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Q silllii mai bille niş- pe#tru zeci de mii de lei - pr~vedere spll.nâlldll.le i.l-

piIlllle. Nu 11 oi ci alţii biHHţrile şi casele, atunci t,-' un loc şi illtr'/II/ mediu 
. se VOI" t'edea diu cde câud i~ oraş sImt şi zugravi nepotrivit! 

jos... rOMani" Socoteala lui .\[0- Ca J[oril:::. GriimbaulIl-
cine-i acest MoriI:: ritz G1"iimbaU/II a fost sim- şi ~nai r.n chiar - sunt 

'-.nilll/llil~m~ plă: 'Hulli, sunt loii sirâini cari 
. Dacă românii al~ fosl }"rllizeazii şi txe~tă co-

aMI tie proşti să-mi aea Jltcnzi penlru rOIfl/Î.1i şi Pffl-
I#it comen~i pe preţuri fixa- tm au{cwităfile romlÎneşti", 
te după b14"ul meu plac, Lucrul acesta, e bilJe s,;-l 
alutlei ce ma; s'ar pulea În- ştie toţi câ cari au de a 
tâmpla dacă acest gâ1ld al face cu semenii lui }.forifz 
'"I.''' l-aş rzprima în Clwi1ltei! Griimbaum. .4ccstom li s'a 

Dar odaia s'a '''feÎlllplat adr~sat in primul rând cOJn· 
ca rQlnlÎJJii să fi~ mai proşti pli,nentul rostit de zug1'afJu~ 
de cum j-a erez1lt Moritz a căn,t nume e in capul aces-
C1'iimbaum şi să·i aplice câ- io1' şire .... 
leva luni d~ illchisoare, .. E bif/e sti-] ştie toţi acei 

I;nimba"m, care 'Hir'u1'~ Se fla indrepta sau 11~ rOllltÎ .. t cari din prhlcipi" 
de proşti pe 

putea face tu
cu conştiinţa îm

: f"r)/lrânii 1111r' adevăr 
fosl proşti câ..J l-a" an-

},fori/;; Griimbaum? consideră prost a tot ce e 
Chiar dacă va face ÎHclti- rOlllânesc şi să accept,: r.k bulJ 

soarea el Ha se tia indrepta, tot ce e strein, fii ră conl rol 
pent"t cii nu se va ~onside- iii fără criticii . 
ra pedepsU prntru cuviN/ele AI. Miron 

Manevre de ... simpatie 
- Patent gunol t sistem 1936 -

GI1Mierîi, adică anteprenorii de· 
din casele şi curţile 

, au mai fost clienţii nostri. 
j am cam injurat. Acum 
mai calmi şi ne mărginim 

reproducem câteva aprecieri fă 
de d. Dr, Romulus Coţioiu 

R"f"'UHOOJ,C comisieÎ interimare, care 
chestie a dovedit un deo

talent de ... detectiv. 
i Anume, o femeie s'a plâns comi~ 

interimare că sindîcatul cărăuşi~ 
de gunoi, nu vrea să i dea şi 
a circumscripţie. 
Discutindu·se chestiunea, d. Dr. 

a precizat: 
Anul trecut, în luna August, s'a 

o repartiţie a circumscripţiilor 
transportarea gunoiului. O~ 

cU acea repartiţieconducerea 
~"'''''''l''U·. s'a obligat. in numele 

'"'" .... U' .. ,.v., că pentru căratul 
îşi vor construi căruţe 

şi errnetic închise, Or, s'a 
că vre o 2-3 membri ai 

~"'-''''L'''J', nu au consimţit şi au 
să-şi construiască trăsuri noui. 

IIlnaUCI"r .. " sindicatului a devenit 
energică şi i a exlus. 
bine, . însă dela data ex~ 

au trecut tocmai bine 7 
~,cei cari au dispus esdude· 

mei până azi nu şi au construit 
la cari s'au obligat şi pentru 

~"",,"' .. :_~ cărora au exclus 2-3 

Cu alte"' cuvinte, povestea cu con~ 
noilor căruţe .a fost o simplă 

pentru ca sindicatul să se 
de ciţiva tipi prea sim~ 

proprie de primărie.'~ 
Sau dacă aceasta nu se poate, a· 

tunei la sindicat sol se facă ordine: 
1. Şeful gunoierilor şi preşedintele 

sindicatului, un oarecare Cilămar, sol 
fie obligat sol stea in Arad; 

2, Sindicatul. in lipsa lui Cilamar 
din oraş, sol nu fie reprezentat de 
comerciantul jidan Biener din B-dul 
Regina Maria; 

3. Să se cerceteze cei cu contrjbu
tiunea de 15.000 lei impusă fiecărui 
gunoieri pentru crearea unui fond 
de ... donaţiuni (aci lămurim că mem
bri daţi afară pentru n'au voit să·şi 
construiască trăsuri noi, in realitate. 
n'au voit să plătească nici un ban 
Ia fodul arătat mai sus); 

4 Să se cerceteze care a fost avo, 
catul căruia gunoierii ia-au plătit 
300.000 lei ca să intervină - şi a 
făcut-o cu succes - rentru ca un 
regulament municipa, care regIe 
menta şi transportul gunoiului, să 
nu fie aprobat de ministerului de 
interne. 

Mai sunt. Dar deocamdată ne 
oprim aci. Chestiunea transportării 
gunoiului nu va putea fi rezolvată 
decât după soluţionarea chestiunilor 
de mai sus. 

.~. 

In goană după tineri 
. Cel mai nou sistem - nebreve

fat in că - pentru captarea tineri
lor şi a dragostei lor. e ••. cârnafii. 
Zău J Ne stă mintea 'n loc. E 

. posibilă oare afare răsturnare de 
a spus d. Dr. R. Coţoiu. Şi , traditie? Noi şHm~'că..acestsc:himb 

aceia, noi propunem ca trans- ::; se făcea. până ~'acuma •• '. ivfceversa. 
. gunoiului sol fie' să fie lus.tă Ne mIră însă ci .,nobleta a ac· 

smdicat şi exploatată. în regie:; ceptat această situatie interesantă. 

"'--~----;--------' ~--".~.~~' ~~ 

3 LEI ---

Războiul dela administratia financiară 
Conflictul dintre tlur-Be-Selasle şi generalu] Budagllo 

- Un apel· al femeilor la higa natfunHor -

Cum se ştie între armatele domenIale 
şi contabile ce cantoneazl în clădirea 
administraţiei financiare, a isbucnit un 
conflict. pe cât de serios, pe atât de 
tângeros, 

Gazeta noastră, p~să in servIciul es
c1usiv al contabililor buni şi mai cu 
seamă rii plătltori, a ţinut de a sa da
torie trimit<lr"a unui redactor special la 
faţa lOJului. pentru o cât mai precisă 
informare asupra rlsboiului isbucnit intre 
armatele domeniale comandata de ferche
lIul ras (Ia mustăţi) Tiur.Bc-Selasie şi 
Între armatele conlabile comandate de nu 
mai puţin fltcheşul gen,raliam Bud.aghio, 

Redactorul nostru special. ne transmite 
prin tele graf de apă şi de uscat, urmă
toarea descrlere a primelor ciocniri Qi'a 
ecoului (sensul strict. nu ziarul) produs 
dt ele. Zilele trecute pela orele. trei jumă· 
tate rauul Tiur-Be-Selasle, comandantul 
:r.:.prem al armatelor domlfllale, care P?' 
sedi unu] dintre cele mai perfectionat. 
servIcii ele informaţiuni şi spionaj, a
junae a cunoaşte părţile slabe ale po
ziţliJor ocupate de armatele contabile~ 

comandate de generalul Budaghio. 
Rassul Tius-Be-Salasie. porni indată 

ofensiva, care fu executată prin mai multe 
atacuri si multane cu gra.nate conţinând 
polemici şi Iroruzări intoxicante şi lac
rimogene, Prin rapidilatea ,1 preciziunea 
lor, aceste atacuri au atins aproape toate 
obiectivelft fixate. 

Generalul Budaghio, surprins un mo
ment de aceaati ofensivă, locearcă şi 
reuşi un contra·atac asupra co'loanei ina
micct impingât:td în luptă aripa stângă, 
care apără (:u efect. 

Era Înai cât p'aci ca armalele dOlUe
niale si fie ,scoase de pe poziţii. 

Incllcarea unui teritor strein 
Rassul Tiu,..Se-Selasie pregătit la a

cesl contra atac, îşi reJ4cea ,oloatule şi 
porni ofensiva de~sifJă. Maftevră tm 
puternic alac asupra flaftCHluJ drept al 
iMmieului. îl şroase pe a"sta din po~ 
zi#i şi'l împinse, fără 1Ire'0. resisJenţă 
serioas4, pe teritoriu fteutnl de sub do~ 
miffaţia generalului Basilit) LQzaro. 
Prima de Ştgat roma"dantul Jalangd 
.Spirto-SpeclaC1flose" . 

O măsurA energiei 
Aceasta amenieţă pe comanc'~nţi că, 

dacă nu evacueazi .indatl teritoriul, aau 
nu încetează risboiul, va aplica sa.ncţtuni 
drastice ambelor elemente inamice, 

Lupta încetă după scurt timp prin re· 
.-, tragerea adven.arilor. nu jnsă fără ca 

generalul Don Baailo Lazaro, Primo de 
. Şega si albA pagube, provocate mal alea 
d, generalul Budaglio. 

Comentariile cercurilor ,d.ploma .. 
. tiee str~ine 

dacă acest ewuimult s'ar li întâm;lat 
în Iara. dsale. ar IJ trimis pt. eroii lupld 
în pampasurile dobroge,", ca. s4 se mai 
calmeu stând ca picioarele în apele 
M4r,; Ntgrt. 

Frate1t Lisko, zis şi otm~ cel j4riJ 
secţie" a declarat, într'"" cuc i8tim, 
că tia căula să provoace di. ..ou QC4$1 

răsboi, cu speranţa (ă va li cineva 
eKpulzat şi fJa prim; şi dânsul o secJie. 

GUfJertlatorul Pensiilor, recunoscut pri. 
generozilaua şi spiritul s411 tlmaniUu·. 
au promis că va acorda o petsste "dfl~ 
ror invalizilo,. orfanilor şi văduvelor 

(1, O. V,) ai" acest răsboi". 

Energica intervenţie a femeilor 
.Liga femeilor contra răBbolului- viu 

nemulţumită de această încălcare a tra
latelor el, pace, peste carti nu vreau să 
treacă ca pesle un "fapt divers" t ame
ninţă că vor protesta. la Liga Natiunilor, 
pentru aancţionana celor două popoare 
insurgente. Au lăsat insi să se 'nteleagă. 
ci aunt mulţumite de faptul că, aceută 
.,sIăbiQiune- • fOlt provocată de unii 
din exponenţii "sexului tire fi • 

Legiunea Şleiană. a publicat un c0-

municat, prin care arată că. a fost ne
voită ai ridice steagurile ti să pirăsolIcă 
ora~ul deoarece combatanţii au int.re· 
buinţat un ,.material de răBboi- care 
8upără Ia urechi chiar şi pe o lemee. 

Guvernalorul Depunerilor a făcut in
tervenţie pe lângă cele două guverne CI. 

in cazul când nu au ceva mal bun do 
făcut cu cadavrele acestui răsboi, să le 
declare drepl .corpuri dellat.- şi să le 
consemneze la dâasul, urmind ca la ri
dicarea lor ţările respective să achite o 
taxă d;ş conservare, ce ae va fixa ulte~ 

rior. 
Acest răsboiu. faţA da care luptele din 

Spania, sunt un joc nevinovat de copU, 
va avea încă multe ~I impo-sibile de pre
văzut, urmări asupra întregului oorp al 
contribuabllilor, buni ,i rău plAtitor!. De 
aceia, redr.ctorul nostru special vi ră
mine la faţa locului penlrU a dabui di
ferite scribiO&VO .. giurgoaIe din taberile 
bBlfgerAnţilor. . 

In sfârşit! 
Btctcletele se fură pe capete la 

Arad. Rar de fot se 'ntâmplă ca 
polii ia să prindă pe vreun hot. ZI .. 
lele frecute s'a 'Rtâmplot şi lucrul 
b18. . 

Şi a prins un hot. ·core furase o 
blclcletii din cimitir. Agenlulcare 

, .. lua Jnterogatorul hotulul, il inlre8bi: 
- Nu p-e ruşIne sii furi din, ci .. 

mlHr? . 
- Domnule comisar, am fosl 

e indus In eroare de impreJurărl. •• 
- Cum aşa 1 

p,.eşed,,.telt republicti Cassitriei. î"w· o 
""dienl4 acordată $Uv"fUrtorilQr 0010-
.flii/or republkti ca~stri"le, II dtcfaral e4, 

. - Blciclela era riizJm8ti de . o 
• cruce., eu am crezul cii 1- a murit 
~ slip6nul şl.am luat·o s·o ..• mângAil ... 

. 1. 
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Nădlac 
- (In) amicul nostru Mikloş (hai, 

~A~n~eJ?;q\15~.~.~~ ~:.~L e foarte dar~ 
formaţi că a oferit pent;u-~~~'noapte 
petrecuta cu ... Cicago, suma de 3000 

Bravo! 

ee 
Vi~ UIinişan. 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mâncări mai I 
eftme R 
la_ eslauranlul Bu~uresli 
ArClU, r- 1Cllt ... _ ...... T .... _ .. o ..... --_ _:_& 'T' -.! ' 

.- -.. • ........ '" f :"I~t.o~ 

~ei. Ast~, în timp ce pentru scopuri Igrl!Z 
filantroptce, abea să screme cu câte-o 'f' 

- In ziua de 7 Martie, s'a făcut 
_ "lcgcrc." alor 4 mem.brii i.n Comite· 
tul Şcolur, urmata de un straşnic 
chef, chiar in localul Primăriei. Aici, 
U? ţigan s'a folosit de cele mai jos
mce apucături ce se pot imagina. 
Noaptea, primarul Chenta, cu Iău; 
tarii şi căţiva preteni de ai lui, s'au 
dus să dea serenada acelor ce au 
căzut in alegere. Un bărbier a fost 
bătut de primar, (pela 1 noaptea) 
fiindcă manifesta semne de nesu .. 

Brad. 
- Unul, cu o pălărie bleu- marine in 

formă de ciupercă, de meserie f\:ncţio" 
nar, - .. (Cumsellla Bn:1.11ului", - 11\1 m .. i 

numeşte pe ficele Evei femei, ci vacl 
Oare de ce? Sau Don J !lanul în loc să 
înainteze în facultăţi mintale, retrogradea~ 
zi, ori crede că dacă el are cap de taur, 
frunte de bou şi coamă de catâr, pot fi 
şi semenele lui, Cl1 frunţi mai înguste 
%ct! ' 

Jlut~, .-1011;. ... E crestinesc lucru ăsta 
părinte? Răspunde! ' 

Mulţi se'ntreabă de ce ne ocu~ 
păm aşa de des de ... Cicago. - Pai 
ştim şi noi?l - E punctul de a~ 
tracţie al Nădlacului! Merită să ne 
ocupăm de ea şi noi, dacă unii in
telectuali o duc noaptea, acasa ras
plătin_du.o_ in __ . natură, de pilda, cu: 
purcel, paIe, galiţe, şi mai nou cu 
câte uo ... pullover. In paranteză mai 
adăogărn: ceva vin, bere, rachiu de 
bucate şi ,.,ţagari" "Plugar" ... 

Ei! spuneţi, nu se merită s'o fa~ 
cem celebră? Credem că da ! ... 

- Se zice că pentru balul "Sf. 
Gheorghe" s'a vândut unui dn. a~ 
vocat un bilet de onoare, care mai 
târziu a fost cerut inapoi (de un 
membru al Soc. Sf. Gheorghe") fără 
a restitui - după cum era natural -
şi suma donata pentru el. Oare să 
fie .adevarată aceasta poveste? Ce 
zice părinţelul conducitor?. 

- "Clubul Amorezaţilor Dezilu~ 
zionaţi", in urma căsătoriei recente 
a unui fost membru de onoare, pre~ 
cl!m şi a,:ând in vedere că, dl preşe, 
dmte activ Florea Capra se pregă
teşte de definitivat, s'a făcut... camfer. 

In locul acestui dub a luat fiinţă 
o mică societate a... biliardiştilor, cu 
sediul la "Trei Boi şi o biboliţa", 
sub preşedinţia harnicului biliardist 
P. Crampa_ 

Bravo băeţi 1 Spor la treabă, că 
de rest avem noi grijă! 

- Se povesteşte prin comună, că 
Leman, a avut o chestie cu ceva ... 
buric dela Ci ca go , pe care l-ar fi 
sarutat şi că mai apoi, probabil din 

punere._. 
- Mercuri, 10 Martie, sala de şe

dinţă a primăriei era ticsită de lume 
iar lumea - cum e ea, vorbea mult~ 
şi mărunte. Deodată să ridica pri
marul şi strigă: "Dar tăceţi, bată-vă 
un Dumnezeu sa vă bată!" "Ce tot 
udaţi acolo ?" ... - Frumos, Chento. 
n'ai ce zice L. 

- Presupusa Dşoară care şi'a per~ 
dut mănuşile, daca nu se astâmpără, 
vom gasi noi ac de cojocul ei. 

- In casa unui şvab, de vre-o 2 
ani se plimbă o fantomă, noaptea 
in halat alb. 

Numai să nu fie altă drăcie!?.. -
- Şeful de post, spune ci vrea 

să se mute din Igriş, fiindcă se 
comit prea multe furturi şi sparg eri, 
iar el nu poate da de urma răufă
cătorilor. Igrişenii nici nu vor să 
audă de plecarea lui!... 

Ion G. Palin~as , 
şi-a desc::Lis L.rou 
od vot:!otial in 

~ - ARAD-
Sir. DuwnLra...-a 

Roşie No. 1. 

greşală, în loc să nimereasca... buri
cul a nimerit într'alt loc, nu tocmai 
plăcut. .. 

Pe chestia asta s'a scandalizat Bela =------------...: 
Halasy, care i-a interzis s'o mai vi~ Vaţa de 1· os 
ziteze !... 

DOlUoilor c: efe r i ş I i 
Să ven.iti la MITRICI 
Croitor, Str. Duca No. 
3 Arad Sl v, fael mao
tau' cu 11.00 cu fur nl-

turl fain' 

Radna 
- Gabi, a început cu Crescătoria 

de câini ciobăneşti. Fekete homarul 
e supărat grozav. De ce? Credem 
ci di~ cauza lui Ispas clin Lipova, 
care şl~a cerut din nou brevet de 
salon pentru Radna. 

- In curând vor sosi lemnele de 
l~ fel~riil: Rădnani10r ce le-au plă~ 
tIt lut Micloşi. Din acele lemne 
Bejan îşi va face poartă la ocol. ' 

- A disparut fără urma din Radna 
.. faimosul~ croitor Farago. Na plecat 
cu O1C1 o datorie ... 
~ vorba ci va dispărea şi al I1.lea 

şnald.ăr Toth I~nici, cel cu polul 
pe Zi de la.,. 1$1 8 Lei ţigăd obli. 
gator, că de nu-i va da, pl~acă la 
servitoare la Arad. 

Transformarea de pălării de 
bărbaţi în forma cea mai mo
dernă şi pălării noui cu preţul 

cel mai eftin la firma 

Henrl<: Pin«::zes 
pălărie .. 

ARAD, Str. Eminescu 2 

Autorităţile ştiu că indivizii Ludo.
vic Szucs şi Iosif Nagy - unul pre~ 
militar - au îndrăzneala de a pro· 
fera injurături la adresa românilor? 

Nu cred autorităţile că. s'a: cuve
ni să ia m,isuri contra ăstor fel de 
indivizi, cari nu şi dau seama pe ce 
lume trăesc? 

Un pic de curaj domnilor, ce 
dracu, nu mai trăim pe vremea lui 
Arpad! 

Bala de Crlş 
Produce mare bucurie faptul că 

Ro~~ă, _ ce! cu .f~t<:,grafia "lu Iuţi" 
pe lIllma Şl a parasit doliul. Partea 
curioasă, este că părăsirea doliului 
coincide cu sosirea unei logodnici 
noui la... hotel! 

- . Oare_ de ce celebrul nostru per
sonaJ cu Joben este atât de curtat 
de... sindicatul croitoreselor din loc? 

Şeitin 
- Maaarele dascăl unit din Şei tin, 

a fost săptămâna trecută invitat la 
~ nuntă. Aici, după ce alcoolul şi-a 
făcut efectul, s'a certat cu nişte ti, 
neri plugari, şi era să incaseze o 
bătaie in toată regula daci nu era 
salvat de cineva. Cu el a mai fost 
şi pruncul protopopului. Acest das
c~l se ~~da ci se'nsoară. Apoi iată 
ca vent Ş1 postul şi nici "credinţat" 
nu este, Oare de ce? Tot el. avea 
Înainte un cor mixt, iar azi e nu .. 
mai cor bărbătesc. 

Cille ar putea să ne spună de 
unde vine aceasti transformare?,., 

- Craiul servitoarelor so lăuda intr' 
una din zile către cineva: .. Am nas mare, 
semn de evoluţie in speta umană Toţi 
cu nas de talia mea au fost oameni mari 
ca Alex MlIkedon, Socrate Caesar Na
poleon etc." Aprobăm şi Mi acea~ta ~l 
chiar afirmăm că doar nu degiaba e şi 

el crai a bipedelor de mâna doua Când 
îl vezi cu nasul lui ca un cioc da co· 
coş intre ele, îl poţi crede chiar mai 
mult decât pe cei ce-i enumiră mai sus, 
un al doilea Cucuzel podoaba cre~tinătăţit 

-:- Piţi'npărătuşul Bradului pentru 
a ft pe placul fetelor, nu mai vre să 
umble decât cu cisme. Dar ii sunt 
cam mari, probabil răposatul pe care 
l~a spălat pentru ele, era de altă ta 
lie. ~ fi fost inginer in toată regula, 
nU'şl da numai aiere ca ciuboţica 
noastră. 

- Două fete din Brad într'o şe~ 
dinţă a lor extraordinară, au excla
mat cu necaz că: singura meserie 
b~nă ~zi, este d~ a fi dactilografă în 
blrounle advocaţllor; de ce? findcă 
toate dactilografele se mărită numai 
cu viitorii advocaţi. 

Ş'cula 
Intre şiculani este pa,ce, ins.ă in 

HSfântu Maica Nost Biseric"-~in- (le; 
cursul unei cununii taina 1 cu cea 
III sau certat aşa că "ambii" s'au 
deplasat pe ... carămidă. Ultra~Duhov~ 
nicel Bachus trebuia să te lovească 
cu scaunul auxiliar aplicat lângă gar, 
dul de stobori, fiindcă Mobiectele" 
din "atelierul~ D-tale sunt prea UŞO.1' 
re! Jos cu voi, Ineuani! 

CEL MAI EFTlN IZVOR DE CUMP A,. 
RARE pânză de saltele, rolete, iatbă 
de mare - afric, arcuri pt_ mobile, 
material pt. tapiţeri, sfoare, pâturi 
pL cai, saci şi tot felul de f.rânghii 

pt. agricultori 

La firDl.a "lUT A" 
proprlelar z_ UNTERWEGER 
ARAD, Piaţa A. Iancu in edificiul 

Cinema Urania 

Hălmagiu 
Fratele Cula Domnului, spune ce

lor cari îl mai ascultă, it'lcă nu ştim 
până când, că el e omul dreptăţii ... 

Partea mai interesanta insa, este 
că. lucrurile nu sunt tocmai aşa cum 
vrea să le arate Cula, ci, un pic nu
mai, aproape pe dos ... 

Cula spune ci el e baptist şi prin 
urmare ~u face nimănui nedreptăţi. 
Dar unm frate de religie şi credinţă 
i-a luat cu împrumut o sumă de 
bani, iar când i-a dat înapoi, banii 
au fost tăiaţi in două: jumătate au 
rămas la Cula şi numai jumătate 
s'au întors la cel care i~a dat. Şme, 
cheria asta a făcut~o fratele Cula 
Domnului, baptist şi frate într'un 
Hristos cu toţi creştimi-

Luaţi exem tu şi vă mântuiţi! 

Nr. 205 Nr.2 

luăn Nojită scrie: eţi 
Plin câce bldstd- ~ fi 

md/li ~f purcdra P4 pr~ 
carle lte auzim ~' 
..... ·T~ _.~- _...rt_ .. ___ • 

nost /acuce g( 
mari şi ge paori 
ia sace, am 

. o voarM marie 
, . 111 pdcat şt mal 

,ie. Mi0 scris unu ca stIm 
bldstămă/file iidoveşci eUa 
şi mnio scrIs in carclt ca tum 
Jost că cum no fost da o fost 
ointe când leram la unguri. 
păcat o lacut şiei şle mnlo 
Aş/ela geabundsama il von 
cari nu şele şlo Jost pd 
gurilor. lacd io ţîn minee gl 
leram prunc mJc în Montesa cd 
trdmls tata la lş ~oala 
şi glloe or vinit la iel Jandaril 
Gezna sdl tragcl la leleieei cd el 
mo dat la lş.:oala rllmtlniascd, 
trasu la feletecl ar It trecut iti 
ma jandarU iar dat şi două 
la ţata gl şa doaua zi zÎşia 
IiUlesc urecile. Astai mta, Apu pd 
mie ungurilor daca nuli plăce! 
lera tţt vinge casa şi pamantu. 
tntabu/a ştaleru pd casclgl n/~l 
no pott vlnge până nul plăceşci. 
pa notalăşe Când ce duşeau la 
na la notdrtJşie invafat ge 
cum sd spant la domnu 'ttdJrlotmlîUSţ1D 
ed n!Jm7 cu atesta pucet vorbi 
notaraşu stlrga pd cine ca pd 
ha. Ama, ce duşi la domnu 
ca la măta acascl ba ce duşi CiI 
şi la birt sa bll on de! gl fOCtl 
să jioşt (ugle CII iti. Zişle omu 
mnio scris co lost mal birzie la 
guri E numa atunşî tăţl 
gUa lneu pând la MonJesd şi 
ce locuri mancaa Mit măla4 
mtl lUel Dumneză. gl cân II 
mânia Malle~ tdţl mâraca pita 
şi mdla[u 11 mâncă numa 
vreme săI facă ca plăşlnclle 
şi la Cltlşllln. Oi fmbrdeat 
bracd tatt mai faină ca ama ",,-_nu .. , 
gl aal, prunşil ls la işcoli. Apa 
batd şiei şeo Ideai sltltUe daCd 
preşlep gi şte zic uni şi alll CtI 
unguri lua mai bfnie. 

Numa mie mi sa parle 
zic că la linguri lera mai 
,ie or gângit ca 
leo da plată cel stau ln 
şapol glia 40 gl ani naine, Ut 
ptnzie şI pd gea supra mai 
şi Mutură câtă vreau, 

E numa aieşcia nu au 
Rumânla Marte nu so Iăcut 
re .•• fripce şi ge Qşela noi tdP 
sa la~iem tat şte pucem ca sd 
şiem ca Ramânia Marie sll fM 
tarie. 
Aşe sd lnvă/alt mlnct şf 

abolimentu cum placill şi 

Al vostru lUAN 

ŞebJ, 
Cele patru fete cucuete IIU 

rât - frumos din partea lor! 
să se facă mai serioase şi să-şi 
reşedinţa dela C. la S. apoi 
şi de aci la P. 

Se spune ci hotărârea 
luat-o ca să le mai uite 
tru ca prea le luaseră la ... guri: 
babele numai de ele vorbeSC: 

Ourahon! 
Fetiţa ceia din Feniş, in 

cu religia baptistâ se simte 
că. a fost in "Bravo!". De 
zilele trecute a declarat el 
din contră şi în ciuda 
va pocăi, - adică va trece la 

Frumoasă şcoală are dela 
Va să zic că, ori şi ce, 
tot una! Oare dacă mergea 
cau de ţigan, atunci se 
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i 
,...;. sA fiţi eleganţl't CurupA
,r~ stofA DloderoA 1 In ~aUtate 
: preţuri ~ondu~e 

SCIIUTZ 
ltlAG AZIN DE MODĂ 

str. Eminescu Vjs~,~vls d. cafeneau' "Palace" 

Brayo! - Spori 
repetatele msuccese Pe acestea să le câştige şi 

'U o demoralizare situaţia ei in clasament va 
domneşte în lagă- fi totuşi strălucitoare. 

O remarcă avem de f.icut 
sunt, în privinţa atmosferei, pe 

care celebra "Gazetă a Sper
ţurilor" şi trambulina austria
eului Vergilius Carola Er
lich zis Economos, o creia
za in jurul Gloriei. 

Motivele: Gazeta Sperţu
rilor n'a fost copios sperţu
ită, iar Carolus Vergilia Er
lichos zis Economich a fost 
director sportiv la "Gloria" 
fiind silit să demisioneze. 

Aceasta, pentruca opinia 
publică să cunoască mora
litatea celor cari discreditea
ză sportul românesc a Ara
dului. 

Cenzorius 

De necrezut! 
Serviciul administrativ al 

primăriei a făcut recensă
mântui şomerilor intelectu
ali din Arad. Şi a consta
tat că sunt, .27 bărbaţi şi 
10 femei, in tobl 37 şomeri 
intelectu ali. 

Cineva. rău de gură citind 
datele aceste În" Universul
nu 1-3 răbdat gura şi a zis:, 

- Cum domnule, numai 
afâtia ştiutori de carte sunt 
ia Arad? 

MO~lallrtel'lle şi comenzi: 

Uzinele Municipiului, 
25. 

(Nu putem şti dacă are sau 
nu dreptate, dar un lucru 

ştim; noi cei cari scriem la 
"Bravo!" stim carfe!) 

Ci fiti şi răspândifi 

"Bravo" 

In sfârsit. orasul nostru va avea un serVICIU telefonic au. 
tomat: demn de un oraş modern. Incepând dela 15 Apri~ 

lie, va functiona noua centrală telefonică. actualmente în , 

constructie. oferind astfel Aradului toate foloasele ultirue~ • 
lor descoperiri technice în domeniul telefoniei. Centrala 

L~TRUL C:OMUNAL 
bâta 20 Martie orele 9 seara 
tIllinecă 21 Martie oreI e 3 d. m. ROM "il. 1II.T li 
EUNIUNEA FEMEILOR Al' 

automată pune capăt aşteptărilor îndelungate la telefon şi 

discuţiunilor CU operatoarea. O simplă învârtire a discului 

aranjază un - şi aveţi legătura! . 
FI3STIVl\L DE GALA 

"~rea Mon umen tu lui Unirii. La festival işi dau c::oncursul 
dna Lya Pop, dela Opera Română din Cluj 
d. Pamfil Seicaru, directorul ziarului Curentul 
d. Aron COtruf. 

'SOCIETATEA ANONIMĂ ROMÂNĂ DE TELEFOANE 

Fdnecă, festivalul va fi dat in matineu, cu preţuri populare. 
~d~ se vând la casa teatruluÎ intre orele 10-1 a. m. ŞI 4..6 d. m . .. 
~alia Ziariştilor şi Publiciftilor 

I 
Români din Arad. , . 

ConToCare 
I conformitate cu statutele, mem 
,Asociaţiei Ziariştilor şi Publi
~ Români din Arad", sunt con· 
~ 
I 

I~unare generală ordinară 
ÎIIa de Sâmbătă, 27 Martie, orele 
!Cara in sala mica a primăriei, 

I le va desbate următoarea 
ordine de zi: 

Deschiderea şedinţei. 
~portul secretariatului general. 

V 
portul secretarul casier. 

eriflcarea gestiunii. 
~cătuirea bugetului pe 1937. 
Pr egerea unui nou comitet. 

Qpuneri şi interpeliri: 

In caz că la data de mai sus, 
membrii nu se vor prezenta in nu· 
mirul prevăzut, adunarea se va ţine 
Sâmbătă 3 Aprilie, in acelaş loc şi 
la aceeaş oră, CU ori câţi membrii 
vor fi prezenţi. 

Arad, 19 Martie 1937. 
Preşedinte: Secretar general: 

(ss) Tiberiu Vuia (ss) Simion Mielea 
$ .- 40i ... 

TE~ TRUL COMUN/iL 

Marţi 30 Martie, orele 9 seara 
Turneul artittilOI' 

EITl .. a Godeaftu,iGeorve Vrace 

prezintă marele succes 

OMUL şi MA.SCA 
Bilete se vând la casa teatrului intre 

orele 10-1 a. m. şi 4-7 d. m. 

• 

.~--------------------------~ 

NouIă,1 de prlDlă ..... ară 
in. lDodă LărLălească 

pălărII, că_ă"., C ..... le. allorll. 
_eDI Loga., pre,arl eftine 1. 

FERENCZ'· ş. SCHWEIER 
ARAD, Palalul Crucea AILă 
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Pag. 4 Bravol' 

Grafologte 
SYbaris. - Spirit pătimaş, pasionat. 

Fire agresivă, dispus la critică. 
Sensibil.Treci brusc dela o dispoziţie 
sufletească la alta. 

Una. A. - Ambiţioasă. Voinţă dis
ciplinată. Raţiune corectă, puţin cam 
superficială. Incăpăţinată. Altruistă. 
Fire contemplativă. Inteligenţă. 

Al. M. - Orgolios. Rareori fineţe. 
Cam gălăgios. Exaltat, dar această 
exaltare nu durează, e foc de paie. 

Valeriu. - Vedere de ansamblu, 
dar stăpânit de orgoHu. Inteligentă 
naturală, şuperficială, ce lasă mult de 
dorit. Influenţat puternic de mediu. 

Ironic, dar nu bine plasat. 
~ ____ ... _ ..... .. .... ~... ~ :a-...,,_. J' 

Recital de canto 
Sâmbdtd 

27 MaTtlt, 
orelt 9 sea
Ta, in sala 
Palatului 
Cultural. 
rtnumltul 

tenor d.nul 
Jean ~Ni. 
colesco .. 

XicQ. dela 
opera din 
Lyonşi Chl. 
cogo. va da 
un recital de canto. 

Excelentul propagandIst al cullurit 
noastre peste hotalt, care este d. 
Jean Nicolescu·Nico, va cânta din 
Massenet, Schllbfft, Tostl, Fourdrain. 
Lalo. Denza. etc., deci un ptogram 
care va tttbui ascultat de toti lu b!
tarU de muzlcd Şi frumos. 

In program figureaza şi arii ro
mâneşti. 

Bilete se pot retine de pe acum 
la casa teatlului lntreorde 10-1 a. 
m. şi 4-7 d. m. 

B. 10. - Stăpânit de o modestie 
pe care vrei să o invingi. Iţi place 
să te exteriorizezi, dar plasezi rău 
aceastii însuşire. Superficial, uşor de 
influenţat. Se obsearvii puţină du· 
tate. 

Elma. - Minuţiozitate. Rezervă, 
neincredere. Utilizezi adeseori ca 
armă de convingere prefăcătorie, o 
calitate care nu te aranjează deloc. 
Multe depresiuni sufleteşti. 

Theo. Phil. - Generozitate. Gin
găşie. Fire delicată, timidă. Stăpânire 
de sine. Idealist. Spirit cam utopic, 
mult optimism. Izolare, forţă de re' 
zistenţă. Energie. 

ş. Negru. 

Razele ultraviolete 
O distinsă figură a elitei arădane 

de sex tare - vorbă să fie - face 
dese călătorii la Bucureşti. 

Scopul acestor călătorii îl poate 
mărturisi un simpatic doctor dintr'o 

. şi mai simpatica stradă a Capitalei 
unde- şi are instalat un ca binet •.• 
tocmai pentru ••. fortificarea acee:· 
tor caJităti de ... sex tarf>. .. .. .. 
I Sa desc::Lis I 
• ooul .oauazin 

: 1. MOTIU: I Arad, P. A. Iancu colţ cu str. I 
: Meţianu. Siofe pentru da-I 

,

.oe şi do.nnl. Mătăsurit 
pânzeturl, plapo.ne. 

V âD~are sen~iltional ... 
• de ieftină. : 

I Membru la Consum şi I 
Inlesnirea .. .._: ..... _. 

.,.n 4 .. ·x" ea. ... AU. ~ - Jtitwf1A ~. 

CronicA medicalA 

Ingrijirea tenulul 
Te.nul este acea parie a epider

me', pe care oamenii o expun mal 
mull vederII, deci e natural ca a
ceastil palte sd fie bine ingrijitd. 
Ttnul se bUCurd de o atenţit deo
sebUa din partea sexaJul care prin 
aceasta vrea sd Jle frumos. E ade· 
vdrai cd aceastd atentie şi grljd se 
extinde nu numai asupra propriu
lut ten, dar şi asupra tenulul belr .. 
baţilor. Vom vedea cum. 

Tenul ,ste de mat multe. feluri. 
ş~ ca sd ev!/dm vorbaria tnutIJd 
ttzumăm într'un singur cuvânt de
/Jnltla: tenul este obrazul sau fala 
omului. FemeJle il ingrijesc. c. dl- . 
Jerlte unsori, pudre etc' f Iar pe al 
barbatilor cu vitriol câleodaiel, alta 
data cu Sgb,rleturt, dllpd caz. Deo
sebim obTaz cu pielea subţire, cu 
pielea groasd de multe ori mat 
groasa derllt talpa unut boconc. de 
turist. Un ten cu pielea prea groasd 
se numeşte obrasmc sau neruşinat. 
1 enul cu pielea find, slIbtlre se. 
ehiama senSIbil, afectat. manletatic, 
dtptnd' de cel care-' poartel. 

Primăvara 

Tt.nul mal poate fi şi râios, când 
pentru grosimea sa nu mai exista 
expresie. Dt/ectul aCESta - jOaT te 
nepldcut - se vlndecd cu palme. 

Pentr. tenlJl unOT barba ţi. cari 
se simt cu musca pe cdc/uld, fe
meile Intrebulnţeazd un simpatic 
acJd, numit in limbaj popular vl~ 
trlol. In cosmetica moderna se in
trebuinteaza deseori. EJedtlt il Bune. 
subtlaza tenul. respective pielea. 

Bazati pe cele de mal sus spu
nem cd tenul este oglinda caractl.
Tulul omenesc. poate cea mat ftdeld 
oglinda. DecI pentru l'indecarea rdu
bli, trebue sa procedam la un tra
tament Tadical al caractelUlul. 

TEATRUL COMUNAL . 
Luni 5 Aprilie, orele 9.30 seara 

Turneul Teatrului Vesel din Bucureşti 

prezintă Dlatele succes 

CAtu6ARUl DI! VlCHlUl ICHII 
cu concursul muzicei Reg. 93 Inf. 

In rolurile principale: 
Mi ... FaUna, Va,dUu BI .. Ii~. 

Nic:ules«!u.Bu1fă .. 

Biletele la Diecezana. şi seara la casă 

Cumpăraţi cele mai bune şi mai . 
4!ftine haine pl .. domni - la firma 

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

Dela IUnIe adunate ..... 
Stan pătimi 

Interminabilul Al. B. - ain motive 
binecuvantate - a inceput, de un timp 
încoace, sa' şi ncreieze" datorii pe piaţa. 

Intr'una din zile, amicul P., dupa 
cei facuse "placerea" unei vizite no# 
pinată, il invita sa iasă în oraş. 

- Nu mai am cura;, raspunse Al. 
B. - Am fost atacat de doua ori în 
plina strada! ,,1I 

- De răufăcătOl i ? 
- Nu, de creditori I 

.•• de prieteni ••• 

Un tânăr poet din localitate, des
pre al cărui nume (nici cel puţin 
despre cel de botez) nu vrem să 
pomenim nimic fiindcă suntem si. 
guri că ar fi deajuns să zicem Petre 
ca imediat să se ştie că e vorba de 
Pascu, după ce mai comise câteva 
versuri. se duse la simpaticul sau 
amic Borneas şi i le supuse criticei, 

mândru că a realizat cele 1IlJ: 
poezii din cariera sa. 1 

- Nimic nu iţi este . 
- spuse admirativ Bornea~ 
vrut sii faci versuri... proaste 
reuşit de minune. 

Gurile rele spun că 
tre cei doi a devenit 
polară. 

La. petiloa.re 
Un june întârziat, după 

străduise ani de zile să 
fată care să.} aleagă, făcu În 
din urmă demersurile ____ ..... , .. , 
tru găsirea unei imprudente, 
peţitoare. 

La ultima vizită pe ţi toarea . 
radioasă 

- Am ceeace îţi trebue 
mare, speranţe şi o vilă 

- Ai fotografie? 
- Fotografia fetii? 
- Nu. a vilei! 

Răsmeriţă. 

PRIMARIA MUNICIPIULUI 

Nr. 6 439/1937. 

Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţa celor Interesati, că Pri 

cipiuluf Arad, 

tn ziua de 9 Aprilie 1937, ora II a. m. 
i 

va tine in biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, 
tlune publicA cu oferte tnchlse şi sigilate, pentru darea 
priză a lucrărilor de zugrăvit şi vopsit, ce se vor 
edlflciile publice ale primăriei, in decursul anului 
1937/1938. 

Ltcitaţlunea se va ţine in conformitate cu Art. 
din Legea contabllităţii publice şi normele de licitaţII In 

Ofertanţll cari vor participa la licita11une vor 
cu oferta, tn plic separat, şi garanţia prevăzută de 
sarcini, tn numerar sau efecte garantate de Stat, iar 
va putea face numai in conformitate cu caetul de 
preţurile unitare, tntocmitede Serviciul tehnic al 
cari pot fi văzute in camera Nr. 59 a primAriei,' in 
servicIu. 

Arad,'-la16 Martie 1937. 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD. 

Nr. 6.460/1937. 

Publicaţiune 

Se aduce la cunoştinţa -celor interesati, că Primăria 
clplului Arad, 

: tn ziua 'de 8 Ap!llIe~·19.l7,ora 11 alll. 

va ţine tn biroul Serviciului ·economic, -{:amera Nr. 59, 
tlune publică cu .oferte -tnchise şi sigilate, pentru 
restaurantului dela băile populare ~Neptun" pe 'durata 

.,lul 1937. 
- Llcltatlunea se va tine· In conformitate cu Art. 

Legea contabtUt~tH -pUblice şi potrivit normelor de 
, vigoare. 

Ofertantii :cari -vor participa la licitattune vor 
, cu oferta, In pBcseparat şi o garanţIe de Lei 5000 
,tn numArar sau efecte garantate de Stat, Iar 'ofertase' 
face numai tn baza caetulul. de sarcini, care poate fi 
~amera ·Nr. 59 a primăriei, In orele de serviciu. 

-Arad 'la 16 Martfe 1937. 
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