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Invierea Mânlll.lforului, petrecută 
ap,oape două mIi de ani,o$a 

a fost spusa de proroci, este 
v.MI'''rl'''' de intreaga creşttndtatt. 

sdrbdlOQrea se Ilne T!llmal la 
1 se manlftstd prin îmbuiba

txtuÎoard. prin eht/laiaM ca 
bogatd şi scumţă. se arată 
prm ceremonii stralucitoare. 

Reportaj pascal 
'- CAteva cIocniri ş. o armonie -

In lond goalt, lipsite de orice 
de credtn(d sau suflet. 0,1, 

. . Invierit, ala tum. t conceput 
:n1.tfp,efat de biserică, nu t acesla, 
, a sătbdtori .. truptştt- - "rln 

şi pldceri fizice ~ Invierea. 
demn de om, care are şi suf-

II/plerea trtbuie seJ fle de ordm 
şi ta trebatt să fie o In

Il sufletului. Az'. insd. ~prob
fiU se mat pune in felul acesta •. 
sa se mal gândească la suflet, 
CII 10ţl1 ;Ilcdm o comfdie. tra
prin meschlmjrta ei'i Mai 
fi azi vorba de o Inviere 

P Vă lItli I!,dbl sa rds
CII un nu calteorlc şi enu· 
toate aceste, tocmai acum, 

UmplU/it grozav de goale de 
suflet, lnvltrea sullttească este 
Ilecesard decât orJcdnd. Şi 

in degringolada şi haosul 
/lume al vieţii ce o ttdim, tre
t necesar ca sufletele noas/r., 
acum. îndepdrtate de bistrlcd, 

ca o corabIe jard ci1rmd, 
aplopJe de Mântaito, şi sa 
- latăş! - in Inllltrta LII.I 

feirwlerea noastrd Vom lua 
pulere noua de vla/d, munca 

va avea iaraş un scop şi 

noastre un tel /. .. 

Sărbatoarea Invierii Domnului, eate pri
lej de neţirmulti bucurie pentru drept 
credincioşi. 

Slujbaşii - rotite ale maşillăriei Sta. 
tului - SI bucuri de cele cinci zile de 
binemeritati odihnă, comercianţii sunt bu
curoti că ţinând prăvăliile închise, mai 
pot economisi, şi ei un ban. doi, pe care 
l·ar pierde in vân:are, tar noi, roboţii 
condei-ului ironic, suntem multumiti că 
până peste o săptămâni nu mai bârfim 
pe nimeni (dar ne bârfesc cetitorii) 

Evenimentul pascal eale subliniat prin 
ciocnirea ouMor, obiceiu moştenit din 
moşi strămoşi. 

CoDae:vcnţl obîceiului, UJ4ii arădanl, 
au ţinut fie o si ciocnească t fie să •• 
ciocnească. 

In primul rând, marele logofăt al cui
turU ari dane, simpaticul şi rotofeluI Po
pita, a ciocnit nişte ouă ClI d. Or. Lazar 
Nlchi. cu d. Eugen Jac şi cu d. Iosif 
Vulpe. 

In urma ciocnirii efa cât pe aici să 
se întindă un Chefuleţ, daci atmosfera 
n'ar fi devenit pestilenţială. 

.•. Ouăle amicului nostru Popiţa erau 
literalmente cloci", fapt care in loc să .•• 
fortifice relaţiile dintre ei le.a Înrăutăţit 
şi mai mult. 

Cam la fel a piţit·o şi d. Dunca cer
berul finanţelor municipale, care insi. 
fost mai şmecher reuşind ai spargă ouăle 
d·lor Pişt.l Olariu şi laDo" Belzovan. 

O. DUIlCII, dintr'un. exagerat spirit de 
economie, a roşit un ou de lemn, cu 
care a făoot .. , figura amicilor sii. 

In viata politică ciocnirile, n'au fost 
frecvente. 

Doar d. Ion Bogdan, tribunul dela 
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Myo. 

Josă~l, in stare de compleetă trezie s'a 
ciocnit cu apa dintr'un şanţ, iar d. l>r. 
Petica PetrUa, cu Dr. AuguBti Luar. 
RHultatul acestei ultime cio~iri, ne·a 
rămaa necunoscut, din cauza disoreţiei 

combatantilot. 
Dr. George Henţiu, celebrul orator 

ineean, bazat pe zicala "şapte C!ÎeI; î" 
pjqtl4.i de araM4 are r01Hântd" .'. 
ciocnit cu organizaţia locali a partidului 
liberal. 

Ciocnirea a fost atât de violenta încât 
dr. Hlnţiu se afli fi acum în... cele 
patru vânturi demagogice ne,tiind în care 
euib al democraţiei ai pună ouăle poli
tice avariate. 

D. Atanasie Cioculescu, volubilul ani. 
mator de coruri aridane, s'. ciocnit vio
lent în Re major cu dr. StoindCU. ln
tervenind un gardian dela "paza de 
noapte" ".armonia a putut ti restabilltă. 

Beligeranţii, într'un glas de profund 
bas au cântat, aub conducerea d-lui 
Ageu Sever: 

Pe p4m4Ht J~e şi între oRmeni 
bUHăvoi,.e. 

Nu putem trece cu vederea nICI In· 

teresantt ciocnire dintre_ ancestrala DO 

astri cuno,tlinti Gyurca Pârneveanu şi 
telefonul automat. 

Nici astăzi, amicul nostru nu şi poate 
explica .,misterulG automatului şi dis-

paritie enervantelor dudui d.Ia poati. 
Apropos de POstă. Vechiul pilon al 

. Podgoriei - cr.cf că aţi bănuit d·i 
vorba despre d. Nedela - în urma 
unei violente vArsAri cauzată do o cioc
nire cu prea mult • şnaPI- s'. hotărât 
să renunţe POUl toujours la sângele lui 
Christ !fi la oeJeJaJte "ape tari". 

Speriaţi de această sumbră perspec
tivi, podgoreaii au trimis O cfelegatie la 
d Nedela. Delegaţia a avut insi SW" 

priza să se ciocncasci de incăpaţinarea 
amicului nostru, admlrabU secondat de 
Ironică Manea. 

lati deci câteva cioonJri si .venimentc 
pascale Unii vor zice ci sunt firi im
portanţă. O fi ,i cum zic ei, dar ce 
suntem noi de vini, dacă aJtele nu 
sunt? 

Iar vorba aia "elin burti - u'am ,rut 
să scoatem, pentrucă ia totdeauna n.-a 
foat drag principiul: ironie bazati pe 
adevăr. 

Iată dece Ilo' am inventat, ci ne-am" 
menţinut cu toate infJoriturile stiliaticc, 
în cadrul Ullor adevăruri ce nu pot fi 
desminţite. 

Cui vrea să ne creadă ii spunem ua 
creştinesc .Hristol a înviat- iar acelora 
cari zâmbesc pe sub mustaţi şi printre 
dinţi murmură un cinic "Zexe", le urim 
să__ pască Bănatoşi Mitică Bârfe$CN 

.... *. ,.. ' ...... ... , .... -....... .. 
Dela lu.ue adunate ..• 

Iată-ne cu tocul ill mână o încer
când să schIţăm câteva intâmplări 
hazlli pentru numărul de PaşTI al 
ace"fUi ziar. 

Dar muza - fiind de genul fe
meni". şi deci, prin definitie, foarte 
capricioasa - Işi creiaza amuzar· 
mente departe de casa noastră. 

Am implorat-o de câteva ori să 
nu ne lase blltă tocmai de sărbă
tor;, d.if fa na ne-a <ascultat ruga, 
ne-a trOltat cu indef~renta, şi ca să 
ne facă in ciudă, s'a hotarit să 
plece pentru câteva zile intr'o ex
cursiune de agremt"nt. 

Inaintam, deci, o suplică onora· 
Nor nostrj cititori pentru thinurile 
ee le vor indura citind rândurile ce 
ce urmează. Dar. suntem incă in 
săptămâna patimilor, şi patlmirea In. 
semneaZA izbrăvirea sufletului. 

Inainte, însă, de a fi vorba de 
suflet, românuJ, hu1pav din fire. se 
gândeste cum ar putea să-şi satis
fad necesita tile gastronornke şi de 
aceea se aprovizionează din timp 
OI bucate de 5oi~ pentru a praznui 

cu toată cinstea Învierea lui Hristos. 
In acest scop o costelivă "du)· 

cfnee· intre 60 am şi martea. tre
cu prin piată şi printre altele se 
hotări să cumpere şi câteva bucăţi 
de carne • 

Cum precupeata nu vroia să·i 
dea carne fără oase, gura clientei 
incepu să ~ turuie ca o morişcă 
strlcat~. 

- Dar, stimată doamnă - in· 
cepu sa se explice mâceJâreasa -
nimeni nu vă v,} servi carnea de 
vaca fără oa5tt. fiecare vacă are 
oase •.• de altfel şi dll. aveti câteva. 

fată de aceste puternice argu
mente stimata, .. doamnă, a efectuat 
cumpărătura fări nid o aHă ~ 
bectiune. * 

Şi iată-ne sătul de mâncare, dar 
dornici de a petrece un pic, de a 
ne desfăta inteh~ctul. Unde Să ne 
ducem. deci? Unde in altă par1e 
decât la teatru. .• ~ o • ~ 

ln tâmplă tor. după ce ne-am 
sacrificat timp de două ore şi mai 

(CMl~e pt pIIg.2 •• ) 
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cu carnetele " Inlesnirea" şt "Con

sum" orecum şi cu bani gota la firma Szekely A r a d1 vis-a-vis 
0_' cu teatrul '. 

Oei .. lu.ne .dunale 
(ColltiSllu2re din p2gifta l-a) 

bine privind exibitiile drei Leny 
Caler, am surprins o discutie intre 
director şi artişti. 

- Am Să va dau pe toli aiară 
- spun el directorul furios. 

- De ce? domnule director. Cu 
ce ne-am făcut Vinovati de amin
citat în aşa măsura mânia d·tale. 

- Ar trebui să aveti mai multă 
fantezie in Interpretarea lo~uriior. 
Mai multă fantezie. Şt apoi. ar fi 
trebuit să puneti mai multa vialâ .•• 
In scena mortii. 

• 
(·am lăsat in plata Domnului si 

ne-am dus sa stam de vorba cu 
unul dintre aceia ce încearcă 'să 
incalece pe Pegas, dar fiindcă nu 
a facut armata la cDvalerie, inca· 
led pro ;t. 1 n sp(~ta, e vorba de 
cunoscutul Petre Pascu. 

Poetul n05tru fiind într'o vervă 
indracita ne-a tinut o indelunga dl
zertatie asupra legilor ereditatH şi 
ne-a spus textual: ' 

- In fiecare familie cu mai multi 
copii tre bue să fie şi unul greu de 
cap. Din pacate. in familia mea 
sunt doi. 

- Da? întrebă una din "perlele" 
grupului nostru .. Cum il cheamă pe 
cel de-a\ doilea? 

'" 
PrivÎrea străpnngătoare a ,.po· 

etuh:li· ne-a izgonit pe dată şi am 
nimerit tocmai la Palatul Cultural 
unde era aceea celebră expozitie a 
pro-artiştilor. 

Aci lancezeau încă pe perete tab
lourile de mult expuse, iar subt 
unul comis de penelul unei 'domni
şoare profesoare (nomina odiosaJ, 
sta scris: Nu Sit vind. 

Unul dintre aceia care inteleg să 
se sactific. p!ntru arta română, 
privind tablourile pfctoritel (nu ne 
costă nimic dacă'j vom zice aşa,) 
şr yâz~nd inscriptta îşi exprima 
tirul gândurilor: 

- CuriosL_ Cum de ştia picto~ 
rita dInainte că nu se vot' vinde? 

• 
, Şi. printre alte necazuri. Îmi fu 

dat să mă sacrUle şi eu pe altarul 
ar1ei. 

Bunul meu prieten P. S. este un 
virtuos al viorii (cel putin asa sus
lIne e:). Partea lăudabilă constă in 
faptul că in aceasta materie e un 
autodidaci. 

De Paşti a tinut nrapărat să mă 
invite la el h masă Puteam oare, 
să·l refuz? Nu! ... Am acceptat şi la 
ora promisă m-am prezentat la ... 
datorie. . 

Intrând in casă am surprins pe 
prietenul meu cu o vioară în mână 
iar pe unchiul săut tolănit într'un 
minunat fotoliu şi infofolit la ca;) 
cu nu ştiu câte pr030ape. 

- Ce-i ca dumneata? l·am in
trebat CU adevi\rat îngrijorat p~ 
acest simpatic unchiu. Eşti bolnav? 

- Nici pomeneala, imi ră.;punse 
el· surâz.ând. As~a e numai pen· 
trueA .1uptătorul" cânta la vioară. 

• 
ŞI acum vă las pe toii cu gân .. 

durile DV' t urându-vă nu creştinesc: 
Hristos a inviat. 

Răsmeriţă Goangă 

NAdlac 
- Hal. să ne lăudăm şi not. mă· 

car acum de... Paşti! Am Înregis· 
slrat incă un succes! lnvalldul Chi
ein. a lost - 8ia suntem informati 
- repus in post. datorită articolului 
nostru. - Âm vrea ca, in legături 
cu 8cest eveniment să atragem 8· 
tentia dlui primar. si nu fie aşa 
pornil contra gardiştllor. că ei nu 
lac nici un rău! Dacă "u le poate 
tace binf, apoi nici rău să nu le 
facii, că nu·i frumos 1 Şi ei sunt 

,. '1 romant .•.. 
- Doui domni (ie ştiu ei!) zile· 

le trecute, după ce s' au făcut. .. 
krupp. 8u inchiriat O trasură cu dom ... 
măgari, să--i plimbe prin comună. -
In trăsură fiind, urlau ca măgarif, 
Încât trecătorii nu ştiau. cine urlă: 
măgarii, S8u domnii 1 ' 

Bravos, leilor, continuaU 1. • 
- Dras:tyl. care - spre ruşi

nea conducerII intreprinderii .Elec
trica S. A. R(omână) este angajat 
înci acolo - face niscaiva escapa. 
de pe la nişte .•• Doamne, ba chiar 
şi domnişoare, şi sub pretext că le 
... aranjează lămpile, le pune in miş
care... motorul, conlr8 serviciului 
ce-} face., 

."Oeh, nu·i prost cel ce mânâncă 
şapte oâini. ci cel cei ile dă I 

- E drept că t cam târziu. dar 
nu .• ,strică! Cine ştie să ne spună 
care li tost cucoana ce·a spart câte
va pahare, când a fost un tenorist 
aici? Oferim un premiu! 

- Hei, hei, nici nu ,tiu bujecanii 
că un tip ce se ocupă cu vanzarea 
de radiouri (e din Arod 1) a fost bo
tezat de .Bleul Nădlacului'" şi incit 
de citre cucoane .• 

Tm. da, oare ae unde ştiură să-I 
boteze aşa 1 .. 

- Popa NlculaIe (era să·I uităm) 
s'a spovedit şi cumineeat in vede
rea Paştelor, pentru a doua oră, 
pentruci el a serbDt şi paştele •.. 
romantei sale favorile, când iarăşi 
s'o spovedlt şi cumlnecat 1 

Bravos, părinte! Dar, cel putIn 
1i~8i mărturisit ioat. păcatele 1 •• 

- Tuturor nădlăcanilor le zicem 
un creşlinesc "Christos a'nviat'". 
rugându-i totodată să se facă oa
meni de lreabă să nu miii avem ce 
scrie despre ei. 

ŞI'ofe 

LărLăleşli 

• 1. 

<:zegka 
Bul. Regin .. Maria 8 

o noul revistă la Arad 
Cunoscutul pubU~illt d. Tiberiu Vuia 

preşedintele Aso ~iaţ!el ZiarI~tilor şi Pub. 
UcesUlor din Arad, va face să apară la 
Arad, un săptămănal de atitudine inte· 
lectualA şi luptă spiritualA. sub tiUul 
"lnoirea-. 

Revista JJe va bucura de coloborarea 
tutW"or eondeelor tinere din Arad pre
cum ~ el UJlor dişlinal pubUci.ftti locali 
şi bănăţeni. 

fi urim. viaţă lungă. 

'VIn ........ .-, 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mâncări mai 
eftine . . 
la_ Restaurantul Bucure,ti, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

Brad. 
- In fiecare seară unul de pe 

lângă Spital plânge de se cutremură 
casa, dupi iubita,i nemiloasă care 
l'a lăsat şi s'a dus. Nu·ţi mai strica 
ochii puiule! Plinsul n'are rost, aşa 
sunt femeile! Ş'apoi daca ar fi cel 
puţin românci. 

- Este unul Care numai ca ieri a 
lăsat din mână cleştele şi ciocanul. 
Dar este cu nasul pe sus, încât nici 
pe superiorii lui nu·i mai saluta j 
sau şi cind mai mărie ceva din 
gură face numai puţin din cap in 
jos ca rătoiul cind bea apă. Sira,· 
eul, el nu ştie că prin salut se 
cunoaşte că eşti cap de geniu, sau 
cap de bou! 

Una e supărată foc pe cei dela 
"Bravo /" că dece n'o pun la foaie. 
Către toţi spune că un "hef ca al 
ei făcut in podul şurii n'a mai fost 
la Brad. lată cit un ţest de 
mălai ca să fie la chef, a venit toc, 
mai din Deva. La cheful ei s' au 
mâncat 12 feluri de mămăligă; dela 
mămăligă cu vişle până la cea . cu 
jumere. La chef a mai participat şi 
câtiva .harnici" cam de mâna a 
a <lODa, doar n'au prea fost de fo, 
los, De aceia una s'a şi supărat, dar 
cu toate aceste tot îşi aminteşte cu 
plăcere de chef!... 

Bodegă !fI Berărie 

"La Pecicanul" 
s'a deschis in c.hioscul din Piata 

l
A. Iancu. Vinuri de Miniş. Gră

. tar special. Gustări. Mănciri 
c.alde şi re6. la orice oră. Bere spe
cială .Dacia" 1 ţap 7 Lei, 1 halbă 11 

lei. 1 kg. vin. dus acasă 10 lei. 

Smecherul! 
Un proaspăt avocat arid an şi-a în· 

stalat un", automat (nu pentru racolarea 
clientilor ci ... ) pentru convorbiri lele
fonice. 

A treia zi după deschiderea biroului 
j·se anunţă un client. 

Imediat avocatul nostru ie receptorul 
,i începe... sub privirea inmărmurilil a 
clientului, o convorb:re: 

- Mi,e inposibil. Fără 50.000 lei 
sub nici . un cuvânt nu iau procesul 
Gândeşte-te. 

- Nu se poate! Timbre, Curte de 
apel, poate recurs Casaţie, cei orice caz 
50.000 nu este nicidecum cu onorar mare. 

- n? -
Atunci mâine em rbpunsul. Bună ziua. 
Şi întorcându·se către •• client îl in lrebă: 
- Dumneata ce dote~ti? 
- Eu sunt dela telefoane ei am ve 

nit să verme aparatul s?re al putea 
puno în functiune, solii răspunsul, care 
fări exagerare; îl tâmpi pe domnul 
advocat . .......................... ~ 

Fondat 1906 

Me;sl & l\.dler 
..egoazia de naodă 

LărL6leasc. 

ADRD, Bul. Reg. Maria 24. -

luAn Nojiţâ scrie : 

Vam fost lded 
ca pd Paşci 01 st,. 
gt o 2ramadd 
uoaud. lUIma, .,10 
şclll binie cd Cli . • Ii 

clle jaeadeşce ~ -= 
landu Ira gIt nle :111 
Dşa cum ati UIJ$ 

. voiu numa ash/ ..-
lnsamnd ed şi \10' sdnceţl bo4Wf Te 
atunşt aşf f~ şl 10 eăs precln Cll ~ 

- Noa numa dacef nu l'd ' 
uoaua 01 povtştl şfeva gl eta6a 
soma viti tine cu brânşilt. ei J 
el ,âs. Ioed unu glia o notd 
dacă tom aduc blnle amlnet 
notardşia gin Plfşcuţa carull 
etpoll culeete cu iei mltre pd alts 
p/un s'o îmbtltJt cum îl cuIu, 
gibat şio fost so băgat 1n ocol. blkW: 
uom şl o adormit aelo, Mal gl 
zlua so aculat tutcanal eln COC4 :r
o lnşleput să sd preumble pân mi 

pana când o agians Uingd SCfre l1li,. 

Şio fi gânglt tutcana ca minaa I;P 
io nu Şclll numa eUa D Vftl1U ~ 
inşeput sef deie cu clonţa în cap III 
siel şie dormea. Al7lu şinello Q n I 
ca tulcanu ee aşeia o dat cu II lUI 
la tel (n cap ca sd vada dacd Utili 
şJel1a în lel şl alll zic cd nu el De 
numa pefntru ca sdl scoale ein SD ;::: 

sef nu rdştascef pa "amdnt cd !Iar, 
nu mai poace. pringe peşc!. lIIlll : 

- ŞI sd vef mal spun una CI ŞI I 
popa. Cd ginge îi popa asta 114 u\ll' 
SDan ca şi aşe U cunoaşCfll ~ 
Noa numa elim ve! spun popa ~ra. 
o treb!t sa lngroa"e o multtr. da)P 
Jde.t Iei fdld Slujba şl cOnd D ~ II .~ 
pc! gătace 10 pus eraşea In b( 
şl o inŞliout sef cânu: C 
foaba lui Dllmnlezo ••• 

Basama popa o uitat căI 14 
eropdşlunte şI o gl1rteit căi la 
nunle. 

Sdracu popd ca uituc fi mal· 
- Apa şJe scJ vd mal Splll. 

am tât aşcleptat cd doară şa 
pintrc'J voi şi on uom eum sd 
sdmi tramttd şI m~e on mnJtl o 
mra el rdcle pa PaşcI numa să Str. 
la ndrl cd ruşi nu vaII gângU lIlIq 
lucru atesta. IA. ' 

Noa apa amu el sdbittorl ~ 
spun sti paşceţr sănatoşl. Il 

Al vostrtt ;.. C 
IUĂN NOJ/Ţ).. ~!,' 

M~. sI! btJgQţf el samd c4 In 
ei amu dolla Sdptdmdnt cdpdtaPf la 
cd vrem şI nol sd hogln1m (J 1 -. T~ 

Ce pAcatl 
ZU~ astea poliţia a deţinut 

douăzeci de Gomunişti, ~ 
pentru o mai bună petrecere 
Paşti, ia. internat la hotelul P . 
ciar~Palace .... 

Cum acolo distracţiile sunt c 
de variate, regretăm un singuri 
comuniştii nu sunt ortodoqi 
ci distracţia n'o pot numi 'I'il 
tură de Paşti ... 

!It 
0\ItÎ! 

-Si 
GlllOf 
ifei: 

Nou t ă 1 i GHETE de Primăvară. 
mare asortiment 

f RATII APPONVI ~; 
: A R A O, vis - a ~ vis cu Primi. • 

'. 'Sec1ie de modă bărbăteasca ~~ 
. membru la Consum ,i Inlesnlrt' ~ 
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r 

fii' IIwUora ItetacdJabU. Şi, de asUcl, 
laii IPaAaţ •• unt d. q. naturi. 

f.Gbip& pan. 9Iăguiti. In totalitatea 

i • I ti .,ucabJl,' ma" al. ,tUDei când 
I ,.. uora dintr. Jucitori DU e.te ruei 
1 .......... " .. (ua ohel ia preaeara unui 
I atIlcb. au .1 ,cuZlb:! nici chiar dacA 
• iii ICIM ...:1 a 108t Sf Gheorghe, după 
1 •• alei IxibiţiiJI' .. oroaee cu nu. 
I aalI fidel In chiar dimineaţa match 
I uhd au pol lace parte din ratechlamul 
I .. loolNUist). . 
I TohJ4I noi DU ne pierdem nă4ejdea. 
! SuIt insA câteva raclle d. "mediat 
I 1& prim'" ruei: lICţfa de f90lball ai 
I lIt tub conducere IiDgulari, eau aD cel 
~ riu CUl, bicdalA, acUei ia afari dt 
.,.ond .pordv ...... OII vot consultativ 
lIoIt -rupenzabllltat.. tnalcb-uriJor să 
_ aatrwlotUlw.. llingurul,. Î.a. miauri 
.. aOUCll ranl!lamlnlul jucătorilotl 
; Du ia cazul aceata antreborul . tre· 

'. Ii l1e- bNtI. 
G1ori,tii au acum o OOlldiţle fizică 

' __ bilA. ,l('au in.si. ia fata porţii 
IiIftfII eficacitatl In teren combină Iru· 
l1li, .ia cvev lunt aaaltabeţi (firi fiei 
'f aupitare) . 
" aua da Pa,U au un mateh decialv, 

III Chln.zuJ. PezÂt.ld,,·l retrogrlc:larea în 
.. B •• 4tllnitivi, de.oarece Glorie! îi 
II lUlade ademenitor .locui!1 În ,ga' 
ImtDhU defilliti9. :'." 

De aoel. ,.em eehipierilor lupti in· 
""uniti pentru oeJ,. douA puncte- pre
., ,1.'0 aacuJtarea antrenoru.lui Ker· 
III, ... dovedit ci ,tie ce vrea şl 
lIIlII vrea. 

ŞI M·aQl perlJllit. al 8ugerăm o for' 
,,\II: , 
Thelmlet-Varrlaaay, Volentir-Vanea, 

,t.ora. Lupa,-Igaa, CheretlIAdan, (MI
Ida)Frftl. Mlcola. Cherealidan ,i Mereu. 
! II DrI c. eu, .. 
I 

: -' HAIDE GLORIA! 
I ,.-

. Cala, Cenzoriul 

Vizitaţi .magazinul de 
fructe sudice, coloniale 

'-,'o .,' .... "';' .• ti deli:c::atese·. 

L. Katona 
Str, AJexandri (lingi far~ .: 

I " ' ........ 

lllIcl.i Omescu) coduce 
'Ia. .. preţuri fi. alităţi. 

"-a, ... iim , 

Seara când rasare luna 
Seara, searţie fantana 
Vecina face cu mâna 
Cu mâna, cu mâneca 
Să n·o vada cineva 
C'aşa merge dragostea 
Cu barbatul alteia 
-:-- Vecine nu ştiu ce· i asta 
Mi-s'a bolnavii nevasta 
- Ba ia ştiu vecina bine 
N'o lasa s·o iubească nime, 
Lasa, lasa s'o iubeasca. 
Să nu se mai bolnaţ'easca 
Astavara n'a iJ4bit 
Tot tnereu s'a bolnavit. 
- Dar vecine ce ar fi asta? 
Mi-sa cam stricat fereastra 
Ba io ştiu vecine bine. 
Nu lasa s'o sara ..• nîme I 

.======~=============;. 
0'8 Paşti cei mai buni 
"epuraşi" ,i oul de ciocolată 
In 180rlimente cu gust ,i 
~u preţurile cele mal reduse la 

FABRICA DE CIOCOLATĂ 

RE.GELE GIOGOLATEI 
Str. Meţianu Nr. 7 

.~======================~. 
HăJmAgel 

... Trandafir ul dela Hălmăgel de
când nu se mai ocopă de ciasul dela 
biserică, se ocupă cu fabricarea pe~ 
riilor pentru văruit} De unde are 
'oare păr? 

... Tăbăcarul nostru e tare trist de 
oarece soacră Sa ia promis că i va 
arăta drumul spre, .. Buzduganu 

... Lui Petrid "tişlerul" epuraşul ii 
va aduce incă o zăbăIă pentrucă a 
pupat fetiţa. '. . 

... Loruţ. "tişlerul" vrea sa dlvor
teze de ... pilău? Ce zici la asta Iovule, 

Lui Dan, inv. din Hălrnăgel îi va 
aduce epuraşul o lampa da radio cât 
mai mare. 

Şlrla 
Negusul a tol prol~dat si meargă 

acasă dda Crăciun, dllr nici tlt'lUn 

n'a 6juOS. Ce zici Todorf'. niclDu· 
· mlnecă nu mergi 1 Te gâodeşti me· 

reu la Persidl:l1 ... 

- Un mare balaur s'a ivit in co· 
munti noaslra. inghifind mai multi 
"sfinW', cu CBre era decor6t8, pri· 
măria: Duca, Tătărescu, elc.iarpenlru 
diparilia, acestor tllblourf a fest 
suspendat, alesul poporuluI, adt:vă· 
ratul primar. 

- Directorul Demian, este foarle 
supăra' de nedibăcia cU cere a im
piitural buletinul de vof. Dar mai 
lIupărali sunl - I:heralil, cari $'6U 

convinS că votul dIlSc8luluf. a COn
trIbuit la căderea iubltu ul lor pri· 
mar! 

- Sfânlul, VasiU~, noul primar, 
a dat un ordin pentru scoalere8 
pomilor, spre .6 lărgI.. O stradă. 
care era ioart ~ strâmte. - Nimic 
de zis Il procedat foarte bine, me
ritii toate laudele. 

Nu fot aşa SPU'l şi c(>i ce flU 

grădini, şi trE:bule să s~oat8 pomii. 
Un proprietar ne declarA, cii toll 
proprietarii care aveau gradini ce 
ajung in stradă 8U fosl convocati 
la primăriE'. unde primarul le-a spus: 
.Mă, Dumnezeul mdmli voastre. În 
l zile să Iărgiti strada, că vai de' 
cel ce nu V.1 fiice, ce spun eu!-

X!IL~~~e~i~~a~~~~n ~r~d ~~~t I 
., ciclete şi maşini de cusut, cel mai ehin 

izvor de cumpărare de parti de bidlete 
şi guma. ARAD, Piaţa Avram Iancu 5 6 

. Igrlş 
- DumfneC8 trecu'ă, comitetul 

Bisericesc orlodox. a linut o şe
dintA foarte agitată, In legătură cu .. , 
lărgirea curtii la Ş ;oalo prfm6r8. 
Directorul ins8 nu Împărtăşea pa. 

. rerea Comitetului, C6re 8 adus to
tuş . următoarea hotărâre: Ime
diat să să mutI'! gardul pentru a 
face loc mal mult copitlor dela 
şcoală. retn gându·se diredoruiui 
cele 4 jugăre de pământ avut drepl 
pomonl cllntoral", şi o grădină, a· 
pol eVaCU8rea locuintei care este 
proprietatea Bisericii. 
. Lăsăm opiniei publice să judece 
de p61letl cui este drepltllea! 

- L't foalle multi domni le esle 
nicttz pe inv. Sucig~n, penlrucli, de 
când a v( nil la noi, Il infiintat un 
cor, care in scurl timp, Il dat roa
de uimitOAre, şi ci ~sle un bAlot 
de viitor. 

;.. Cantoruhit deJa nof.l&re it place. H 

1lalJ!, ftpt care ilO determin! iii I pu
I m "d~, al nu.,.' adoarmA şi a· . 
• Ia IDviere. ca fu. anul trecut. 

~ Al Iloştri ca brazii. MI'erea 
dela Judeclltolle (ştlti ăla din Peclca) 
deşi 6re 101 Kilogram!?, este cel 
mai bun dansator, cel mal bun ju· 
c tor de fotbal şi amalor de ex· 
cursil nocturne De când ft venit la 
Şlrht. in decurs de 20 Z le, a facut 
cuno,lin'ă cu o sumedenie de fete.· 
Are un prieten bun in Şiria. pe Ioan 
Notarişul dela prlmirie, cu care. 

Sigur că vrednicul şeitinean, esle 
critical de acela cari nu sunt yred~ 
nic, să urm~ze pilda lui, do,e--
dmdu se prin purtare. cinste şi sâr
guinla, un invAtAtor model. 

- De ziua lui Oheorghe, afâta 
lume Il fost la Ohită - Poştaşul. 
de ero cât pe cât 88.i bea şi ure· 
chile .. 

-. Toati lumea (caro se respectă) 
l 'lMVUti 1& Pa,H, numai ministrul 
~ OIlmplri .cuplA ll la cllpti. 
- Sirbu noatru ai nu mal troicA pe 
(lllrot cu c .. do-. cincea .her~ngă· 
[trei Il tI·o cumpere, pealrucl n'are 
~ . '., 

. ~. [}oul ,mecheri. ce umblA cu 
'" la pllţ,'au proiectat" o :noarA de 
IIm cadi la plclu.. .. . , 
~ 'UDU! din RAde,", cu un ('a) 
"1''' unul' .ur~are noroc cA lŞtiu 
I drumul spre pădure, aşa ci poate 
t4n, lIDiştlt la Ftl.liman.:. 
.. Coteapond.nbiJ nostru zIci tuturor 
CIi~lor ia "Bravo·. --.! .Hrlstos a 
11,1, _ dar IArl si fie'a' jurat. 
... F. ar. UII ellctroral extraordinar 
ţta lIlultor mDtl maaouline, începând 
luci_ea ochilor . 
Iktd!,. adu ciprul •••. din •.• biJă.. ril .• 
... ti Dol~ .şcuptA ~u maro lUI

... Ithbb.bare' C»... Ngim. pentru a 
~.tr ucuî ce1or' CI.' apart. SA 
1 ........ ftţi Q .tiBplltiţl .ca .• :'-aoU 
--. ,..,. ~lnI mJ.atulrca ... Alm.,ulul. 

• 

mai In serile trecute. fiind InvitaU 
de Pavel dela Galş8, IIU mers la 
Ilf'lŞU 'ul Pf!vel si bea bere, bine 

· Int~lf's. după C~ la Şlria, 18 Bici 
. Ispravnic 8U mhl luat.. câtă' bău

furii eJullgAlId tocmai 8 nişte băiati .. 
la Enfhelhert, unde l08n şi cu Ohe-

· orghita IIU inceput si Invete 'l'al8ul 
fnglez I Vă dorim fraUor mal mult 
su{'ces. Dftr gr jl Mileresl nu audă 
PeciC6Jlil. mal ales 'reab':! a!B CU-., 

8erenllda când erei cu Cocău şi 
altU .. 

. 'AIDA" ." 

Stofe bărbăteşti, - articole de 
modă pentru doamne - mătă 

suri - articole de lingerie-

ludoTic: Goldslein 
Str. Brătianu 2-4 

Preţuri extrem de reduse 

, 
ţesătorie mecanică 
Arad, Calea 8ihorului 7_con H 

facţionează material pentru 
lucru de mână şi organtil • 
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Epfgrame 
Lui 1. Topor 

Fiind "prea fin" 
Cum singur mă numeşti; 
Eu ntl· ţi doresc amice, 
Decât să te .... ,.ciopleşti~. 

" 

Myo 

Unui prieten dela fiDaDţ_ 
care l'a lisat de băuturi 

Ades te vad pela percepţie 
Să "verşiG toţi banii căţi ii ai, 
Şi wzÎ mă mir, ca 'n alte timpuri, 
Tu doar la cârciuma _ • ,.,cirjai fl 

Unul interellAt în poJitlcă 
şi .... buzunar 

Imi spui ca acti"ezi la ~dreapta II 
Şi·aşa p, toţi îi duci cu "zdrcinga" 
Şi văd că'n mânuiri de fonduri. 
O iei Încet, incet cu "stânga" 

Rustic 

Unul politician ele Itâaga Cate 
81 JaudA că in vara aata vine 
sIgur la putere 

Te lauzi că in vara asta 
Puteru îţi ,.,a da "ploconul", 
Aşteaptă şi fii calm amice -
Ca nu vei trece nRubiconul~ 

Unor mlzerabiU ce mi atacă 
mişeleşte pe 'a apate fi al că· 
rOr cap ar merita ai fie pe 
patru picioare. ~ 

Câini turbaţi ce vreţi să~mi rupeţi 
Ale mele straie vechi. 
Nu credeţi că mai la urmă 
Tot eu vă iau de urechi ? 

Ion Topor 

Gheorghe Szi I \lay 
croilor pentru dame 

face costume ,1 Pardeslurl 

pret eft'n 
ARAD, S1r. Ooldlş No. 5., 

Apropos! 
In legătură cu timpul friguros din 

primăvara asta. intr'un ziar am 
citit. la mica publicitate, următorul 
anunt, care vorbeşte dela sine: 

Pardesiu mar,. foarte putin fo
losit. vând cu pret redus sau îl 
schimb cu 1000 I<gr. lemne. 

O sImplă Intrebare 
sau dacă vreti mai multe ••• 

- Cum se face ci d. Coriolan 
Bărbat, celebrul politist fost ari
dan, care face serviciul in gara 
Teiuş, este corespondent oficial 
J)entru Arad a ziarelor .Credinta
şi .. Frontul"? 

- Cum poate şti dsa dela Te;uş 
ce setntâmpli la Arad? 

- ŞI incă una: despre acUvlta· 
tea dsale de titular de circumscrip. 
tie în ŞE'ga d. Bărbat nU'şi infor· 
mează ziarele la cari colaborează? 

- Ultima: Intr'un număr trecut 
al ziarului .. Porunca Vremii- a a
părut o notă In care se spune că 
un Institut Intalian sta interesat de 
lucrările cu subiect italian ale dlui 
Coriolan B.irbat.. In legătura cu 
asta am vrea să ştim: despre nu
vela ala poliţistă publicată in "Ştirea" 
semnata Cariatan Bărbat şi tradusă 
din. Tolnai Vilaglapja ll nu s'a inte· 
resat nimeni? 
Deocamdată ar fi bine ca d. Corlo 

lan Bărbat să răspundă la aceste 
Intrebări ... 
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UltilUa ... DIodă! 
- Bi'irLatU au inc.:epul să .. nil., femeile, insă le i.IDilă prost! -

Moda, - un lUCi u in care până 
acum nu ne·am amest':?cat, - a în
cetat de a face parte din preocu· 
pările exclusive ale femeilor, ea trt
când şi la bAlbati. cum bine ati pu
tut observa pe stradă, la teatru şi 
in cinem:l.tografe. ln sprijinul tezei 
noastre, că adică bArbatii se preo 
cupă dm ce în ce mai mult de ma. 
dă, remarcam şi faptul ingrijorator 
al marelui numar de p03tal1ă.rii şi 
magazine de modă bnbatească ce 
s'au de5chis în ultimul timp. 

Mărturisim însă, că având la in
demână perspicacitatea noastră, mo
da de Iarnă ne·a scăpaf. Şi cum 
moda de vară nu şi-a spus cuvân
tul. in reportajul nostru, ne mar
ginim la simple consideratii ge
nerale ... 

nul a d'lt falimeI!t. se imbracă in. 
pijama din pânZă de sar, bralări 
oxidate. împodobite cu blb2!OUI"I in 
form;l de lacăt şi padoli Îi:\,-ă şi· 
returi. 

Culoarea cămă~ii va depinde de_ 
materia'. Daca acesta e alb, alDnd 
culoarea camaşii treble sa fie gri, 
(sura) d3că in schlinb materialul din 
cal e-i conf~(t;o:1ală cămaşa este gri, 
atunci culoarea va fI neagră. Nu se 
mai poartă monogramele in cAmaşe. 
Un bărbat elegant nu se laudă nici 
odata cu cămaşa proprie. 

Pantofii vor fi d~ sistem .. ventila
tor· (cu talpă roarte subtire). Se 
adapteaza un dispozitiv care asoiră 
apa, dar nu o mai lasă afară. Cât'? 

Farmacia 

un deget de picior care vrea cu ori 
ce pr~t să 1 II ldezS) din pmtof, se 
vopseşle cu putină cremă neagră, 
spre a nu fi ob ;erllat. Se pot purta 
şi ciorapi. din cei de anii trecuti, 

Gulere! celuloid, care tet la doua 
~iptămâni se spah cu apă şi săpun 

Cravate: tn unele târi se poartă 
din funii, la noi însă nu s'a intro 
du~ o modă specială în acest sens. 

Ţinuta capului: in pământ. 
Părul: ingrijit acasă, tăiat cu foar· 

fecele, - la două luni. Culori de 
ptlr: gri, sau alb 

Bijuterii: Inele (cearcăne sub ochi, 
p-' re: la -rlcat şi rinichi). 

Bastoane: sapa de lemn. -
B. P. 

Portmoneele se poartă ab,olut 
plate. Sunt unele cazuri ral-e când 
mai Întâlnim Şl portmoneie gras". 
dar şi acestea au fost SupU::ie unei 
sistematice (Ure de ~labire. astfel 
in~ât au ajuns la o ~UJetă in sens 
mo:iern, dar chidr aceasta siluetă 
e p~ cale de disparitie, 

ARAD, Bdul 
Kârpati 

Regele Ferdinand 62 
Mara depozit de ma d i c a
m e n t a indigene şi străina Costume din fir eng~ez nu se mal 

poartă, nici pe stradă dar r.ici {U 

alte ocazii. Fericitii cari se m~i pOt 
lăuda cu astfel de costum~. le păS
trează cu mare grije la... casa de 
amanet sad ta vreun negustor de 
haine vechi! 

Se bucură de o popu'aritdtd deo
Stbltă costumele cu urmatoarea con
bina1ie: Ira!! cu pantalo;li de sport, 
ja<:hetă cu pantaloni de teni!', sau 
Kaiserock cu pantaloni de ,sPOIt. 

Buzunarele. cari odinioara ser
veau pentru a pastra tigari azi se 
numesc m1.gazii de .. b"gău-. 

Simplitatea se manife ;ta şi in 
oredilectia pentru • num te (u'ori 
Pe reverul sacouiuÎ (haine}) nu se
mai poartă culori tip::ltoare In locul 
petelor de paprica~, .Sduce a la 
tartare", şi comp8tu;i de IIhin(>, 
toate rămăşile din anii trecuti. SE. 

prefera petele de fasole, linte, ele., 
cari au un siropa lic t:fe~ t de past.: J. 

V~sta nu se m31 pO:ută. ori daca 
unii îndrăsn~ti o mai pâstrt>3ză, ea 
este aş~zată in fundu! pantalonilor. 
La diferite o:azii so!emn~', ca: ape 
luri contra impunerilor, desbaterile 
falimentare, la concorda tele fortate 
sau la depunerea jurământu!ui pen· 
tru dOlJedirea pauperitâtil. Sau chiar 
la unele serbărl se poartă urm~to:· 
rele feluri de costume: pantaloni 
din anU trecut'. cu d mte!e la man
şete •. Nu strică nici pUlln luciu p! 
genunchi, pe fund şi in jurUl buzu· 
narelor. Se pastrează buzunarul pen
tru ceas, dar aici se poartă biletul
dela casa de amanet. 

Când e c3z~1 de angajue a llnlll 
hmctionarf obI gat să depună garant'-l 
se poartă urm,!lorul costum: umHî 
umflati cu vata, pieptul scos afarj, 
nas purtat foarte pe sus, iar pe c~ 
braz piele groasă. După ce pajrc· 

Şomoşcheş 
~ Baptlstul SReu, ar face bine dacă 

n'ar mai citi ziarele jidovcştJ, iCriSO în 
româneşte, comaodându.,i ziare româ
neşti, pentrueă Du trăieşte în Paleatina, 
ci în România.Mare, iar daci nu.i con
vine, să poftească în. .. Ungaria că·i mai 
aproape şi doctorul GiU vine mal de. 
pe a('olo_ 

~ A inceput curăţirea şi vopsirta • 
hainelor de primăvară 

Alexandru 
Knapp 

str. Ep. Radu 10 .. str. Brătian" 11 

Buletinul săptămlnal 
DupA cum tndlcA şi titlul, tste o 

revistA care tn pagtolle el cuprinde 
evenimentele anei .AptAmânl intrf"l, 
Totul rste redactat in mod obiec
tIv, Iar forma exterioarA a revistei. 
tate flall cu I marilor magulnl! 
din strelDAtate. Pe UlUI! textul tm
părţlt tII rabrlcl multe şi varlatr. 
astrel incit fiecare IA gheuel ce·1 
InteresenA, tDlgazloul mal are ~I 
UD excelent servlcla de reportaj 
fotografic. 

Prin .erlozltatea ca care eate re
dadat, prin forma lui elegantA, 
.Buh tlnul &iptAmAnal- a reu,lt dela 
prlmtle numere, Il cA,t'ge .Impa~ 
tia şi dragostea labltorllor de obiec
tivitate " fru mo, din tara Doastrl. 

PANTOFI APROAPE GRATIS 
pUiet' c:u_p.if,ra p&nif. 1. sr. 

Magazinul de ghete 
P}\$TII. 

DEUTSCH 
PALATllLNEUMAN 
P R IVI TIV I T RIN E LE N O A STR E 
Cele msl noi modele Pantofi de piele Lei 395-
Pantof' la modii din Chevre6u, • • • • Lei 450,
Pantof' de antilop". . . • . . . • Lei 475 -
EUbFr8m cu pret de bani g8ta posesorilor de drtl .M ERe U R-

pe rate de 1 luni 

"*l'1li.- .. ..", , .... 
Fabrica de ghialA 
REUSZ ARAD, 

casa de încredere pentru gospo.
dării şi pravalii furnizeaza cel mai 
eftin. Se Închiriaza boxe frigorifere 
şi redtoare. Telefon 141. Telefon 

automat 1141, 1143. 1147, .- $4 ..- $ ...,.., ....... , c;::a _ 

o Invitaţie ... 
puţin obişnuită a făcut d. Dr. Ro-
mulus Coţioiu, in şedinţa comlSle1 
interimare de Joi. Anume, mulţu~ 
mind membrilor comisiei pentru U 

rările şi felicitarile exprimate de Paşti 
a spuS; , 

- Ar fi de dorit ca aceia dintre 
membri cari pot, inainte de sârbă
tori, să caute să se spovedească şi 
să se cuminece ... 

Unul mai rau de gură, nu s'a pu~ 
tut răbda şi a zis: 

- Invitaţia dlui Dr. Coţioiu nu e 
oportună: păcat ca tocmai de Paşti 
să audă preoţii lucruri ce nu se cu
vin auzite ... 

ŞI case 
Se ştie ci în diferite parţi ale 0.

raşului au fost infiintate cartiere noui, 
in cari au şi fost trasate străzile. 
Aceste străzi trebuesc botezate, adică 
trebue să li se dea un nUme. Cum co
misia specială numită cu treaba a
ceasta. a binevoit să nu se intru
ncască. astfel că serviciul tehnic şi·a 
luat asupra sa sarcina de a boteza 
străzile noui, CU alte t cuvinte s'a a 
pucat de năşit Şi a propus intre al~ 
tele ca o stradă să se numească str. 
Ecoului. 

D. Dr. Coţîoiu sesizându-se, a 
spus: 

- Atunci alte străzi ar trebui bo
tezate str. Ştirei, str. Bravo, str. Dra
pelul, str. Graniţa, etc ... 

- Da, exact a replicat un alt 
membru, insă in cazul acesta ziarelor 
după a căror nume au fost botezate 
străzile, ar trebui să le dăm acolo 
citc un loc de casă, căci numai aşa 
vom putea justifica numirea ... 

Ideia n'ar fi tocmai rea! (n. red. 

Nu vă supăratl. •• 
Dar .BralJoU- va apare numd 

peste 2 săptămân'. adf·:ă la 15 Mal c. 

o..--:o::::o:=o::::o::::~ 

M ROMANI, :; ~ t~ 
~ Consumaţi prepara rele brinzi, ~ • 
Il riei .AROMA r premiati " . 
R două medalii de aur. ,i_ 

~ Brinza de Brlila DOua: '1, ksr. lei 10 ~ ra.u 
B •• Liptalll extratină '/ • • 100U ~ te 
H Reqfort JpeCiaJ, dela 20-25 lei " •• , ~'I I .. pe: 
II Cap-nl de P,at-ma dela:»-:l5 tei II. kp,. ',A 
U. !.Il ill~l Dvs. loc. eraţi odali- ~ ~ut.1~ 
i f ."OH"" ~ ucal H . lA4~. alhMllIerl ~ el 
il c.Jfta ......... l'~ 
O:::O:::::O.:::.;oc::;x)'':::::o:'.::o::::o::::.uri ne-ai 

ina 
HAl .. agla ~ede~ 

- Ca ia toti anii, ItpW'atui I "'t ~tOCI 
,i a distributt urmltoanl. - cadouri .. od.e 
Paltti: _ .. sa 

- Tapului, o .ad. mal tânlri dJ t?m 
cât cea pe care • ....ut-o. ' :~t1ţel 

- Lui Suclu, o cIoluJl, iA Ieblah<J as' 
pllirlei ge·a 01.,11'0 lui bliD Nopti. tU 

- Lui Lisiruţ, 0, •• mOi ti. e cei 
- Medicului ftleriaar, o 0IU0r!lid. . 

riţl tare ai·1 repare. • plumbH II... i31' r 
to cele • Itric:at.. : . .:adţeI 

- Lui loani hL' Cula, O lIOI~ prea 
UD miUoD zestre. acesl 

- Lut Petricl, o mlroul •. 1!I&j votâl 
.pl.ncloar .... 

- Lui ŞortOJ. ferarul, o Pertcbl 
potcoav. po. , pantofi, 

- L.ul Loonto, o mlnp aOlli pw 
football ,1 fata lui lo,ea_ . şi 

- Lui Gyiţa..gu4l, -tbirul, ua II - e, 
tor pentru argăsirea.. pltdlor •• citII

- Lui Silbin PirYutuJui el. 
no,tf, o diplomA de boactit dela 
recţi& C. F. R Arael, ~tabil 

- Lui Aviron, o tralttl de .~! cit 
ungure,tI, pentru a- şi plld "'ţi. . se d 
noapte. -bUZI 

- Lui Toma, f081u1 prim ... , _. 
nere ti douA .trallCUrl· II (II) '. 
cu .1.... . 

B IJ u te r Il ,1 
ara-tutArU la • 

_GO_LO_MA_N_H_AR_TM_AN_~r. aici 
:dren 

• AKA.D, Pelalul 1'11- ,rogi 
noritilor Membra.1a ;ari ~ 
Consum ş' InlesnJrtl 'au, 

Decalogul 
1. Eu InUlt Itlpânu.l tiu ablOlut, i 

indrbn.,ti al al altul atari clt mlDr 
11, Nu fi necioplit, nu ced IOalt 

tlUe câte .. scrt. pe pimlnt, II. II 
china poHticianflor " Diel tor II 

lll. Nu lua numele pr.... ÎI 
IV. Adu·ţI aminte de dua 

,a.. zU. luoreazl, iar in prtlllfl 
de & ,aptea baa cât poţi, ci.OIPII la a1 
ziua ve~lIel ,1 poţi elormi el a'aI 1\ gUVl 

a doua zi. . " caJ 
V. Cinate"e preA .. pe p1t~ -\radl 

lung! al. ţi fie rilţ& pubUol " III . ţie 
00& particulari. . _ 1 

VI. Nu ucid. (etitorU~. JQIitM Arad 
ca Pătrua Paa::U8. l<!_ A: 

VlI. Nu t. prostUua cu oric. SI 
politic .s nid in cir. Lupu • 'a... :imăşi. 

vru. Furi cât poţi ca iii al - ia~ . 
pentru zUe negre. . ·ni, 

IX. NU-ţi lAuda -, de 
MInte despre el cÂt -unii 
tine in slavA de 8 

X FOlo80,t. temei. aproapelui :ele J 
cruţÂndu- o po I ta pentru alţii. DI ~- Roi 
casei aproapelui tiu c& ti .. poetA. llost ~ 
casa prima de IslJUl&Ie Iar 1\1', lllai : 
ooul de 10%' 111 

, 

• 

• 

Măcelări. 

lis.:a Ada_ 
str. coL Paulian 9, vinde in- ~ ş. 
m.ue, came de viu. 'fiţel, pQf~ 
c,,!o mai teJUK preţuri_ Onora 
este rupt si .e aproTiD •• eze deJj 

• 
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proiectia .u.unc:ii nafloDale 
• - Câte •• constatări. -

/!1l<1i bine de doi ani 2ctualul 
tot.. votează şj,.. aplică 

.pentrU protecţia muncii oa 
" .~ Am fost printre primii cari 
~Ut.1t această ferioită iniţiativă 
.ducătorilor nostri, - venită, ce 

« angajaţi dintre cari numai 3 
(trei) romani. Şi aici românii sunt 
cei mai prost plătiţi făcând însă cel 
mai greu servici u. 

Iată şi pe "Agronomul" Socie~ 
tate de asigurare. Are 46 funcţionari 
dintre care numai 7 (şapte) sunt ro· 
mani. Dintre streini, cinci, in frunte 
cu directorul Guttschik. sunt cetaţeni 
streini - paşaportari - Aceştia in· 

ghit lunar, sute de mii lei, drept 
salarii.. 

Ne oprim azi alC1, 
La celelalte intreprinderi situaţia 

e cam la fel cu a acelor de mai sus. 
Ce se desprinde din cifrele arătate 

de noi? 
Ca, românii cu toata legea • pen

tru protecţia muncii naţionale" sunt 
inferiori in industria din... Româ
ma. -

Iată de ce zic, că legea 
protecţia muncii naţionale 
poveste cu nl;vcoşul roşu" ... 

pentru 
este o 
-f-

cam ... târziu - dar, tot a 
'ne-am manifestat şi neîncre· 
in ce priveşte aplicarea ei. 
~edetî de ce. Legea, aşa cum 
:ntocmitâ, pretindea tuturor 
.rioderilor particulare, ca anga' 
,;r să fie in procent de 75% 
,români, restul de 25% puteau 
:~tiţeni... străini. 

Dintre toţi cel mai bine 
.pală cu."t" ş' .op
.... ~... Str. Stroeseu 13 

HOSZPODAR 

,e asociaţiile de muncitor! ro· 
IU protestat contra acestei 

:!e cerând 75% însă nu cetă· 
,:nani, ci de origine etnică ro· 
iar restul de 25%, minoritari 
;adţeni străini. 

prea au fost luate în consi~ 
,aceste proteste ale romănilor, 
votându-se - dacă s'a votat 
cum a fost concepută de 

iJcă s'a ,'otat, pt'ntrucă nici azi 
pusă in aplicare. Şi, după 

;;m şi vedem, nu Va fi pusă 
:!Ce atât timp cât vom avea 
;ucere democrată a ţării. Po~ 

~ 
.. nostri, pentru cari politica 
meserie, ca oricare alta, -

ltabilă. 'insă, ..,. nu se gân· 

I.! cât la buzunarul lor. Poate 
se ducă pe copcă, numai ei 

. buzunarele plme! Este ... de· 
I 

din România este -
;ill!l se ştie - aproape in în~ 

în m.iini straine. Jncepind 
. ~ea ferului şi terminând 
,.'. lui, toate sunt conduse 
. şi străine. 

-Jj - atotputernicii de azi 
aici, înainte cu 15-20 de 

zdrenţe - au găsit pe acest 
bogat, o şJeahtă de condu· 

;lfi pentru bani şi un blid de 
'iU vândut ţara. Căci numai 

explici faptul că toţi 
:, Blancii, BerMvitzii et Co. 
'1 si ajungă la acapararea -
ci exclusiv - bunurilor noas
i târziu caută să introducă in 
:e .Consilii de Administraţie" 
politicieni, cari in schimbul 
tieme de citeva milioane 

~
nt ?~ligaţi S.ă facă jncul3# 

:enetIcl. .. 

~ aceaSta este in toată ţara 
I'la atât timp pănă nu va 
t guvern de mână tare, care 
I:.i capăt 
i.\radul nostru nu;poate face 
tepţie. 
~ Ia. întâmplare. câteva fir
~Arad şi să ,vedem situaţia 
k'>!, Astfel: 
llU Stern" industrie de trico· 1- _ 

:amdşi, are un total de 137 
~ia~ dintre cari numai 16 
tuini, restul străini, Direc
~ d,e atelier. maestrii ,î toa; 
tuunile ~~i importante sl!n~ 
t de stretnt .... de asement ŞI 
! cele mai mari sunt incasate 
~ RO~ii pe lângă că sunt 
~ost. ŞI ocupă cele mai grele 
: lllal sunt şi batjocuriţi. . 
!ali fabrid de nasturi are' 

fina 
In arhiva ministerului de interne -

acrie intr'un număr trecut "Porunca 
Vremii" se găseşte un document foarte 
preţios: 

Era titular la d.epartamentul ordinei 
publice, membrul unui partid, ajuns la 
sapă de lemn azi. Şi intr'o zi vine un 
gazetar jidan cu următoarea rugăminte: 

~ Mi.a născut soţia, excelenţi şi 
. v'aş ruga să-mi botezaţi copila. Ar fi o 

mare mândrie pentru mine_ 
Om cumsecade şi cu mare alăbi· 

ciune pentru ziarişti, ministrul a acceptat 
~i a botezat proaspAta coborire din Israel 

La un In, gazetarul îşi fotografiază 
fetiţa şi scrie pe fotografie: "iubitului 
1ffeu Haş, ca amin/i.re". 
, A doua zi îi prezintă ministrului fo
tografia. Acesta se uită şi exclamă : 

- Frumoasi fină am! _ Să-mi 
trăiască_~-' 

Iar pe cealaltă parte a fOlografiei pune 
următoarea rezoluţie: "se aprobil 10.000 
lei dela O. P.· 

Cum fări resoluţie nu se .. putea lua 
banii, gazetarul, a predat fotografia ca
metiei, . unde se găseşte şi azl_ 

.. :::::::::=-=:.::::::::::::::::::::U:::::::::· 
~ EUGEN KAFKA g 
:: Prăvălie de Coloniale fi delicatese :: - -ii Arad, Piaţa Avram Iancu 30fe- :: 
ii ră tot fdu! de articole trebuin- i: 
fi cioase pentru cas.â şi bucătirie ii - -ii Preţ eftin. :: - :: • :::::::: ::::::::::::::::::::::11 :1:::::::::::::: • 

In legătură 
cu falsificările de bani, in circulaţie a 
revenit o anecdotă dinainte de răaboiu. 
care, spre părerea noastră de rău ~ se 
potriveşte unora foarte bine. Iati anec_ 
dota: 

Un jidan dintr'un mic orăşel din Rusia 
a primit din partea percepţiei G somaţie 
ca să pţătească 1000 ruble în contul 
impozitelor. 

A doua zi dimineaţă, jidanul a'a pre
zentat la percepţie şi a plătit Suma ceruti. 

Perceptorul văzând, ce uşor plăteşle 
jidanu1, i'a mai trimis O somaţie, acum 
pentru suma de 10,000 ruble. 

In ziua următoare primirii 8omaţiunll. 
jidanu1 a plAtiti şi suma aceasta. Per
cepterul turba de necaz şi drept urmue, 
i.a mai trimÎs o somaţie peDtru suma 
de 50.000 ruble. 

Jidanul. Îndată după primirea soma. , 
tiei a luat o trăsură în care a încărcat 
o Iadă respectabilă şI a luat drumul 
percepţiei. A intrat cu lada în biroul 
perceptorului şi l-a trântU·o pe masă: 

- Eu m'am săturat, acum dacă vi 
mai trebuie bani, falslficăţi-I singuri ! __ 

-:t::::tt •. , ................ "' ............. ~ ............. 1111 ........ " .......... : ............................ . ................................................................................... .. 
. Au sosit modele originale de pardesiuri. :: .. 

- ultimele aeaţiuni de rochii. - Preţuri r: .. l (:onvenabile. - Membru la "MERCUR"". :: 

,,1tIE.NCZER.con~ectiuni H 
l4d, &lui Rewina Maria 12 (palatul FiBmer EIi:t) '.' ii 
~~ ................................. : ................................................... = 

......... •• ................ t ................................................................ "" ... . 
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Vai de capul lui 
In Ifgătură cu falsificările de bani des. 

coperite in Ardeal, o gazetă scrie: 
.Monete!e falsificate conţin mai mult 
argint decât cele veritabile. 

Se dovede~te, deci, incăodati că Btatul 
e Întotdeauna mai sgârcit decât par. 
ticularli._ 

Iacob Klein 
depozit de lemn~ 
4rad, Calea Bihorului 3·5. 
lifera la casa lemne Cu maia 
c\esoic",te. În mIc si ÎIl m3rl~ 

Comisiile speciale 
pentru fIxarea impunerilor. lucreazi. de 
ror. Din ciocnirile dese şi de multe ori 
violente dintre membru comisiilor ,i con • 
tibuabiU, ae naac adeseaori, caracterizăzi 

plastice ale situaţiei din zilele noastre. 
Aatfel, în urma unei violente replici a 

uuui comerciant, un controlor a ex-
. clamat: . 

- Inţeleg foarte bine că cineva care 
nu are nimic, tot mai poate trăi oare
cum, dar nu inţeleg (fum poate trăi acela 
care are o cât de mici prAvAlie!_ 

Crişclor. 

- Oare de ce unul tare dat dra~ 
eului de se Învârteşte printre fetele 
din Crişcior şi Gurabarza ca cocoşul 
printre gaini, iar cănd s'a îmbolnăvit 
â trimis să*i vie medicul veterinar 
inlocuI de cel uman? 

"VICTORIA" fabrici de lifgn 
ARAD, Calea, Bihorului 7. 

lânga viad Ud 

proprietar: IOSIF WEISZ 
Telefon No. 2149 domiciliu life

ră sifon la' comandă 
~--------~~~~~~~~~--

Şepreuş. 

De sărbători, iepuraşul va face 
următoarele cadouri: 

Primăriei: Un "iliş" cu arcuri (fe
dere) mai bune. 

Lui Costid: un "tigareta lung de 
un metru. 

, / 

Lui Ionică: ,,2 lei II pentrli biliard. 
Lui Culiţă: un ~monoclu" de ăla 

fain. 
Unui Ion: un pachet de ţigarete 

.,plugari". 
Uneoi dudui: un "păsaroiu cu 

pinten" lung în cioc. 
Unui Lid: O "puşcă de soc" 

cu ... repetiţie. 
Lui Pavel: Un "otomobil- marca 

"Ford" sistem vechiu. 
Unui Don Juan: Un pachet 

.. OHa" gumm .... ! 
, Vechiului corespondent o O cutie 

aspirine .. Bayer" pentru a uita sup,i
rarea şi pentru a putea înceape_ 
si luq~e. 
. Onor. doamne: Sfaturi pentru a.şi 
putea ţine, cit mai inchis.ă... gura. 

Pag.5 

Satul.Nou. :1 

, Lui Petru 100 buc. cartuşe ul 
16 fări fum şi fări urmă. 

Lui Mitru: O motoţidetă ~now. 
nouţă" şi o cutie pudră "Toca.lon" 

Of. Poştal: U ti "T alifon otomat" 
Lui Mihai: O "harcă" de 75 kgr. 

incilţata, cu... ştrimfli. 
Lui Ludovic: Un volum de 

"discursuri ocazionale". 
Lui Ionel din vecini: Un .. hod: 

ţâlindru" cu "piroşană". 
Lui Ignatie: Un "medalion", u 

premiu pentru.._ cilărie. 

Paulfş 
Curăţirea abortului comunal din 

Păuliş, curăţitorul ţiganul dupi ce 
a terminat cu lucru a venit Ja se
cotială cand colo între socoat.1 ti
ganului şi il primarului a fost o di· 
ferenţă de două ciubere. Cum plata 
era pentru dubăr ţiganul susţinea 
mortiş la socoteala lui, iar primarul 
la a sa, la urma văzând ţiganul că 
nu i poate scoate la cale, s'a ristit 
dintr'odati neaoş ţigăneşte "cum, 
vreţi să mâncaţ două cîubere dela 
mine?" Notarul com. a atras atenţia 
ţigan ului referitor la vorba spusă în 
pripă şi l-a ameninţat ci nu·i dă 
nimic pentrucă s'a exprimat astfel. 
Bietul ţigan când a văzut că nu~i 
dă paralele pentru lucru făcut, s'a 
miniat şi mai ră şi a zis: • Oară 
mâncaţi·le pe toate, că nu mi trebue 
nici un ban!" 

Gurahonţ 
La noi s'a fixat următorul program de 

Paşti: iscullitul telefonist din centrală se 
laudă că va trage Cu treascul producind 
un tunet pe carei i-I vor auzi si surzii şi 

la auzul lui se vor cutremura apaniolii 
din Valencia... Ba ae aşteaptă chiar dă. 
râmarea stâncilor de pe dealul bucluca$ ! 

Apoi s. va aranja un mare concun 
de ciocnit oaul roşii Iti carepersonajuJ 
mai remarcabil. Vichentl va ciocni CU 

da. llenuţa, Nitu cu ds. Anuţa. da. 
Emilia cu Nitu, dş. Mărioara cu Vichen6, 
Petru Roşu cu dll. Berta, flnanţul Cucu 
cu Herbei, Ciucurel al nostru va felicita 
pe finanţul Oamian prin telefonul automat 

Dacă cumva, careva se simte ae· 
dreptăţit prin faptul că a rămas afară 

din program; rugăm să ne scuze căci 
le vine tândul la.. anul! 

Şi acum la revedere la ballii de • 
doua zi seara! 

AI auzit că .• ? " 
... o duduie din Ving.a, e Îa mare 

pauză de când a părăsit· o farmacistuJ 
(A.cum, de cine-ţi pare mai rău, de far· 
macist sau de apa de colonial) 

.•. Ata, Cum Îi zice, de poartă No. 1. 
la Miniş, de c~d • pierdut procesul e 
se punctul de a se tmbolnăvi tocmai 
acum de Paşti? 

... Nişte domni din Şlcula au fă~ut 
UD chef numai de o zi şi o noapte fi· 
dela care s'au dus dea dreptul la birou? 

'.. DolJi tineri din Chere1ult. după ce 
au băut două "lItre" de vin, au intrat 
în Biserica din Şietda cu pălării/e ". 
cap şi ţigarea in colţul gurii, nefiindu-le 
ruşine de nimeni? 

~_,Simpaticul "eiprar'" (cel eu radio) 
dela Vozdagi caută o căpririp. ca ai o 
ducă la PloelŞti? 

"Nişte dudui dela Ineu care fac !şcoală 
la Arad n'au cbut la ••. purtlue (numai 
la celelalte materii)? 

un I 

HoffOIann 
Colonăale 

ARAD,~a~ 'Awam ~ 
10, - oferă M~u1 său 

bogat asortat ti CU preţuri 
foarte reduşe f 

"" ,t"" se • I ... • ...... 

l' 



Pltg. 6 Bravol 

Extraordinarele declaraţii 
ale ·unui purece 

- Va IntervleT al dralal Flaimac - CalD. vAd parecU laDlea ,. Im
pres lle lor despre OBDlem 

L·am aflat la cinematograf in timp 
ce priveam absorbit filmul pasio
nant il lui Warner Baxter "Craiul 
pădurilor". Intâi nu i·am dat nici o 
atenţie şi probabil, neglijenţa acea
sta a mea l-a supărat sau enervat, 
destul că a inceput să devinâ im~ 
pacient şi dădea vădite semne de 
nerăbdare. Insfârşit in pauză, l-am 
prins, şi am intrat in discuţie cu el. 
Il cunoaşteţi cu toţii. Este mic, negru 
- mi-a spus că are culoarea asta din 
QUza răutâţilor - sprinten şi foarte, 
foarte glumeţ. 

Am intrat cu greu in vorbă, nu 
ştiam cum să incep, despre ce să. 1 
întreb, e atât de neobişnuit să iei 
interview unui purie e. Dar el însuşi 
mi-a uşurat rolul. Nu voi mai re' 
peta întrebările puse. 

Incep dec:l .. r ..... le 
Nu ştiu nimic relativ la starea 

mea civilă, sunt un fel de vagabond 
din flori al naturei. Mă intrebam şi 
eu adesea care este rolul meu in 
viaţă, rolul meu pe pământ. Ma in 
jură. toţi, pentru că. sunt neastâm~ 
părat, pentru că ii mai inţep, imi 
las cartea de vizită pe cearceafuri 
albe, pe cămăşi, pe unde pot. Din 
cauza aceasta nu sunt simpatizat de 
loc. Mă mir de dvs. domnule doc 
tor că. aveţi răbdarea sâ-mi ascultaţi 
ţărâielile. 

Origina mea se perde în negura 
vremilor. T raesc pe unde pot şi 
cum pot. Sunt veşnic hărţuit de Oa
meni, mă pulverizează cu flit, cu 
diferite prafuri, ca să. scape de mine. 
Am găsit multă ospitalitate la căni. 

O paranteză 
Deschid o mică paranteză ca să 

vă lămuresc. Nu e nevoe să vă mai 
descriu cinn. li cunoaşteţi bine. Eu 
le admir fidelitatea, cinstea şi carac
terul, însuşiri cu cari oamenii nu se 
pot făli. Am avut de gazdă mult 
timp pe un câine, numit Johny, care 
era proprietatea unei cucoane de 
"mare elită.~. Ne·am imprietenit. Lu' 
cruriJe ce mi-a povestit Joilny sunt 
fantastice. Nu ştiu cum să. incep. 
Fac. doar o remarcă, poate-mi va fi 
mai uşor să pornesc povestea. 

Aspecte dia elită •.. 
Doamna sau cucoana lui Johny, 

DU voia cu nici un chip copii. It 
prefera pe Johny. SOţul era foarte 
mâhnit din cauza asta şi natural ci 
aceasta neinţelegere se descărca în 
capul lui Johny, pe care st.ipânul 
nu,1 putea suferi. La orice ocazie 
Johny incasa câte o lovitură de pi
cior, un pumn sdravan şt înjurături. 
Pornind din aceasta ne-am facut 
destăinuiri reciproce. Mi-a povestit 
atitea. parcirii despre cucoana care 1 
prefera pe Johny in locul tandreţe. 
lor soţului ei, incât de atunci m'am 
scirbit de câini. 

La operă 
De necaz m'am dus]a o repre

zentâţie de operă cumpărată de Un 

anume Pârvulescu. Cu foarte mare 

Pardesiuri., compleurii, poşete 
dia. piele pentru Doamne la 

Casa de 
P ......... Ne ... __ 

greutate am reuşit să intru, deoa 
rece toate uşile erau păzite ,de jan
darmi şi poliţişti, dar totuşi am reu
şit să mă strecor, am ajuns prin 
balcoane, pe la doamne cari - elc>
gant imbraca:te - miroseau ingrozi
tor de un acid uric şi apă de co
lonie de cea mai proastă calitate, şi 
in sfârşit am poposit intr'o lojă de 
primul rang. Vrăjit de trilurile cati
felate ale primadooei, am simţit in~ 
demoul de a sări pe scenă, - cea
ce am şi făcut, - ca să. o văd mai 
de aproape. M'am apropiat de ea, 
aproape, mai aproape, am urcat in~ 
cet, pe furiş, pe picioarele ei de 

Diană şi am trecut de genunchi, am 
vagabondat pe pulpele i trandafirii 
şi lSpititoare şi am adormit în ... loje. > 

Dimineaţa; m'am trezit in mustăţile 
unui deputat. 

* 
Nu e mult ceeace v'am spus. 

M'am scârbit de oameni. Dacă aş 
găsi animale mai pure, cu un suflet 
mai nobil, mai avid de frumos, dor~ 
nic de adevărate plăceri familiare, 
unde sunt preferaţi copiii şi nu c.i~ 
ţeii, aş părăsi omenirea şi nu s'ar 
mai auzi niciodată de vre'un purece, 
- şi'a incheiat purecde spovedania. 

Pentru conformitate: 
Dr. Flaymuc 

Ciorapi. minu,l de a'" ,i de piele. comblnee de mllaa. ,1 p ... laloni reform. arlkole pep!ru 
copII. ei". In bani gata .:ll cele mal Ieftine preturi la )\ B O G Y O 
STR. El'fIN'ESCU 1, - LÂNGĂ CINEMA .C O R S O· - • -

Salvati Aradul 
Cu câltva Juni în .. ,mă, o 

dtltealie (U arddnn/ s'a deplasat la 
BaCHftştl ca sti Inllfvlnd pentlu ob
ţmerea unor OIlQ;rtaj.i, rTUn,te să a
dacă un eveniment In viaţa oraşului 
nostru (Cltill mat bint. că s'au dus 
sd tragd un chel fdrd ntvestf!). A
tunet II $'4 promIS, de către d!recţ:a 
C. F. R. cd şi Aradal va bene!t( la 
de rtda~,lle acordate staţiuni/Of 
balneo-cUmaterice. 

Zilele trecute. dirtcţiunea C. F. R· 
Q pllblfcat numfu taturo, locallMţt
lor din ţard, unde se poate cdldtorl 
cu reducere... Şi U credeti, !Igurto.
zd Şi Arad.l printre tie? 

Nu I 
Delegaţia alt:fdand a fost dusă ca 

cobza, ştiţi, dltpd p,in(jplul lut Judn 
Nojijd: cltmtnclle !ăgă-iuişr:e şi bo
lându.l tragie ntJgejge! 

NU V A PIERDEŢI TIMPUL I 

cautind in ziare ti reviste articole cari 
pomenesc numele dVII. sau tratând pr0b.
lemele cari vă interesează, căci o insti.
tuţie special creată şi bine organizată 
pentru aceasta poate face acest lucru mai 

bine şi mal dtm ca dvs. 

"Servlclul Gazetelorl
' 

Agenţie internaţională de presă şi publicitate 
Directori: Emil Samoilă şi Th. Iorga Bucu
reşti, Str. Sf. Constantin 24. Telefon 3-16-15 
urmĂreşte tot ce se publici in cele circa 
1400 publicaţii din RomAnia, iar prin 
intermediul celor 102 agenţii similare 
din străinătate, tot ce se scrie în presa 
din toata lumea ,i procură cicturi de 
presă asupra oricarei personalităţii sau subiect 
Cereţi. telefonic sau in scris prospecte lă
muritoare sau o probă gratuită de o s.ip
tj-rtâoa. indicând subiectul care vă intere-

.se.az.ă. 

• 

Tot cu falstflcatorll 
Intr'un ziar de mare tirai a f03t 

publîcat ziiele trecute. următorul 
anunt: 

Rog pe domnul care mi-a diil 
Eri o monedă de 250 lei falsă, să-mi 
comunice de urgenta metoda de 
falsificare. Eventual putem discuta 
şi despre o asociatie in acest sens. 

, 
Mode "LYON" 

I De Pa.ti c:el ... al Lua yin 1~ 
Cooperativa 

Promontorul-Arad 
Str. Cloşca 1. 
Str. Sarmiseghetuza 5. 
Str. acio Pop. J 
St. Sava Raicu 168 
Bul. Regele Ferdinand 55 

Şeilin!fă T"nişoara 

Bdul Carol 9 

Teorie tare-practici slabA ... 
Era un tânăr şarmant şi dansa

tor de fortă. absolvent perfect al 
unor şcoale coreograficet etc. 

Credea că le va lua folosul o
dată. 

A venit ocazia. Carnavalul anu
lui 1937 a fost abundent in oea .. 
ziune. 

Avea mandat de terminat şi 
strict limitat: rupe concurenla şi 
inlătură pe cei ce se vUă. 

Era vorba de o fetită frumuşică, 
fascinantă şi drăgulA! 

Are şi bani. 
Mandatarul orbit de luciul mefa

lulul nobil din care se fac banii n'a 
mai văzut frontiera Încredintăril ŞI 
mDd cunoscător perfect al dreptu
lui, luând examenele cu .Magna 
cum laudec a depăşit puterile, fă
când un .negotiorum gestlo·, care 
urma Să-i profite numai lui. A dat 
insa • kîx· I căci una este teoria şi 
alta este practica. Şi nu prea are 
pentru aceasta din urmă aptidu~ 
dini. Abia acum vede că era pre
ferat pentru sezonul balurllor. Deci 
până la noul sezon se poate odihnI! 

Ceasul -' brAtari 
amicul nostru Nae Cararea, se 

• tntMneşte cu Petrică. 
- Ce fad Nae? 
- Mă gândesc. 
- Nu se poate. 
- Ba totuşi. Dar ştii la ce mă 

gândesc ? 
- Zlil 
- Cin~a inventat ceasul - bri-

tară? r 

-Eişi? 
- Eu cred că Rumai un stO-

tian, . ca sA DU fie sUit sa bage 
de-atâteaori mâna In buzunar .. 

Nr, 1 ,~ .. , . 

'viena 
Deoarece de sărbători e o~ 

se mâlUÎlJU mult, 54 se bea şi 
noi cari ţi "tH~ la s4năIaua a • 
tJ05tri, le dăm mai jos, sJalllti ' 
e bifU s4 k urmae juCIJrt n 
nu, evitâ.dN-St aSlfd """lll 
dettuu î"to~ic4Tij. 

S4rb4lotim PaşJjk C,e~lil/tll 
cei impune ertdinMaşÎl<JT o 
uagtt"otă tU 01/4, şuncă liarl4, 
devordri u mie, şi ini şi " 
cari toate se stropesc di" ' 
tlite, ţI/ied sau chiar ~rt. 

CApacitatea de receplie a s 
omeNesc are o limită. SNCII,ilt 
atţiouaza satisf4cdtor la •• 
alinu~"aJ #ormal. La SdTb4J 
moi bi., zis dupi! sdt"băllWi, 

evri î$i tam jaţ de C4p, Apa 
acele IMTln't"ări, cunostftle alâJ 
sub Jorm4 de vomil4ri. d.r,,; 
;K/USpotij;i gener-alet gdJbiUTI "'IlJ 

ele, Iat4 o mullime d~ lumcri und~ 
sig.r că KU $lud pe plac," ' . In 
tondui. o,~ 
Dăm ,na, jos indica/iilt N, t 

tocmirt!Q Jn,uj nun". biu :d • 
JJOi, şi pe eaTe 1 crede", aOs' Prim 
în evitat"UJ accidentelor tII R

t
, 

sus. pre I 

Ouă: de prefer-at acele î. fdul~ 
esk deja bitU tUsvoltat (doCil 'oft~ 
rele •• SI mânâm4), 

ŞMltICtJ: fUfiartă, plin4 de, ~ne~ 
se va da î"tâulale şl/ncilor ilOgl 
dela porrii secerali de pesla '~ # 
alu boli. sa l 

S4 se «InsUnte o cant#ou tai/Ia 
mare de grdşimi, cari se !lOr, 

toi cv oţet trefli tUI" Loh., , 
11;7 eissbet ger şi alţi c"şHnÎ, C4r12~j 
,,~răjenia" J'Tod-stlor f)ilicolt. fi/ al 
bea şi III.ie4 fabricaUf diN .,m, j 

'4 Fript"NU, îK special ceu Iil 
vor Jreg4ti di" consta odor . [fie 
gălbează. Vom eU1'ta asi fel • "ăm 
&ari ,.fliT ataJia. 

Dacă totuşi ş. ar J'Tod~ţ, 

nf.eflte, se t'o,.. l.a turgative 
ba::4 mult tIt"",r şi diferi# 

se va "ecurge la stTvic1ile I C(IJ 

Ambsclatondtl' f)t!M,ric dis Ar' Ac 
dt2 _ Şi acum, dMp4 ce m'all 

Jeu; di" no» u. se, vieiu cel' 
le '''" din suflel stJrMtOf'Î 
(.lÎnd ,.K "Chr;stos a î"lJilll"' 

s'a 8:::0::::0::::::0:::::0::::0:::: 

H Ştefan ~~;' 
R croi e si. 
;:; ARAD, Str. Emi~ 'lat 1 R nescu 15. Stofe ex, , s!, 
ii clusive, croială ex~ cat 
~ celentâ - Preţuri islpe 
H::o:::::o::~::o::::o=::"" f? 

apare in fiecare 

Director: 
SIMION MIa..EA 

d 
.' ,m1 

Redactia şi a mUl ~cjn 
ARADt Bdul Carol " dre 

ABONA..MENTE: 
In orat: 1.50 ~ a1I~ 
In judeţ: 120 lei a1I~ 

Pentru: inBtitvţiu.ni. ~ 
comerciale ti iaduatria1e. . 
ti firme indi~: l~ 

Har 
doa' 

1dci 
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