ inchiere, a fost ape' 
lată / 

• ,.S'a inaintat un denunţ la Fede
/# Cluburilor Sportive, denunţ 
~n care se arată că, dubul n~arto
~" di~ Şepre~ş - compus. dlO ro
~oi ŞI ungurI - trage chIUlui la OI 

"" w 
.. "Vt p". - ..... __ - ... fIa-,... __ .............. _._."" .. _" _ ........ _ ..... __ ....... ""ft ........................ ... 

ud 
t .Un dascal din Vaţa, nepot de a 
I'Ji Dima, având bilet de el III. a 
\;.itorit până la Sântana în el. II. 
,unde şi a intins picioarele pe fo' 
\:ii - unde, cu tot nepotismul său 
\:JS! dat jos din tren? 
I 
In pic mai bIne 
iDe când de pe linia No. 1. a au 
~)'Jselor comunale, s'au luat două 
rcobuse pentru a fi puse pe linia 
bJ-Aradul Nou, circulaţia dintre 
I!)[ru[ oraşului ŞI gară se face foarte 
~t~ulat: toată lumea se plange că 
r.~bu5ele viu cu întârziere şi arhi
koe încât călătorii raman prin 
~ie, 
,Cred('m că ar trebui sa se facă 
~l pentru ameliorarea situaţiei, 
rt nici de cum nu e in favoml 
t:lâriei. 

~re din doul 
\'lli serile trecute, doi cunoscuţi 
h, de cari am mai scri,s, an hă
b geamul locuinţei unuia dintre 
i ~evasta, deschisa geamul şi-i 
~: 
1- Ce i cu voi mă prăpădiţilor? 
i- Vreau... hâc... să ştiu ... hâc ... 
~ din,,, hâc ... noi e ... hâc .. băr, 
ru't·o! 

~e burlaci 
• Ai auzit ci Ghiţă se'nsoară? 
I lau ? ... Imi pare bine! 
· Cum îţi pare bine. că după 
titiu nu ţi·a făcut până acum 
lun rău ... 
· Exact, dar de acum imi va face 
ui bine! 

Ive,be cu' •. ponos 
,Cine sap,i groapa âltuia... se 
leŞIe gropar. 
,Cine se scoală de diminiaţă, 
lllcat de vreme. 
Intinde te cât ţie plapoma, c'alt, 
~măi desceperit şi raceşti. 
Ce ţie nu-ţi place, nu mânca. 
lnce~, incet ajungi ... bătrân. 
Găina vecinului e mai bună 
m dai parale pe ea. 

!: ::::::::::::::: :::::::: ::::::::::: ::.::::::::::: ::::::: ::::::::: :::::::::::::::: :;:::::: ::-:::;:: ::::::::! 
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Ind1ctle 
Un ziar politic scrie: 

,,,ReZultatul alegerilor comunale din 
Martie, vor indica cui va reveni suc' 
cesiunea guvernului". 

Un răutăcios a complectat: 
- Adică succesorii actualului gu# 

vern vor fi indicaţi de ministerul de 
interne, căci acesta dirijează alegerile! 

Nu-t j dan 
, Un profesor a intrat Ia un maga
zin de colonlale din str. Brătianu, a 
cărui proprietar e jidan. A voit să 
cumpere ceva dar i s'a cerut un preţ 
exagerat. Atunci a spus: 

. Mă duc la Kohn, acolo 'mi vinde 
mai eftin!... 

Cum, d vs domnule profesor cum
păraţi dela jidanul ăla spurcat? Se 
poate una ca asta ? 

Profesorul, surprins un moment, 
a Întrebat: 

- Bine, dar voi nu sunteţi jidani ? 
- Sigur că nu, - noi suntem 

deja evrei .. , 

Ăsla critic! 
O t~'egrama din Chicago anu~,ta: 
.Intr'unul din teatrele cele mai 

de seama ale oraşului s'a petrecut 
o crima oribilă. In t"atru dadea un 
con::ert de pian Frank Park -r, unul 
d ntre cel mal de seama phnişti 
americani. La un moment dat un 
individ dintre spectatori a scos re
V,jII1HU! şi a tras un gloante in pt
anist care a murit pe Joc. Cauzele 
crimei nu se cunosc·. 

Te pomeneşti că onorab'lul cri
minal o fi vre-un critic muzical L. 

T reic::olorul n:u~gl';ar 
11tr'un amp u reportaj public-3t 

săpt~mâna tr,=cută. am aratat cât 
este de În!În5ă '!'3siunp3 kohnCf'tăţe· 
nilor no;tri minorlt Jfi fata de cu
lorile ndiionale unguresti; adecă fată 
de ro~-aJb-lJerde. 

N'am a~te;:ltat ca auforit.:iţi!e să 
ia mjsuri, d~ aceia, sapttmâna de 
săp~amânâ vom inşira in (oloande 
nO:l~tre cazuri preci-;e. iată: 

Li v,frirta llbrariei .CultlJra~ au 
f051 f>xouse urmatoarele eMtl: Csu
sz:a Pdl,k~, Piele; Antl, Gycrmt:k· 
vi ag, Midmacko Kunyh\JÎ:1. E'tc. a 
căror cop-erta era colorată in roş • 
alb verde. 

A 'u m cărţile acestea au fost seoa· 
se dar in locuite cu nişte carti l1em~ 
feşti, CI1 copert'! tot in cu;orlle Un· 
gurfşti I 

O 're aşa le-o fi dktând senti
mentele sau in1eresele? 

Bacureşti sau Budapesta? 
Pe scenele cdor şapte teatre Bu

cureştene se joacă şase piese un
gure-şti: 

"De ziua neveste~mi~ de 1. von 
Vasary. 

~ Absenţe nemotivate" şi Poveste 
de iubire- de Fodor L.iszlo. 

"CâIlIgărul din vechiul schit" de 
Iulius Hort şi W. Polacsek. 

,,1000 franci recompensă" de A 
Lisz16. "Şi ei au dreptul la viata" 
de A. Szânto. 
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iată un curios răspuns la revizio~ 
nismuI vecinilor noştri, cari nu nu~ 
mai că n'au jucat niciodată. piese 
româneşti. dar ignorează total În
treaga noastră mişcare culturală, -
scrie revista "Sfarmă Piatră". FRANCISC GARTNER ii .. :: 

sculptor ,i tAmplar, execut~ tot felul de mobile, ii 
vitrine, lucru de cl.acUre şi tâmplărie, eftin şi prompt fi 

l,.. d, 5 t ... d. 2 9 D. o • m v r 1. N o. 8. j! 
... ' ............ , ..................................... , ............ ' .............................. '.:::-.:: ~ ·"'.'u......................................................................................... . 
• -

Noi credem ci alte interese au 
determinat jucarea acestor piese 1 
..,..... ........ p ....... d_41 n .-- ....... 

BJlul jUrlşrllor romani din Arad. 
ia 13 ft-bruarie, orele 10 seara la 
Bulevard f 

laI ii ri e. - citmaşă, crauilfă 

HHtate superioara şi pret eftin la 

llft "consum" ŞI 

mrtne:fl 
IRflD, mEmBRU "lnllEsnIRtfl" 
• t .......................................... ~ ...................... . 

--_ ....... 

Bărb4i de in,hjriat 
In A merica, un om de af.::c"ri 

ingenios şi probabil bun psiholog, a 
adus o inov,oltte În viata sodală: 
Î.lthiriaZ3 barbati cucoandor. 

A eşti bărblfi inchiri ~tl le î'1sotesc 
la d m, la cafenea, la teatru, la 
cinEma. f.:: te. 

Credeti că ar fi bine să se Întro
duca inovatia şi la noi? 

___ Noi nu, pentru că i·am Întrecut 
de mdl pe america ~â. b.l chiar j. am 
d:pâşit în ce prlvpste activit~fea 
ba' batlior în hirifi. Şi la no', trea
ba aceasta se cheama__ pe3~ăde! 

. Vânătoreşti 
La masa vân1'itorîlor dela c{lfe

neamt IIPalace" obişnuita discutie 
insot,Iă de baliverne vânătoreşti. 

- Eu - incepu unul - am 8yuf 

o s'.!rprizei foarte nepUkufă: un fa
z<\n impuşci t mal zlJele trecute a 
fost pu~ irfreg la fript iar in mo' 
menful când ne·a fost servIt la masii, 
el sbura!'., 

- E posibil ceiace spui fu şi eu 
te cred - incepu altul - dar să 
v~deti ce mi s'a Întâmplat mie: 
Luni am impuscat doui mislreti pe 
care i·am vândut comercian'uhd 
Cosma. MdrU seartl i.aU putut ve
dea pâ'joliti şi expuşi pe o ladă in 
fdla p âyăJ.ei Când Cosma ti În
chis prăvălia, a lăsat mistre;ii in" 
lăuntru. 

Ce s'a petrecul peste noapte 
n'am de unde şti. dar Mercurf dt· 
mineatit când Cosma 8 deschis 
prăvăUa, unul dintre misfref! S'8 re
pezit afaril răsfurnârtd la pălTlânt 
pe omul de serviciu !,~ MisfrefuJ S'8 
Îndreptat spre păduriIă ... 

- Bine, dar asta·) priveşfe pe 
Cosm!'l, nu pe tine I ' 

- 8a mă priveşfe şi pe mine, 
deoarece Cosma imi cere d.1 res' 
titul pr~ful mistrefuluf penl. u cu. nu 
l-am împuşcat bine ..• 

- Da. a' dreptate, - veni rău
tăcios fiispunsuJ - trebuie si.j dai 
banii 1 .• 

EI da! 

Sâmbătă seara o domnişoară a fost 
prima dati la un bal. De acasă i s'a 
băgat bine in cap. să nu danseze cu 
oricine, ci numai cu tinerii de fami· 
lie bună pe care-i cunoaşte. Dar so
coteala de acasa nu s'a prea potri~ 
vit. căci la un moment dat, dom
nişoara noastră fu cerută de un ti
năr pe care nu 1 cunoaştea: 

- Domr:işoar,i... imi permiteţi? .. 
Eroina noastră se uiti incruntata 

la el, apoi răspunse: 
-Domnule, eu nu dansez cu ori .. 

• T cine .... 
- Dar eu dansez, - veni replica 

tinârului, care~o insoti cu o privire 
care spunea multe ... 

• i 

\ 

I i 

.. :\ 
",-, ~ 



P8g.4 BrotJol 

E! •.• să-I vedem pe ăla!. •• 
- Unde şt când fş! părăsesc unii demnitatea 

(Urmare dia pag. 1) 

- Am ordin S8 aduc numai re· - Putin dom'le ... 30-35 let .• , 
gale roşii ŞI In pl'lI hot de 20 bu iacă o nimica toa1 ă 11 
căii şi s~ pierd cAte 20 lei de fie,: 1618, .,'am redal, o Jlltură 8 'fiefii 
care det~ când mi se dă moneda functionarilor. Pe cea mtii urâtă, 
de o suta... p~ntru că cei din categorin aceasta 

- De ce 1... Pentru ce 1... am renuntă la demnilalea de oameni 
Intrebat. in favo ren bunului pe care 1 chel-

_ Iacă - răspunse servitorul - tU'E'se pe băuturi şi lux nejustificat, 
ca să mai c8şligăm şi noi ce.,a... nepolri.,it pentru ei. 

- Care noi 1 Sunt ,1 aJti functionari. Vi6fa lor 
_ 10 şi don' săi ... că io de fie- e plină de mIzerie, dar in acela, 

cere pol pierdut primesc 5 lei şi timp şi de cinste. 
de fiec6re 10 reg6le duse In6poi 
la tutungerie mai primesc câte 2 lei, 

- ApoL •• cam cât câştigi pe zi 1 
.~. 

lan C,~m(n~ 
In numi$1"ul yiitor: Cum se 

pOl inlocli ~ ulele cu o •.• espirină1 

• ve • ........... 

Al Iată ••• 
Un tar,m s'a dus pe vreme de 

iarnă, cu carul, in pădure după IEm· 
ne. Şi a luat cu el şi pe baiatul sau 
de vrEO 5-6 ani. Mergând pe drum. 
taranuluI i s'a Idcut frig la mâni 
şi a inceput să sufle ·n pumni. Da 
biiatul il întrec: ba : 

- Tata, de ce sum in pumni? 
- Ca să. mă incalzesc! 
Când S'dU întocs acasa, nevasta 

ţăranului le-a pus mâncare caldă 
pe masa. Dar cum era cam fier
binte, fâranul a incf'put să suf te 'n 
ea. BăIatul mirat, l-a illhebat d n nou: 

- Tc:lta, de ce ... ufli In mâncare 
că doar e destul de caldă? 

- ApOi, suflU ca sa se răcească! ... 
- AI dracului eşti tu tata - răs-

punsE' baIatul - de şli sufla în 
două fe:ur;!,. 

P II · "" .. ar~e e e prlIDBrae. 
- Inb'e Lanl ,,1 inlerese rooaâ .. eşll -

In şedinta de, Luni a comisiej in, românE'sc aci la granita dinspre tul urmând să fie r8mbursat in ml
terimare, şeful serviciului economic Ungula, granifă atât de discutată. Sura echitâril prelului de către cum. 
a primăriei a propus să se anu- Prh .. a .010';. părători. 
leze rezultatul licitatiei publice tinute Natufal, operatiunea aceasta este 
pentru vinderea unor terenuri vira ne Deci pTlmarla ar trebui sd orga- putin greoaie ,i inlimpinii oarecari 
a oraşului, sjtuat~ pe Calea Victoriei, nizfze astftl vânza1ta acestor ttfe- greulăti, dar are avantajul că im
Piaţa Ştefan cel Mare şi cartierul Gri- nllrl, încât ele sd ojungd escluslV In pa ci interesele M6mului Cu cele 
dişte. Anularea a fost cerută deoa, mâna romârJIlar. precunJare ale primărieI. 
rece la licitaţiile ţinute nu s'a obţi, Cum aceasta nu se poate faCI 
nut preţul prevazut in caetele de decât prin dona/lunea IOCunlor sau 
s'arcini. Anularea a fost aprobată şi plin amorl % rea p 'f/uIUi In mai 
tot atunci, acordându se urgenţa, s'a mulţi ani, - suntem pentru solulla 
fixat o noui licitaţie, in termen de d" .,mă şl O supunem spre exa-
15 zile. Pentru această nouă licitaţie, mlnare condul..dtorllor pllmâTlel. 
uetul de sarcini a fost modificat în Dart ni se va spune - şi noi 
sensul 'că cei ce vor cumpăra aceste am menţionat acea'tta moi sus - că 
loturi nu vor mai fi obligati să con' primăria are nevoie de bam Cre
struiască pe ele în timp de 5 an;, dem ca prlma.ria, in /l/a intulselor 
ridicându-se de asemeni şi re stric-- superioare ale neam.lul, chestiunea 
,iunea privitor la vânzare. Adică cel aceasta, de ordm pur mattriallst 'a 
ce cumpără un teren dela primărie tr. bd $'0 Tfzolve ottltl. Şt nol.am 
nu "'01 fi obligat nici să-l clădească, pfopune Inca o solut e: 
nici să-I păstreze: il va putea vinde )\ dooa .olu,;e 
oricui. Dar c.omisia interimară nu s'a Pnmaria Sit vândă terenurile ast· 
rezumat numai atât, ci a fixat şi pre· fel Incât ele să ajungă in posesiu
ţurile minimale acestor terenuri: nes românlJor in conditlunile expuse 
70.000 lei pentru cele din Calea mai sus, dar proprietatea S8 rămânli 
Victoriei, 1500 lei stânjenul patrat 8 primăriei până la complects nchi
la terenurile din faţă şi 1000 lei tare a pretuJui de cumpOrare. Iar 
stânjenul patrat la terenurile din dos ca primăria să ajungă la bani şi 
situate in Piaţa Ştefan cel Mare. deci să· şi poată satisface nevoile, 
Pentru cele din Gridişte, preţul mi, si contracteze un imprumut echl,a
nima1 va fi fixat de serviciul tehnic. lent cu pretul de vânzare 81 tere
S'a menţinut prevederea caetului de nurilor. inclusiv dobânzile, împrumu· 

Pu,inll. I.torle 
De îocht'!lere, cităm un exemplu 

de Mul cum statul ungar proceda 
la ÎntaTlrea elementului maghiar 
aici in Arad. 

Un mic mtcanÎC, cu pregătire se· 
rioa i, a cerut ministerului de in
dustrie al guveranului maghiar în· 
lesmrl la cumpararea unor maşini 
penlru desvoltarea atelierUiui. M.nis· 
teruiui industriei ioa dat maşinile 
nfCeS<lre cu l!rmătoarf'a mpr t ul1e: 
.. Nu-Il lfldrJl bani pentru maşini dar 
timp de 30 am ele rdmân proprre
tatea statulut. Daca 1'1. aCiSt timp 
dai faliment sau in hizl atelierul, 
maşinile voi Il rtslitUite statului. In 
contrar - adlcd dacd Intreprinde
rea progleseazd, atunci rdmân pro
prle.tateu d·tale." 

•.. A~tt1Zl. micul mecanic are o 
uzind: lucrfazd cu 50 oameni, şi 
una dmtre cele mai prospere Intre
prinderi din Arad I 

Radu. Baltae 
sarcini prin care funcţionarii publici 
români, beneficiază asupra celui mai 
eftin preţ, o reducere de 10%. 

Primăria $coate În 'Vânzare aceste 
terenuri pentru ca are nevoie de bani, 
bugetul fiindu-i secătuit. Insa prima, 
Tia nu este o instituţie partictllară, care 
să dispună de averea aşa cum crede de 
cu'tliinţa. Primaria este o institutie de 
interes public, care in toate actele sale 
trebaie să ţină seamă de necesitaţile 
5uperioare ale neamului, ale statului. 

..,;.:,:, :~··~or;,,~r.;y;y~··r.r;7~··~7~··~y;'1~··:~ 
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~ In cadrele serbărilor J llbilare ~ 

Inlerel5ele neaBlului 
AiCI ia noi ce interese are nea

mul şi statUI? 

~ de 25 ani de existenţa ~ 

~ Clubul Sportiv RomAn "GLORIA" din Arad ~ ffi aranjeazii in seara zilei de "'3 Ianuarie '9:17 ~ 

~ MftRnI 8~1 J~~llft~ al JWRUI" ~ 
~ I in saloanele Cafenelei ,.Bulevard" (Hotel Central) din Arad ~ 
~ Muzici excelente - Tombolă - ~ 

~
.~ • Diferite surprize - Bar american .....• .,.; 
Il-:': ................ ~ •••••••••••••••••••••••• !!!~~!-:~!! .. I!,.'!.'!!.~! •• ~ •• !!!~!!~~!!!!! .. ~:~ .••..........•.. '.;............................................................................ .. 

Bietul consumator 
luni la şedinta comisiei interi

mare. măcelarli, morarii şi brutarii 
au cerut urcarea preturilor motivân
du·şi cererile prin urcarea preturi
lor la materiile prime. hr concluzia: 

- In actualele imprejurări nu 
mai putem trăi! 

,.,., ...... -

GrafologJe 
H,13 - Blândete, soci6bllit 

finete. Insusiri cari te fac si! fi pt 
cută În socidatea in care trăe 
CuUivă mai departe aceste Însu 

Caro - Rafinament. Fire plin~ 
avânt. p'aseaz8 bine această 10 
şire. Alifel nmbilios, inteligentă b 
desvoJtală. Simt artistic. gusl. 
risipitor. Pentru rest nu descuI' 
putina "oinlă ,i lotul se schi 
în bine. 

Curios 138 - In numorullr 
am publicat conditiunile, trimile 
nuscris cât de mult împreuni 
ton anunlală şi 'fei a,ea ceace ' 
reşti, numai s8 nu te supere sin 
rilatea noastri· 

L'a/Jllon - Acela, ca pentru 
rios 138. Dacă poti trimite ,i o 
lografle. iti facem o pSihoan·· 
respective psiho, grafologle, 

Marinel. - Fire bănulloare. 
Iare, p06fe '1 pufjnii mizantr . ţa, 
Multe conllicte sufleteşti. cari ag' ~ 
influentă dezastruoasă asupra Doi 
raiului. Cautii şi le debaraseeu .. 
ele Nil (um.,a suferi de vre.o t 
Iii pe cere nU ai Vrea sii o mă I 
rlseştl1 Caută· te 10 un doctor, . nal 

La gura sobei - Par'ct\ te 
intr'edeviir stAnd b6trâne5te la 
sobef, ascultând cllim sbârniiitul 
sului, in,ArUI de baba. fire pal 
hală, Ilnl~tită. Nu dăm sfalurî' 
dice. 

SE CAUTA personal român 
bil~tiere, oameni de serviciu, 
pentru Stagiunea Teatrului Ro ' 
permanent al Aradului. Amatore 
vor adresa la Teatrul Comunal. 

Nr. 8451-1936. 

ConcUls de Inchiriere 
Consiliul Eparhial ort. 

din Arad, prin aceasta pub' Lu ul 
concurs pentru închirierea p1 

caturilor de prăvălie din 10' 
proprietatea Eparhiei Arad~ ~ 
din Bul. Regina Maria Nr. t ~ 
şi Str. V. Alexandri Nr. 1'1 ;:j 
durata de 1 Maiu 1931-
Aprilie 1938. ce 

Ofertele referitoare se }ertf. 
înainta Consiliului Eparhial . , . 
la 23 Ianuarie 1937. al 

Condiţiuni1e de licitatie se, 'Iati 
vedea la sectia economică. fent 

Arad, la 11 Ianuarie H ~ 
Consiliul Epat de 

ort' rom. 

Serata dansantă a soc. Na~ 
de Cruce Roşie, Filiala Ara.d 
patronatul dnei şi dlui general' ulllÎI 
gomirescu comandantul garni line 
Arad va avea loc în ziua de 3: ] 
nuarie 1937 orele 9 seara in 
nele "Boulevard". 

4-"'_'" 'Ii .... ., 1 

ritc 
Co~ 

aparatele de rad' 
cele ... ai DJ.oderli 
DJ.odel 1937, seri 

Numai intărirea elementului de 
origine etnică româneasci? fapt care 
in primul rând cere ca român:t să 
fie proprietarl imoblliart in număr 
cât mai mare. Ori, in feful in care 
primăria vrea sa-si vândă. terenu
rUe disponibile, românii în nici un 
caz nu le vor putea cumpăra. Sau 
şi dacă o vor face, aceştia vor ii 
intr'un număr foarte disparent. A t· 
fel că aceşti români. proprietari 
imobiliari impreună cu cei cari au 
rămas dela improprietăriret dau un 
procent foarte mic fată de proprie
tarii imobiliari mioOIitari, Şi primă
ria ar trebui să urmarească tocmai 
mărirea numărului românilor pro
prietari imobiliari. contribuind in 
fplnl ~rp~t~ la inti!lrlrpll el"mptltlllui 

- Săracii- compJectă unul - el 
nu pot trăit dar bietul consumator 
poate, el, care n'are niciodată drep
tafe. el. houl de nl~titn"? 

Kapsch, Standard, Eulllig. 
nerv a, Radione, lngelen. 
în mare asortiment, cu p 
extrem de ieftine şi în 

Sigismund Hammer ~i fin)puni de plati. ~vantajo 
"( m rate. Expoziţie permill1l~, 

tlRtlD, Bul. Regele ferdlnllnd "o. 27. de a arate de radio, 

00 Tiparul Tipografiei "Diecezanee Institut de Arte erafice. Arad 
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