
Bi b1,i ntec~ Pala tu1ui Cu' l.u.rA.l 

Arad 3 ~EI -
~ ... -.-

'1-

Inoarle Târg de . '" '" 
fost vorba de o acţiune pen

""''''dU''' Aradului. A fost nu
pentru că nu se mai aude 
de ea. S'au trimis delegaţii 

.n""rpjllt._ s'au născut spreranţe, 
o comunicare la Cameră, 

totul s'a oprit aci. 

prImavara. • • 

trecute, dela ministerul de 
a venit la primărie::o 

prin care se făcea cunos
că s'a aprobat planul de sis

a oraşului. 

Impresii şi cadouri 
Aldă dată, târgurile Aradului, a.. Pe seama primărieI, am găsit un 

veau o poezie a lor, o poezie u- excedent bugetar .•. L-am trimis prin 
medă ca să zicem aşa. Şi asta, pen- cUl:ier d.lui van Berzovan ca să-I 
trucă nu se fine odata târgul la ba~e repede in buget ! .•. 
Arad, fără ca din inălfjmile cenuşii Pentru d. Iasii Vulpe, am găsit 
ale cerului căptuşit cu nour;, să nu autorizaţia de aparilie a g;z~tei 
curgă apă ca din găleată ..• De ad .. Gr<lniţa Sport-. Autorizatia am tri
in rândurile săteniIor din judet. s' a mis~o Ja destinatie. 
născut şi proverbul: .. Ploaie ca la ]a comisia interimară., 

de modernizarea 
târgui Aradului·... Nu stiu eum, printre lucrurile din 

Dar să lăsăm astea. Să dăm o târg am Qasit şi nou! act de bOfE'Z 
raită prin târg pentru a culege câ- al ului Kâ1noky dela cabinetul pre

dar, trei proecte menite să te va cadouri pe seama prietenilor fecturii. Actul de botez I~am predat 
un alt aspect oraşului nostru, noştrU. d-lui Valian spre cele legale. după 

dea un nou puls de viaţă. Iată, rpentru Poplta am găsit un îndeplinIrea carora il vom preda 
îşi dă seama că dacă admirabil post de director la al doi- dlui I<ălnoky·Călinescu în c<ldrul 

aceste proecte ar fi traduse lea Palat Cultural din Târgu .. Mureş. unei serbari intime organizata in 
viat~ oraşul?i n.ostru Suprîza noastră a fost mare. gă- Parcul PrefecturIi ... 

u!l avan! memt sa 0P' sind prin târg un proect pentru des.. Cel mai norocos a fost d. Ion 
declinul atat de accentuat. chiderea unei noul cafeneH În locul Sporea. Pe seama d·sale am gă,it 
speranţă de realizare? Bulevardului. Proectul găsit, sub un pachet intreg de intervenţtuni 

on - de ~fdr-mâ ae puiul rârguiui, I·am fl'ÎOil:; .- d!!"~'ntpr~sate şi de interes public. 
trinitatii jido\1eşfi Lippitf-l·Sch~er- Noroc mai mare a avut numai 
Z-edely. d. dr. Ionel Badea: la obor am gă--

sit un cal ceva mai mic decât al 
d-Iui dr. Vicaş, astfel că brişca d·lui 
dr. Bodea va fi trasă de acum de 
doui cai in ]0': de unul... 

Nu toată lumea pOlte avea noroc. 
unii mai au şi ghinion. Astfel s'a 
întâmplat cu d. Giorgioni şefuJ sec· 
tiei alcoolice dIn ad-fia financiară. 

Intr'un pachet cu adresa d-sale, 
preg:tat a·1 spargp, am găsit un 
ordin ministerial prin care este mu
tat ]a alt resort. Mutarea e moti
vată cu ~urmen3iul ce provine din 
exercitarea îlidelungată a aceleiaş 
ocupatiuni. .. 

Am mai găsit noi o multime de 
scrisori şi de pachete pe seama mul
tora dintre cunoscutII noştd, dar din 
cauza timpului scurt nu le-am pu
tut examina, sorta şi distribui. Cre
dem că lucrul acesta il vom da -
daca. ne va permittl Hmput _. b 
săptămâna vîitoart> ... JaSPI1lDS111 însă e greu de dat. 

e greu din cauza mentalităţii 
stăpâneşte pe majoritatea 

~uc.atoll'il()r noştri. Intr' adevăr, 
, tac numai planuri şi pro

cari apoi le lasa baltă. 
acesta I~am mai scris noi 

Manual şi aulo ..... 1 
<:on'Yorhire Între două telefoane 

~ concluzia - atunci se 
de1a sine: 

Se va face nimic. 
pentru salvarea Ara

- va rămâne tot proect, pla
de sistematizare va rămâne 

serviciului technic, 
de proectul de modemi-

a standu1ui, care până acum 
stagiu respectabil acolo. 
însă tot s'ar putea face. 

numai cu ° condiţie·: schim~ 
mentalităţii conducătorilor. 

şi Cum s'ar putea face 
aceasta. numai timpul 

decide ... 

Ştefan c:!el Mare •• 

locul unde locuitorii ;u~ 
nostru deşi depozitează 

aduse pentru desfacere 
Aradului. 

imensă. Într'o masă de no
Si sătenii stau, Împreună. eu 

lor In murdăria asta. 
de resortul primăriei. care 

taxe pentru fiecare por~ 
de teren, să ia măsuri ca 

, sit fie indreptată. Este in, 
~bil ca ţăranii si pLăteatd r fie ţinuţi in apă fi noroi. ... 

! 

Păcatele noastre şi treburile pro, 
fesiunli ne~6U dus Într'un birou 
public. Pe masă se Iăfăiau două 
telefoane: unul manual. - in func
tfune Încă - şi unul automat. În 
aşteptare, faroşi incă •. 

Şeful autoritătli, ocupat cu sem
narea unor ade urgenie. ne a rugat 
- om drAgul - să aşteptăm până 
termină. (.am saUsfăcut cererea cu 
plăcere. Ne·am aşez/lf lângă tele 
foane. Fări nici un gând şi inarmati 
eu răbdare. In birou linişte •.. 

Deod8tă, telefonul automat Incepu 
si 8usure, ca şuvita delicetă ce Izvo· 
reşle de sub piafrli ascunsi Intr'o 
coastă de deal... Se adresa tele
fonului manual: 

- La tine abonetfi lucrau şl lu
creazi şi acum cu mâna... E neplă . 
cut.. Mâna intreagă e grosolană •• 
La mine, l'Or lucra cu degetul, In
strument de mai variată utiltttlfe ••. 
degelul e mai delicat. mal cu seamă 
daci e bine manicurat. 

- Da, al dreptate - respunse 
telefonul manual - la tine operatia 
o mult sJmpllflcati... Dar lu nu mal 
81 poezia iojurliturU de momI!! la 
adresa manipulanlef dela centrali •. 
La. tine toiul e mecanic.... BeUerli 
nu 1'0r mai putea curta leJefJnisfele 
ca si obPni legătura mal repede 
,1 nld sI .. i pună 'n leglliurl fndt~ 
recti când Bunt conl'orbirl p:cenle. 
Intre doui cucoane pr~etene. 

- Asta e ade,ărat - reluă te-

Idonul - automat. cu tine deod/ltă 
vor disparea telefonisfele .•• Ele vor 
ti in10culte cu maşini.. cari dau 
legătura automat •.. La mine nu se 
,a iniâmpla ca abonfllul să audă ce 
vorbesc alti trei abonati... Apoi o· 
dată cu tine va dfspare şi aşteptarea 
după legătură, sunatul cu Jumi!itălle 
de ceas până si se prezinte cen
trala - adică telefonista - supă~ 
rată de atâta sunat. .• Da. cu Une va 
dispare poezia aşteptării, dar vor 
dJspare şi nervii abonatilor .. 

; - Sfgur că vor dispare, adică 
nu - reluii telefonul manual - se 
vor schimba ... AdicA. la mine aba. 
nalli se enervau că nu primesc re· 
pede legătura... La fne se 1'0r 
enerva că faraonli vor profita de 

,lipsa telefonistei dela centrală pen
tru a face glume de pros' gust, 
chemând in miez de noapte un nu
măr sub un pretext oarecare •.• Scoală 
omul dfn s )mn ... Poftim de-I gă
seşte dacă poti L. 

- Asta va fi numai la inceput. 
- confirmă tele.onul automat-
după câteva încercări se vor IJnlşU .... 
In fine astea sunt lucruri Inerente, .. 
E cert insă că odată ce eu voiu Il 
pus in functJune. toli o'ameni! se 
,or intreba: cum au putut trăI 8~ 
I,-sla vreme cu telefonul manual, greoi 
şi incomod prIn aşteptare ..• Nu tre
uue s5 te superi. tu eşti trecutul cu 
timp berechet pentru toate... Eu 
~unt prezentul ,1 YlUoruJ, grăbit. r8-

pld şi pus in serviciul vitezei... O. 
mul modem lucrează repede, nu 
poate aştepta.. eu sunt auxiliarul 
său ... 

Telefonul mnnuaI incercă să ras
punde. Dar un zuruit ii Ciumă vor· 
ba: Suna centrala. Şeful de autori
tate ridică receptorul : 

- Hallol., Nu se audeL. Hallo ..• 
HaUo I. • sunafi că nu se aude 1. • 
Da ~.,. Cine 1 .• Nu inlelegL HaIlo, •• 
nu ne confurbafi .. , HaUoL. Domni
şoară •• Iăsati-ne legăiura ..• vorblml 
Hallo! •.• Da r •. Nu aud 1 ... Sunat! ,ă 
rog!... Domnişoară L .. Iasii-ne firun •. 
Da •.• bine ... bfne ..• nu ..• HaUo laraş 
n'aud ... 

A pus receptorul jos : 
.. MI-a rupt legătura .•• De s'ar 

pune odată automatul in functiune. ,. 
că m'am sălural de esta vechlu!... 

Ne-am terminal lucrul ,cu şeful 
de autoritate şi· am plecat. 

Ne părea bine că nu numai nOf 
pălImim de pe urma telefonului. E 
adevărat că nu avemt dar din când 
in când vorbim şi noi pe la tele~ 
foanele amorezaUlor! 

Ce mtc I 
, Soţia unui proprietar de restau 
rant a născut un copil. Moaşa pre. 
zenti odrasla fericitului tata. Acesta-I 
]u.i în braţe ~ după ce·l examină 
bine, zise: 

- Doamne ce mic îi... abia de 
trei porţii ! ... 

,- _$& .. -......_ 
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Şebiş 

- T anărul P. de când a venit dela 
Arad, nu ştim ce are, pentru că s'a 
jurat ca nu mai bea nici un fel de 
beuturi spirtuase. Oare până când? 

- Un alt tânăr, mare muzicant şi 
amator de "armonică", mai serile tre~ 
cute a dat o serenadă unei domni
şoare. A doua zi tot satul s'a mirat 
că e sănătos!... 

Va ta de jos 
- La un comerciant - jidan, nici 

nu se putea altfel! - s'a prezentat 
o romancă pentru a schimba o mo~ 
nedă de 250 lei. Jidanul i·a dat un 
fîşic, în care spunea că sunt 250 lei. 
Românca s'a încrezut şi n'a numărat 
banii decât după ce a ajuns, acasă, 
când a constatat că in fişic erau nu
mai 100 lei. S'a înapoIat la iidan 
unde a reclamat casul, cerând dife· 
renţa. Acesta a refuzat spunând: "Nu 
ai bani destui să mergi la nunta nu
mai vrei să. face şmecherie ca nunta 
si nu coaste mult la tine", 

Ehe jupâne, lasă, după faptă vine 
şi răsp latâ ! 

- Rugăm oficiul postal să. supra, 
vegheze mai bine distribuţia foilor 
noastre! 

HăJmegh'l 

Ala cu bomboanele de dragoste 
şi-a văzut roadele muncii: are şi ne
vastă legitimă şi drăguţă la mahala 
Nu de mult, legitima a plecat la 
Timişoara, iar drăguta a trimi-o în
tru'n sat nu prea indepărtat, unde 
i-a dăruit o .... odraslă, de mai mare 
dragul să te uiţi la ea. 

Mândru, omul nostru, a declarat 
înaintea martorilor că va da soţiei 
şi odraslei 30.000 lei ca să. aibe din 
ce trăi ... 

Foarte frumos, dar nevasta ştie de 
treaba asta? . 

Baia de crfş 

- In No. 200, la rubrica Baia de 
Criş, aliniatul ultim, din greşală s'a 
inserat material care aparţinea altei 
comuni. Deci cele publicate acolo 
nu se refereau la Baia de criş. 

- La Baia de criş avem corespon
dent, nu corespondenta. 

- Doamna şef de gară - două 
fete de mărit - când aude cintân 
du·se româneşte in gară, strigă că 
ea nu poate asculta cântarile ~Olai". 
Da ce, madam, pâinea românească 
nu e "Olai"? ' 

- La petrecerea reuniunii, mai 
mulţi intelectuali au spus că nu pot 
dansa de ţăranii din Rişca. Dar bine 
oameni buni, dacă au venit să cante 
în cor, după aceia ce voiaţi să facă 
oamenii? 

AI.aş 

- In Jarnă a fost o criză gro· 
lavă de lapte. Vreti dovezI? Mul~ 
gerea tapului in curte la Picicu. 
, - Dece iidanul Glazer lzidor 
vinde mat scump articolele de pră
văUe ca Oligor Moisă? fiindcă .. 1 în 
Iara lui? 

- La serbarea de Ouminecă 
seara, Llca a aşteptat invitare spe· 
dală pentru a i se auzi-.. glasul. 
Crezi că s'a simfit lIpsa ta? 

- Un grup de amici ai şefului 
de muzicA il aduc vii mulţumiri 
pentru "Uvertura'~ executată de 
fanfară. 

..... Doui tinere vorbeau la bat 
despreM. pădUChii dresati de Bede~ 
lean. - Vreţi să creşteti asemenea 
animale? 

- T. F. va fi avansat la uri grad 
mai inalt pentru plusul de ore fă
cut in serviciul... statului. 

Bravo! 

I 
Vin lDini •• n. 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mâncâri mai I 
eftine R 1 B • la_ eslauranlu ucure,'., 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

Rădeştl 

- Ăla nu mai dă pela casa din 
colt. Te·ai inşelat băiete! Credeai 
că vei găsi ... galbeni din vremea 
lui Atila? 

- Cana s'a dus la Mâriut~ să- i 
cumpere fabrica de f .. use. - Vecinii 
Spun că fabrica a fost încuiată. ră
manând ca să vină când nu se vedf'. 
(Ce zice?) Nita. -

- La multi şi multe din Rădeştî 
le cam umbla... mâncătoarea fără 
frâu. - Ar face mai bine să o în
chidă sA nu dea Ion Nojită peste 
ei să le-o umplă cu ceva ... 

Canalia 
Cu glas mieros s'a înfipt p2ste 

tot. ŞI în paginile noastre. După 
ce şi-a făcut mendrele s'a apucat 
de mtrig i• căutând să lovească din 
spate pe cei cari îl considerasera 
om. In felul acesta şi·a deicoperit 
întreaga murdărie sufletească. , 

Noi nu ne intimidăm. Din contră. 
râdem. Şi dacă va fi nevoie ne 
vom murdări mâinile scociorându~i 
trecutul şi activitatea. 
Deocamdată atât! 
S'a inteles? 

Bocsig 
HOfVath. Terpea şi cu unut din 

Arad nU de mult şi au petrecul .0 

1Mă". Petrecerea n'a tinut decât de 
seara până dimineata... Asta, pen 
Iru că el n' au atâtia bani, ca ăla 
ce-a dat tiganilor o vaci şi acum 
aşteaptă vitelul... <,. . 
. La petrecere s'a facui şi un COn
curs de joc, stabilindu·se că cel 
mal proaspăt insurăteJ. Joacă mai 
bille. 

Bravo domnilor! 

Brad 
- De câtva timp, la şcoala pri

mară din Ormlndea. sunt grave ne· 
intelegeri Între invătiitor şi invită
toare. Motivul: la serbarea de 24 
Ianuarie 1937 invăIătorul s'a ficul 
bolnav când trebuia să·şi prezinte 
punctul din program. producând in
dignare in public ..• 

Ce rezultă de acf, e treaba revi· 
zorafulul, insă dacă. e nevoe de a~ 
mănunte, - noi vom reveni. 

- O dudue bolnavii, logodită la 
Cluj, şi care a stricat logodna pen
tru un Dnant din Brad, v!zând că 
veselul finanl se răceşte a Inghiti' 
otravă. 
Uşor dudue nu ne speria 1 Ştim 

că te pricepi la ... 

Se vorbeşte prin Brad despre 
.Craiul Servitoarelor" că a început 
să năpârlească, să-şi lepede lâna. 
Oare de ce? Ce semne mai sunt 
şi astea! Că se pocaeşte, începând 
o altă vlată CU primăvara care se 
apropie, sau că incepe o activitate 
şi mai febrilă? Dar să se paz:oască; 
pe viitor nu-şi va trimite numaI 
lâna, ci·şi va vinde şi blana. 

P. S. -'- Bun!... Restul săptămâ 
na viitoare! 

Posta redacţiei 

Radna 

- Contele de Ierusalim (Nasoş) e 
zilnic cu baioneta la ... brăcinat. Oare 
vrea să se apere de duşmani?.. 

- Se vorbeşte prin comună că, 
Indricău americanul de când a fost 
amendat de C. A. M., pentru tutun, 
s'a lăsat de fumat şi că nu mai fu
mează altfel de tutun, de cât de 
acel ce~l primeşte dela o oarecare 
Savetă şi dela un luănuţ din deal. 

- Un restaurant din faţa gării 
Arad, anunţa că i a dispărut omul 
ceri spăla vasele din bucâtărie. A vi~ 
zăm restauratorul că, omul dispărut 
este ... brutar în comuna noastra. 

Pecica-Rovlne 
- In câteva numere ale revistei 

noastre 8U apărut nişte nrticole re
feritoare la un oarecare M ,1. 

Cum am fost greşit inleleşi, tinem 
să predzăm cii ele nu se refereau 
la simpaticul Mlşi-comerc aDtul, ci 
18 O aiIă pers08nă. Aceasta pentru 
a pune definitiV, lucrurile 1(1 punct 

• 
STOFE 

pentru doamne şi pentru 
domni cc/t mai bune şi mai 
effîne la FirlHQ 

I.EISELE 
ARAD, Str Mt?(ionu No. 2. 

Bârsa 
- Baronul, faţă de căldura ce se 

anunţă, a _renunţat la antren.amenţ 
in vederea campionatului de pati
naj. Acum face antrenament la ... 
mâncare: a mâncat şi porţia servi· 
,torului! 

- In mod secundar, se antrenează 
şi'n aviaţie: la Şebiş a sburat - deo r 

camdată numai pe o uşă ... 
Dar tot inceputul e greu! 

Nădlac 

- Măi, că mare nbai" pe Ia .... 
Cicago! Nu mai încap "concurenţii" 
la el. Mai nou, amicul nostru, Bela 
Halasy (vezi Bela, dacă nu- ţi umbla 
gura cu ameninţările la adresa noas· 
tră, îţi dădeam pace să ţi vezi de ... 
zgârie-nori, aşa ... ) e foarte amărît pen
trucă "impresarul" Saveta, a uitat de 
paie şi de purceii ce i-a dat; (ştie el 
de ce! ... ) şi mai lasă şi pe alţii să 
mai gurblizească motorul . " Cieago" . 

- .... Daţi i zor, ai mei. pentrucă 
nu peste mult expiră... pasaportul şi 
pleacă in ... origine, iar voi ramâneti 
cu .. , buzele umflate. 

- Proiectul cu statuia luL. Mikloş 
din fata marelui hoteL. Doşnyak, 
este pe cale de realizare. Se mai aş
teaptă doar sosirea ultimelor liste 
de subscripţie, trimise printre to· 
toaice, pentru a se proceda la pune 
rea pietrei fund ... amentale. - Cel 
puţin sa aibă popa un monument, 
dacă s'a opus la cel al eroilor nă
dlăcani! Noa nuL 

- Oare de ce Şamu Suchansky, 
vine mereu dupi apă rece, la Kata 
Fodor. maritată Urban ? .. 

.:... Despârţământul "Astra" din Nă
dlac, cu concursul Soc. Sf. Gheorghe, 
aranja-zi. in ziua de 13 Martie ISâm~ 

- Amorezatul din Nădlac. De a~.I bătă) orele 9 seara la hotelul "Dacia~ 
cord cu dta. Caută şi te ocupă şi o .Serata Culturala", Ul'mată de dans. 
de ... domni nu numai de anumite.. Toţi Nădlăcanii au datoria motaIa 
persoane. Cât despre discreţie, las'- să. ia parte la această manifestare 
pe noi. Trimite regulat material. '. , româneasc.i. . 

luăn Nojtţă scrie: a 
Am vrut Sd IT 

duc saptdmlÎ!l4, ... v. 
pa taCt nart/lJ: ex~ 
b 1 . ne 
00 a asta do· . 't 

sed în minit ~~I 
carle zişle . 1 

Urâ/d boala m~ ~( 
ce doare nimic :. tă 
ma ţi sd umJU Da d. 

cii şi cura nărUe el gâf!ee~ UL ; IşeI an cânt lânga gard. Alâl~ . al 
Am mal lost io beceag gl ŞăIu"r~ 
cemat moaşa gln sat gi mo ~ ~ 
mia trleeut. Da cu grtpa asta ~.~( 
ceo Doamnie nu mue aşe N 1 j 
numa cd o dat domnu dmt a 
minit eas beceae şi mnto dat I . ~ 
maia ce ei mrd ee rdeie gl a jU I re 
zdrdvif mâta el le. Mo pus ~ ro 
Muto geodafd şi mam imbatat lpăi, 
li muiu. Abge mam trezit Jlo ~. el 
mlntata. Nu md mat pucem .sta 
nlşi la dreocu birt 

- Oe aşeia mam bagat la UOI 

oraSuliJ.i şi mam intd/nit CII 'Fufe 
carlt mnlo spus cd hornariiem tigă 
ît taţi unguri şi cd pântrd h arţ 
nlş/ on rumân gP a no,t. iia 

Apu nul vuarbd lalnd. lre' "ii p' 
asta. Tamrza amll sd L10rbe tern 
asta când slatu vrea sd bagi 
mâni pd tăt loc •. Apu io ma ce 
gesc cum o puce baga statuI 
Ja frJbrtşile jidoVtŞCl ŞI ung' - it 
c'!rId şf la stat Iesi gestul Il '1 U~ 
Jfdani. Lucru aiesta nul a' ci pl 
Statu sdşl leie iel mal naillCl Va 
mânt fn slujbd şi dllpd Q~~ pute 
bage şi la jidovl şi unguri. D~ Să 
bIne ar fi sdi ttpe pd dşc/a . i d 
ein tard, cd doara fi 'aTă pace 
niascd. 

- Da ge oşela vd spun 10 noa 
nunte gm Cromna AnumI ~ ".miCI 

Pavel Blaj gl54 ani elae/osof mai 
tit 111 n/evastd şi so JerişiLw , 
17 ani [aclu pd carle tel Iol~.me, 
gl vo şapee Cint. ŞI atasta o 'J! ÎII 
dupd şie cu muierea glntâ/ o : Me 
l'0 27 ei ani. Tarie md Cfm ,; s'a 
nu moard et socoatd. Da ei tm~ 
cea ata~ta ot SCiie 10 pd Da : şi' 
ş/e "inie de 

Md sdm tramiceţC abollm :hes~ 
Al vos/tlnei 

IUAN NOjl P~p ___ 1 _______ -.: rau 

JŞte 

Rlbiţa la 
Blea satului, cu renume şi 

hotarE'. după o lungă şi nem "" 
burlăcie, va pleca de Paşti in 
neu de nuntă, însă nu se ştie 
pe mai aproape sau Vl trece vân: 
muntii! Dar tot va p'eca chiar. bon 
adresă. E cel mai mare even m 11 
in ultimii 30 de ani la Ribil!. est< 

. când e necontenit spaima ma sinfl 
cu fete mari si a bărbatilor (1 dom 
veste tinere. 53 potol~şte in mh 
vul:anul. (u nume ca al zeului gitul 

Gurahont 
Tinerele fetite din Ourahonl, . " 

unele. - sunt foarte satJsfe ,nată 
arficohtl de Dumlnecă (:che. 1 e 
ghioceU:), far altele nmenln în ba 
dacii de ele ar scrie cine 
"Bravor cine şfie ce er tact.. 

Hal numa hat conltelor, . 
Msf numei meputul, aveti nll~ 
fintică răbdare, că Vă vine 
la toate - ştii 'ca să nu fie 
parare 

• TEATRUL COMUN~ 

Sâmbătă 13 Martie 
TEATRUL cARABuş - TAN, 
V()X POPULI ... 

VOX TA.NM 

.. ' Biletele la Dieceiana 

.--------------.~~-. 
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W auzit că ... ? Dela lume adunate ... EpJgrame 
Un domn cu familie din Radna, 

, ~~pediat unei doam ne o cârută. de 
:~ne şi că. lemnele au fost bine 
~mjte ? 

Intr'un spital din oraş s'a intro-
Ius avortul la... bărbaţi? 

I .Coşarul din Chere1uş cand se 
: ~batâ vrea să-şi bage slugă pe Şep
i u dar nu-! lasă nevasta? 
1 .Lateo din Ş~biş poar~ă ?oliu d~~ 
1 avansare Ş1 de acela-l om II· 
: li'jr? 

Unul mare şi tare din Târnova 
i e comerţ cu poliţ~şti, "jirebii" de 
; la femei şi cu cisme? 

pescarii şi pescăriţele ~in HoIt 
i jU comandat unSOri de lmfrumu
~re tocmai bine de pela Piatra 

; lmţ? 
,Patru dela Vanători, mânâncă slă 
I cu muştar - la crâşma - iar 
lsta şuncă de gâscă.? (Oare tot 
birt 7) 
. Unul din.;Revetiş s'a grumăzit 
Furcufa Teodor din Almaş pen· 
tigari de 2 Jei, in craşma lui 
farţ din Joia-mare? . . 
Lica de Ban din Almaş a primit 

'~ii pentru poarta dela cimitir şi 
terminat o? 

ce nu sta ... 
J~rvitoarea îşi anunţă stăpâna -

'/ unui cunoscut advocat arâdan 
ci pleacă din serviciu: 

Va să zică pleci, nu mai stai t, .. 
: putea şti de ce? 

Sa vedeţi, noaptea nu pot 
tmi de purici iar ziua nu mă lasă 

I p.1ce domnul! 

Candoare ••• 

Intr'una dIn zile, aceeaş duduie 
cu dinti ce sclipesc Întocmai c. zft~ 
pada in bătaia soarelui, şi ai diref 
ochi vrăjesc pe orIcare muritor slab 
de ingert este întrebată de o colo· 
cal arii : 
- Tânăru) care. asearii. in fa.ta por· 
lI, te·a săruta', era JogodnJcul tău? 
- Tot ce se poate t 
- Cum!?! .• Nu şti asta precis 1 [ 
- Nu f ..• Era, doar, întunerec bez-
Jlfl, asearii. 

Prevedere 
Un ziar care ar vrea să şi rlis

pândească ecoul peste tot cuprinsul 
Ardealului, a Început. de o bună bu
cată de vreme, să facă reclamă unui 
atelier de cruci şi monumente pen· 
tru cimitfe... Probabil îşi prevede 

,."... ldI .,... ---- ... ... _ ,. A 

Cronica medicalA 

Vivisecţia 
Este sfuddtll anatomiei pe ftinte 

vii. Ele sunt in/inse pe o masa de 
operaţie şi anatom/stui (June in 
junclie briceagul, şi tale. In prezent 
n_ se prea admite acest fel de 
stltdiu. Se spune că e barbar. Am 
Itl/at să adaog că vlvisee/la se Id
ua pe animate mat ales. MmOft ş1 
pe oamlnl, dar aceasta În ascuns. 

lata însă ca plogresul pe terenul 
ştilntel nu se poate iimita şi nici 
mijloacele pentru a perfecţiona unele 
metode telopeutice nu se mal aleg. 
La noi se fact! vivisecţla şi pe oa
meni. Este o metoda speciald, care 

~cul nostru Popiţa are o r~fu:- a trecut prin mal multe laze de 
mai veche cu dl Dt. Lazar NIChl, desvoltare. S'a Inceput Incercarea 

br la ~Pal<1tul Cultural, under~ b{sturlulul pt ~adavreJe partntilor. ~ 
l'lte' primul ar vrea să f~e di~ Aceasta se tăcea astfel: se la. doi 
JI in locul celui de al dOIlea. pălinli - tatăL şi mama - se 
: Mercuri, la Comis!a Interimară: stranguleazd in/âl, apoi se taie tII 
l s'a desbătut chestmnea asta ~1 bucilţeft mici ~ probabil pentru a 
t1ng~ntă şi raportul dintr~:prl. studia, sentimentele pilrJnteşti Jaţd 
~ şi Palatul Cultur.aI, Poplţa a de copti _ şi odata aceasta ope

de parere, ca refentor la acea~ ratie terminatd se lf72/Jaehettazd ca· 
, :hestiune, să se ceară referinţe davrele astfel ciopârtUe in bldoal1e 
liriei din Tirgu-Mureş... . CII var şi se pdstreazd intr'o plvnild 
Popiţa are dreptate - a sp~s C1- spre a ft ferite de lurnind. (sistem 

~ rau de gură - pentru ca el Constantinescu.) 
JŞte şi niscaiva chestii aurifere A doua fazd al experientelo, de 

ft la Târgu Mureş, cum n'o cu- vivlseetle se jace pe subitet viu. Me
~ cum e organizat Palatul CuI- toda nu prla dt/erd. De ex.: se la 
~.. un rector de universitate şi i·se 

mllelism ,. 
vânzare s'au pus mai astă iarnă 
bomboane antisceptice, fabri· 

in Arad. Inscripţia de pe pa~ 
, este următoarea: 
~ljtlfectant ale gurii şi a gâtului u. 

: doua inscripţie: 
~mboane desinfectante al gurii 
gitului". 
~nte de a fi puse 'n comerţ, 
~anele au fost examinate -
Pc - de un medic român. 
~pţia trebuia de asemeni 
~nata, mai cu seama că fabri· 

,1 e cetăţean suein ce sti in 
In baza nu ştim căror protecţii ... 

fale gdtul (In aceasta reeiane cer
v/cala se ştie că sunt ulzele artere 
tmpoltante). 

Dacd subiectul are nOfoc_l să 
poarte un galer tare, se fntâmpld 
sd scapt vlll.. Scopul tJcestui Jel de 
villisectie Incă nil se ştie care tste. 
ProbabU vom mal avea astfei de 
anatomlştt temerar!. ca,i vor da lă
muriri, că de J... şt PllbUc.1 vrea să 
ştit de unele tnol/at/urzi pe terenul 
medical. (Experienta de mal sus s'a 
incercat la Universitatea din laşi) 
",. - ne 'P _ .................. 

Cititi şi răspândiU 
Bravo" 

" 
DIN CAUZA LICHIDĂRII 

toate marfurile din depozit, dejalioe, puplin •. oxlord, ~m~i 
bărbăteşti, py;amale, cimaşi de dormit albe ŞI colorate mdls· 
pensabili, Koeper, precum şi marfurile neprelucrate cu metrul 

SE VAND CU ORICE FRET 
acceptabil. - Fără obligaţiune va puteti convinge despre 
eftioătatea preturilor 

,IOSIF REISZ 
~zin de lingerie bărbăteasca ARAD, Str, Berthelot No. 8 

. ,. 

sfârşitul şi caută să obfină rabat 
pentru... Înmormântare. 

NeÎntelegere 
Mircea este băiat foarte agreabil, 

dar il lipseşte lactul 
El voia să intre inlr'o combinatie 

comercială. cu I S. direclor al unei 
mari Intreprinderi, şi cu un oarecere 
Sici A. Mare comerciant ,i prieten 
cu r. S. 

Mircea işi exprimă fată de 1. S. 
l1eincrederea ce o are in ceea ce 
îl priveşte pe Sică. 

- Nu prea imi place acest Sic8. 
Am auzit lucruri rele despre el. Nu 
cumva a si al in Închisoare? 

. - Nicf pomeneală, răspunse L 
S revolta" A stat În inchisoare lot 
atât cât am stat şi eu •. 

- Aşa .• şi dumneata •. cât timp 
ai sfat? ..... 
Se crede 

, 
Un functionar mai in vârstă e 

certat de nevastă· sa : 
.:.... ldiotuie, dacă n'ai fi băut a

tâta in viata ta, acum ai putea fi 
cel putin subsecretar de stat •.. 
, - Ia Iasă- mă 'n pace .•.• de câte 

ori beau. mă cred ministru! 

r· .. ····· .... ~~~ .. ~~;;·~···;;;~·;···· .. ·_··~::::~! 
: : 
~ medic i 
i şi i 
~ D na NADIA NICA ~ 
~ ! • înv. 

~ logodiţi i 
! I 
~ •••••• tt.~._ot •• '_.''''' •• '''''''._H'''.''''''''''.'''oI-' ................ , •••• -_ .. _ .. _ .. _

~. Sa 'desc::Lis -1 
noul Dl.agazin 

~:ad. ~ ~.!lţ~u'2.1 
Meţianu. Siole pe"""" da-I 
BIle şi dOInAi. Mă'ăsu"'. 

pânzeluri. p(apolbe. 

Vânzare senzationa'i 

I 
de ieftină. 

Membru la Consum şi 
Inlesnirea y __ "_"_I •• ~._-

Tribuna liberă 
Aduc Ia cunoştinţa onor. Public, 

că. in bună inţelegere am eşit din 
cadrele firmei Iosif Glesinger şi Fiul 
$Î am deschis, sub numele meu, în 
Piaţa Avram Iancu colt cu str. Me~ 
ţianu, - un magazin de modă pen~ 
tru doamne şi domni. 

Am introdus sistemul de vânzare 
cu preţuri fixe în credinţa ca in fe~ 
luI acesta voiu amplifica şi mai 
mult încrederea ce mi s'a arătat pâ~ 
nă acum. Preţurile fixe sunt valabile 
şi pentru posesorii carnetelor "Con~ 
sum" şi .Inlesnireau 

Rog binevoitorul concurs al pu· 
blicului : 

Ilie Moţiu 

- Combin:olţiei victorioase 
.CriŞ4.oll-C. A. 0." 

In turneul ce~aţî avut 
Să câştigaţi, soarta a vrut 
Dar, nemulţumiţi din cale afara 
Aţi realizat victorii şi la Arad în gară .. 

- D·lui R. Gorgan, care 
mă crede duşman şi care gre
şeşte c.ind spune ci nu ae 
cunoaştem. 

Ironia ţi-o pricep 
Dar nu mă tem de loc, 
Căci am şi eu cu ce sa 'nţep 
Mereu, al tău cojoc. 

Myo 

Compozitorului tangoului 
Jar te-am vîsat •. ." care la balul 
Caval<!!riei. înspre ziuă, facea 
o curte iofo·cata Domnişoarei 
I. V. 

Succes deplin de vrei să ai 
Când curte faci de dimineaţă 
Iţi dau un sfat prietenesc ... 
Să îţi ncompui u.... o noua faţa . 

R. Gorgan 

Şefi, şefi, şefi .•. 
Unde-o dai, unde-o porneşti 
Numai de şefi de isbeşti . 
Asta este Preşedinte 
Fiindca a gasit un dinte 
De mamut din flquaternara U 

(Eu il cred ... in "terţiară U). 
Celălalt că'ntr'un fieI 
El e totul, el e Şef; 
Fără el nimic nu mişcă 
Nici chiar pureeii nu-l pişca 
Nici măgarul nu mai sbiară 
Fluturii... nu îi mai sboară, 
Câinii nu urlă la lună, 
Nu vibrează nici o struna. 
Totul impietreşte'n loc: 
Fie om sau dobitoc; 
Fiindcă şeful ftdon Gigel" ... 
Nu 'ncuviinţeazd el; 
FUndal. în acest fie!, 
El e tare, el e Şef. 

Nici nu poţi să.ţi suf ti nasul 
Unde-ai fi. că. la tot pasul, 
Dai de-un Şef, de-un Preşedinte, 
De-un om mare, a tot putin te 
Care invârteşte-o ţară 
Cum te'm'ârţi tu pe afara 
C and ţi-e uşa încuiată 
De nevasta 'nfuriata 
Fiindca ai venit târziu 
Dinspre ziuă, cam cbefliu. 

Toţi sunt şefi şi toţi sunt mari: 
U nil şefi de bucă~ari. 
Altul este şef de Plasă 
Altul, şef la el acasa; 
Sef de drumuri, de culoare. 
Şeful celor migratoare. 
Sef de Şcoala, de Sector, 
Şef de pâlc, sau şef de cor ... 
Incât orice om malor 
E măcar şef de... Obor. 

Dacd~mi găseşti un om simplu, 
Pentru-o mizd, plătesc triplu. 

[V.] R. Runcu 

Izvorul cel mai eftin de cumparare 
Casă de textile 

1. B. NeUDIann 
ARAD. Piaţa A. Iancu colţ cu 
Cinema Urania 

" __ ._,_~",,. __ ~_, .... ~'_4 _____ U~-_$"".a_·_Ja_t .... _U~'_$_d ... _a_7~' __ .~_. __ .7 ... _$.~_.~-... 
ROMANII 

Produsele Brânzăriei româneşti 

"A.ROMAT". ' 
sunt unicele în România premiate la toate expoziţiile cu medalia de aur. 
Consumaţi specialităţile noastre, ca vestitul ROQUEFORT 

'1, Kg. del~ 25 la 62 Lei, Cqca",:"al de P ~ del._ Lei ~'. Caşcaval G~e~8c 
dela 20 Lei, Telemea de toamna dela 12, Pastrama de guca dela 15 Lei, LIp
tau de iarnă dela 13 Lei 11, Kgr. Şi multe alte specialităţi, gĂlliţi la d~tail cu 
preţurile de angro, ~AOM""" Ind. 1\1 ...... ~radk Cal,ea Bana!Ulul N,r.:} 
4 "... ... ..... , 04"" du $ V $ b$ bea !!JIs 
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Un 010 prodigios S'a constituit Cooperativa 
Croltorllor dIn Arad. 

GrafologiC 

de T rls'ao Beroard Tungrsam. - Social. 

Niciodată un copil nu dovedise 
atâtea calităti pentru negustorie ca 
micul Eugen Aurabay. Abea ab
solvise şcoala primara, că toate 
chestiunile de comert îi erau b· 
miliare. 

EI rezolva orice afaceri de schimb, 
cu o maestrie nemaipomenita. Eu
gen fusese de altfel dresat de tatăl 
sau, Narcisse Aurabay, proprieta
rul magazinelor Aurabay & Co., 
stocuri şi li, hidări. 

- fii bun, Eugen, îi spuse intr' o 
zj tatal lui, şi rezolvă'mi următoa' 
rea problema comercială: eu da
torez 300.000 franci cuiv.'!. Restitui 
din ei câte 100000 pe an. In câti 
ani mă platesc complet de dalorie ? 

- In douăzeci de ani, tata. 
- In douăzeci de ani 1 I xclamă 

Nards;e. 19norezi aritmetica? 
- Nu_ Dar te cunosc pe tinr, 

tată 1 
fericitul negustor tresăItă de bu

curie Si~şi trânse la piept odrasla. 
. - Iti dau o aUa problE'm1 de 
aritmetică. Dar te rog reso;v' o de 
data asta in chip algebric. 

- Am cinci mere pe care vrea il 
să ]e impărtesc între tine şi cei 
doi frati ai tai. Cum poţi ca sa te 
arăti drept şi impartial? 

- La naiba! ripo5ta prompt Eu· 
gen, fac din toate merele compot 1 

Simtul comercial al tânărului se 
unea c'o mare griie de econoll',ie. 
El trebuia să trimită intr'o zi două 
pachete destul de mari la o adresă 
care se afla la cealaltă t:xtremitate 
a Parisului. Opri un taxi: 

- Cât costa să mă duci pâna in 
rue deMail ? 

- Cincisprezece franci, domnule, 
răspunse şoferul. 

- Dar am şi două pachete. Cât . 
îmi iei pentru pachete? 

- Nici un ban 1 
- De minune! acceptă Eug·m, 

du·mi pachetele gratis, eu merg pc 
jos 1 

Prezenta de spirit, simtul negus
toresc al tânărului il scăpă din nu· 
meroase primejdii. 

Intr'o seară, mergând târziu 5) re 
casă, Eugen se pomeni oprit de un 
apaş (are indreptă spre el un re
volver automat. 

- Se vede ca-i un model nou! 
exclamă eroul nostru cu sânge rece. 
IIi dau cin el sute de franci pe el! 

- S'a făcut! răspunse banditul, 
cucerit de atâta sinceritate. 

Nimic nu sC4pă spiritului său eiar 
văzător. 

Eugen dovedea în orice împre
jurare un mare simt pracUc. 

In cursul unei călătorii ce·o fă· 
cea spre Nisa în tovărăşia nevestei 
sale Carolina, Eugen fu victima unui 
accident de cale ferată. 

Deraiere. distrug eri de vagoane. 
inceput de incend~u •.• 

Sub un morman de siărămătuti, 
Eugen işi găsi nevasta strânsă ir, 
tre o uşă tândărită şi două bamhtr. 

- Ei bine! o intrebă el, ti-ai 
rupt ceva? 

- Nimic. răspunse Carollna. N'am 
nkl măcar o simplă sgârietur~. 

- Dacă·t vorba aşa stai putin. 
murmură Eugen incet. 

Şi cu miiestrie îi arse doi pumni 
in nas, îi lud. umărul şH scoase 
doi dinti. 

- Nu mişca ... [n chipul ăst~, pu
tem eera căilor ferate o despăgu
bire tmportantă. 

Putin distrat, Eugen pierdu intr'o 
zi portofelul În piata Concordiei. 

Un biet om sărman il aduse a· 
casă după cinci zile portofelul şj.1 
C@fU o mică recompenc;;i. 
0~ . 

_ Nu ti-e ruşine să-mi ceri re. Duminică la 28. febr. a. c. s' a 
compensA ! ... se rasU Eugen la bie. înfiiniat Cooperativa croltorilor din 
t~l.om •. f~ multumit că nU-li cer Arad in adunarea sa generală tinu
niCIO dobandă penlru cele cinci tă in sala Căm!nu!ui Industriaşilor, 
zile cât au stat banii la tine !... I~ c~re un numar Impozant al aso· 

Eugen discuta cu mută echitate" clall)or a luat parte. 
şi competin!ă despre literatură, pic- Cooperati~a. ~e fată. are. scopul 
tura, bursă, transferuri, politică. d.e a ~a po.~lblhtatea m.lculul me~e~ 

Intr'o zi cineva se minună de cu. rlaş fară m111o.ace pecumare, ca sa-şI 
noştintele lui: procure trebumtel~ pentru meseria 

_ Cum poli d-ta aprecia opera aproape cu. preturi de angro .• 
lui Marcel Prevost ori Clement .. ~o~perahy~ după o mu~că l,ng.rl. 
Vautel fâra să fi scris vreodata un )I.!a ŞI te.memlcă de pr~gătlre s a m· 
rând? flmtat, ŞI a ales conSUlUl Său de 

_ Nu-i greu de inteles! ripostă administrat.ie din 9 membri şi de 
Eugen... Eu n'am facut nicicdată 3 3 cenzotlo 
oua, ~u toate astea sunt capabIl să . După citir~a ~tatutelor şi iI1dEpli
apreciez o omletă mai bine de,:ât mrea formahtăttlor necesare, adu-
o găină !... (V.) narea a luat sfârşit adamându-se 
_ viu pe Maiestatea Sa Regele Carol 

al U. şi pe dl Ministru al Muncii. 
Bravură ... 

Căsătoriile sunt astăzi foarte rare. 
Totuşi, sunt unii eroi cari intămpină 
pietiş toate necazurile acestei uniuni 
legale şi se însoară. 

Simpaticul nostru amic nCibi", 
şi-a luat inima în dinţi şi.., trenul 
spre Nădlac şi s'a logodit 

Religia are, Însă, prevederile ei, 
aşa că nunta nu se poate efectua 
decât după ... post 

Tocmai când eşti mai înflăcărat 
să fii pus la ... post, e destul de du, 
reroS. 

Dar, după câteva săptămâni d ~ 
hec, tinerii porumbei se vor putea 
",nfrupta" după pofta inimei lor ... şi 
putinţa ~balamarelor". 

Ca membri din consiliul de admI
nistratie au fost aleşi: Dnăi Milaş 
Gavril preşedinte, Weisz Ştefan vi
cepreşedinte, Marton Alexandru se~ 
cretar, Ariton Nicolae, Podrumar 
Dimitrie, Ca menita Teodor, Huppel t 
filip, Stupariu Simion consilIeri, 
Baranyi francisc. Barbu Gavril, ehe· 
vereşan Ioan cenzor, Martics Fran· 
cisc. Mocuta Gheorghe Crişan Cor
neliu supleanti. 

Fiecare colaborator rlspun
de pentru cele ce scrie. 

Primăvara 

Ironic. inteligentă. cam 
îti place uneori sii pozezi, 
e un defect mare. 

E. Ma 1 - Eşti un buchel 
însuşlrl a1ât de confradlclorU 
n'am întâlnit de mult. Te rog 
trimiti material ('At poti de 
dacă e pOSibil din mal multe 
a vietii dlale. 

Caesar. - Credeam că 
femeile sunt atât de curioase. N 
nici O importantă pentru dia 
soana mea. Pentru rest: 
vointă bine condusă. Nu .... A<,,, ••• ~.I 

in fala obstacolelor. 
Clara. - Finete. 

Simt muzical. Demnitate. S""'UIIJL_ 

Cumpiitetă. 

Simfonia IX - Cludal Dr~\vll..-.I ... 
nlm pentru o femee. ŞUi de 
renumită această simfonie? 
aşa eşti şt dta. Incepi multe 
nimic nu sfârşeşli. Nu 81 
voin1ă. Incolo ..• adevărată 
din care desprlnzi ceace vrei, 
dacă simfonia e bine execută 
nu. 

Dactilografă tristă 
pentru încrederea pe cari 
mine. lată pentru inceput: 
sează.te de mediu. e singurul 
mediu. Al Inleligentă şi culturi 
Mă pentru acest lucru. Fă 
lectură uşoară şi nu te pierde 
reverii inutile. 

Lucia L. - Practic8, 
sincer. Nu te lăsa Însă 

Când legea şi religia - după cu~ 
venitele ouderi - le vor permite 
începutul »înfruptărilor", nu le putem 
dori, pentru intreaga viaţă, decăt un 
post complect de... necazuri. -

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

~""""""""" __ i" 
I_~adio Kapsc:L 193.~! I 
1
"' ...•. -~ :~~::t~eur~~:s: 

Iosif Muzsay 
" ,an1 Se pot procura I 

< :' în rate lunare COD, " . re: . venabile la Hicseh-
_ mao, Gh. Lazar 17. 

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

act. Nr. 5.536/1937. 

Publicaţiune 

Se aduce la cunoştinţa' celor intereşaţi, - că Primă

ria Municipiului Arad, 

în ziua de 30 Marţ~e 1937, ora 11 a. m. 

va ţine tn biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, llcl
taţtune publică cu oferte tnchise şi sigilate, pentru procu
rarea cantităţii de cea 3 (trei) vagoane â 10.000 kgf. ovh 

cal. 1. 

Licitaţiunea se '9a ţine to conformitate cu Art 88-110 
din Legea contabilităţli publice şi normele de licitaţii În 

~~~. ' 

Ofertanţii cari vor participa la. licitaţtune vor depune 
odată cu oferta. ln plic separat şi o garanţie provizorie de 
5% din valoarea totală a preţului din ofertă, tn nurnărar ori 
efecte garantate de Stat. Oferta se va putea face numai In 
baza caetului de sarcini, care poate fi văzut tn camera Nr. 
59 a Primăriei In orele de serviciu. 

Arad, la 5 Martie 1937. 
Tiparul TipolJI'afiei .Diece.zane- Institut de Arte ar 

Nu toti merite incredere. Ai 
e multă răulate in oameni. 

Porumb;ta. - E prea pu~ 
terialul. Trimite încă odală, 
mai mult. 

B HUila. - ExpansÎvă. 
intluenlat. Fire metodic6. 
prea se potriveşte cu cineva 
se intiuentea.zii uşor. Bunălale Gl 

beşti societa.tea. 
L,b,da. - Contemplativă, 

natii spre misticism Seninăt8le 
centricii TriieştJ o vietii 'n..".L/tU1CI 

Intensă. (Rara avis U). 

aprop 
~ăldura.! 

" Eftină, Igienică, 
talină, este numai 
ala artificială 

• 

din apă de apaducl 

FABRICA DE 
ŢA A ORAŞUL 
Abonamente şi 
la Uzinele Mu irinliUlft!ttp .. 

r,tlelon 25. 
~------~~ 

. :.j' > " '. " 
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