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resa GJ.woolrifară 

Zilele trecute ",Hirlap" se tâ~~ 
'i pe cel mai jalnic ton din 
hiva redacţiei contra presei bu, 
pestane, .care ~ubl~că ştiri, false, 
onante Şi tcnL:.CnţlOase oespre 
mimentele din România, cau, 

'nd un incomensurabil rau un
rilor din Ardeal. ,.Tot ~atunci 
o:esta contra aCt:stui fel de a 
Ja al presei din Budapesta că
ia în mod tirnid incerca să· i dea 
'ţii desprc felul cum tl'\!huesc 
nrrolatc şi comenrate dtferi!eie 
ri C~ ajung în redacţia unui co~ 
;'an de capitală. "Hirlap" avea 
:ptate şi poat<:! am fi crezut, ca 
·J~(tGrii CI au ajuns sa vada m.a1 
ar probiema minoritariio: d,~la 
; dill taiă, caii, "';'liP:~ cum :;;tie 
'.tă lUll1~a, se bucura de cea nlai 
drc liiJertare. Dar ia~ă ca toca1.d1 
doua ZI, acdaş "ihl."ldp~ are cel·;;, 
ci vehenlcnte <ll.\lJ"trnie, et']C rnai 

" 1·' < • 

'~":Hce Şi o~t;ccorlto..)te ,,~prL;Clerl 

i!titor la u ... ordin al Ji.ecţiunu 
,::~ . .;::.; ~~~~ -- ;r~~! ~'-!~--~~~ st~!;J!i?-~ (~a 

r:.inul e suscepti~il de g ... qdi, 
.:~ aaevâr4u: p ___ Ilr~u ca e dat de 
'meni, iar oamenii sun. supuşi 
"şdik.r. Aceac;ta insa nu în
.mna sa crit.î.â ceva al h .. lui in 
re a criticat ~H.ir1ap" şi t:are 
1:!e bine se poate caracte':lza 
'ipt obraznicie, Probabil condu
:ea a~t's~ui ziar crede âl. dUfâ 
.lSClfS un articol contra ziardor 
\lapcstane ,şi poate permite 
'iU! de a batjOCUri un ordin al 
el aumritaţi româneşti Nu, a· 
;sta nu se L.ce. Nu se face mtre 
:leni cu bun simf. Din felul 
:n a procedat "Hil'lapu un om 
'e nu cunoaş.e Îatt::resde cari 
determinat publicarea artico~ 

'.li .ndreptat contra presei bu
.. cestane, precum nici pe acele 
'1 au determinat publicarea ar
'dului batjocoritor la adresa 
'toritâţii care a dat un oniin 
'utual greşit, S~ poate cruci. Cu 
te aceste, nimic nu e misterios. 
~~colul :ndreptat contra buda
,ei a fost o momeală întinsă 
'nilor, cărora conducerea zia

I/i din str. Meţianu a voit să I arate că Ş tie bate şi ,n struna 
1:nânească, aritând tot atunci 
~.lapestei, că ştie să-i intoarcă 
~teje atunci când - eventual _ 
~i SUnt satisfăcute anumite ce~ 
~. Al doilea a fost publicat 
tIltru ca românii să. ia aminte, 
I deşi cu o zi inainte s'a publi~ 
t un articol la adresa Buda~ 
~ei, ziarul n'a uitat să-şi arate 
~~I atunci când interesele lui O 
r Deci acei cari s'au lăsat in
ntaţi de tănguirile lui "Hirlap"' 
ntra Budapestei, si cîtească şi 
hcoiu} din ziua următoare şi le 
I trece pofta să se mai increa.dă 
presa minoritară .... 

::;:......; 

Vrem • • • • 11lăşfi! 
Zi!nic, pCPlllaţia, esti! asaltata CI! {lpduri şi s a(uri practle;: pentru even ua ka ';LI UPIW t r ~ t r~ t ~ râsboiu 'i:i in spectal~ 

în eazur zmui <lLlC' aerian Cit ga:::e, . . ., ° • ) , 

Toat:: sfatztrile SUllt admirabikşj toata lmnea le ree/maa.,tc utdltatea, Le lipseşte t.ma esenţ:a.w. 
In indc;i!1l!dle date publiwlui S~ HJrbqte de mdşti cOiZtra g,JZe!vr, de tl'we w m;:.:I!ca;~'f11tcle ncc.:sare vrimalui 

ajutor. Se ~'orb,şte twmai, pâlld acwn, Jar nu se SpUIIC nieaieri de unde l'a prin!! ţ"l:>lh;;I[ aceIl ma'leria! in 
caz dc llel'oi~. b" d'" . 

Credem ca. autorităţUe şi comi1ed" locale pentru apamrc(.l pasivă, ar tre al m procure m tl1np maştt e~;u~~ 
gazelor şi truse ca n.eJlcameme. pcntm ~"1 P.JP;!;di,a s1 şi li: cwrlp.rc', sa le aibe a':ll""1, g~lra il! OllCC mcmc,lt, aLa 
nevoile o ,'or cer,. 

Prill urmare, in n~L1I1i?le t',)pu!c{j:..:i pretindem: sâ r/i se dea măşti! 

'Q • J! ~'" ...... lIt.~ - J\§rPe«:;~e ~e~a li'.:.~l':llilnar.ea na~iona:g-1a.i·~.nti1'.ii~"'Or 
O . j .•.•. , r·,.:·' ·l'.l'lf·"L',.J· ... , ....• "", '\'<,',::'1,1 ;U "n,(") înseamn:"', r:, d. I\Ldg2NU v~:",;z.!t :,.::~ s~ pa _,:; :-~,;)~ ~~ ,-:, '~,~)".- .':.- .... 1..,::1 - y,"", .,..... ... ~ t . 

ţ . ,. t.:.~·ll:, ,.: ,-~IT';'3;l ;ui M:.;s"o:i; i. A· ŞI n~tio'Hll· t;;rc:ir,ş i, IW :dJHU I:b,c-sonai-!2i":/l: şr~, l 1Jt~)i-:d i""j~"fE? C.~ f~t. ~< ;. .. b' 1 
sunt p.r· iJ Ce- f", :" tHl. Au dJ'i'. J t L (,:;u U .2, ce a mai rtuşi [d.. rali şi a'")F.: Le 5u '.e,~tt:cl';: .... 
'U 1"'1 .,., i" j"' ". ; ·.·...,l'·t .. ~. 11.". ; . 1). j"~~ [".oU Pot',·ov:..:i, l,'orb;bd d?5pr.~ 01S"'f'j! ~ U l,·.\t:tat Luni seara cu I , '-'. 0.'.'-_' . " Il •• , "'. • .... ~,. , _ 

ŞI D'm iLL;:.;:::- A';4j, ln)~1JT 2, .1,;. i\~,[.~\;1 i'l d SPL o': rap:ut<i. 
r.·'·t2lbi , d 'o:t l:mbr:13 c!O'lr P'Î:' - !\h~·:,,:·ij, I p O'" m:'r€... 1: fmp C" d, l\i;:"1'il - Î'! tl~;'l 
p,·t;'l" (·::"ll;'i:.? ci: i=",rij,Ja C~' "'3: . - ~:L' b':'l e<i-! GOmi •. oi. nt,dr"'g!... unui I.\"g,)[; d.~ (;. "-1. - f.::,Z, (""1:0 . 
L·:C:t.:::r!'~~I::--r:li ii...: l,;r;)~ .. ~~~···r· ,i :_;:::,i;;., ;:::):..:;,.;:: ţ:."'" .. ': L::,ţ L ,:.,'>', "'<'~ l"l,,<l~. i.:' "'''/1 
"c" .Ţ,. 'h, lc!" plebo·! ",,' !~';,,,l': i .• (10EUi ŞUb'~l s'a n.l2.şd şi V,'!;o.u, S !~,;,cn G,r..! 1, '" • , \,., .' I!.. 1 " , 'II ~ 

- 1.1 Lp p'lilvrj-?l, p? trIbuna Şi.3; ",~;o"r'2"::liOl.. , d. Gtlt"l Tâ:ăres"ll Vt:-)f';;) de a V;>;ltt· 
d~ ty' f:art' b',) ].:r\~,t ddl13rea iJO~ D r I;:!;;i I'.U·jI 21.; to;!.orgmiZ&te to.::.€ ce-a ~Vtlt ;0:-: J~: B .n:iOC:. Ov:;. 
POt1H~i, ia l!J! rno.rced jat se g.~st'a h:nr;;.:~ C;'.' o;·"n~ G1J;l,'., ,U"t'~c a tille au nescd L'l in;; ns,:L.ie ~,il' 

d \ C·, b' ,. fO"!" 1"g'l""'l-'l c· ° de·o· I"'e 5tr,·g-.~.,.··I,e df.·.··. 'r·.'",i;"·(.a· !n:j:;1 N,c"'li;~.l o IT"j·fil.1e , ;'! 1i,ITh'. EltVa Jire ':'0,; 1.,,., l~ iJ '( <':~':""':. '}. .. ,.' .: ...... ,,/ ,~! _ ~ , .~ 
iw rEct i·1 t cu r gi::arf2. \'zziwd t:x~~', o, d,n;..;,.1 mCaT c. h:.:u j'\o!;,n:u se 2mesl..::c:o:u cu: j.)3 G:..i!c: Ţ,; L:~ 
iil" rui (!, bfa şi pentru a f2C.~ 10: ,,0;'1.\ ·;mtut ::"';;'ll"'u;,dt:p" arf..7.f., a 1'2 C 't, ! 
fru;l."!Ş ;(~r l:rJ!ionad<irâ:r:!şt l , a St1',- F. ~It p~ u/! g:1Zdar sâ. €3ct3m(,: Un ;;;:':'2c~'l"ol de fottJ f~:;~ u:<'ţ::a, 
g:t 00 .. °,: - D~:<:a şi 'n U ;ju< ţir,r>e:;c va ce::a s,~u~:<'m ? 1 
. - Tr.t, intelectu:i"i sol ~~> ;ji:d jo.:; fi t.,t <l:?,',a oi'dilie ş: (ibdt1l;n~. afund In a'~('cJ t~ 'J, dL b~1 ;\1 h ;ah~ 
d~ (,,:> t:bcl~' !... re:"~ 2m du", dra~uJui d!;: ::e;-.c1.1rn) şi V"·g.l ["t'iG~p.ru. s'au Î,"tdr::pt; .• t 

c.: '1 ,'.: î; tâin!\la f. l um Hl~. fi.H' (;;:, Vc~ ~,'au u;tat Cfu,lt la f!. No- spre V~ bo"ul d;; cI. m. al r: pi..::;,llH 
h:'2d,al d'llj)d 3cd:-,. ţiP tribu,;:' a ro il, lUI a fost ca 1'u l-a auzit d, de undt> ş;-al.i luat r;jnH5 bUl: df;cla 
miii r:~m \::; dO:"f •.• d. N'~gura Po- F:"U;·';UZd(h::>. Cp} b:rul d.,:a s:~'lra ce Al'~d, 
P:SCtl! •• P1'ob'bl n'a 2l.iZH inv.tc,ţb (I.l'~ea la tribuna !... (in?tla f~cu r'Î'm<",rca: 
"Hirt~':>ct!â. mrdec hai~o-r... hit/ut"] ire,~. CiJI e a tinut pfInă. i~~ - U Je. adr1.,;rdii d~. "lO" r: ţi călă-

Vme s;'atul modo ..... O mlllJh"IE' Of.'! J şi 20 minute, ~... .p::;p"H" toresc ia c:. Ia, 
d~ 3:nnte fotog:.cH.:'.'! Sf 'nGa~"l~,ta ms-tehul Ar;'wfei cu Cri~ana, care VCl, sigur - r'::;::p.u.:.'J: Un aHul 
S r ~ dn;'ll' 1 U ~,\ ft;U 10'1 u j·h-··::1·1-,· , • t LunI' - d;;.-r numa.·1 p~'Ind !:~ rc1i\d'1~ e5~ .:'::0 ,'J .. 1\1.: ), 1 '''11''.,11', Eia !)Ji, .. ,] • .. 1-' 

V· '1 MIt Ţ' L . • I ne' ~na"lorl' o"j'n g4 .. r". c,;·;,.." o'i t:E.C in vzg,:<"u; cu ngl ,:cgearUt e L. or ur,l, In (ur;;;\: tI.1 1 va ~ • ~ _;.; 
O:,·i It!liu ,'I.~3il;1J şi km Mh-"h,h'. o alice dimr':J.n canuş tia, de ;~. p:tun 1... . 

. • It 1 1 'b ; D 1 u ~l' M d f~' t " ti~[~" d;'1 O fi' :.ld€vărat sau ru, nu şbu ;:q:.'d g 1'1 CO.,l! n 'lnf; ••• jOj., c.· Ci q.'''~U a ••• ,alz o par .. ...:.,., • _ 
I::vlw r,e cpreşte ~I se ii (i;S€'lza n~sui diui dr. 0:0 am UI. ei3e€ _.. .~., . d ' - SI' CI' C . p"' •. 11tru '"a' nO't' am ~;;ma,:; Îr>- g>'.lră. 
d:u; b h Nkm't.1: 

- Po:te',>Te dom'1uJe Maftiu! 
- Pentru nii1~ic in lume - re- Vânălor nu glu ... ă 

fuz-t d. M",it\ - pofteşte d-fa întâ'( 
domnule Mihl1adl? ca eşti preşe
ai.:-!!ti;;; ncsm.I.,. 

- Atunci tllr·rgt2m imprewJă! 
d€cren d. Mihch.l' h ~ apucând de 
bra t p~ d. MJ.;; u. 

A Î:tu'pur defllarHt. 
I-v'adul 1!1 Cit!). Pe tribună Înghe

S!.lt;,ija mare. Unul dtmre coman· 
ciantii -' roş~;d - g1) zii ca~1 5tr~
jUlia tr'iollnil s'a /n~lpt in rândul 
intai, împiede:ând pe câteva fU' 

coar,e ofl.:iale 5:1 v .. dă dethrea. Un 
gazetar 1 a plasat: 

- la vezi'li d-ta de gardă şi 
lasă cucoanele să priueasca! 

Comar.dar.tuI, roşcat, a albitt dar 
a cedat locul. 

D.;fdarea s'a 1erminaf. Pe arena 
Gloria, au inceput d!SCur:lUrilt', me-

Ssumpa jll'TlFjf~'lte 8 UmlÎ vlintor 
se adresă zJde trecute: 

- Ascultă dreg6. câp iepuri ai 
. împuşcat tu la vânătoarea de eri? 

- Patru 1 
- AI dracului biican - răspunse 

doamna - pe nota de plafi a scris 
şase iepuri!... 

Deosebire 

o b,micd din alte vremi se adre· 
seazd n(poatei sale trecuta de 20 
ani: 

- A 'J:tlIzi nu se mal marifa letele 
aşa finere ca pe v"mea mea ... 

Da. dar azi se mdritd mal 
d~s J - rdspunse lepede nepoata. 

Sigur că da! 

- Dacii bărbatii Of fi mai Luminii 
s'ilr e\'Ha O ml;lme de divo,:uri ... 

- .•• Şi şi mai mul!e c8sătO! ii L 

Putinii LUDă~oÎ .. 'ă 

Celor caTi aII 1I!stanfă mat mare 
in abonamtn.t. precum şi c€lor din 
comunele prin caTe Îllcasatoral no
sru liU poate ajunge, Il s'au trimis 
- la o parte din ei - li st. Jlor 
mai trimite somaţiani de plata. In 
ele este indicotă. scadenţa abona~ 
mentu/al şi Sl/ma de plată. 

Pe toţi ace$tlo. îi rugam. ca de 
urgenta sd ne trtmifd sumele -ce ne 
datoreazd. 

• 
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CLişineu-Criş 

La concursul oierilor ce s'a tinut 
pe ziua de 22 Noemvrie a. c. ehi 
şineul· Criş a fost reprezentat de 
citre d. Lupuţiu Aurel fiscalişul 
doctor al Circ. Chişineu şi Demşa 
Ioan supleant. 

Ca sa vă dăm date mal exacte, 
d .• Lupuţiu Aurel s'a prezentat cu 
capra, iar Demşa Ioan cu cele 100 
de oi. 

Intru cât capra lui Lupuţiu e fost 
mai da soi decit oile lui Demşa, a 
obţinut premiul .bene merenti" pen· 
tru osteneala ce şi dă în creşterea 
caprelor. 

La inapoiere, s'a produs intre el 
următoarea discuţie: 
Demşa: - Bine ma Aurel, cine 

dracu te a chemat pe tine cu capra, 
cind concursul ăsta era destinat nu' 
mai nouă oierilor? 

Lupuţiu: - Draga trebue să ai în 
considerare următoarele: Capra, e 
vaca săracului. Multe avantaje are 
omul - dela oi, dar dela capre, mai 
multe. Trebue să te gândeşti că dela 
capra mea ne am alăptat într'un timp 
2 familii. 

La acest răspuns, Demşa a tacut 
şi a inghiţit galuşca, iar in gândul 
lui s' a născut ambiţia ca la anul 
viitor, să·1 pue pe Lupuţ su opincă. 

Nădlac 

- Unul, din trinitatea jidoveescă 
dela moara .. Zsofia-, pe nume Ioşka 
e fost condamnat zj;ele trecute la 
15 zile Închisoare şi 10000 Lei a. 
mendă, plus 10000 daune morale, 
pentrucă li. spus unui controlor nOU 
'venit să·i inspecteze moara, că-i 
parvenit. - Aceşti banditi cari je. 
fuesc pOflorul nostru mai au tupeul, 
ca in propriH·ne tliră să ne spună, 
flouă românilor. că suntem par-
.eniti,.~ ~ ~- - ~ 

... Au fost puşi insă, cu bolul pe 
labe, de un judecător. care nu in
telege să lasc la discretia tuturor 
baimanaleIor, venite pe aceste pla A 

iuri, din Gheto.urile Galitlei, demni· 
tatea de român, fapt pentru care 
merită să fIe dat ca e~emplu. 

- In cadrul programului dela 
cinematograf, patronii au anat de 
bine să permită unei firme jidoveşti 
din Arad, să-şi arate nişte mode
luri de mantourf. - Am vrea să 
ştim, de ce această incurajare pen
tru jidani, în timp ce patronii se a· 
lişează..ca mari natlonruişti .•. 

- MiklOf, a refuzat să primea
scă la ei act\să pe un membru al 
Soc, Tin. Rom .. molivând că "nu·şi 
8purcă .•. locuinta cu el". 

o'. Zău'? Dor nu i destul de spur· 
cată de bulendr~le ce vin la el? 
Ce zici, Mlkloş 7 ... 

Otlaela 

Todor este tintrtl, 
Mihat" cam frumuşel, 
1 tcoş nu prta maricel 
Şi Caşu chfard cât el. 
Intr'o seald s'au vOlblt 
Şi-un lucru·au hotarit, 
La' nsurat el au plecat 
Ş:'nalntt-au cuvântal. 
,.Daca nu ne-om ins.Ta,. 
Cu ştreanga ne vom le!!a 
Mândrtle ca sa nt plângd, 
Iara câiml sd ne Imga". 
Dard ei n'au talăiit 
Pimdca'n cale ~-a 'ntâinit, 
Un câtne cam arlngos 
Care i-ar jl 'ntors pe dos. 
Şi 'ng1azit' de-aşa vedere. 
S'au ~Ilat la'ndpoiert. 
S'au jurat, s'au blastdmat, 
Că se lasd de 'nsurat. 

Bravo! Nr. 19~ N1 

I 
l'in ...... ipn. 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei. mâncări mai 

~ Resta u ro n tul BUt:!ure,ti, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

{:a.leod... lea.tral 

Marţi 1 Decembrie, la teib ... N 
comunal, teatrul Naţional fS S 
Cluj va juca poemul Craiul li! ~ 
ţilor de Al. Ceauşeanu. ane 

Igrl. 
In ,edJntG "seeret5· fioută de fa

milia • TitUan· s'a edus următoarea 
hotarire: .Scortoane- va merge 10 
Sarafola după docată; Minda hrco 
va m'2rge, cu Bocu la Bebo dUţ'8 
pene; Max pjz cu Titilan vor do o 
fugă la Penciova după chllimuri. 
No 4 este suparat foc pe .. Brayo!· 
pentru neamurile sille, - Noi, (:Mi 
nu nedrepiălim pe nimeni, ne .om 
ocupa in viitor şi de No .•• 

- Cei ce rbpândesc minciuni 
pe socoteala noastră, de ce nu 
spun cu cât 8U jefuit cooperativa 1 
Iar cel ce scrie la maşină mligă. 
rille lui Chente, ar putea S8 ne spuă 
cine a fost femeitl, pe care o bă
tut-o Eărgioane le Mia Ficu 6C6Să 
şi de ce 1 ... 

Baia de Criş. 

~-. O iadă ce· 8 umblat mult pe 
la Sf. Antoniu 81 reuşii 58 inmul. 
tellscă familia, deşi în ea nu·i nici un 
tap •.• 

- Când vânătorii se 'nforceau 
cu trenul d~la ştiuta vânătoare unde 
un cunoscui vănător din localitate 
Il împuşcat 5 epurj, s'o Întâmpini 
UR lucru Iare l1ostim. Epurii cad e· 
rau bagati in rueksac impreună cu 
cm1uşiera. 8.U invial. Şi cum ştim 
cu lotii că epuri-s iuti de picior 
vAnatul dlni dr. ou sărit oin tren. 
luând şi carfuşiero şi rucbacul. •. 
Noroc că n'o fost şi puşca lângă 
t>i să le pomeneşti c'o duceau şi 
pe eaL. 

Brad 

La recentul concert de batalaice 
dai de un grup de ruşi, un tânăr a 
invitat pe simpatia şi pe mama 8. 
cesleia. It, timpul concertului, Ire· 
când pe dinaintea lor un vânzător 
cu bomboane, Unirul le·o rosh': 

- Serviti bomboane! 
Mama şi fata Îşi umplură mâinile 

cu zahericale. 
Tînărul nostru văzând lucrul a

cesta, se repezi cu gura: 
- Pardon! yă rog luati mal pu

tme că fi 'om decât 30 la mine şi 
mi e frică si nu le pot plăti r 

Brovo c6.yruere! 

HăI-nagiu 

- Tinerii din loc. au inceput să 
facă rugaminli fierbinti ca sili să or· 
ganizeze cât mai multe Întruniri ca 
cea de Duminică pentru Il putea 
merge gratuit la socrul lor ... Villy, 
cel cu fele multe. cu toote că Pe
triei - după ce şi olt petrecut toa18 
ziua la.. socru seu - spune că nici 
nu ştie unde.i. Rău Petncă, rău 1. •• 

- Trei cucollne ou pleca' - fot 
cu trenul gratuit - spre Arad ca să 
vadă redactia noastra. Dar în drum 
s'au rătăcit Şi~8U nimerit într'un sat, 
cie unde au trebuit să plece repede 
pentru ci "U avea cine le distra. 

- La Hălmagf'l... dar... btne dl
redore. In lai trebue să judeci şi 
apoi să cet'1 rabl'lt din pomenil 

Da .. d-ta' 
o domnlşollri lunII ,i fulgera. im 

potriva... pollticienilor. 
-- Dece.f injuri duduie 1 o 'ntrebă 

un ,eein de scaun. 
- Pentruc5 se poartă mizerobil. 
- PăI d-ta dece te porlt mize-

rabil ,i nu te injuri nimeni 1 

Puncte... puncte ... 

Mitică BArfescu vede o tetă 8şa". 
pe gustul lui. 

- Mai, pe asia aş iubi-o, ba 
poate aş lua-o ,1 de nev .. 

- Ho [ il o1>reşte Appendicosu, 
inteleg, s'o iubeşti până 181 un punct, 
dar nu... puncte.. cum vrei tu. 

GlaeorgLe Enesc:u la Arad 

Joi, 17Decemvrie. orele 9 seara, 
la Palatul Cultural. maestrul Gheor· 
gh~ Enescu. ya da un singur con
cert de vioară. 

La pian, d. Ionel Oherea. 
Bilele 10 Oiecezano. 

Di~c:!u,ie ••. 

Cineva, de curând divortat spu
nea: 

- Da, când m'em disoior:l am 
primit 39 telegrame, iar 8.cum când 
s'a pronuntat divortul. 871 •• , 

Redacfia nu ia in conside. 
..are nld o c:orespoden'ol Iri-
Q1Iisă nese.nnaIă. 

1" _.. .... cs "ee $'" S • 

Spectacolul este organizat SpE 
Asociaţia Ziariştilor şi Publici D' 
lor Români cu concursul lS<X ~nl 
ţiei "Astea" pentru comemort·Co 
Unirii şi deschiderea stajiunij ~ B, 
mâneşti. prin 
Duminecă. 13 Decembrie, 1 Fns 

trul Vesel din Bucureşti va i , . ./~ 
comedia Dumnezeu sa·l erte. du 

Bilete la Diecezana. li'le 
Du 

_ . . . io? 
. Mare expoziţie de covoare persiaJ .. Do 
! mobile de birou, lucru de mâni. lale 
• blouri şi alte obiecte înmaglliru puIul 
I la Firma .'un 
I "UROR-" . ci !".t1L rT&. c:o"'l!lht'~ot c 

ARAD, Str. Eminescu 15 .UO! 
~ert ____________ -r

ute 
- cui 

Iosif V6ros .. La 
Atelier de phpome şi tapi!, un d 
A. fa d. Slrada Eminesce sun: 
fac pl~pome şi primesc to' a s 
de lucru şi de taPiterie CU? .De 
cel mai convenabil Cic 

___ i ________ .lenit 

~ Iar .,.------------1 Da 

Atelier R. GONDI;~\a; 
Radio ~~dl 

.. Prii 
noutate de anul K3PSC r aSI 
I 93 7 a a o • i t ~~ levi 

... 
. f' ,. f !le, Vl 

preţurl e tlne Şl lD oarte _'. 
bune condiţiuni de plată ~(a c 

A.oad, Str. OrAtianu Illt'ra
L
'$j 

.' a '--------------------( 

I Cele mai noui RADO 
paltoane de toamnă 

mut 

Cel ma.t mare asorttmt:' Il J 

Cea mat buni callu!1 Ir. 

Dl.elDbru la Consu01I Gel mal eftln 
1-

preţ t· şi de iarnă pt. dame. lIIl1Iagazin de IRod" 

haine pentru dame AR,\D TI:-tH~Ot\.R~ ă I 

• • .......... UII ...... " ............... lQJIu .......... n ..... • ............ - .. v ........ _IIIInu .... ·' ..... ' ....... lQJIs ......... ' .. JII ......... ..,.eva 
~ do s·, ...... _' __ .Si'" n'''' _ 

Tot ce-ai vlizut pe mine: m fi n e: ~~B~ 
plillhie, cămaş6 cravată şt ~~ d 
guter, le--affi cumpărat dela l ~m!~ 
Calitate bunli şi preturi ce desfid orice concurenl ~I f: 
ARAD, membru la "CONSUM" ŞI la "INLESNIRE~ ~~~ 

....... -...... _.-~. __ ........ · .... s .. __ .. __ e_e.$e.$_.~ ....... ______ .. ~ .... __ .. ~~s 
~tul : ____ --_______________ -r,du~ 

I Cel mai bun izvor de lemn de I U L lUA BEL mi ~ construcţie pentru case, garduri, Prins, 
moara etc.. şi de fOG se află la firma Mare la. ng; U~nb: 
,- .... m",.";.,.nf d~ lemne Arad, Piaţa Ştefan cel ' ...... 

• 

1 Direcţia CFR. Prefnri r"duqp. tr.cprcafi şi va veti convJJ1g~ ~ să· 
- - Te'eCou 3:20. - - .MI Vezi j 

... _.wI' .. _ .... _ ........... __ .... wI' .................. _. -,--------------....,~u. 

~----------------I------------------__ .. ~Dehl 
~(~lf ~I ~ 

de Mureş şi de Dunăre In permanenţă, cu preturik ti de 
~ mai ehine ICRE DE CRAP DE MANCIURIA şi ICRE NE ~I!I •• , 
. precum şi tot felul de brânzeturi, apoi ghiudem şi paSIt' 

telemea S~ găsesc zilnic in magazinUl de coloniale ___ 

~ IOSIF KOHN Arad, vis-a-vi,s.ifl"t 
~ Biserica lutele 

~-------------------------------------------.~ 
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fi .axll reă ... ., 
,.Nişte tineri din Vata s'au dus 
• să-şi caute norocul la o babă 

peste 80 ani despre care se 
ane că ar avea multi bani şi că 
sper.u In moartea ei ca pe urmă 
moştenescă miile de... pe ... rl 

, nti? 
Conducătorurul corului ţărănesc 

I - Bârsa care a cântat la Dezna 
primit afâtea multumiri Încât a 
ns acasă abia a doua zi la 10? 

;, .,.In sfârşit s'a mutat şi un .direc
, din judet. dar că nu se ştiu mo

le pentru cari nu s'a anuntat la 
Dumitru aşa cum s'a anuntat la 
io? 
Doamr:a din judet cu aparatul 

iOlografiat va expune fotografia 
ului eÎ luată acum 5 luni? 
'un teolog a declarat la Tăla
ci el numai atunci rămâne 

ot dacă săteni·j fac ghetărie? 
,Unul din Pescari, care face 

rf particular, umbla mai zilele 
ute cu o "pita· in spate şi nu 
cui s'o vânda? 
.La nunta dela Rostod a fO,st 

, un domnişor din Arad, care s a 
, simtit atât de bine încât tot tim

a stat cu mâinile după cap? 
.De când cu ancheta. impiegatii 
Cleir sunt in cea mai bună 

lenie şi ca urmare Amos a ră-
Iară de căruţă? 
DJui "chinderi/ll făceau curte 

, ateiaş fatfi. dar aceasta Je~a dat 
ulla amândoui. im:ât au ajuns 
. desculti? 
Prin PLeşcufa se vorbeşte că 

, astă care cunoaşte bine dea
I vrea acum să plece şi să cu

;(ă alte strălnătă tI. cu toate că 
, ră·sa nu o la3ă? 
. ' La Josăşel feluJ de II se 
junincile s'a schimbat: Întâi 

~~ şi apoi li se dă in cap? 
.1\> putine zile, Mn;'!t€'anuJ dela. 
le,tură se barbiereşte singur şi 
mal putine ori pe ZI? (Este pro
! că sigur2nfa celor 16 ani <' 
'!orgrase •.• de, Bana1u-1 fruncea!) 

aLrh:a de slalDpile , g ....... o .. 

T Alti P 1\ • 
mutat la 

RAD 
Ir. ElIDinesc:u 12. 

ă n'ai real ••• 
eva cerea "n dreapla şi. In 
douli suie de Jei cu tmpru-

se petrecea la Dacia unde 
, Blirfescu se infruptase cu un 

iu de văcufă •.. englezii, la zile 
(înlruptarea, nu 9aca). 
.. să plece acasă, dar se te· 
Iă facă plata ca nu cumla să 
"el lapat de individ. 
~fârşit după rabd urii lIştepfărt. 
oM" s'a Îndepărtat la o altă 
ca să tapeze. Mitică 8 prins 

~ntul şi a cerut plata. 
~, dupiice-a primit restul deIe 
~ruI de pII\'ă, Un omlc de lângă 
'rins, la rândul sau, momenful 
l.lInltlat doi poli ca sarşi pUi. 
I COnsum6tla. Apoi a mai alul 
~ si, observe: 
.Vezl1 scăpaşI de unul şi te 
:@Q, 

~eh I reflectă cu frlslelii MI· 
~ dflCă nu·i caJ. e bun şi 
~.,. 

ititi "B r a v'o" 

'<-"'..;;.:;.--
"--, ,-~_~,~,rr-.:---

---"---'-~---, 
.,.,,..... - - ~ 

Bravo! 

Iacd io mai g;08 subscrisu ludn Nojitd am 
lost dară şi to la grămăgeala ş~ia gi uoamni 
gin grăgina inge lifjorii să gioaed JtÎa lopta 
cu pişiorul să ascult dară pă 1uăn M,halachll 
şi pă Giuluca Maniu. Apa atâta spure ei om 
să grămăgi acolo l!i itlra gala gala să nu pot 
vige pă prota Coama gi/a Ineu dacăi în rfl
verendă o ba, Apa tă lam văzut io co fosf cu 

laibăr imbubat până sub barba lui gi tap Noa apu o, vor. 
bit acolo domni noşci tare mândru ş;or SpU.i că nu lăsăm pă 
unguri şi pă tălieni să vină să nitl strâşie granita. Ba când 
on domn o zis că Masculini şiela şti porânşeşce păslă ma M 

caroani. ii mar-il! uom unu tarie ei colo gi cătă Bucf!ni o zis 
nui bai căi croim noi nădragi. Doamne zo că binear fi 
dacă iaţî puce ia croi nădragi lu Masculini şi la unguri, că 
Uaş tragie câceva pă lundoi cu mele,u şil!la gi lemn gi lea" 
t,eşe pofta gi bataie şi g, strâcat granita aşe cum RlO tras 
mie maşcrhoiumnio când ma croit mai nainc, şioareci şi şubă. 
Aşe zo că În alt cio nui gi dus cu uoamini ăşcia. Tăi o Iasi 
faină acolo numai mai faină o griinit Giu/uca Maniu. Poae€! că 
şi şei/alt. or vorbi ii laină numa nu iam auzit binie gi Irig 
şi gi şod cum s2riburia gi frig dom7l1~ drf!ctor când scrie şti 
vorbiau şei/alti. Că dară "uma la câtua domni mai mari or 
dat proeovifă ca la cai să să acooe'll pă genunti. că pă şei
lalfi io tinut acolo în frig gi sgribureu gi frig ca coşioanile. 
Noa ama o ttleeut ŞOPti ufJrba motului pagubă gi pagubă 
(apu gl frig agică) dam plăca cum marsă. 

AI vos/u 
Iuăn Nojiţă 

~ .......•................................................... " ........................................... ~ 
~ ...................................................................................... ~ ....•... ~ 
i( FRANCISC GARTNER . ~f 
•• li' •• 

" -- -- -g sculptor ,i timplar, execută fot felul de mobile. H 
:: vittirw. !urru dp ('16dirlOo şi tâmp:ărie, ~ftjn şi prompl i: 
~t Ar. d, Str a d a 2 9 D. c e m v r i e .. o. 8. J~ 
~ ................. " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• .. ••••••• ............................. II ••••••••• ~ ~ ............................... "' .......................................................................... ~ 
P I •• en "u COpII ••• 

tit 
Pag. :5 

N .. râde ... 

Inainte de una din seratele tre· 
cute, in familia unui cunoscut avo
cat a avut Joc următoarea discutie: 

- Dragă - se adresează doam
na către· sotul . el - inainte de a 
merge la serată ar trebuI să t~ 
speli pe dinti .. , 

- Nu·1 nevoie, pentru că şi aşa 
nu vom râde acolo!... - replică 
sOful convins de ne~esitatea igienei 
dentare. 

A .. e d .. epl.te 

Doctorul B. e cunoscut prin liber
tafea pe care o fntrebulnţează In 
expresii, indiferent daca stă de 
vorbă cu o cucoană sau cu un 
birjar. Iată ce j s'a întâmplat mai 
zil."le trecute: 

Fiind intr'o societate, a fost in
trebat de o cucoană trecută de 30 
ani: 

- Ce crezi doctore, care este vâr~ 
sta cea mai Interesantă pentru o 
femeie? .. 

- Ce ..• ce'ntrebare? ... Desigur in 
cei 8~ 10 ant • În cursul cărora fe
meia are 25 amI... 

D ... goste 

Soacra predă tinerilor căsăforiti 
casa nouă " cărei zidire s'a sfârşit. 
casă ce are şi o grădillifii cu pomi 
abia plan.oti: 

- Totul este. după cum vedeti. 
foarte bine. Singurul Inconvenient 
e d'n grădină n'aveti umbră .•. 

- Ddr mamă soacră - inter
vIne ginerele - pomii abia 8u fost 
plantat!. .. Sper c~ pe când vei mai 
mai veni la noi "or fi mari şi "or 
face o umbră foarte bogatiL 

Cel mai lIcUV trepăduş al orga
nizarii concertuluf dat de vlolonisfol 
Bronishiv Huberm6n, li fost ,.goliC! .. 
tul'" ziaristicei: roşcovanul Pinter 
căruIa i S'6 făcut o·favoare când 
a fost luat militar la diJlărBşi cu 
sC'h'mbuJ: ca se nu fie jignit in am
bitia lui de.,. bărbAt. 

ADALBERT 
Cum concertul Huberman a fost 

organizat de societatea "Principele 
Mircea" sI cum şr concertul pianis· 
tu lui Rubinşfein tot de aceeaş socie. 
fate pentru proleclia capi/! dui, iar 
ziaristul Pinter e fot fltât de adiv 
in a contribui Ja buna organizare a 
concerfurllf, raspundem celor ce 
ne~8U Întrebat de legătura pe care 
Plrfer ar avea·o cu concertul că 
b SI'l n'are nici in dIn nici in man· 
şetă cu Rubinstein. ci numai cu nu· 
mUa socletafe pentru protectia co· 
pilu'ul. 

Cfne nu crede •.•. să se uite la el,.. 

Tanii ••• Rosa 

Două fete din highe·leifularădan 
stau de vorbă: 

- Cum iti mal merge? Intreaba 
una. 

- Merge dragă. dar Iare ml·e 
t~8mii că luna asta nU vine.,. TanU 
Ros" in vjzilă şi-o să dau de un 
SOflY boy •.• 

Nedu.ae .. il ... 
Cineva intreba, mai deunozJ. Ia 

Dacia pe unul care cun08 şte pe 
toată lumea arădană. cu ce pret ar 
putea fntra In gratiile unei artfs'e 
a .•. or8şuJuf. 

- Oreu amice: Vreo douA mii 
de Iei, o loaletă frumoasi şl·o .•• 
chestie de 20 centimetri. 

- Bfne, dom'le, bflnf. Inteleg: din 
asta trăieşte; toaJetă inteleg: cu 
asta atrage pe cel cari ii dau ceea 
dIn ce trăeste, dar dece draCII tre
buie ~§ mi t,,' '1 () cm. dJn chestie?. 

I SZABO 
... 

.l\'lare u.aga:dn de sfÎclă .. ie 

- şi porc:elanul"i -

Arad, Bul. Reg. Maria 20 

Cel mai eftin izvor de pl"!ocurere 

de c".douri pentru Crăciun. 

Articole ceramice moderne, 
porcelan argintaţ 

cristaluri de plumb. 
obiecte de artă 

tn mare asortiment 

1\u sosit 
aparatele de radio 
cele Dloi DBode .. ne, 
Diode) 193J'~ se .. ia f 

Kapsch, Standard, Eumig, Mi
nerva. Radione, Ingelen, Orion 
în mare asortiment, cu preţuri 
extrem de ieftine şi in condi-

S· . d H - C' I ţiuni de plată avantajoase, -'glsmlln ammer ŞI llU in rate, Expoziţie permanentă 
fJRtlD, Bul. Regele ferdinand no. 27. de aparate de radio. 

Rugăm achitati Abonamentull 
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Bra"Vo-Sporl! 
Turul divizionar de toamne, ISl 

trăeşte Dumineci ultima etapă zbu
ciumată. Nici ltcum nu se ştie cine 
'f8. fi leader. GlorÎa şi Cfr. suntinsă 
scoase din cursa pentru primul Joc, 
unde n'au mai rămas decât vigoarea 
l'enuslstă şi tehnica imbălrâmtă a 
ripensi şlilor. 

Venus are de continuat la: Timi
şoara, o partidă grea în compania 
Chinezului. 

Zicem .. grea" pentru că am a
sistat la mdch ul Oloria,Chinezul şi 
ne dăm pertect de bine seamă că 
in afară de ChinezuJ, Venus va avea. 
să lupte cu bnJle, arbitru şi iar brute 
- adkă publicului şovin şi ireden
lisl al clubului prezidat de românul 
Dr. Jugll Liviu! 

Ceea ce s'a petrecut Dumlnecii 
pe arena "Banatul" este o mişelnică 
înjosire li românismului. 

Brulele chineziste s'au nllpusm 
asupra jucăloriior vezi cazul cu V ti 
nid - şi asupra suporteufllor -
bătaia dela pEluză - glocişti. 

Nimeni n'a intervenit. 
Ceea ce fle miră, este că locole. 

nentul Vuia, de şi a tinut moteh-ul 
in mână. a fost scandalos de partial 
in favoarea Ch;nezuloi căru;a j a a
cordat şi două pi?j:aify llrt. 

Dar acea sia i tr ."cuiui! Maine Glo· 
ria are un mtjkh grell n-'_ !i~ti cu n[fi4 

ghituoni d<:l0 O:"nd€i-î. S~ cunosc 
peripdiJe primului m<:l1c:h şi aftud,
nea· scandaloasă 8 lui Lo, w-?n',tcin 1 

N'] ne indoim îns~; că Olar il va 
adminislr'.1 "tehnicieniior" orădeni 
O mam~'1 de băt,~je de s'o re mi!,te. 

- Aml:"ta a inlrat !n conceei:u
o~tlyâr:d se ~8rc - d~>fi::iliv locul 
dnf'i. in (,ri ce C8Z, un loc onora';;!. 

REgr thn s'ncer că lan[erP8. dvj·· 
zie <2 in pb3i 8.'1"6 Un~rii Tricolor, 
S''11ţ!l~j"!~''1 gr~ p're ol>o'y::;,,<i a d-Iui 
Nd<o Luc€s~i1 La pr!măvJ~·ă .. 1,~s~ se 
l!il!TIt"ă bobocii.. 
.... _Pu,-..... ..-,...vz_ ................. ·""4--' ..... _ ... ' ..... -.....-... , :p-.*.* 1. '" 

AlII·te nevoie '1 ••• 

Se rHscvtJ v5ni;~rea z'arrk'! "Ade" 
vărui" ~j ~D:m,';e<;til". 

Siebe'"ffoch, la o s!JJliun8 b]]ne:o;ră, 
Vie: s;i in',e În lde t;nd,~ se !'\rB\CiÎi 

toei1i lum>' El, dt!r gardwrlc!i îl f<'lce 
~Ienl c~ trebue mai Îlltâi s,; ia U'1 dl)Ş 

- Şi pentru dke, îl Între6bu S!;>. 
bedIo< h? 

- Cd să nu inlr~ cineva murdar 
Ia apa, 

- Ăsla dijl 
curat, d,ce are 

nu pricep. Dacă i 
new',,; de scal~iÎ'l1 

R. N.~Z. 

1.1nu' r~nanl neastâlIlpăral 

Pentru o amalltii ai mâllcat pa para. 
Pc,a doua pri:sa te fa.;;u s'o pâr::b:ştz, 
Acwn te dai pc Idllga alia iarâ 
Şi tot nevasta, dar de o s'o pdţeşti 
Te l'd c01Zvillg,;, iarâşi, cen'al,,?c, 
C'amom-i lung prilej pC/ltm durere!,. 

1

·· V '"' .~; ., 'Jr.' ... ,~. • 
;;.> ""~S,'~~i'. "!i::r'J,,i 'U) 

1:~;\",~~ il.~ C(~:-::.~~f~~·'~-~l'~j 

ARAD, Bul. Reg, Maria 
12 În palatul Fischer Eliz 

I
'CA~Ă 1) E ]\ MltNE 1 

-
M~bl1e, pDrţ~:anurl cnvoart maşmi da 
t!.s~t etc Ne occ~~n ~a plasar~a cb.ec
teJor!a r,nr~! de ~:na~ : d'n TiBl;SO ,r~. 

..,. = 

Bravo! Nr. 1~ AII 

Rentabilitatea agitaţiei 
Pe marginea unei informaţii necontrolate 

O informatie prinsă din vânt, . a~ dovedit un iucru excelent. Desigur dintele comisiei locale a 
decă de pe stradă dela un necu- că doca nu ar fi 8?1l uniI dinlre el, lor PQntru a·l intreba ce 
noscut care vorbea cu un allu\, ne-a . ca 5avtl Demian Ştrengdru, VoşH cu bdnii, dela care a fost 
atras luarea aminte. Spuflea ullul din- nar!u şi altii nu ar fi ajuns mari la Sava Demlan Strengaru, 
tre necunoscutii de pe stradă că mehliri pe la camerele de munci, ştiind adresa unde trebue 
unul dintre conducătorii muncilori. de unde umflă salarii exfraordi08r trimise sumele de bani 
lor din local!ttlte - cunoscut mai de mari şi diurne din cele mai pentru comuniştii din Spania. 
cu seamă prin aversiunea ce o are grase. Dacă n'ar fi aşa, nici fostul S'a luai vreo măsură cOntre 
fată de orice muncă - şi'a COn. şi actualul conducător al muncitori- Seva Demian Ştrengaru 1 Nu. 
sir uit de curând O casă cu mai lor dela care am pornit, nu şi ar nici nu se putea lua, pentru că 
multe apartamente. pe cari, ca orice fi pulut zidi o casti compusă din a~uzdt de o singură pel'sOI'mă 
burghf'z Spur'_'8!, le·a Închiriat <:u miU multe apartamente pe str- N. presupune că acea persOtmă e 
pretlri de speculil celor ce încă Onc'J, casă pe c~re acum o exp- să-l vâre in necaz din ură 
sunt (iV'zaU la acest fel de locu:nte. loaJe>iză ca un burghez ÎnriHi in rele. n':ilă, mai cu senmă că nu 

Să ne ovrim iJutin asuIHa acesiill Tot t:mpul acesta, adici atât cât nici o dovsdă despr~ cfJe ce 
tapt. fruntaşii (?) muncitorilor şi-au 8g0~ md D-'l, penl1U că )08n Kali, 8 

După ('um bine se ştie, orice R!slt auri şi sd,.jbe grase, muncitorii dara! că a voJ numai' SJ 
conclucritor de muncitori a fo;t până au S;:;05 pentru ei c!.:stdnde din foc_ scit cu SdVd Demian 
a,:um, sOCÎalbt. putin comunis1 şi M,jncilodi au fost acelaJ cad au {h d~5pre banii adunaţi p~:ntru 
putin bolş~o"lc {dceasta in cazul când limentat cu cotizaUJe lor, C8sierill.:: n\şlii spanioli, dar că n'd 6vul .. 
in 1918 n'a fost printre comdndan. smiica!dor. bani cari treceau sub Am C.t6t aeest hlCfU numai 
tii hoardelor de boişf:vlci. cum ni iormd de diurnă În buzunarele con· tru il ilu;,l,a fdul curn c 
se pare esle c8zul pe Ctlre-I d!seu- d:j(uton1or. Muncitorii au fost a;~ela munl:.;torilor se ştiu sllstrag2 
!iim) ar, in toate aCts!e iDoL'ze, cafÎ ai] eX"cuLt d;spozţ. le şdilor IHmi-r;i~ a;,tivH~lii lor. Nu sp 
conducătorul de mun:jtmi a rml'i'1t şi tot mUilc;torH au fost aceia cari CH Sava OC1Tlli1n Şh~~ngaru 
po::nh u O nouă orânc:u re sociaH in penlru ac(;"s!<! f"p(e Înfundau în~hi. ame"lecal ln 8ddI1aH~d 
care s'i nu fie nici propriei fi nici sorile. Şefii, adicti bu~gh, zli corou d .. ni, penlru Cd nU avem 
chIriaşi. Natural. conduci!brUl tot nişt; de t'll.!, aveau ÎntoldeillJna grija m~c\csare. 
ii UDul acliv'tt\lii desfăsu aHi in nu ca la momentul oportun să s.:! es-
mele m1,ncilorikrt", n'a' Lcrat ndllfi, ve7.€:. Şi h C8Z'lţ aCesta, ('11 

lJ"nfiu comuniştii ~;)(lnioli. hl 
~do:'h Itd9J~cnr'J. ~'.;!fiî lor .• 
b'ne s~i n; VOi h' m, 

fi Uit - cum foarte bire d s ,IlS Un fd;)i p'?heClil recent dovzde· 
Si;lV.i Dt: ;-rlian Şireng3nl i .. l, 'em a~· ş!~ ş; m3! \:')n..o; I,,"fnl "'C~".3:d, h~ 
C12S d,~ sinceribte la Înstaldre:i nou· u,rsul ce.ce'~rilor I.;.",t~ Îl lege!' 
lui COD5:lîll al C,~m'rei de M:lllca Imă cu detlf;erC~(\ c('lnr il com 1" 

- p€ntru ll',unC'ţon şi din m,mr:;:()ri, il' ili I~'ari ·~U p, ,U:1dl ro d·:n U~:WU 
, f;dJl ?1Cestfl d;> ţ,cOc:·dilfe , 
ductllO: il,)! m~njtot"{'ş!i ş: p 
lor dab'oas;" exol'Cd d.~ r:~ I 

.... :'S~, . aijii Si!U5bl bne pl.;\l;le, 
C~ mW;('lkdi, p,3(~s", rablă 
gl1'l lOdlc bEI!!\'; rne:e Le :;·s~ 

A li:li din m'md:o~j şi p\.l!rU C0f11'11lişl i o'n ,';:'1'1(1:(\, .c,·.sierul ,;-n 
n-,uncilori - ('8 si} uELz~m "'X;JL~ !CB}iz'llor, :06fl Bobş, Cl d.,:c;a:at ca 
sla bi Sava Di-miân Ştr€,pg ';ru, Cd'e daDa <:e 8 8.\I!.1 a 't;na!); o sJmli de 
(U'10'lşle foatil;! bine sitLL1,,;1 - S'cl b:mi S'/1 d\.B ia Ioan K3',!, P'~:ş::' 

~ 
apare în fiecare săptămână r 
rtJ1,;"~!"-5P--";L~'ţ~-_~··-~~,--'&...w~-~ ... - -A:~'~}11t-:';':i.L_P-~~' 

~ . Director: ~ 

fI.. SE"UON r-nCLEA ~ 
Redacţia şi administrJţia:' ~ 

ARAD, Bdul Carol No. 12, ~.,I 
~ 

ABOKAME:-.;TE: Ci 

In oraş: 150 lei anual ~ 
In judeţ: 120 Ici "nual :~ 

I Pentru: instituţiuni publice, societăţi ~ 
~ comel"cîa~e şi indu5triale, i::treprindt!ri ~;~ 

şi firme individuale: lOCD lei anuaL :'1 
~ ~ 
mslJ~~·.~~-~Z~~~-:N 

Redd c1ia nu ia in COIlS d'~· 
rare nici o coresilondenţă '~ri· 
mis~ nesemnaUi 

Abonati "Bravo" 

~~~~~~j"tte'~~~ 

j A. Jm U llJl 'ii" ___ _~_. _ .. 
~ Aduc la cunoştinţă On. public interesat că -am ÎnstabCo ~ 

f '~'':1l:' fJl 1,-" . ;":~ :i~LŢ" 
~ A}j ~.' ~.~ il.) _;..'t"-. i~1JJ. ~~ ~~~ ,~;;- Â~ 
~. 
4>: în ARAD. S~r. Eminescu No, 35 
fl şi fac ,..>aUli2 (r~ (;,'l~~. zilnic prolspata. - Prime"c 
Y,··~, copt extern piine şi tot f:!lul de pI":ljitu,-i. - Rog sprif 
. el ustriil Rom:ineasca 
~ Cu d~o~ebită st:\llă: ~~~'-:-3;ae :~.ido~an brutar. 
~~.i.$t::(}~(~~~:..-·c,:[~;--;.ţ.~:..;. ..... ;~~~1..;.;.~~~).A;-~ 

P H i l\1 AR! A NI UNi CIP 1 U LUI -----------.-.'"---.-.. -,-----~----.--_1' 

82 2duce la cunoştiriţa Celor Lt:.>resaţ;, cA Pr:m5.ria 
pi~llui Arad, 

it] zhta de 22 De;:'cfflvde 19~6, oril 11 a. m, 
. ~ 

va ţi'1e în bii'o".ll S-~rvi,::il!hi ecoFiomic (ci1mera Nr. 59) li: in d 
p'JbHc{\ Ci.l ofe'rte L1Lhi3e şi s'gilafe, pentru asigurarea a aVE 

tobGZ~ "ford N rccaros3te pret.:um şi a celor 2 autob,' 
»Citroen" p~ntru casca şi frlsIJ:nderi civile. 

Licit 3t!Ullea S2: va ţine în conformitate cu 
Leg2!a cor.tctbJlit~tii publice şi potrivii normelor de 
vigoare. 

Ofertanţii cari se var pl'ezenh la licitaţiune vor 
lângă ofertă (care se va inainta in. dublu exemplar) în 

t,. • ";,&s. ,..,..-ar. , ..... JII .. ,,.... .. 7 "aH. 7 ..... -

parat şi o garanţie provizorie d2 5"/0 din valoarea 
numerat ori efecte garantate de Stat, iar oîerta se va 
mai în conformitate cu caetul de sarcini, care poate. fi 
camera Nr. 59 a primăriei. 

Incercaţi şi vă veţi convinge l 
La Câmă ţă toria şi Măcelăria 

RUDOLF ({RIE5ZEl 
ARAD, Str. Eminescu No. 19 .. 

se află specialităţi de prima calitate de meze1uri, carne afumată, 
slănină şi carne proaspătă. Serviciu prompt. 

...... sP'b .11 $ F s· ... il .... $' ,;, ._.' ..... " a ,_. , , 

Arad, la 27 Noemvrie 1936. 
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