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~efata • • • Să se des fii n 1 e zel, 
- Un sindicat fără nici un rosI _ r 

, •• Ata C1IIIl era d •• fteplat, d. 
Tltă .... cu nu a'. invrednicit a 

prezidenţia, partidul liberal, 
Ulemiatt ca vai de el, prin ;0-
imprejurărilor trebue al mai 

he1'1'1eze. Cât? _ Dumnezeu ,tieI Puţini sunt de aceia cari au eu- .lească Dumnezeu, el de aceia • mul nosbll, oricAt ar' fi de !'Oml 
'~",.,h odatl 'Ce "ei" fac aleRe1"Îl.. no,!tinţă ei In Arad existi un sindi- Bun şi Mare! • " prp!'1edint,~le sindicatului. Căci 1 

doar nu a'o Întoarce tradiţia cat al proprietarilor de eMe. Şi aeei F..ste adevărat el gunoiul nu le afari de el, ceilalţi membri ai CI 

*'LD6uc:a cu jOlu'n aUI) vor Ita cari I!otiu de existenţa lui, au aflat.. ('ară de 'Prin case aşa cum ar trebui, mitetului sunt minoritari. Şi cânt 
ani. E greu, totu,i, de prelU- O - desillUl" - din comunicatele ee dar daei sindieatul proprietarilor eul e un:l!torul: sA fie scumpil· 

cu tot cartelul cu Frontul Ro- acest lindicat - cu preşedinte ro- rlA caM ar fi aRa de tare precum chiriile el. bieţii functionari romA1 
fi cu partidul dlui Iorga mAn r - le publici periodic in pre- vrea si arate, atunci ar ••• trebui - chirlSf I tn proporţie de 98% _ 

toarta le va fi atât de norocoa- 8a minoritară din localitate. Am ţi. să fie mai tare decât sindicatul gu- si nu POD te tneropi un pic de avel'" 
]11 orice caz ei i,i vor a~i~ur" nut să precizăm acest lucru din ea- noierilor, cari.şi fac de eap rn atric- al nu poatA pune de o partI'! t1 

\Y",,~1"11"A1".~ de care au Ilevoe în pul locului, pentru a 8e inţelege tul inţeles al cuvintului. Dar le ban. ca ! 1 viitor sA-şi clAdeascA 
ac~ majoritate care ai mai bine cele ce vor unna. paTe ei gunoiul e o preocupare de căsuţă dillcoJo de Pâmeava sau di 

mânile, .l vociferez., al ap. Sindicatul proprietarilor de case, ordin secundar a sindicatului pTO- colo de l"curile de casA din Gr: 
fi aă poată deoaebi bilele care ţine I}i un birou pustiu!n str. prietarIlor de eMe şi ei principala diRte ale d]ui MAreuş. Cu ee aC(1 

de cele negre la votarea legi- Cicio Pop, peste drum de palatul lui preocupare o fonneazi chiriile aceasta? Ca romAnii si nu aJunp 
Şi le vor asigura cu mari bătă- bogătaşului şi pArda]nicului Ortu· ce le incaseazA de pe unna caselor llroprieta i lmobiliari tn Arad şi ( . :;:, 

electorale ,i cu o mare ,i de,ăn- tay. vrea si reprezinte interesele la cari. in cele mai multe cazuri, TlToprieta i de case si fie nU1n:· 
demagogie. Propaganda care acelor locuitori ai oraşului cari au n'au contribuit cu nimic, ele fiind minoritar 1, pentru ca Budapesta ~ 
aă ae facă, le anunţă foarte in proprietatea lor, mai multe case mcşteniri dela părinţi, rude, Bau mai poat·i urla şi de acum fnain~ 

te~IUDatlil. Taberele ce pomelc la sau chiar numai una. Şi in apărarea zestre aduse de biata nevastă. el ol"aşel) ardelene sunt minor 
aunt dec:iae li .. c:rific:e mult acestor interese, sindicatul dă, cam Şi aşa. In ultimul comunicat adus tare. Ast:. vreau mlnoritaril pro. 
multi vorbi fi foarte puţin de două ori pe lună, câte un comu- la lumina zilei de tipam.iţele evreo- prietarl (e CMe fu Arad t Nu el" ~ 
cu eacepţia partidului "To- nicat, in gazetele ungureşti, ară- maghiare, 8'a comunicat lumii arl- deţi? Cit ţi Duminlea fu ziare' l' 

tarău - al cărui aingur tând activitatea pe care o desfăşoa- dan.e, eă .propriet~~. de eMe au evreo-ma· 'hiare rubrica vAnzAril.' 
" .uAet1Jl,_ ~redi!,ta ~'!.Jiner&: __ ră. Pa~ea ciudati e, ci in acest~ ~ec~ majorarea Chlnllo~ cu 1~0-:-15 şi cumpllrilor de imobila şi ve I 
dealtfel elementele pnmordia- eomuruoat6 88 ·vorb~t.e, de c~l(t-n • ."ll'· I(}.~a l.a mai t:-ebtb~ - b .. :plor.· vedea ci minoritarii vind nUI!1 

victoriei. multe ori, numai despre două ches- fu~cţlOnan. ~ ~tatului Rom,an - minoritar lor, iar romAnii {arAş m 
fapt care vine al tulbure ape- tiuni: căratul gunoiului şi ridicarea umi neplătIţl dm Septembne t - noritan1or! In fe1ul acesta brun-

~llltU~'fII fi care a dat o altă in- chiriilor. 1Lcum in pragul lemii când vagonul de fmproprietărire fAcute de St: 
propagaDdei electorale, e In ee priveşte clratul gunoiului de lemne costă aproape 7000 le!. se duce pe gArIă, se duce 'Pe al 

larcarl~. dlui MihaJache dela ,e- - domnilor din comitet, se pare perechea de pui colo către 60 leI, Sl\.mbetei, românii rămânAnd t, 
•. partidului raaţional-ţărănelc fi majoritatea unguri şi jidani, nu le lar .carne~ intre 80 şi 40 ~ei kgr. N~ ch iriaşi şi tot oaspeţi pe pămAnt1 

cu adevlratul ,ef care place gunoiul după cum nu ne pla- mal vorbIm de tncălţămmte şi hal- acestui Arad. Şi tocmai tn aces'. 
,i inainte, cu toate el nu era: ce nici noui - dar preocuparea ne, el·! pArjoll mnmente cAnd bietul funcţionar ro ~ 
Maniu. Ac.st fapt, dupl e,e- aceasta o au numai in ce priveşte : Dar urcarea ~hiriilor ~e fi un m"n abia aştea"tll ali 8e ridic 

MihaJ.ach. d. a lua pute- centrul ora.,ului. Restul, să se ingri~ cantec, dar un cantec streIn de nea- ~urbele de pe u]ariu. sindica~ 
ItU'lbimld m c:onaednţl prestigiul .---.ft";w:r:;w...~ ____ ... ~~---=---- nr"nrietariJor de ease ae R'bE'şU! I ' 

care o iuaemnătate foar- An+,ieinp.ze ml!llura vuvernului si I 

iDtnlcât d. Juliu Maniu ae POlI-tI-ca loca11aw o ia in.ajnte. distnl~And-o prin m 
PI"~I~. pul acum ca un cetă- -i~rllrp.a chirlilor. FrumoMI treabl 

patnic, văzându-,i de _ • _ Nimic de zis! 
dela Bădăcin.'OI', . prin pre- Nu spunem ea sindIeatul propri 
pre,edinţiei partidului in- In politica locali - ne semna- In alti ordine de idei, d. dr. Pe- hriJor de case sl nu apere Intel' .. 
că daa va lua parte efecti. 1ează biroul de ghicit a lui .Bra- tica Petrilă, in lqc si ajungA la pre- flP1A membrilor sAI, dar pretinde 

.buciumul frământalei nou. vo tM 
-- nu 8'a schimbat nimic, "ti; fecturi, cum ni S6 păruse acum ea In aeelaş timp BI aibe !n vede:· .. 

politice. Mai Înseamnă că că aproape nimie. Cicf 81 fim două săptămâni, a ajuns candidat, f:li intpreseJe nationale aef, la do .-, 
pe care o propovădue~te drepţi, o parte din fo~tii denllhlti într'un loc destul de bun. pe lista na'1i de TTn~arfa. Iar dacA nu I 

În viaţa noastră publică. şi senatori, nu vor mai fi. In schimb, liberală. in urma acordului cu poate fac! acest lucru şi sindicat 
desigur, ea un inţelept era vorba de candid.area dlui 1 ,. "Frontul Românesc·. Pe aeeaş listA va contin:la să lucreze în spirit. 

mai întâi in casa dsale, naş, dar s'a renunţat. Candidează candidează şi d. Birtolon... de până \cum, cerem preşedintet i· 
• partidului. Şi dacă aceat în schimb Pascu Ferdinand, din Se pare că lucrurile aceste nu - pe car ~I ştim bun romAn - al· , 

.e va întâmpla ,i-i aproa~e partea liberalilor, - in locul de bucură de loc pe dnii Olariu şi Lt. fle'1fiinte~ e! N'are nici rost existe' , 
că lucrurile se vor petrece in. senator al consillilor comunale şi c<îL Babescu. cari schimbând parti- +~ nnei ("rg'anizatii care nu pUl 

atunci ae pare că ,i parti. judetene. Deci. Pascu F''''rdiT"l~nd "'1. deIe - ca alţii cămăşile ~ au cre- in primul rând interesele superio 
scăpa puţin de oprobiul cu reprezenta in Senat, prărerile mem- zut, că musai trebue să ajungă cel TI'> ale ne Imului, ei face jocul str. 

privesc toţi bunii români, da- brilor din consiliul judeţean. _. puţin prefecţi sau deputaţi. nilor şi f duşmani10r nostri seC! 
BIleI fracţiuni ce se intitula ~ ______ ~ Ehei, dar astea lucruri scumpe, lari! 

atângă44 fi a cărei expo- nu se potrivesc ori unde şi ori cu ChiriilE au fost destul de urca' 
• foat ,i elte omul tuturor UNDE DAI ŞI UNDE CRAPA... cine! Poate mai târziu. noi n'avem ~i piin1i E cum. Să rimAnă la acel: 

, dr. Lupu. Cunoa- nimic împotrivă I nivel. Pr, prietarii nu pierd. c1~: 
lentimentele sănăto .. e ale Kohn cere dela poliţie un pennis In restul arenei e linişte. Linişte chiriile SI nt simple venite laters 'i 

Mani~ calmul ,i răbdarea lui, de port-armi. turburată de nişte tinerei ce vor să- ale celor nai mulţi şi numai in p j 
ci. mcţlunile ce nu mai c:on~ - Le ce-ţi trebue, ai duşmani! şi tipărească pe cărţile de vizită ţine cazt ri reprezintă dobAnz: ~ 
vor fi în .fâr,it aplanate - Da - replici Kohn, - sunt titlul de foşti candidaţi de deputaţi. sau venf1 ~Ie eapitalului plasat i.~ 

orice caz reduae la tăcere. mijlocitor de căsătorii. Aleluia r ca.<;e. Da) şi a~ venit trebue Un ;; 
toate ai meargă bine, mai ~-ft:w-~-1I":io ~----=-__ ~~ ht fti iuc ecat tn timp şi apar. J 

Wl lucru... E cunoa-cută căci banii plasaţi intr'o casă, l!\ 
dlui Maniu În lIla~ .. uIte voturi. Plute,te În jurul dlui d. Maniu d va recolta mai multe produc venite numai un timp Iii] S 

conatituţionalislll ,i llIIeh PAaniq o taml care-l face tare pli- voturi C4 liberalii, Îui ia orice ca. tat, ci perpetuu. Şi tu aceate con, '~ 
făţife (discursul dela Vint) cut poporului. Nu le ,tie prea bine v. produce "atmoaferă'4. ţiuni, urc&re& chiriilor eOMtitue j .~ 

&fa ziaei camarile. CI lu- . c. \Tea, du bănuie fiecare cum îl Altă forţă Doul, care le UIInel jaf]a adreAa bietului ehiriq; ~ 
~ vor mai indulci • cert, În- taie capul ,1 aplicl ,lampila acolo in luptă, • partidullerioruu1lor dIa) funcţionar romAn. Deci cerem; 1 ,~ 
.. ,tie ba ce milurl. lAII unde. ef. Muia. Unul din obiecti- Corneliu Zel •• Codreanu. Adel'en~a venirea Mupra hotărâre! luate i .'j ~ 
'ltidul batioDal-tărlne.e a v.l .. p. care-J va ataca cu mai mult pe car. O aU În populaţi. îi iDdri. aindieatul proprietarilor de CI:~ ,. j 

penÎlten~ă d. Juliu MAniu ti impli- tU.IC a apera la o frumoasă victorie sau desfiinţarea acestui, .indic, , ..::; ~J'" 
_~'v.,,~ cl:..~.pr;!.':"7 pr~i- cit intre.- partidul, e partidul na- Re:~~ti~!,"ilor po- Iar daci va mai fi nev,' oe~~ 

.. E:u,:..;_~1 .. ~111111~_.· 
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11ăn Nojîlă scrie: 
" l~_ Mam tit g!ngit : : I fi"· , BA ieş o sA. DU ieş ~in 

j ~"",,~, casA. amu pA. frwu 
,~,:,':J" atesta cA. dară 'nri' 

· ! '" ~ nu mam cumpArat 
. ~ cuşmA. şt pAn! la 

'.~ : capAt tAt am zts căi 
ma binde II! stau tn 

" ~ rn!".n. !".1 I!G Meia nui 
"" ~ ~Igrat'ia ma aşi la tn~Jeput. nrept 

,: :.ă şI!! cam mânios o ţAră că rladi 
: vinit alegierlle gi ablegaţt şI nif'i 
l partid no vrut al ml punl şi pl 
( lie cat1ndat aşe cum OI" vrut sAI 
'lA pl domnu Iona~ gin Gal şi 
, n lor pua p! domnu Pascu Fer-
; anţ carl,e ztşte eA ieI Il Dumne
, Il aemU\c anU ar. Dapu larA mA 

· 19e8C ei io nam fost 8cribllH\u la. 
i ~ o banci earle o buftat aşe cA 
. In ,te cota In eMa ţllrl. 10 oi 1'(\
'/ :ne ~1 la Bltr&,vu noat IA vA mai 

, "j'D dca una buna ,1 doaul. rele. 
· \\1'u IAptAmlna trlecutl nu vI 

1\ jJdi el o ~tl domnu drectol" cA 
!i ;~l\taţl val amu g1atul gi ,Icit pA 
:, ,1 ficea ,t gi IA vA mal trămicem 
'l,nol Bl1ravu giplin cA numa na~ 
~ il mame .A1 ~iciţl ci trebe II 
"Ireţi .i ueultaţi pA eortş! erle 
NA dUI .1 ,earl glIa voI voturile jJ' 
:i J urmA li nu vi mai eunouel 
liP! când lor fa"te iarll. aHe,ierl pot 
,d'ţili la giUgf!ţt o IarA pântru tarie 
" -egat pA carie lor pierdut rin ca
~: I cind lOr dUi aiIa Sloula la Gur
'J; Da tari. 10 zmiDcit &fi domnu 
,:, etar ci voi aţi tOit mai aco,i It! 

. 1: !nşleput al trlgaţ1 el 1& margi 
:- :': 'avu cum o fOlit cAI mal tainA gt .. 
; ,:: fo11e tie le ţfpl domni rin oto
t {lUe eAnd li duc II fac! propo
~ dl plntnJ bitI o pAntru roatl 
, , Ir('ntru lu,oatârn lui taica Avle-
i 11 ~u gol carle nu li pre aoge. ŞI 
, \:~\ trebe d. vi lCl'Iu t! mi ac) dOI 
( in.a ,i aomno pA earle Y!'118Mlm 

, r:~: trag lingi cuptor &ma pl vre
\' :;{ gi broml. Dapu !fie Il f"4i. PA 
j. ljt·eu• Faşi cum poţ! ~ no ee rog{ 
~ :tJdme el tAt mai bin11L 
, 1,lqoa viget! voi. Amu tiţi la cu 
t - ;: Pitia. Da sata nu ţtnie Duma pA-
1. :' i'la &nu 110U_ eA atunşi IA gatA ~ 
: ',Umii sA bagă In bArlogu lor gUa 

(1~ ginge nui mai Bcoţi nişi cu he-
1]1. 'U da să BA duei gi voie buni pl 
tl::vol pA aaee. Dapu vezi Bi1ravu 

!' h' t mere şi pl vriem~ bună şi pă 
i~~~~me re. Aşe că tl\t ieI li mai bun. 
1" Ioa amu nu vă mai ICriU, că mă 
!;\. brAnşUe da voi mai Icrle io şi 

1. ~IAsAptlm"na carie virue. 
.... Al vostu 

:.,'\ lub Nojîţă. ,·11,---------...;;..;...;;...:-, 
! "tauri ti bijuterii din aur veritabil 
" f~reţurl1e cele mai eftine la firma 
l~?' JOS I F REI NER 
l:A\d, str. Colonel Pirici S, tn dosul 

~. l~t:ll Teatrului Comunal. 
: J'S 
l' I"~ 
(ţ!lULA 

f,' :~ S'u vi cell votul-. "Nici nu ţi-l 
; ~r.~, eA. ne-ai pus cioşi şi păstori!" 
~ •. 'LIl: staţi tnchişi ea robU şi tAlharii 
;' ;reniţi la stradi de vorbi~- ~ .fos~ 
:, ~~logul cu care au fost pmmţl cel, 
~:: ,! o pocitiliani: cel unit cu cel or-
i ';t)L • 

1 ~:1;n ~u sări din partid In partid, ca 
t,~~e:& din par in par- a fost lauda 
~.,. - taită de cel orlodoes. 
L'· .~l\omnii mei! De ce n'aţi m~rs 
~ ',l~~~ unde şogorul tâmplar din Vel
t \1 '1:Sujaeului vi confecţiona un 
i. lr"~\U, de pe Inilţimea căruia pu-

l
! :~lii observa micime. şi aplaudele 
'." ~~Î~ d. fileUe rltanUor. fie aceia 
r ':<:rQ,Ul fOBt ţ)atrou, fie al unui par. : .tA de &1 celui ortodo~' 
l, -\116 pa Valj nll o ,terg-aaţi albiţi 

1lUl' comprimat in Dn. ea. 

"Aparat minunat ti d. recepţie mOD dial." 

R nOI o 8 E LL 
Minunea industriei engleze de ra

dio .. Aparat 8uper cu 4+2, recep· 
ţionează toate posturile din lume, 

Esclusivilafe: G O n d fi reprezentant general, 
atI'. Brătianu 2--4. 

Condiţiuni de plati o,oare ,i convenabU8~ 
ALMAf 

La tArg la Diect nu ,tiu cum ,'a 
tntAmplat el trei femei dela noi 
l'au Imbltat. Umbl&nd !n lUI ,i 'n 
JOI ele l'au Incurcat ti In had. lui 
Ciort1cu .'au de,teptat. 

- Acel mie ,i grac dela noi din 
lat, merg&nd el pe madA, drept 
tot In grldini .'a uitat. Se laudA eA 
el ,till tot ,1 că Invaţi la agenţie pe 
recruţi. L-am cred. dacln'ar:fi foat 
ciutii In Muateşti, d. O femeie, 
foartB driguţ. (" n -

GURAHONT 
Un preot din cercul Gurahonţu

lui, dupA cercul religios ţinut la 
Guravăii, diecut&nd del!lpre Legio· 
nari, apunea ei aceştia .unt comu-
ni,ti. ' 

Da, lunt comunişti' I.J.aAm la 
aprecierea opiniei publice, daci 
aceia cari .ideso biaerleile ,i rldi .. 
că troiţe lunt comunişti, Iau aeei. 
cari au oferit .pre vAn zare biurica 
din răabunare, pentru c.a al nu pU.
teaacA impozitele euvenite Itatului 
dupA ea.. 

Paltoane pL Dame 
Cumpiraţi D ....... La Il-. 

MENCZER 
li.bMI IMrI. lui mai I.funi ,1 mal b1lDl 

ARAD, Palatul FlecJ:aer EU •• .. --------_ ..... _-~.,., ' .. 
SOli .inguri ,1 nu di rre,. 

, - Pentru Pătru 1. BăgAu o pe-

INEU 

Domnii din Ineu au observat <i 
o cocoanl dispune de prea man 
mâni. Cel mai apropiat de dânsl 
om cu mai mare carle, cunoscâni 
monologul: 

"Mâni mari, picioat:e mari, şi 0, 
casă cu etaj", necunoscAnd cea . 
a treia, a plecat in dutarea aceleia. 

Femeile, "vecinice1e poveşUM tn 
prezenţa unei rude de a perechli 
amintite, vorbeau pe stradl despre 
(;eva "AbfertigungM oferit de 
fraţi. • ._o.,r , 

Poftiţi şi tn Ungaria la d1. 
veczky, acela vi va primi eu 
marcA po,tali uzatlt t 

-,-------------.1 
Ceuorn.ice, bijuterii ,,1 
CU preţurile eele mai 
ca Â K Y, oeuoralcu ~ 
Arad, P8lte drum de b18erica 
teranJ.. - Rep&raţiun1 de 
rana. - Membru la Conaum 

Inlem1re.a. 

!ANTANA 

Zikh trecute cu ocazia unei 
ne de porc •• 'au adunat, cum 8 
noi, romAnii - mai puţini -,1 ungurii. o Arte a curioasă a 
cerii. faptul, ci in cursul cinei B 

cAntat numai clntece ungure~ti. i 
când un romln a cerut să se 
şi româneşte, a fost bruscat de 
guri şi ,vabi, cari au cerut sA 
continue cu cintecele 
Ciudat ci ,v.abii lui Hitler au 
cAntece ungure,tl t Autorităţile 
cale D' au nimic d. sia t 

Marţi leara, nişte tArani din Se
bi4, l'au "tmburdat" eu eoeia In 
api, !n faţa euet culturale. De aco
lo ao pleeat la fAgAdlu la Cismruş 
şi cAntau aIJa de tare lneAt credeai 
el .e aaltl Seb~ul fD Ioa... S ••• 
B ••• zicea: MA daeA ar veni cineva 
de pe vale, l·am rupe cu bAtaia t ~ 
Chiar atunei a trecut P ... dela ... ' 
P. şi nimeni nu zia nici miear "pb-, 
iar dupA trecerea lui, unul a grMi: 

teche de .bocanci, pantaloni ~e vâ- c.J. ..u DOi model. de 
nAtoare Ş1 ind\ o citea. _ .. __ ' __ , .. ~ ___ . . ----

- Pentru Telecu şi prea simpa- peD .... 

~icul sAu prieten cita brAnzl proaa~ C " • A .... i 
. piti. L· Ta" ro/pony 

- N ana Floare (ce-a eu taIerii) 
nişte ţigări speciale de foi. 

- Cei cari au primit boabe de ... 
pomanl vor primii şi varza, dar 
porc •.• , AI AUZrr CA •• • ! 

Mă S . •• el trecu un vălean şi ilU 

ai avut "corajie" ea să te legi de elI 
Acesta răspunse: nu, ei de ăsta mă 
tem! ..• Ce ziceţi de aceşti oameni 
curjioşi. până când o vor mai duce 
aşat 

BAIA DE CRIŞ 
O duduie din 'febea, eare mai 

înainte fusese şi pe la poşta dela 
noi, cllitoreşte aproe.pe săptămână' 
de aăptămAnlla'Arad. Lumea, eu .. 
riouă şi rea cum e, se intreabă: de 
unde atAţia bani şi după ce merge 
la Arad t 

Asta am vrea al o ştim fi noi ,p. 
fiţi siguri ei dacA o vom ~, n'o 
vom spune nimănui ei o vom aerle 
aci la "Bravo 1,-. 

HALMAGlU 

- Moş Nicolae cu tolb ..... i plinA 
de surprize, va trece şi pela Hălma
giu, unde va impărţii daruri celor 
merituoşi şi sfaturi unde trebue. 
După cum suntem informaţi, repat
tizarea BG va face in felul următor: 

- Pentru Culita Vaaalii Trichii 
o puşcă de v&nAtoare care oehieşte 

- Hapiţii mamii va primii un 
landou şi o duzină de scutece. 

- Babu va primii ochelarii lui 
Şeroaia şi memoria lui Stereo 

- Măestrul Gligor, cu siguranţă 
va primii câştig de cauză la ca
riera din LeMa, Oare ••• , 

- Conu Vasilache, va primii o 
pereche de cisme noI. ' 

- Imra poticarăşu, va primii cl
ţiva stropi de bere Pi1sen. 

_ Crlcănelaş şi vecinul său pl· 
rintele Ioan, va primii câte un man
dat de deputat şi o diplomă de •.. 
(asta numai primul). 

_ Casina Intelectualilor cu toţi 
membrii ei intelectuali primesc sfe,.. 
tul de-a 18 unU a 18 inţelege intre 
ei (a lua exemplu dela soc. Avram
Jancu) intriganţii să părăsească 
răutatea Bă abandoneze clevetirile, 
şi cum nu au obonată nici o reVÎ8tă~ 
IA binevoiascl a proceda la abonăn 
începând cu revista "Bravo 141 pen
tru că Moş Nicolae zlu nu garan
tează de rustificarea membrilor ce,.. 
sinei. Deci primiţi sfatul iar pentru 
prmirea darurilor luatruiţi păpuc~ 
şi aşezaţii in locul unde al poată fi 
găaiţi mai qor. 

Mare târg de Crăc iUD 
cu preţuri d. fabrici 

1 mtr • .tofl blrbl.tească • • • •• dela 195 lei 

1. ,4' mod' , • • • " • 196 , 
1, • '111tr1 ,altoA. • • • I • 195 ._ 
In d.e1)Olit .. ..of. t ElectA. El tu. Dorobanţu1 ti Seherg. 

• 

••• O duduie din Plneot& a 
o rasna şi a fugit tocmai la ' 
ma.n şi că inainte de plecare 
făcut baga.jele iar acum satul 
ce vorbi timp de 9 zile! 

• .. Laie cel mie din Mâ.sca, 
de douA luni cautA si 8e 
totuşi n'a reuşit şi acum a ~ ....... 
chestia până după sArbători' 

• •• In urma activitlţii dela 
taurantul "TrlpaM domnii dela 
mărie şi cu şeful poatei triese 
pisica eu c1inele t 

..• Celebra cucoană din Tăl 
despre care s'a mai ocupat 
carul acestei rubrici. a COIllAUllo ... _ 

pentru băiatul ei o pereehe de 
tofi in care să aşeze dolarii -
cari nu-i are - cu care să-i w<;;"'-':!_ 

băiatul In Italia? 
• •• Un perceptor pornind 

impozite, a ajuns in Dezna caro 
la miezul nopţii şi atunci şi-a 
să ceară impozite şi găsduire 
mai dela o ••• autoritate u"' .... "'1.. 

Ma ' .~.ft • '1'''' ... 8CeU 
de vinzare ti de Imprumut. 

M. Szegfii 



să auziţi ce n'aţi au zit 7 
raţi un radio ZENITH! 

la firma 

adlslau 
Vares 

Bulevardul Ferdinand 47 
telefon 20-56. 

SCHAUB, 5TAN· 

DARD, HORNYPHON, 51E-

RA, otc. etc. 

de plată favorabile! 
Pr9ţuri eftme I 

deIici08ul nostru amic, 
călătorea mai zi

cu tramvaiul la Ghio-

vAzAndu-l ar fi eael am at : 
pe Babeaeu, poartă a· 

!l.rie ca şi anul trecut ••• 
vede e'a uitat ,'o schimbe 
răspunsul - deşi in ce 
arlidul, ,'a grăbit de ma· 

DE ARGINT 
iu, vechiul şi avocatul 

prieten, apăra mai zilele 
un client, acuzat de tenta
falsificare de bani. La un 
dat pe d. Chiroiu l-a luat 
dinainte - aşa credem 

sa poate sA o ti făcut ,1 
at - şi a zis: 
vorba numai de fabrica
staniol de Argint ...... -." __ 
lumea-ştfe ealitantolur 

, staniu (un fel de plumb) 
argint. 

să păstrăm acest amA. 
posteritate sau, prosta

ar zice d. Chlroriu. 

iarnl, paltoane vopae,
te ti curăţă 

ANDRU KNAPP 

modem organizată, • 
atr. Brătianu Il, atr. Ep. 

Radu 10. 

cA atunci când d. Gh. 
a prezentat M. Sale de

lui guvern, şi când dsa. 
i dare de seamă asupra ce
ani de guvernare, Suvera
răspuns ; 

bine dIa Tltăreacu t ••• 
10. 
tărescu,' speriat, a răs-

dacă-mi daţi nota 
că mă promovaţi în 

. Eu prefer nota patru, 
ră.mânea repetent la ••• 

ATENTIUNE! 

moderne şi mai ele
.. bărbătefti Ia ma-

EminOI<:U No. 2. 
I reparaţiuni şi modi~ 

orici păliril bărbitcşti. 

Fortuna 
PftLTOANELE şi ntAHILE 

2 

confecţiuni de dame 
P. A vrllDl Iancu 1 

sale sunt cele mal bune tn calitate 
şi gust, iar preţurile cele mai 
reduse. 

Membru la Consum şi Inlesnirea. 

MENUETT SAU ••• 

o simpatică ari'idanit. nmumită 
pf'TItru cultura muzicală (?) a fost 
Invitată Ia o familie. După masă. 
J!'llzoa casei, se aşează Ia pian şi 
întreabă de oaspe: 

- Doriţi un menuett sau .•. 
- Nu - sare repede cu gura tâ-

năra noast:că - prefer să mânânc 
A la carte ••• -

ae zice ei a oprit odati pe un 
domn ,i l-a tras la răspundere, în 
mod foarte Ieri ea, pentru afirma
ţia cA. acest domn a'ar fi cul{'ând 
oda.tă cu găinile. Şi, mă rOi, drep
tul lui, dacă. el nu permite nici 
măcar odată ca cineva să se amos· 
tece in treburile lui cocoşcşti~ cine 
să-i poatA .ta impotrivi! 

Un avocăţel 
are patima jocului de romi, In

tr'o zf t mergea grăbit pe strarlă, 
ţinând fn mână o scrisoare cu o 
mulţime de mărci poştale pe ea. 

- Unde te grăbeşti Hamlet? -
- tI intreabă un prieten, frate mni 
mare al lui Gogea Mitu. 

- Să pun scrisoarea asta· Jp 
poştă. 

- Şi c&o1 graba mare pe tine. cA 
la 8ocoteala punctelor nu te prea 
grăbeşti. Ştii când e vorba de 
reiml ••• 

- Păi uite ce e, mA cămUă nei
că, am aci o Icrisoare peJltru Ame
rica, a unui client ,i ia uite ce 
multe mărel lunt pe ea • • • , 

- El ti' 
- Cum "ei şi 1· mă, cum "ei şi 111 

păi tu nu vezi cA abia mă abţiu să 
nu ]e desUpesc ca sA am cu ce juca 
romJ d eaearI. t • • • 

~ ... _-
Marca mondWl gorman.l eate: 

G.RAE.TZOa RADIO 
4+2 lămpl,regele mlNi10r da radio 

Nelmitabil ia ton fi calitate 
Scală urla;}8 de sticlA cu manipula.
ţia uşoAt'l pentru toate cele cinci I 

continent.e. Se pot asculta audiţii I 
de protă fAnA nici o obligaţie. _ 

La firma: 

,Si~~~mtDd Hammer $iFiUI 
Al-.d, Bulev. Reaele Ferdinand 27. 
~ 

.... _---.... -------' ......... -,---_. 
. Eficacitatea ••• bo~u1 

Cu ocazia Inchoerli pactului an
tleomuniBt dintre Germania şi Ja
ponia, la care a aderat apoi şi Ita
lia, un partizan a frontului popu .. 
lar - 'chestiunea. a'a petrecut !n 
Franţa - îşi dădea eu pl.rerea că 
toate ţările Europei actuale suferă 
de câte o boală, în afară de Rusia. 
singura rămasă în toate minţile. 

- Pardon, îi răspunse un cct.f~
ţean indepedent, şi Rusia auferi de 
o boală cruntă: bolşevismul. 

- Da. dar trebui binecuvântată 
pentru asta, - zise cel dintâiu -
deoarece a realizat prin bolşevism 
o experienţă atât de tristă încât a 
desgutat toată lumea ••• (Vremelol) 

- ...... .:. .. ~~?. 

'FOSTA' âEDAC'J1EI 
Emil -- Nu ~tiu 1ncl, clar In tot 

~:'.Hl el'ed ci minimum opt .. Peste 
2-3 zile, vă scrîu la amândoui de-

, taiJat, ('aci depinde un pic şi de 
voi. Alte lun!nunte In aeriso&re. 

. 'DraCI - Abonat. Credem că clar 
şi logic. No 1 

Hălmav,lu - Când vii la Arad, 
catti,a să mă vezi neapărat. (S) 

Haine, paltoane de toamnă 
Cură~' ti vopae,te 

Hoszpodar 
ARAD 

Str. Emineacu 4 ,t Stroeacu 13. 

• 

Anunt 
Cu onoare aducem la cunoştinţa fel 01 fiec&J'. cUent .1 fi. aer-

onoratului public că, la data de 1 vit promt ,i eon,tiineios. 
Decembrie a. c., Am rămas şi în acest an credin-

8.Dl deachia in localul dela etaj cioşi obiceiului casei noastre, căci, 
al prăvăliei noastre o expozi- cu tot bogatul nostru 88ortiment, eu 
ţie de CrăciuD. toate preţurile extrem de scăzllte 

Sunt expuse obiecte de decor şi ale mărfurilor noastre, împărţim 
utile în valoare de una sută mii lei, fiecărui client cupoane de loterie 
ale căror preţuri, având in vedere cu cari poate câştiga în ziua de 24 
împrejurările de astăzi, le-am sta- Decembrie obiectele - cadouri pe 
bilit la un nivel atât de scăzut, în.. cari le-am destinat acestui scop. 
cât publicul din orice pătură so- Af&, Între altele, o mobilă 
cială poate găsi conform preten- complectă, modernă, pentru 
ţiunilor şi mijlOAcelor sale cadou- bucătărie cu o garnitură com-
rile sortite celor dragi ai lui sau plec.tă de veselă. 
articolele necesare în gospodăria Noi dăm sprijin prin micimea 
fiecăruia. preţurilor nostre şi prîn asortimcn' 

Incepând cu xiua de 1 De- tul nostru bogat, vă rugăm sa ne 
cembrio in localurile del .. €.taj sprijiniţi şi Dvoastri prin euml'i~ 
ti del.. puler &le prl vi.1iei l'41turi. 
Iloutre ,tau. 1& d'.potai." ou~ Cu d.eoaebltl .timi 
ratwlui publlc 4a d, oamena AUUJU' :)-GAtau 
lldtNlil la .ceii laap, a caut mare cui do .ticlirie ti porcc-
a m... el. impachetAt, în .~a lanuri. Arad. J.---------..... --------~ _. - 1"· -J 'Excelent 88,Irta,tă. Membrii I ~rcur" obţin 

n_ 
TEA TRUL COMUN AL 

Vineri, 3 Decembrie orele 9.30 
marelesucces al Teat.ndui Comf'dia 
din Bucureşti: Atenţie la vop~ea. 
Comedie in 3 acte cu V. Maximi. 
Han. 

Marţi, 7 Decembrie orele 8.30: 
Mireua vÂndută. OperA comică. 
Bilete la casa teatrului. 

SĂ NU SE MOLlPSEASCA 
Colonelul chiamă pe un loeotp~ 

nent care a căpătat un guturaiu 
ItraşniC. 

- Şi-a.cum, tii eu bAgare de lea
mă cu amanta d-tale. 

- De ce" 
- Nu vreau si se molfpsească 

tot regimentul t 

Stefan KUN 
lDAl'ada ci. articole optice ti 

fotorrafie 
anunţA pe .timaţii lAI cllenţl, 
cA fneepA.nd din dua de 2 De
cembrie .,1-& mutat prăvălia In 

noul local din 
Bdul Reaina Maria 10 

clAdirea tabricef do mobilA 
Lengyel. 

Crwmlea medieall. 

Neuraslen/a 
Pe lCurt, Nte Illblrea nervilor. 

Nu voi preciza de carl anume nem 
este vorba, deoarece boala este ge
nerali. Atinge !ntregul sistem ner. 
vos al orga.niBmului. Incepând cu 
nervU optici, nervii auditivi, olbe· . 

j tivi, atatemul nervos al marelulsim- " 
• patio. etc. etc. Un om neurastenie 

este un om bolnav. Foarte bolnav. 
Cind boala le aeeentuiazA, cel a
tina, are - aşa le spune in limba 
popular - "Iru·, De ex. la vederea 
unei monete de 250 lei, omul d~vi- .. ; 
ne neul'AAbmi~. J.a ~uzul alcgeriR

_ 

Jor, toţi devin neuraatenici. La neta 
de plati, prezentati de credit.or -
cazul Clermak I bunAoară - devil 
de.a.semcnea neurastenie. Perceptcr 
ruJ te taee eurutenic. Asfaltul şi 
,oaelele din Arad lţi provoacă neu
raatenia In gradul auperlativ. Tim
pul ploioa deasemenea. Te gânde.şti 
la pantofii deveniţi pompe aspira.
toare-respingătoare, bune pentru 
pompieri la stingerea. incendiilor. 
Biroul cu formalităţiIe st.upide ad
miniBtrative te neura.stenizează. Şi 
ar mai fi multe, cauze cari deteI'
mină pe cetăţeanul pa.şnie să de
vină neurastenie. 

Medicii nici nu mai caută reme-
diu pentru vindecarea acestui rău" - . ;, 
Ei fnşişi devin incetul cu incetul 
neurasteniei. Clienţii nu deschid 
uşa cabinetului de consultaţii cu zi
lele, chiar cei cari vin; sunt priete-
ni, protejaţi etc. Toţi se prezintă ('Ui 

bileţel de recom.andaţie ••• eu jă- 1: 
lanb despre erizl Iau cu .•• fI până 
atuncI - (eând 1) • ,. !ţi multu
mesc şi.ţi rămân foarte reeunoscă
tor"'" La noi podul şi pivniţa şi toate 
magaziile disponibile din locuinţă 
sunt pline de astfel de mulţumiri. . 
Deoarece boala are un caracter· 
atât de general, atât de variat; aş
teptăm nerăbdare un leac, care va 
inlocui vreo-dată acest oaspe nedo-, ,'o 
rit. De ex. bastonul, o funie bine ,:' 
un.să cu săpun. un glonţ de rt~vol-J ~ 
ver. un salt mortal dela etajul cu", 
tare. sau pilule de strihnină. Boa.la 
se poate calma, respective at€nua.,., :fi 
printr'o plimbare făcută pe şo- " 
Beaua Arad-Oradea. mai cu 5ca~'· t 
mă pe porţiunea dela viaauet - t 
faimosul viaductt - până la vamă. :' '! 

Eate W1 medicament tonio infai1i~ ;! 
bU. Daci uio1 "oeasta 1U.i. (\futi\,~ H,f] 

tuual "'ţi i~ odihni. peuil'U llcrvH : ~ 
oboliti ia "Eternitatea" 6r~1l ro~ ., 
nil'el' urale vi convib8 rlH~l lD.I.tH'l ~i 

Dr~ Flajmuc~ \, ii 
r • _, ; ~ 

ARAD JI 
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. 1 .: il 
.• :.Indcologii şi tactică 
Tii Campania elecioroli! deschid. 

1.1 unele din stările escepţionale sus
~ ~ pendate (cel puţin la suprafaţă), 

': hlreşul ideologiilor se pare că a 
; "1 început să bată câmpii. Inverşuna
: . rea cu care porneşte la atac -
L ~ atât într'o tabără cât şi in cealaltă 
> - se pare totuşi că va fi scutită 
: n de argumente contondente (cio
"'mag, bâtă şi pistol) lipsind alege
" riIe româneşti de un specific. Da-

. ~ că loialitatea VA fi respectatA, apoi 
I mtr'devăr ţlactul de neagresiunE'!. 

. '1.: semnat din iniţia~iva .. dlui Jul~u 
: . 1\, Maniu între dsa Şl dnii Comehu . 
.: I~ Zelea ' Codreanu - şeful mişcării 

1, lJ! legionare - şi Gh. Brătia.nu, - şa. 
::. fuI ţl.artidului liberal No. 2 - va 
~ ::~~fi de u:," 1';al ~olo8 l!en?"" civilita-

i !. tea uneI batăln al carel scop e, în .i:1 definitiv, putinţa de afirmare a 
i .. unei credinţe şi nici decum eio
',1 ImăgeaIa şi imbâcsirea sufletului 
~l~ 'bietului norod cu toate porcăriile 
·1 ~ 'pe care unii inconştienţi le comit 
1\ i II odată avansaţi la rangul de depu
:!~ţtat şi senator. Va să zică, scopul 
.' 1

8 unei bune părţi şi de fapt singura 
ij: ~eare contează, a opoziţiei e de a 
. ' . moraliza şi de a civiliza o mani-

; i;' ~festare atât de preţuită ca aceia de 
i :1' a exprlma et'(!dinţa de conducere. 
'-:;I'IDar un mic, paradox a suprins 
i: .~j ~pe toată lumea cA. în acel pact 
1 \>:de neagresiune se găsesc doui oa.-
1 , 11 c~meni diametral opuşi ca sistem 
i II 'flşlcr~~miţapOlima:a.-Jtilt\r'Mâ-
~ .. \,irniu şi d. Corneliu Zelea Codreanu. 

1~\ •. Totuşi cunoscută fiind cerbicia 
;,l?eredinţii şi cavalerismul lor in 
<l t1uptă nouă. nu ni se pare atât de 

l ;:t; '8traniu că. vor eolabora la un scop 
f ~~~atât de nobil de a distruge pehli
f 1. lt/Taniamul şi orientalismul COlUler
i. "'Pi 'vat eu atâta dulce candoare de 
f :: '1~eehU liberali şi de naţional-ţA.ră.
l':'u ~nişti cAt timp sau stat sub cămaşa 
. ,'titdlui 1. Mihalache. D. Juliu Maniu 

1"I'CŞva continua sA lupte mai departe 
?I Usub steagul ideilor partidului dsale: 
t.~~·democraţia (săraca ce democra-

Î. ~~: ţie 1) cOIlBtituţionalism şi morală 
1)~~!cl'eştină (aiei se cam strâmbA din 
I~~ltnasul roşu CA o pătlăgică d. dr. 
!il ~!upu), iar d. Corneliu Zelea Cod
"AS/reanu sub stindardul nou, creat 

- t şi neprihănit al mişcării le~tionare 
i :'~~l.Jlrin direcţia lui politică, partidul 
;- ",'101" Totul pentru ţară", pentru ju

'. f6>J&tiţia româniamului. Pentru o ju
l:~, atiţie istorică şi neglijată. Telul 

. tjl\lcprineiPal e d. Tătărescu, căci ceva 
f 11ţl. c.un08, ~. Tltă~eu nu e partidul 
: ' l;it11beral CI numaJ. d. Gh. TătArescu : c~ ____________ . __ ~ 

LI :'~ ; :'nr 
!. ~rwl BRAVO J l . ~ 

~~-~ ~rU: 

k t ril aJNIH ia fiecare aăptimâDă 
; ;01-, . Director: 
\" ';1 Il,. ~IMION MICLEA. 
, ~~i ~x Telefon: 10--83 ' 
l.:~eE· Redacţia ti administraţia: 
t :~hu ARAD, Bdul Carol No. 12. r ,:e.1\ Redacţia ,i administra1:ia din 
t '}~:~ BUCUREŞTI, . 
~ V ~ Plata LahoTary Nr. 5 4,t. III. 
t :f:~itli ore de birou: 2-4 ,i 1-8 
I 'tl l " d m 
f,:~ .! ĂBO'NAMENTE: 

1. ~in In orat: 160 lei anual 
i :t;~ In Judeţ: 120 lei .nun! 
,~ o ~Jţ& Pentru; atttuţiun! publice, 10-

. . ei.tăţi industriale t1 come ~eiale, 
intreprinderi ,i firme: 10 ~O lei 

- '_~..:..~ -

vlala polilică 

., 
'- Onii l. Maniu şi Corneliu Codreanu 

- Dela redactia noastră din BucUNfd -

care, prin ironia hazardului, ati 
tu fruntea unui cabinet ce nu T'

prezintă nici un partid, ci cel mult 
unul iluzoriu, al lui personal. Şi 
prin îndreptarea artileriei grele din 
pactul .amintit asupra acestui ţel 
se pare că o tactică va eşi biruitoa
re: tactica dlui Juliu Maniu. Va 
sdruncina serios podeaua dIui Gh. 
Tătărescu şi n'ar suprinde dacă 
învingător final ar fi domnul dela 
Bădlcin. Dacă rezultatul va fi 
acesta (scontat eu multe speranţe 
de toţi naţional-ţărăniştii) atunci 
cel puţin se va ţlroduce sigur o nor
malizare şi o moralitate in viaţa 
ţlublică a ţării. Ceeace aparent la
să se intrevadA. o astfel de posibi
litate e şi faptul că odată ce pac
tul va fi respectat partidul naţio
nal-ţărănesc, care sub şefi a cămă
şii dlui Mihalache şi a nasului roşu' 
a drului Lupu a reuşit să~i câştige 
in sufletele buni10r români doar 
dusmani (prietenii avându-i peste 
NiStru sau in Spania roşie) va ară
ta cu efect că atât legionarii cât 
şi partizanii diui Gh. Brătianu vor 
înăcri mai mult soarta cabinetului 
dlui Tătărescu . 

lat! un prim şi mare SUCCe3 a 
\ 

venirii dlui Juliu Maniu tn frun
tea partidului. Bine ci s'au copt 
strugurii la Bădăcin la timp eA-ci 
Rltcum te pomeneşti că d. Maniu 
nn se mişca din vie şi partidul se 
bolşeviza. Un aport caţlital şi de 
un efect mare e şi venirea dlui Ti
tulescu în ţară şi trecerea lui în 
rândurile de sub comanda dlui Ma
niu. Sunt arhicunoscute imensele 
simpatii de care s'a bucurat d. Ti
tulescu şi mcă se mai bucură in 
popor. Venirea lui in ţară, acum în 
preajma alegerilor şi incadrarea in 
partip, sunt concludente - indeo
sebi după campania pe care a du-
8-0 şi continuă a o duce presa na
ţionalistă împotriva lui, pentru 
unele motive binecuvântate. (De
spre această spinoasă chestiune 
vom vorbi cu toată obiectivitatea 
în număr viitor a lui BRAVO!) 

In afară de această coaliţie, alte 
fricţiuni sunt la liberali, nemul
ţumiţi de cartelul cu "Frontul Ro
mâneacll 

- de t are fiecare parti
zan veleităţi de mai mare şi nu 
vrea să piardă ocazia de a se afir
ma sau cel mult ocazia de a le 
pricopsi. Moravuri! Nenorocite 
moravuri 1 .. h. D. 

~-----------------------------------~~ Mare târg de Crlciun 
la 

STRASSER 
mare magazm de ciorapi, via-a-via CII prbnlria. 

De ce ? . " 
Am primit Ia redacţie o seamă 

de scrisori fi o mulţime de telefoa· 
ne • .:roate cuprindeau acee.., Între
bare: de cea apărut "Bravo" DU
mai în două pagini? 
Răspundem aci, ti pentru acei 

cari nu au întrebat, apunând acelat 
lucru: 

E campanie electorală. Cetăţenii 

COYĂSINT 
Cu mare regrei aduc la cunoş

tinţ,a. prietenilor şi amicilor mei, 
pierderea scumpei mele ... "gloriill • 

Moartea a fost provocată prin ex
pulzarea prematud a conceputului 
Cămin Cultural. Dubla înmormân
tare a fost făcută cu mari funeralii; 
in apropierea faimosului mausoleu 
in centrul comunei. 

Fie-t somnul lin şi memoria uşoa
ră. - Indureralul "FrunzăII. 

r 

De ce ? ... 
.1Ult alpldiţi d. ali,. de propa. 
gandă, programe politice, gazete 
de partid, - toate distribuite graf 
tuit. Şi atund ne-am zis: Oamenii 
au ce ceti acum, de ce aă le trimi
tem patru pagini de "Bravo"? Le 
trimitem numai două, ea tocmai M 
nU De uite, mai CU Beamă că noi nu 
candidăm pe nici o listă, nici de de
putaţi, nici de aenatori, astfel că nu 

\ mergem în propagandă ••• t 
\ DAI" a. vede treaba ci "Bravo t 'I e 
.mai hUlI decât foile ti afitele ce le 
I'ă.pândeaa partidele politice ,i 
faptul acesta ni.1 dovedesc scriso
rile ti telefoanele primite. De aceia, 
aDI achimbat hotărârea DQtUtră ca 
pe timpul alegerilor să tipărim nu
mai două pagini de "Bravo!" ,i ti
părim iar" patra.. 

, •• Tot mai mult ajunge "Bra-
vo IM decât literatura electorală 1 

De ce trebue aşteptat? 
. până in ultimul moment eu eumpă rlturi1e de Crăciun, căci doar bcr 
gat asortata noastră secţie de jueării, 1şi aşteaptă de pe acum cum-

pAri tarii. '-. 
10% reducere - bonificare d .... - ,ldla 11 DeG4ambrLt. 

BAZARUL LA 

~ele mai frumoaae bijut.riI, 
\ornicele cele mai preeiae, 
muri fi obiecte pentru cadOUri 

COLOMAN ~ 

HARTM 
BIJUTIER 

Arad, Palatul Minoriţilor. VI 
Preţuri solide. 

NUMAI SIMFONII 

Cu ocazia serbării naţionale 
Mercuri, elevii liceului COlmel>t.id 

debutat pentru prima dată cu 
fi şi producţiuni artistice. 
în sală, văzând acest lucru 
nJ'imat prea tare gândul inc 
auzit şi noi şi-l spunem 
parte: 

- I-o bătut norocul şi 
de acum inaintea in r"LrI'U-""' • 

contabilitate vor fi numai 
simfonica 1 ••• 

HOP LOP) -', 

Cei cari f 'nteaz! 
lui şi judecătc·. "11e s'au 

( 

deseori de spiritele "''''",''''",'''w 
fac ••• aprozii. Ne luăm .... UJ" ..... ·'u, 

la să dăm una, nevinovată: 
Nu de mult, grefierul unui 

nal strigă dintr'un dosar: 
- Kopf Cleopatra t 
Dar aprodul dela ud 

coridor - sala paşilor 
următoarele: 

- Hop lopata t 

AL PATRULEA EVREU 

Reproducem din reviat& 
mea ll următoarele: 

Se ştie că în Franţa a 100 
dusă slptămâna de 40 ore, 
Sâmbătă Lunea fiind ."'TllrJ.I'· 

r'o 
cartierele Parisul timp ce 
lumea se îndrepta spre lu~ 
evreu sta pe terasa unei 
aşteptând. 

- Ce stai, nu mergi la 
întreabă un tovarăş care 
acolo. 
. - Nu, aştept,- r!spunae 

- Ce aştepţi! 
- TI .aşteţlt pe al patrulea 

Şi apoi spre a-l lămuri pe 
faţă, adăugă: A fost tntAi un 
Moise, care a spus d nu 
Sâmbătă; şi nu lucrez. A 
al doilea., Isus, care a SPUi al 
crez Duminică. După. el, 
Blum, a spus să nu lucrez 
nu lucrez. Acum il aştept pe 
trulea evreu, sA. decreteze 
şi pentru ziua de Marţi. 

MAXIME CU ••• CÂNTEC 
- Cine fură azi un ou, 

fura două. 
- Ziua bunA ae "'UJ,,"V"'1".· 

cum !ţi merge. 
- Cine se seoală UUJw..u'·u 

culcat de vreme. 
- Calul de dar 

salam de Sibiu. 
- Cine saţlă groapa al~ 

gropar. 
- Vorba dulce e ZlAJ..._ .... !. 

- Incet, încet, aj ungi 
- Nu lăsa vrabia dint 

pentru nimic în lume. 
- Pisica cu clopoţei, _ 
- Capul plecat, Bab~ 

tae. , 
- Intinde-te eAtti-e 

altfel rămâi desvelit. 
- Ce ţie nu-ţi place, 
- Urciorul nu 

tat la apă. 
- Cu o,.: -iunie' u' 

fripturi, 
- Gl.inlllo., &ni 

zeam'~ 
- Găina vecinului e 

căci nu dai pe ea 
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