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ropaganda 
Pentru noi, cei de aci din apro~ 

pierea Ungariei, este de o impor, 
capitală, ca toate manifes
noastre să poarte pecetea 

care să scoatâ In evi~ 
siguranţa că suntem stă~ 

- pe bun drept - veşnici 
~estor ţinuturi. Este aşa? De~ 
. că nu. Cauza? Lipsa de mij, 

prin care intelegem lipsa de 
'1 

lntr'adevăr, oricine şi orice 
culturală s'ar pomi se )o~ 

de un obstacol foarte greu, 
nu imposibil, de trecut: 
banilor necesari. 

ILl~'seŞl~e sprijinul - banul -
şi lipseşte sprijinul - ; ba, 

- venit dela particulari. 
Lipsa sprijinului oficial este cea 

dureroasa pentru că lumea 
de impozite, dar nimeni nu 
ce se face cu aceşti bani. 

fn cazul acesta. chiar da.că 
fruntea unor instituţiuni pub
se găsesc oameni cari Inteleg 

unei acţiuni culturale, 
poate acorda nici un fel de 

deoarece prevederile bu~ 

nu~i permit. Să luăm cazul 
Primăria a avut prevă, 

in buget suma de 300.000 
pentru scopuri culturale. Ce 
jIOate face cu suma aceasta 

oraş cu atâtea nevoi câte 
oraşul nostru? 

dar absolut nimic. Suma 
şi inexistentă. Tot aşa. sunt 

manifestaţiile cu caracter 

sprijinului particular, este 
lipsei celui oficial. Unul 

~eală pe celalalt şi amân .. 
li. acţiunile ,i propaganda cuJ; 
~ care, implineşte şi naţio ... 
t 
~ CU astfel de conditiuni este 
~bil de continuat şi la al~ 
ltea viitoarelor bugete tre, 
I si se ţină seamă de urmă. 
tie: 
III să se prevadă sume Indes~ 
illate pentru activitatea cultu~ 
fi ll&ţională din oraşul nostru 
li ou se prevadi de loc, astfel 
tate să lucreze după puterile 
~ posibilităţilor sale. 

s. mic • 

... 

Naşterea Domnului 
Sarbatorim Naşterea Domnului Nostru Iisus Hristos care a venit pe acest pămât pentru a propovadui pacea 

şi iubirea de aproapele. 
Cât au fost înţelese cu~'Întele -Celui a carui Naştere o sarbătorim, se vede din foile ingalbenite ale istoriii, 

care ne arata ca oamenii chiar in numele iubirii de aproapek, au născocit ura cea mai inverşunatd contra fraţilor lor. 
Cât este de înţeleasă azi, o vedem din furia cu care oamenii încadraţi sub drapelele diferitelor partide politice. u 

lu pta şi se urăsc Teci proc. ." ..,.. . . . " 
Dupa. două mu de ?m .dela .Naşte,~a ~~ntultoT~lu,: ~amenu. - cu ,toate progresele avlitZaţJel şi tehnicii 

moderne - n'au mţeles că trebUie sa se Iubeasca unu pe alţn Şl sa se aJute: cel bogaţi buzuresc in bitle, pri"înd cu 
dispreţ la cei saraci şi IipjÎţi I 

... Dar Iisus Hristos nu s'a născut şi n'a propovaduit aceasta / - ... - . .. t .twt* .....,.-..4., ••. '. .- t ..- $" ,. .... , d .. n ...... 

RODlâni 4CU' (apta nu ~u 'VorLa! 
O .... it::ă deoseLire Între teorie " pra«:lică 

De multe on am scris in coloa
nele acestei publlcatfuri că noi 
romtmU una vorbim şi alta tacem. 
Şi moi Cu seamă In aplIcarea prin~ 
cipiilor politice. Mărrurisim aeJ, 
regretăm d acum de (ruciun tre
buie să ne ocupăm ioreş de ino
dverfenta dintre cele sustinute de 
unii politicfeni şi pllrHzonU lor in 
goană dupa voturi şi eplicorea 
aceloraş princlp:l pe leren, in do· 
meniul realizarilor practfce- Regre. 
Ulm acest lucru - repetăm - d':lc 
vom continua să bicuim procedefele 
aceste şi pe oamenii cari le uzeaza. 

Iotă. nf se comunică o multime 
de date precise despre s'area de 
lucruri dela abatorul dela Şofronea .• 

Nu ne intereseaza cine conduce 
,1 administrează acesl abator, adică 
nu vrem să pomenim nume de 
persoane. Predziim donr alâla. că 
e yorbo de oameni cari milllează 
inlr'un parfid politic care militează 
pentru preponderanta şi superiorf. 
fatea români/ar dll origine etnicd 
in 'oale manifestarile vl~t(j publice. 
polttice, economice, Industriale ele. 
Cu alte cUl'intt>. conducătorii sau 
anfreprenorii abaloruJul - o parte 
cel pulini dacă r, u 1011 militează 
intr'un partid politic de dreapto. 
Ori in această calitate credem -
şi orice om cu mintea soniUO!lS8 
,a fj de aceasfă părere '- că cele 
ce urmeaza nu cadreaZ8 ~J nici In 
concordantiii nu sunt cu doctrina 
polil'că pentru care milUenza. 

In definitiv de ce este vorba 1 
La abator - e nalural - trebu. 

esc lucriitorl. Ori. până acum aceş" 
lucrători erau recrutati in diferite 
proporfU tntre romanii şi ungurII 
din comuna. Ăcelnf lucru .'a tăcut 
ti acum.· Dar cum din sezonuJ 
trecut muncUorif români mo' a,eaU 
de primit diferite restonte de sarar;i 
şi ei 8U vruf si le fi achitate. In 
loc si li se dea ce li se cuvenea, 
au fost dati afară şi Inlocuiti cu 
linguri F apluJ e cel putin paradoxal 
daci nu revoltător: mUitezl pentru 

. prlorUatea elementului românesc şi venit extraordinar şi in plus (peste 
,angajezi unguri la lucru t • • • .,. ceiace le produce gospodăria: lor. 

Ni se ,va spune dJ locmt, din ~ O altă I~dure a ch~sUunU este 
abator e greu şi poate nedemn următoarea: românif din Şolronea 
pentru români. Scuza ar fi na!vi şi sunt buni parrio" Au parlicfpat in 
coplJlirească. Căd este absurd sii număr frumos la manifestatiile anii. 
preferi la muncii - şi:decl la 6a- revjzioniste din ultimul timp. Şi. in 
larizare, elementul unguresc atuncI timp ce ei alergau. plin de însune. 
când in comună al Iomânl colonl. fire, să-şi afIşeze vointa neslrămutati 
zaU aduşi tocmei pentru Întărirea de a apăra granitele tirli, ungurii 
elementului românesc la gran'la din Şofronea. muncitori la aba'oruJ 
de vest I condus de IlOflonajiştl radeau. Şj 

Adel'ărul este 8Uul. râsul Jor parcă spune8; 
Allueprenorilebatorului angajează "Mergeti l'of şi manifestaU! Noui 

muncitorii unguri pentru că acestora nu ne pasa, că fot nof câştigăm şl'n 
le poate pretinde orice şi i poate Ţara Românească r 
trata oricum, că ei nu protestează • • • Aceasta este slluatla r 
ştlJndu se minoritari In tarii. Aceştia Şi nu ne face deloc clnsle. Atâtll 
acceptă să lucreze şi pentru salarii timp cât nof vom face lucruri de 
mal mici pentru cii,şi au gospodă· 
oile bfne consolidate, 8stfeJ că aceste. e degeaba orice campanie 
salariHe deh. abator, acum in JUmp· contra minoritatilor etnice! ~~ 
de iarnă, constilue pentru ei un .-'-â·m=:1t..îi (Radu Baltog 

.... • * 

Coasa 
Unul dlntre cei mai clI:rdate :de 

mână din Arad, dar cu atât mai .•• 
naiv~ s'a supărat pe medicul său 
curant. . 

- Şi de ce te-ai supărat pe ti ? 
- îl întrebă cineva. 

- D3r cum dracu să nu mă su-
păr când eu mă plâng de oboseală, 
iar e. îmi spune să scot limba f ~ 

Intre tineri cAsAtoritl 
- Ei hine dragul meu cum te 

in'elegi cu nevasta-ta? - se zice 
ca e foarte inteligentă . • • 

- Da, vorbeşte şase Hmb:, eu 
ş::Ipfe şi fotuşi nu ne inteleg!m de 
loc. 

o cunoaşte 
Servlfoare se adresează stăpânu

lui: 
- Domnule, doamna a spus că 

în zece minute va fi gafa. 
- Bin~, atuncI peste o oră si 

ne aduci o bitii! 

~ • J' o:n-. ... F tşI. ........ .41lo • 

Venind pe autobus 

Nişte învăIătoare, venind cu 6uto
busul spre casă dela o şcoală 
dintr'unul din cartierele mărg/nase. 
îşi mărturiseau mfimitiitt conjugale: 

- Sunt zile cand solul meu Imi 
face Impresia ci e Idjot, - spuse 
unuJ din ele. 

- Am avut exact aceeaş impre· 
sie despre el când fi- a ceru' mâna~ 
replică una. fafă mai bătrână şi prin 
definitie răulăcloasă. 

Ce·a urma', se ~nfelege. 

Expll<'!aţla 

Un bărba'. dintr'o comună cu cei 
mai riU platnicf de abonamente, se , 
adresă unul prieten al său: _ 

- ŞU -că nevulA·ta mi .coa.i 
mul! de fot 1. 

- Cum as.o? 
- Simplu: de cale orI nevasJi-

mea vede că. a fa are o rochie 
nouă, preHnde sl·( cumplr ,1 eu 
una 'a fel. 
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Hă10laglu 

- Foaie verde din ora, 
Pe pdrâlll buclucaş 
Cântă mama fetelor: 
Rău' maică m'ai blestemat 
Pe bJdea mi·l înidturaş 
Şi nu mă mai mărzfaş ... 
Foaie verde de trifoi 
Hade o când mai vii napoi 
Si iar virde de salată 

Mândrulită niciodată 
FilTldcă a'i fost c'am blestemată 
Şi vei rămân"a tot fatd 

-.- Moş Crăciun, v'o duce: 
lui popa Emiti~ un c8!Ucior cu un 

COpil6S, 
lui Borz6, băhânul un vas mare 

cu vin. 
lui Joldea O mare pensie. 
lui prota un car de colaci 
lui Czigler un car de bolovani. 
lui Robic( k o pernă mare. 
lui Sârban un stoc de procese 
lui Nicu)tl doi cai şchiopi. 
lui Hant un vas cu bere. 
lui Cosma doi copilaşi . 
lui Roşu un pe-chet mare de bani. 
lui E'riedman, cind copii. 
lui Crainic, două sticle cu şam 

panie. 
lui Rozenczweig. cinci porci graşi~ 
lui Amos o mare vană de bae. 
lui "Lip" din Htilmăgel, un mal-

stor pentru 8. i podi casa, 
lui lovu, o mliisl(lTitit pentru a 

putea merge ]6 vară la plivit de 
straturi cu ucenici. 

lui Vrăjitorul dela Băneşti, un 
ucenic mai bun de cât ce·l ce s'a 
dus, 

La cercul cultural din Ocişor, 
s' a discutat mult, s'a băut puţin, s' a 
mâncat carne de vânat multă vreme, 
dar s'a acumulat şi s'a constatat 
in ace;aş timp şi multă . . _ bună
tete Rar aşa cerl'm; eulturale un
de 'Vulpea e prjelen8 cu ral8, ior 
aceste Impreuna fac aureola pentru 
unii şi altii! • • , E nostim! 

- La sfin\irea bisericei din Hei· 
mage), primarul, care e şi cantor, 
no se prea uila frumos la popă. De 
fspt nu se uită el frumos dimineata 
nici la pat, care ştie de ce 1 

V.'a de Jos 
Cei doi tineri, c6ndidaU la insu~ 

r8toară. au pii'it~o rău de tot. Baba 
la core ei făceau curle a murit şi 
in urma el nu au rămas decât cio
lanele •. , goale. 

Brad 
Unul, bine cunoscut şi care face 

plimbări deqe la Arad. intră la un 
restaurant Chelnărila li do lista de 
mâncare, Însă inamicul nostru pri
veşte cu ochii scurş la ea şi li zise: 

"Ce piept frumos ai t • 
- R"gret daT numai o portie mai 

am şi acela-i rezervată pentru 
61tull ••• 

Baia de eri, 
Un vânălor care merge des la 

vlinat dar Împuşcii foade rar, a 
adunat intr'o 'Zi pe tott braconiertl 
din jur şi abea spre seară a putut 
împuşca un iepure. Iar ca S8 facă 
pe şmecheru. şJ-a umplut sacu cu 
iarbă şi epurele ~a legat de sac 
cu capul în 10S. Abia Intrat in sol, 
l-a mlâ nit un prieten, care-i zise: 

- Mii. da ce dracu~ tu ei adus 
şi culcuşul Iepure lui 1 

I Mare expoziţie de covoare peniane,l 
mobUe de birou, lucru de mână, ta.- i 
blouri ,i alte obiecte înmagazinate:! 

. la Firma I 
"AUROR)\"- c:o .. II.I .... e l 

ARAD, Str. Eminescu 15 I 
G5FE 

Bravo! 

"'in .... nlşan. 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mâncâri mai I 
eftine R I B la _ e sia ura n I u u (:! u re, 1 i, 
Arad, Piata A,. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

e 

4"~.J# 
,-; ",,". ~~. ~ ~ 
",o~aş.D'~ .'. ,~ , .. 

Un domn mereu si plânge că 
lumea nu i dă p8.ce şi-l,vară in toate 
porcăriile polilice.-Cu ace.ste, ,rea 
cu orice pret, ca in 8tribul;unU~ 
sale de "mtlre imporlantii, şi .. gra
vă răspundef(~" să- şi păstreze in
tactă cast;!ate8 mOfHIo. 

Da. e bine, Însă azi nimenI nu 
mai crede in lacrimi de crocodil r 

Lipo .... a 
- Credem cii primăria oraşului. 

a 8ngajtI1 ca taxator pe plată pe 
penslonarul Birta. c8re·şi prltheşte 
penSie lunară. pe un timp toarle s.:url. 
Sperăm că D1. primar prin angfl~ 

jarea unui lipSit de mijloace, va 
t8ce sii fie in cur aild mai putin cu 
o familie de suferinzi! 

- Se vorb;;şle cii o d şoară 
primind [u ştiu ce prin poştă, dela 
un lip tot dela 8cI.:16Ş serviciu şi 
cii acest nu ştiu ce 8r fi fost ur· 
mat nu peste mult timp de o ce
rere în Că88torie. Af:eastă dudue 
Înturiata de rapiditalea €xesivii a 
tipului, l-ar fi repezit pe uşă afară? 
Nu credem aşa ceva,., aci nu era 
cazuL ce.va mai mult poale că nici 
nu 8 Lst nimic din tot ce se vor' 
beşte !., Dar gura lumii" De! cum 
te uiti Într'o purle te şi dă gat8 .• ~ 

Pedc::a 
- Se zice că d. Harş61lY Mar· 

ton z;s şi ,.Moarti"S 'dr fi lăudat În 
{elul urmiilor: .LtJ~ -""e dache 

~" 

vine Mltn acase, Spll1f 'o la el. che 
pe m~fle pus in ize --;Bruo. şi să 
bală pe blestematul ",cheIa", Noi U 
sfătuim să.şt bage mintile in cap, 
că nirn~! n~vd--' sori.* in ajutor, 
deOflrec~ cuoG8şlenf anteceden· 
tele sale, dintr'un l'Iumăr trecul, ma
hărul soc. sporI. iredenti~te "C A. 
R" contabil la Soc. Ele,lrică S_ A. 
R. din Nâdlac etc., când a luat cu 
rentul eletric la 80 Român!, pe mo· 
tiv că n'au plătit h't Ump. 

- La "Casină'" s'a luat hotărâ' 
rea de a nu se m6i vorbi u"gu 
reşle. Mare hotărâre 1 Asta trc buia 
făcută de mull, că doa ii de aproa
pe 20 ani suntem în România. 

Bolexal c::u _ . • Lrişca 
, •. un tânăr din carierul gării, 

(ăla care merge cu birja la b seri
că). şi~a părăsit vechea dregosfe, 
trecând la o j,dancă din Ş2g ", care, 
după spusele dânsului, e bogată, 
Dar nu te gândeşli că pentru cunu~ 
Jie să te boieze întâi rab nul, iar 
ce va' urma, o se 'VezI când o săp 
ti 8rate pOp8 , .• briceagul de bo~ 
tezat. 

Paltoane, blănuri, C08tume~ 
satisfăcând toate gusturile, în execuţie 
bună, cu preţuri de concurenţă la, 

M E l'AT C ZER <onr"",lunl pent.u d.~ 
,.... '. Arad, Palatul Fîscher EHz :.: :-: 

Me ... Lr .. 1. MERCUR 

GuraLoo, 
- Absolventul de Arte şi Mese. - Cică un barbier er barblerii 

rU din Baia de Criş, recent fiind În şi pe vii cu briciul cu C8re rade şi 
cursul lunii de miere El plecat la mortii ... 
un examen la Bucureşti, insii me- - Nu ştiu cum se face, cum nu, 
reu cu gândul la.. slănInă, a fost că dela un timp incoace politiştii 
8Ş8 de harnic incâl a făcui şi al· dela. noi sunt schimbati. Oare ce-o 
tora lucriirile fiindcă ştia, •• bine~ dar li cauza şi or fi având superiorii 
când la rezultat - vax. - Ce se primarului cunoştintă de lucrul ace
va alege, neica, cu serviciul ăla? sta 1 
Te mai pricepi şi acum Ia vopsitul - Cineva spune-a unor functio-
gsrdurjlor 1 nari: mă, s'aveti grijă să nu prea 

- Ala din Feniş, orfan de ne- yorbiti. mult ca mma aia, cii uşor o 
'Vastă syoneşte mereu că scumpa,j , puteti păU, 
jumătate se "fa reintoarce. E foarte Uite aşa zicem şI noi ca să nu 
satisfăcut şi declară de acum inD- incepeti anul prost! 
inte nu va mat duce cucuruzul la 
, , . Kahan, ci l'8 face o spo'Vedanie 
complectă, .• 

Sepreuş 

Redactia nu ia In conside
rare nici o corespondentll tri
misl nesemnatll 

Nr. 193 -
Bulenl 

i I 

r ~ 
Mdi multi vaidişl1 dela noi, d~p-;,II 

aceia cari fac mare caz de romi· tir, 
nismul lor prestat prin m8i multe 
parliJe politice. s 'dU gândit. nu dt 
mult, ctar fi bine să-i ardA un chd 
cu Ufl piC de .•• csardas. Oândul Q • 

dată născu., a şi fost pus in prac. 
tidi făro nici un tei de scrupul. 
Nici măcar cel al demnităţii najio 
na]e t 

Şi aceasta tocmai acum 1 

•••••••••••••••••••••••• 
-

Silvia N'I 
AL 

depozit de lemne De 
Flj 

Arad, str. Numa Pompili Ca 
. 66 - Telefon 163 S'Q 

Lemne de foc De 

calitatea 1. ~Oi 
Preţ redus Pr~ 

Să . ..................... ~ 
Galşa 

Şi 
" ~i , 

Functionarii dela primărie au lirttj DOi 

jllt o cină de porc. Resullfllul: Ici! tsi 
s'a cert6t cu un domn del8 fisc4CoI 
C8USfl cuvântului .,stăru·t" care n'l! -; 
fi fost parlamentar.. După aceast: Nu 
Traian a f.kut un amplu raport de/Şi I 

pre semănături, iar Pavel a scă~ ;N~a 
tramvaiul de dimrne'ta care treh, SI I 

să I ducă la slujbă L_ Ţi-, 

Ş 
A 
M 
p 
A 
N 
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E 
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De 
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Două feluri de grijă 1-
Doui avocati bJglti vorbeau 

seara pe cu'oarele teatrului in pa 
actului n. Unul spunea: 

- Sunt foarte ingrijaf acum 
Crăciun .•• 

- D,;u ce griji aveti? 
- Sunt ingrij lt dacă voiu .. _ 

tot ce doresc •.• 
- A. desIgur. dar şi eu JgrJ 

grijă". 
. - Dacă nu sunt indiscret li -
putea şti care-j? ac ~ 

- Da, sunt îngrijorat deo~ ca~:' 
nu ştiu dacei vom putea cum, când 
tot ce doreşte nevasta mea 1 Aces - O Inchipuita ne părăseşte: 

ala care s'a lăudat că ere ca pe· 
t!lorl tol oameni m8ri. Acum pen
tru cii nu o mai vreau cei mici, 

.. ____________ •• ________ lIfunel 

seco: 

pleacă la oraş cu sperante, 
mari! 

- Mal luna trecută. doua cu
coane. venind cu autobusul, îşi fă~ 
ceau observatiuni despre felul cum 
vorbesc româneşte, 

Oare nu cred ele că trebuie sit-şi 
părose8scă prietenele minoritare ca 
nu cumv8 să uite de tol limba ro· . 
miinii 1 
SeLiş 

, 
- Lungu din Şebiş, era el slă- , 

but, dar de când face curte duduf. 
lei del8 Arad. s' a topit şi mal rAu, 

- Duduile din loc se bucuri de -
venirea Crăciunulull Sigur, pentru 
cii urmează .. câşlegile·, când speră 
să se mănte cu duiumull 

• 
_________ .ei, 4 

ne,1 I 

--------. An inlre J 
Cereti -, 

lui dl 
• ti!8, 

pretutindenl~~~ic 
. {I 

. peT 

articole de construcţie d~:: 

lUarea W /(; ~~ 
b~le 

------------rUtj 
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! 
mare dagazin de sticlă şi porcelanuri 
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. ţ, '4"'- ..... " 
In cursul târg ului nostru de eră- _', 
cinn, fiecare cUlUpărător,priUleşte 
un cadou preţios 

Cele .'mai moderne obiecte de ceramică, sticlă, porţelan şi ornament.'\ 
Cand~labre artistice in mare alegere. Incadrări de tablouri În preţ de fabriaă 
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Cronic::a .. hoaIă. 

N'avem tunu1i. ce ne pasă! 
Avem alegeti şi bătdi, 
Deputaţi cu limuzine. 
fJlhzoni şi bal! rin(', 
Cartolo'; şi năIărdi 
S'av{!m de letţi o clapă trasă. 
- Ce ne pasă de altă lume, 
De răsboi civll, de arme 
ş, de altt? câte toale. 
Tot sperăm~ dar nu se poate 
Preturi mici s' (l vem la carne: 
Să pupăm şi zile bune. 
, Scump e Doamne zaTzavatul 
,Şi curechiul, murMura 
< Şi brutarul şi băcanul, 

. Dar mai scump ca ,~i curcanul 
1 'Este blana (oanei Sura, 
rT;;hdalul şi rahatul. 
! - Azi de sus ne pică geru'i, 
f Nu ai lemne să ti faci focul 
iSi nici gard nu ai la casă. 
,N'ai nici pOrc nici scroafă grasă 
Si constati că şi cojocul 
ii·e r:upl şi Jără nasturÎ. 
,.' Vremurile s toate su mbre: 
Promisiuni şi-alie vorbe, 
De constati c' ăslai baiul 
De n'avem de lor parale! 

J, Voda ........................... · : i ARMATURA S. A. R. : 
• f ... laică lUelelurgh:ă ~l : 
• A f .. L~Ic:ă pt IftMă pe~~ • ! 'VI' fo",.,Iă. - i\.RAD, Plata :. 
• (;e~alea Vec:he No, 1. 

lM ...................... : 

il 
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Cumparati cadouri de Crăciun pe 
livretul.Consum" şi "Inlesnirea" la 

BlJUHHilJL 
I COlOMtl.N 

IJl\.RTMANN 
A R A n, Palatul Minoriţilor, 

Iii ....... , .................. . 
I 
, Igrlş 

- Am mar ,azut noi oameni ca· 
pi să n'aibă ruşine. Unul dinfre 
!aeeşlia esle şi chinezul Chenta. 
care se vede că n'a fost prezent, 

tcând Dumnezeu a impăr1it 00 -
! Acest specimen conduce treburile 
,onel comune. in coli tale de primar, 
i secondat de negusuluJ Abisini. 
! d, care (ne)fericeşte pe oricl' 
',ne,j cade in mână. -
i Am pus acestui Idiot o serie de 
mlrehărr. in legălm ă cu activitatea 

.lul dt'la prlmerie şi dela coopera
'nls. - Ştill ce a răspuns măga rul1 
• ~jmic I Adecă, ft voit să ră'lpunde, 
Insă el injura pe Sia lui Ctma şi 
pe Tibi. pe cari i·a găsit .... vinovati 

i de toate excrocheriUe făcute. 
I Frumos '1 Ce zici Chenfo 7 Les' 
·că !le duc el. IiberelU. 8tuncl te vom 
!edea noi la SăP61 de .... spIni pe 
idoz, ba poate şi prin vre'o "arlş" 
'ă" din Cimişoal'CI! Dumf\ezeu nu 
b~le Cu bâta I Minciunile scrise de 
iine ne .le să reci. Cine va trăJ. va 
ledea 1._ 

Plăci şeifinene 
(Continuare din Nr trecut) 

Mart succes avut~a o fald, chiar 1" strada, 
Ado/atort cântat-au dlllos a lor ttradd. 
DJscâJa'n drdgostlt şi Jericitu'aJes. 
Ar prefera un cântec pe cale-l cânta ades: 

Vino prin pădure sd pornim 
Şi ca doi copil sd rdtdcimo," 

Jar lin domn sldbuţ. dJ.r mare VIsator, 
A mers (h ar la !ereostra sd-i cânte plin de dor: 

Ei da I 1 e, aş saruta 
ŞI vlnovatdaj. doat gara ta .. 

Dar ttunlll" cale'n cale-t s'o vadă a plecat 
A vrut şi el sllai câte dar a llltafzlat: 

Noei vin nici femel 
N'au ş!ers durerea,' 
Doa! in achit tdl, 
E mâneăura.. . 

Un. "do/1juan~ sarmanul cu mare pafos cânta, 
Cnzând cd dascalita in taind lJ ascultd: 

VISfZ un mic TI dez- vous, 
Cu tine in noaPte not doi •.• 

O ftJ.td pTf/erd vaisui .DlInt1rea (lbastra- Jind, 
Caci pe ea plutesc iachturl, cu oflleri de marmd 
ş( din "O ZI sm!mi" vJ dau an mic frGgrneflt ; 
Pe cale dânsa 1 cânta cu mare sentiment: 

N meni nu i pe lume sd'nteleogd, 
Inimaami c~ VI ea •. • 

Dar f,indciJ veni vJlba, de pătlmcşul cânt, 
Vd spun cd pân' ~i ~OJ,~t" îl/luera cu-avânt: 

O zi senina atât doresc 
Cu md'sforlla eu vleau sd luksc .•. 

, 

NădJac 

- Odato cu venirea sărbătorilor, 
s'ar cuveni - măcar odată la an, 
S8 nu mai scriem lucruri urite şi 
porcoase, lucruri ce le fac simpaticii 
noştri cllenJi. - Zic, s'ar cuvenIt 
pentrucă, cu toalii bunăvointa n08sta 
ră, nu putem să [lU ne ocupam de 
unele fapte recente ale unora. -
Deci cu părere de rau trebuie să 
amintim căt cel mal păc;tos Om 
din Nădlac (cititorii au ghicit de 
cine i vorba) este foarte scandallz3t 
pe no1. penll uea am avui.,. in. 
drăznealn să ne amestecăm in 
viata lui, .• parf[culară şi, ce 8vcm 
noi cu viafa luj morală! • _ • 

... Ei fac'agem I De ce, nof 
suntem vinovati că predicf ap& şi 
bei vin 1 De ce suntem noi răI, 
când inregistram foate faptele mur. 
dare ce le fdei? Cine·' vinovat că 
nu faci nici O faptă bună şi că ai 
O purtare, care trebui dată ca 
exemplu cum nu trebuIe sli se 
poarte lumea1 Noi? Nu credem.
Tol ce putem să·fi dorim. in oceste 
săr băloti e să-ti dai .. abi ZUU din 
postul ce·l ocupi şi, pe care·1 faci 
de ruşine, retregându te undeva, 
unde, pot! impreuna cu romanla-II 
favonlă Anlclka, săoli taci de cap. 
Jăsil d creştinii În plata Domm:lui, 
pentru a nu mai inregistra cazuri 

Aşa se scurg hlt'una tot zile t:wntt', o ---- ~---- de--11'ece4---1a---~u.--al~ reUaiL __ ~ 
VISâfld mm u la "f'iftUf~· şI clipe fericite, 
Numai î'ldrdl!Ostttul poet .. curechiu cu moare", 
D v.n'zând femea o vide'ncântatoare: 

Ftme:a eterna poveste, 
N ontrtba citiI este 
Şi /Ubeştt-o mereu. 

U'l vals lent în birt la ttNaş!J.l,I. fredotuază 'ncelişor, 
Cu o (aleă tare'n fald, "simpaticul dommşOf" 

Când gândul m:·e hoinar, 
Atâta vre ati, 
Sa,mi cân/eull Mufar 
Şi beau,. 

Sperdnd cd v am ghfcit doar gu ;tul, aşa dupd "apaftnld tl ~ 
va salut la r( v. dere, 

.Un mic cavaler în zdrente" 

Dac6 ai putină piele pe fată o 
vei face. Iar dacă nici acum nu 
Intelegi apoi - ni-se pare. d~ ordinul 
allora vei pleca. 

Altul. pe nume Sovra Ca ba, are 
o gurll. cât o şură. Ne- am cunoscui 
oameni de treabă, insii vedem că 

baci Sovrft'; incepe să lanseze .. 
minciuni pe socofeah noastr8, 
(Ştie el de cazul dela Igdş). Ne 
pare rău că tocmai acum pe Cră" 
clun, Irebuie să amintim de unele 
aventuri ce le, a ~ avui cu câteva 
znalci. mal pela Sânnicolau,· mai 
pela [griş, Arad şi NAdlac chiar. 

~ ....................................................................................... :eetC::::::::~ care după cum ce vede, I·au costa' 

~r:··FiiA·N·CISC····G·ARTN·E·R····················- "i~ ~:!!' n~ul~~e~~i~c:ă~o::: •.• ~r~hc~:: 
:: :: dU fiind tlslfel nevoI' să·şl aren-
:: fII b'l :: de~e .,ceV8" pământ, ba unii spun, ii sculptor ~i tâmplar, 1.:xecutâ tot ~ u de mo le, :: 
• T •• că 8 şi vândut ceva - Vezi "bael :! vitrinf'. !tH:ru de c!2dire şi tâmplărie, dUo şi prompt :: Sovrii" ce fac mUterile 1 Hiaba le 
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ROl'tIANll 
Produsele Brânzăriei româneşti 

.. ' A.IIOMA T" o ~ 
" l . "1 d l' d sunt unicele în România premiate a toate expozlţU e cu me a la e aur. 

Consumaţi specialităţile noastre, ca vestitu~ ROQUEFORT 
'l~ Kg. dela 25 la 62 Lei, Capval de PAR~A del.a Lei ?S .. Caşcaval G!ec~sc 
dela 20 Lei, Telemea de toamnă dela 12, Pastrama .de, ~asca _d~l~ 25 Lei, ,LIp
tau de iarnă dela 13 Lei '1. Kgr. Şi multe alte speclabtaţl, gaSiti la d~tad cu 
preţurile de angro, ,,1'WO~,1;, r" r ... eI. i\l.,n',Arad, _Calea Ba~a!ulul ~r._3 

_~_"""A'" %se ....... , ,. • • .411$1 r Ub a., 

De să.-Lălori: 
Peşte viu din Dunăre şi Mureş, icre proaspete! -
negre şi de Manciuria. Tot felul de vanatJ apoi 
brânzeturi, ghiudeo, pastrarnă şi telemea la 

I O S 1 F C O H N Arad, .I!Il~I~:;:;an~e Llserlt.8 

Nici peste persoana (fn)amtculul 
nostru, DT. Bujna, nu putem trece. 
cu toale că am ,rea să I lăsăm ,să 
mânânce sănătos "colacul de cră
ciun". Prea a făcul.Q lată la Arad 
cu .seslreleu

• A adus aproape 
nu 1'11'11 muieri la infrunlrea jpternafjo
"el Iărăniştilor. Nu ştiam că sode
Idlee • Sokol~' este inregimentaiă 
intr'un partid cu tendentie comuniste. 
O văzurăm Însă acum 1 • • . 

Ar mai fi ei multi de ~ "periatCl
, 

dar ne oprim aici, urmând să-i 
scuturam in alte numere. Celorlaltit 

le dorim .Sărbătorl Fericite [-

il ajută .. 
- Ioane ce faci 1 
- Nimic. 
- Dar tu Nicuşor 

Ajut lui ... Ion, 'Utilizati Uzinele municipiului la lucrările ode apaduct. 
\ 

\ 

\. 
\ 

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

• 
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Maxime şi cugetări 

- Soartea omului: a lucra tot 
timpul vietH, pentru a avea din ce 
trăi şi a,şi perde viata câştigând 
să nu moară. 

- Nu Soartea, nd suntem le
gaţi la ochi. 

- Nu ştim relele cari ne ame· 
niotă şi uitam cele trecute; numai 
astfel putem suporta prezenlu l, la 
care când ne gândim e trecut. 

- Regretul cel mai mare tn 
momentul mortii este că murim 
fară să ştim de ce am trăit. 

- Să nu aşteptam un al do;:~a 
Mesia. DumnEZeu nu va mai r~'veni 
pe pământ. E aici deja, aki a fost 
va fi intotdeauna, nu l·a părăsit 
niciodată. 

- Dacă Dumnezeu a ştiut c.rea 
ingerii, de ce a mai făcut şi pe om? 

- Ll baza tuturor actelor noastre 
este, nu ştiu ce graba febrilă, 
par'eă am fi grăbiti să slârşim, 
pentru a merge - unde? 

- Dumnezeu este nemărgInit d.e 
bun. ne invală religia. Dar EI a 
creat lumea care e rea. Cum 1 
Pentru ce? Iată ceva ce nici odată 
nu va Il eKp1icat, ce nici o inteli· 
gentă omenească n'are Să intd::agă 
vreodată. 

- CredeU că Dumnezeu trebue 
să vorbească pentru a fi inteles? 
că Ei ascultă desvinovătirile noastre 
şi ne judecă in 1 mba noastră? Să 
ni- L ine hipuim, să nu L judecăm 
după ceace suntem no;. 

Traducere din M. Mat tI rllnk. 

fDMU~~ "mOi 
ARAD 
Strada Ml1di,eşti No. 46 

FARICĂ DE ROTI 
DINTATE 

Să le dea oapoi Întâi 

Un cunoscut ziarist minorItar, 
evreu. a voit ~ă freacă la creşti
nism. In acest scop, s' li pr?zenfat 
la un preot reformat din Arad cu 
rugămintea: 

- PărintE', aş vrea să trec la 
religia reformata şi'n acest scop 
Vă rog să-mi dElfi câtev.~ cârii ca 
să'nvat dogmele bisericii dvs. . 

- Eu vă dau foarle bucura 3 -
răspunse preotul - dar intâi vă 
rog să restituiU cărtile luate 
dela pH:otul cato:k!. 

~ofetăriD S U ~ I U 
s' iII lDul.. in 

Plata A .raID lanc::u 16. 

Bravo! 

~ 
Iacă pă minie mai gios subscrisu luăn 1· 

Nojiţă mor dus păcacile mele şi opinşzle şie' ,1 

Zie spurce la Şoftonia aşi dara aproapie /li
Arad acio In belltoarta şeia marIe Inge taie 
ma1hale şi tie duşie camla la Bfci să mânşe 
mmţî carnii Apu umblând pacolo mo rupt I 
foame şi mam băgat in birt ia Chlşin şam 
şierut /le mâncare şi ge băutură Apu o zÎs 
Chlşin aş!eia că num dă mmic până nu plă 

cese bani gios namce Ho mă dapu şio hi asia şi dăi io şi 
spusăi birtaşului caşe n'am mai pălit pă nicar; pă înge am 
umblat Apu mo spus birlaşu că o avut ca costoş nişce domni 
gin Arad şi gin Nddlac domni ge C1şeia cari ceujărăsc marhă 
şi le taie la beliioare la Şolr.Jma. Apu domni ăşcia or mân· 
cat şor băut şe Lea trebuit gin birt vreme gi 6 Săptămâni şi 
doauă zilre E numa când a fost gi plat.J or plăcit ii oare
cum mâncare da gi bautură sor făcut că nu aud aşe că bir, 
laşu o rămas gi pagubă cu băutura băută gi unu carie iera 
să fie şi abligat şÎ gi unu carie o lost solgabirău şi gi alţi. 
Faină domni să rămână getori la birt şi încă pă vinars pă 
VIn şi pă sodă !voa apu să mai zÎcă şrneva că nui bine să 
fl domn: Ba Ii. .. tui creanga ii gi domnie că mcnşi şi bei şi 
nu plăceşci la n'me. 

Dopu să lăs aşeia că tumna im adusă doamna lu dom· 
nu derector vo doi deti ge vinars Re prunie şon md~r gi 
cârnat· Apu iacă încm cu voi şi vă zic Gicât să muriţi voi 
mai binie să trăiesc io. Apu naşcirea lui Crisfos să vă luz 
gi folos că la corindat nu mă poei duşie la tali 

Nasul La şcoală 

Al vostru 
lulin Nomă 

Printr'o întâmplare banală - ca 
toate intâmplările - o fală a cu
noscut un băiat admirabil şi - vă 
rugă;n siÎ nu vă mirati 1 virgin la 
25 ani. 

Profesorul: Ţi.am explicat acum, 
Dorel, cum se fabrică bricegele. 
Să,mi spui acum care este partea 
cea mai intrebuinlată. dela un brio 
ceag 1 

Despre cunoştinta aceasta a pus 
in curent şi pe una dintre prietene. 
le ei. 

- Dragă e un băiat admirabil 
din toate punctele de vedere şl~
aş lua de bărbat dacă. n'ar avea 
nasul prea mare 1 

(Mărturisim. cii noi care I Cuno· 
aşlem bine~ nu i-am observai acest 
defectl). 

DareI: hm __ hm __ _ 
Profesorul: Să,U ajut. Gândeş!e 

te: care o foloseşte tatăl tău mai 
des? 

Dorel: Da L_ Sfredelul de scos 
dopul dela sdicle 1 

Contra plIulelor 
- Nu vii servili cu o ciorchină 

de strugure Domnule 1 
- Mulţumesc, nu iau vin sub for

mă de pilule. 
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•• 
Biei se găseşte fol felul de 
prăjituri, zilnic proaspete, de 
cele mai bune calităli şj pur· 
cei de griliaş pentru Anul Nou. 
Pret moderat. S2rviciu prompt 

Afinitate? 
Sâl1Ciil6 s'a judecat procesul CE.

ior 11 co,r.unişti d_ti iil judecoU 
pentru:ă au adunat bani pentru 
comunşlU sţanioli. 

••• , ...... ~ ........................ E~.i 
O coinJdentă, de ~igur nded ii8, 

şi care a produs mu:.:! nedumtr ri, 
a fost Inşirulre a in rândurile apără
torilor evrei a advoc, t:~or Dr. 
Grl goroviiu - cel ce-a v:zi of 
RU~;la Sovietică - şi Dr. Barb:" 
arnb I m"mbri ai p3rt'dului nationJ
tărănu;c! 

[:

EL MAI PRETIOS ŞI DURA.' ========= 
BIL - O STOFĂ BUNĂ DELA II E ~ IN O' 
POSTĂVĂRIA ' 11' R, • 
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A fost semnat sau nu? \('1 
Repor:ajele noasre in cheS~MI!I" Ta 

cartdui dintre cine~6tcgrafeie ~. li! 
mu:ele şi .(orso· 'u a' .. t d~ru: A 
să IămHea_că opinia publică asupra.. şi. 
profitu'ui pe care l-t avut OT6ŞU\ 

Ca un ecou 'al ceJr scrise de 
de noi, ni s'a spus, că ~c LI prm 
C. re sta constituit (art LI d ntre 
oraş şi "Corso" n'a fosl semnat 
d~ n.ci una d,nlre părji. Cu alte cu· 
v.'nt" s'a f. lucrat pe cuvâr,t!. Las 

In1r, bam - ră~pu"s Ş'Ju cO nu a:ă 
vom pr:m ! - e p05ibil un - lucru' z I 
ca as:a când e vorb.i de b6n1 pub· ' 
lic ? 

Insomnie 
De ( 
10 
Vrea 

. Vineri, aşteptând să i vină rândul aci! 
la pledoarie, un avocat se plângea: ~ ... 

- Azi noapte n'am dormit de loc. ra. 
- Suferi de Însomnle? - intre· f 

bii un Bitul. OI 
- Eu nu, d6L_ dar băiatul.meuL iJ ~ 

ârlt De ce se tente? gir 
Un functionar delft unul din aulo. ş~oa 

rltă1ile aşezate în Palatul Domenil- ŞI r 
lor, se plângea unul coleg: 'se: 

- Nevasta m'a amenntal că mi 
intentează proces de divorl 

- Fleac, nu dispera, femeile ,or. 
besc multe, dar niciodată nu file r,til ceiace spun. __ 

- Păi tocmai d t x .e! e as II ma tem . si 
şi eu L_ 

La Tribunal 
u i~ 
edal 

. IIă 
Judecătorul: Eşti acuzat că- ei SigllT, 

tinut un tripou de jocuri hazarde. 
Acuzatul: Nu domnule Judece' 

tor, 8 fost o . agentie de căsătorie I~ 
Judecătoru.l: Păi, lot un drac e! apt, 

~v&KR4() 
4;-~ ARAD. ~< 

," 
MAGAZIN DE 

EXQUISITE 

FONDAT 1883. 
ClI -------r.. ved • 

Dacă nu pORte altfel !-
61 I 

Unul, decând nu mai face cu~ Il! r~1 
îşi petrece noptile prin crâşme, i aneJ 
În fiecare Sâmbătă seara face ' 
te-o plimbare pe dinaintea ca: 
fostei sale simpatii căreia ii dă ~ num 
renadă __ Dar fate nu t primeşte s is 
renada. Aluncl tinarul nostru ple «;e: 

. inJurând, apoi porându 1 rău, tot 1 ' 

spune: 
- Săraca fată, nu mi.a pri, 

se renada pentru că n'a avut ch~ Vin 
riie J Poe 

fin 
Calendarul ilustrat se ! 

A apărut "Calendarul Ilust~o. E) 
pe anul 1937_ Cuprinde o mul~ 
de vederi din oraş şi judel, Il 

material foarte Interesent. 
Se vinde pesle totI a1âl In OI 

cât şi la sate ! 

Pretenţios 

Un simpaUc abonat ne Aerle 
nu·i mai trimitem "Bravo· la 
resa unde l's'a trimis, pentru căi 
mutal de acolo de_ două luni! 

Vezi domnule abonat, nu pu, 
scrie Imediet că te al mutat, ~~, 
pa două luni, cii de. nu suntem .. 
citori sau vrăjitori ca să şUm 
le muti mola 1._ 

I 
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Ca În Ti:dtă 
\Crăciun 

B ra v o J Pag. 5 

\ Ta unui cunoscut inteleclual 
JJtale a sosit Marti dimlne· 
Arad. Toată inaintf'3 de 

. şi-a petrecut o prin diferite 
iil!! de prin care ~'a încărcat 
'multime d~ pachf>tE!. Pe la 

&tale, a luat un Ta xilIletru 
dus la lo':uinţl ginerului sau. 
a pJş:ii ş'a dit j.y'i din ma

apoi se "dresa ş(;h.~ruiui: 
LaS in maşină pai h,~te!e aCt:s, 

î:ă În cinci minute nu mă 
. z, h! rog se aduci parho:tele 

Răutăţi 
O·lui SlISU Nicoară. 

Cdndcd"tat', 111 fundul sălii, 
OfJedeam pe-una cum sburdă ... 
Ar fi dat ",uit să te-aud6,
Sigur •.. fiindcă era surdă. 

O·lui 02tav Dessila 

1n spital~ nu e loc 
Padellţi-s "'tllţi, o ciurdă 
A scos Dessila inc' o carte 
Şi ce; ce tiU cetit-o "turbă". 

R, OOROAN. 

t\'o 13 

In seara de Ajun solul - unul 
darnic - soseşte acasâ încărcat de 
pachete. So!ia.j sare de gât şi după 
ce.j pupă pe ambii obrajI. se apucă 
să numere pachtfde. La sfârşit 
(xcIarnă: 

- Vai ce nenorocire! Sunt exact 
treisprezece! 

- Ai dreptate - răspunse totul 
- tl'ebui~ 51 trimitem unul Înapoi! •.. 

- A, nu - replică sOfia - mai 
bine da.-mi o mie de lei ca să fie, 
patn'sprezece cE:douri! 

Moştenire 

lntr'un cerc de medici şi intelec
tuali locali se discuta de~pre me· 
dicină şi cineva a pus prob:ema: 

- Ce a moştenit mpdicina mo
dernă dela mt'dicina egipteană? 

Un medic incepu: 
- Taina m, dicamenfelor cu cari 

egiptenii şi Îmbâlsămau mortii n'a 
fost dr-scoperită ... Noi am moştenit 
doar ideii/ ... 

" De ce asIa? ~ I~î permisă 
! o intrebare. 
Vreau sa văd cum sunt pri
aca nu aduc nici Un fel de 
! .• ră~p'l[H~ s..Hcetstic pOl' 

r3. 

iF. nÂl\1 PE l.. , 

- Prob:ema nu·j aşI comp~icată 
cum va'nchlpuifl - reiuă altul -
pentm că la urma urmei, medicina 
moderna a moştEnit de:a egipteni 
un lurru (oarle simplu şi ex!r(m 
de uiti 1... 

- C'Ire? - într.;blră toti în cor. 
- Ace] medicament dtin şi util 

numit p~ram!don. 

I croitor pentru domni. llIare I 
asortitnel1.t de stofe moderlle 

I A.RAI), Str. Alexalldri NOe 51 
• _ D 

Cadou scotian 
j08 

iJ şi ging..lş] b:ondă nu de 
ârl!ata, Îlllalnindu se cu ide
ginga~3 şi buna fostă col€· • 1, • 

După cum desigur se ştie t S(O~ 
tien i sunt e{:i mal sgârcifi oameni. 
Dar ct>iace nu se ştie e:te că seo
tienii în seara de ajun joaca şah 
conform traditiilor lor. i\O~la şi pillavragind di'spre 

şi mărunte, la un moment 
;se: 
i că prietenul meu m'a să
frupte s'În timp C{ aşi apa

ie pe pielea mea parfumată 
s: .In f€iul ace~ta tin să 
nt:mentele mele nob I~ pen

"HOMtOllliO" s. n. H. 
Intr'o a:,tfd de seară, fata juca 

cu feciorul o partidă de ş"h foarie 
inter€santa. pe care ftc'ciorul o p:erdu. 
Ca să-şi mângăie h:cioruJ ii ZiS~: 

- Nu te supâra... drept cadou 
de Crăciun. în Dartlda următoare, 
iji dau ... un caII 

_17 a a 

:e! 
. şi fu ce-ai răspuns? 

Depozit de zahăr 
A 

u i-am răspuns că frumoa
edaraHe este pentru- mine 

In engros S'a deschis măcdârla 

Andrei Soltesz !tă.-. 
igur, fu o prefera! ceva n-ai 

ARAD, Piaţa Avram Iancu Nu. 9. Telefon No. 59. 

• 
i&iJ§i§ , , 

BARANYI croitor 

c vinde carne de vită şi de porc 
zilnic proaspătă şi purcei de 
Anul Nou. Serviciu prompt. Rog 

sprijinul ono public. 

A RAD, Str. Met1anu 16. 

................... 
api, Svelere, Pulouvere I 

I Mănuşi, şi alte tri- .A 
It·. cotage cumpăraţi la • w m=-= sua 

A.rac:l, Str. BrAtlanu I1 I L11'1Qă farmaci:t ArtQh:!. 
MA I 
• B ci r s O n y! Ai au:dt că ••• 1 

~ I - Baronul din Bârsa vacanta 
AD, Piaţa Avram' Iancu. de trăciun şi-o va petrece În nou] pa. 

Imbru la Soc. Inlesnirea. I laf pe care l'a ciadit in toamnă, 
......... __ ••••• invitând şi pe candidatul la însu· 
I rătoare? 

I redactiei - Cei doi nedespărtiti , venind 
R. p, 50.- Credem ci avem dEla Musteştl Il Almaş, au căzut 
să swelectlOnăm .. maferial~l, in fundul părâului, gata gafa să 

tilllci va rugăm sa treceti In murdarească pretocoa!ele satului. 
Ir.oslru L_ In ce priveşte ame· - Subprimarul din Radeşti nu 
~ CII sistarea abonamenlelor, mai b<!a nimic afară de apă? 

~
Yedeu de aUU, că la noi nu - Icu a voit să facă vânătoare 
! - Au lost ei altii mal dă· d3 iepud cu armă de fulei? 
,âl mata şi tot la punctul ~- Primarul dm Radeşti a inter. 
!U rămas! venit la el insuşi pen1ru ca fiecare 
~anehel - AUaUă de anul locuitor să primească 20 m. st. 
i ]emne? (Dacă mai iaci o minune 
• 1 lrdild - A sosif târziu C1l a ~ta domnule primar. iti zicem 

le B ''') I numarul trecut. Admis lot l' ra vo. . 
~crjs. Însă ne reservam drep- - So~ietatea din Vata in fiecare 
II selecliona şi prelucra - lună abzice angajatilor de câte trei 
~ - materialul. ori şi 'apoi le face câte·o "vizită'! 

la domiciliu, după care urmează im-
....... ----------. păcarea? 

Vin bun ,i gustos de t -Victoruf din Vafa deşi e ne-
Podgorie şi rachiu căjit, totuşi aştt>apU cu încredere 
fin din cazanul mic deschiderea sezonu:ui viitor? 
se găseşte la Firma - La Şlria, din initiativă şi prin 

'.EXA NOR U ,concursul unei cucoane cu un fel 

QUIRINI 
de prăvălie, a luat fiinfăo casă de 
randez-vQus? 

priehl' de vie. ARAD, ,. - Unul din Mâica, mic al naibii, 
N. Filipescw 16. face grozav pe şeful de un tImp 
...... -_ __. incoace şi - vorba unuia - el 

li...... REGELE 
OC01ATEI 
le găsesc diferite Lo ... -
~o.ne şi c:lo«:ol._" d. 
.. e.hllillie PRET EFTlN. 
i\ R ,\ D. Sir. ,".,tl ... v. 

habar n'are de şefie? 
- Duduia din Sân~colaul Mic 

refuză pe capete pe cei cari-i cer 
mâna? (la urmă: cine alege cu
lege !) 

- Un tânăr din Arad care mer· 
ge cu birja la biserica şj·a părăsit 
dragostea veche şi s'a indrăgostit 
de-o jidovoaică ? 

'l'ârg ieftin de Crăciun 
în stofe pentru doamne şi pentru domni. Duflinuri şi flanele, 

la FffiMA 

Ackerl11aun şi IIiibner 
AR.lD, Bul. Regele Ferdfnand 2S 

Atentiune! 
Cereti numai ciorapi "Adesgo" 
Specialt No. 48, 54. 57, No. 50 Mătasă naturală . 

Soluţia . I 

MEI S L & A O L E R Peşf,}le din D"năre a început să 
M .. d s~ada, adică inmultirea să fje in 

agazjn de palărif e modă proporţie mai mka decât cantitatea 
bărbătească pescUlta. Pentru a evita disparitia 
A RAD. ~ totală, ministerul agricul1urii şi do-

-Bulevardul Regina MarJIl No. 24- meniilor de care apartm peşti;. a 

Paho.ooe de iarnă pentru birbaţi şi 
băieţi precum paltoane pentru femei 
şi pentru fete se pot cumpăra cu preţ 

efti n LA FlRMA 

M L·" " arc::o an 
Arad, in spatele teatru.lui 

PIătibile in rate lunare 
cu cartea delll Mercur 

A bon ati "B r a v o" 

oprit pescUitul pentru mai mult 
timp, 

- Solutia aceasta este ineficace, 
- ne spunea mai zjiele trecute un 
di5tlns Intelectual ară dan. 

- Şi care ar fj după dV3, solu
tia menită să păstrfze şi să tnmul •. 
tească peştele in Dunăre? 

- Cred - a venit răspunsul -
că cel mai nimerit lucru pentru in
multirea pe,tIlor, ar fi vărsarea 
ntrt>fgei căi a Victoriei in Dunăre I 

Redacpa nu 1. in ClonsJde
rare nid o Clorespoden,'" 1rI
... ls. ne.seDlloaIA. 

t 

it 
1 

j 1: 

, 
. ; . ) 
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D.i.. realixăr.ile 
uzinei. de apă a oraşului Păpuşi 
- (;e s'a făc::ul dela unire inc::oac::el" - şi articole cosmetice 

cel mai ieftin la 
La preluarea imperiului, uzina de 

apă construită in anul 1894/95 avea 
o retea de conducte principale de 
34,266 m. lungIme conducte cari 
loate 8U fosl aşezate cu ocaziunea 
construirii uzinei de apă de însăşi 
concesiona uzinei Aceste con 
ducle au fo~t aşezate in străzile 
principale din centrul ora,ului şi În 
partea locuită, natural, de unguri şi 
evreI. Cartierele locuite de romAni 
(Pârneava, Şega) n'au avut parte de 
serviciile apaduclului şi abia după 
preluarea imperiului o parte a stră
zilor din cartierul Pârneava au fost 
inzestrare cu conducte principale 
de alimentare. in celela:te cartiere 
periferice ilie oraşului sondându se 
puturi adânci caphmte de apă pen
tru alimenbtrea populaliei ('u apă 
corespunzătoare prescripjiunilor legii 

puJaffunii, 8 făcut cele mai mari 
sacrificii posibile, dalorile cărora 
Aradul dispune astăzi de uzină de 
apă de care putine se găsesc in 
cele mal mari centre ale străină· 
tătii. Parfumeria 

Despre celelalte ramuri de acfi. 
ivfate ale uzlnelor municipluluf, ne 
vom ocupa in viitor. 

Arad, Strada Alexandri No. 1. 

sani1are. 
Pe lângă inzestrare Cu conducte 

de apă a acestor sirbi, cu popu
latie românească in uUmii ani ad
minislrat'a oraşului Arad a trebuit 
să se Îngrijească şi de apaducful 
in noile cartiere infiintate, cartiere 
mari cu străzi multe şi care reda· 
mă cons!derabile inveslilif. 

Pentru a evidenf!a activitatea uzi· 
nei de apă, mentionăm că in CInul 
1918 lungimea 10tală a conductelor 
principale de apă a [ost de 34266 
metri, aceste au astăzi o lungime 
de 49 995 metri, ceiace Înseamnă 
că dela prellJarea imperiului 5'0 

executat 15.769 metri de conducte, 
ceiace reprezintă circa 50 procente 
din lolalul primit la preluarea Impe
riului. 

Daf p.Q numai la atâta se reduc 
~iI1vestîjluhUe ce s'au făcui in vede
rea alimentării cu apă .. Aradului, 
Nu numai presa arădană dar apro
ape toale cotidianele din Capitală 
s'au ocupat la timpul său de ali
menlarea cu apă a Aradului. adu
când tel de fel de critici sltualiunii 
in ceiace priveşte calitatea apel, 
deşi situatia de atunci, căreia i s'au 
adus acele critici justificate, nu se 
poate imputa nouel admfnistratll de 
după 1918, căci ea aşa .. fost moş-
tenită. 

IncepAnd cu anul 1931, chestiu 
nea apel a fost supusă unui studiu 
amanuntit şi in urma diferitelor ex
perimentari făcute de dire dlrec
Uunea uzlnetor. in anul 1932, au 
fost întocmile planurile de refacere 
ale uzinei şi după aprobarea lor 
de cilre lorurlle competeme, luc
rărlle au fost începute In acelaş 
an, - 1932, - astfel că 18 25 
Marile 1934, a fost pusă În functi
une nOU8 uzină, construită pentru 
un debil de 16000 melri cubl. apă 
la 24 ore, fală de debilul initial de 
circa 1200 metri cubi. penlru care 
uxina se coostrul.;e In anul 1895. 
de dtre casa engleză A.I. Mayer. 

·fIr 

RADIO TELEFUNKEN 
CELE MAI BUNE APARATE 

DELA 6000-32000 LEI 
se pot procura in cele mai favorabile conditiuni de plat! la 

R A O I O - L U X~ 
HERMANN 5 C HUL LE RAR A D 

magazin de articole electrice 8-dul Reg. Ferdinan 17 Tel. 643 
.: as ., A $ cA ...... II.·'.., 'a"'" ' .. M' ... M .. nun, 

Incercaţi şi va veţi convinge 1 
La Cârnăţătoria şi Măcelăria 

RUDOLF KRIESZEL 
AAD, Str. Eminescu No. 19 . 

se află specialităţi de prima calitate de mezeluri, carne afumată, 
slănină şi carne proaspătă. Serviciu prompt. 

eeaH •• A.... .... .... .eee .. • •• • .#te' re e • 

Farmacia Dr. Kârpâti 
Mare depozit de medicamente indigene şi străine 

ARAD, Bulevardul Regele Ferdinand 62. 
.... -, ~ .' 

,... . ~ ~ r..... _ ._ - .. __; ~ ... ~. _~ ~ 

Ladislau Liczk6 
Lăcătuş de mobile şi de Clădire. 

Str. Conslstorulul No. tI. A rad Toate lucrările precum şI Instala-
flunile au fosl executate după pro, !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
eclele inlocmlle de direcjlune. ma· . 
feriale ,i mână de lucru, exclusiv .... U SO§ ••• 
din tară, neimportând nimIc din " 
streinăhtle. Pentru t08te aceste luc- aparalele de radio 
riri s'au investlt in anii 1932. 1933 cele lrDai lrDoderne, 

Vreti f:opll , 

BurJacii din Arad, 
posibilitatea de a se Că· .. al 
mai cu seamă aceia de 
copii, nu trebue sa disperf 
oarece un magaz·n din Ara~ şa~ 
tă : 7 i , 

~Săptămână eftină de co, ; ea , es, 
Deci, copii buni şi Iru cei 

puteti cumpăra cu preturi Nal 
°t să 

.................... 
: F. Pancovi 
~ Magazin de mobi 

• 
P ... ţ e!lin ,i 1. te SI 

Lucru ,. Ia coma de o 

~ A ... d, Str. Clo,el că 
.................... 'Iu 

o sol 

M.ue asortiment de jucârii, . 
cărucioare de papuşi, cai de I 
auto. biciclete etc. gramafoane.", 
ci.rucioare de copii. scaune de 
unelte de c.ilatorit. poşete şi aJt~ • 
furi de piele cu preţul cel m~ ira, 
se pot cumpara la FIRMA lioŞj 

IUIlIU H t fi (D~ ~~J 
A RAD, Bulevardul Regina)· e~ 

----__ 1"", Cu 
IIW__ avel 

'

1 De CrAciun şi Anul ~Ie ( 
lac. 

cel mai bun, sti 

,,~OODgrat!Ua PrornD~t~ 
. '. ARAD, Strada Cloşca No. 1, ~ 

Alexandri No. 1, Strada Savi F e on 
No. 168. Strada Sarmisegetuu: unei. 

şi in comuna Şeitin, şi Sj 

.. ------... ve ac o mut 
Articole de sUclărle o mei 

incadrărI de TabloUl: barE 

1. "CU lJBU ~~ 
·1 A RAD, ~e~ 

rad o 

8du • Rfg ferdiJ'lud ~sci 
UI 

_________ ..,tomul 

ple • 
apare în fiecare !ititi ( 

..--------------~~! invit 

,1 1934 suma de 5.632356 lei. 
cal pri.esle numărul abonatilor, lrDodel 193~, seria I Redacţia şi adminiStrl 

el este astAzi 2300, ·fată de numi- Kapsch, Standard, Eumig. Mi. ARAD; Bdul Carol Nn 
rul de 1525 din 1918. nerva, Radione,lngelen,. Orion ABONAMENTE: 

Datele de mal sus sunt conclu- în mare asortiment, cu preţuri In 01''': 150 lei an~ 
dente pentru C8 să se ev:dentleze, extrem de ieftine şi în condi· In judeţ: 120 lei an1.ll' 'tura 
că, cu toale greutAtile materia e de S· - d H • r" ) ţiuni de plată avantajoase, - Pentru: iDltituţiuni publicc,iau II 
dupi risbolu, admlnfstratla munlcf· 19lsmun ammer ŞI IU in rate. Expoziţie permanentă. ~m=:di~~~lei HUli 

Pn.i~UI~W~A~r~8d~,~ac~o~r~d~an~d~CU~V~e~n~"~ă~f~m~-~L;ft~Rft~D~t~B~UI~.~R~e:ge;le~f~er~d;.fn~D~nd~n:O~.~2~7~-~~~d~e~ap~ar~a~te~d~e~ra.di~·~~~ .. ~JBr ................ ~~i~ tort6ntă a ellmenlărff cu apă 8 pa. 
(i)0 Tiparul Tipografiei .Diecezane41 Institut de Arte aralice, Arad 
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