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{:ronh:. nu..dl"",loi Irallle 
I 

(poetului ce părăsind "Lîra" I 
~ cântă din .. flaut\;l de Jad" 

Ciorap!, mălluşi de ată şi de piele. combinee de 
mătase ~i pantaloni refonn, articole pentru copii, 
etc. în bani gata cu cele mai ieftine preţuri la 

fi. Bogyo Balneologie 
Ţara "oa5/r4 este binecuvânlaUJ de 

Dumnezeu, din toate punctele de vedere.' 
avem "Jinişitjj, avem literali, avem tari 
tide politice, oameni ,,'ari. şi 04men. 
mici, avem şi staţiuni climat~rice şi 
balneologice, şi de toale. Cu ve#irea pri~ 
m4verii. bolttavii reumalici se gâttdesc 
la vineecarea r4ului jăr4 Urojan, Ura· 
donal, ele. Tubereuloşii dortsc însetaţi 
aerul proaspăt atât de necesar renltu 
p14mânii lor. Ei. bine aici mă oJ't"esc. 

'1 d'un poet celebru Str, Eminescu I lângă [cinema .,CORSO" 
!If cale sa te aşez. 
~i pierdui orice iluzii 
du-te ca eşti "Chimz" 

'Ietel 
~sc soacra foarte mult; 
Jo, inima-mi tresaltă 
mă gândesc că în curând, 

;Tge 'n lumea cealaltă ... 
R. Ustic 

~ul Myo. pmtru cheslia cu 
donlmul 

4imul Ion Topor 
t IICJClŞ din popor, 
.fII crezut atât de "fin" 
iau un pseodo "stlein" 

Ion Topor 

Unul director de Casă de 
Asigurări 

II unui gestior,ar 
21e le ar scalpat 
bugetul odinar 

:ă te-ai .... asigurat I 
Unui director de Casă 

Cercuală 

;lua lege se cer titluri 
L'l'evedfri pretenţioase) 
.ti nu ai rele gâng"ri 

I::ult licenţa... în spirtoase 

I Ro G. 

aM HAMMER ŞI FIUL 
l!Chiu magazin din Arad de bi
: lllaşÎni de cusut, cel mai ettin 
:umpărare de pârţi de bicilete 
.\RAD, Piaţa Avram Iancu 56 

ieal 
~e intre doui parinti: 
I:z~ îndrăzneala! l'am sur' 
ri pe nepofu-tău sărutându. 
~ 

j ea de ce nu l·a pălmuit? 
~ cum era să-l pălmuiască 
~ea cu bratele de după gât? 

d rlit'âne? 
Mihalache a obtinut dela 
~ executiv al partidului 
~ine puteri{ol pe patru ani 
~(erea acestui partid ... 
111 că are "deplinele pute"" 
i rămâne să obtina decât ••• 

leorghe Szilvay 
ollor pentru dame 
costume şi Pardesiurl 

pre, eflin 
:\0, Str. Ooldiş No. 5. 

rt 
~{d, 18 AprWt. orele 9 
Isaia Palatlllui Cultural, se 
wncertul dat de corul ",Doi
mei" dirijat de profesorul 
M. 
la casa Teatrului şi seara 

Ţărel mele 
Biată ţară cotropită 
Cun popor ce trage 'n jug. 
Toţi streinii şi mişeii 
Numai laptele ţi,l sug, 

Orice-ar fi, d'aici 'nainte, 
Gura mea nu va sa tacă: 
"Săracă ţara saracă 
Ca din ţara~aiunsăşi "Vacă". 

Ion Topor. 
f-i:::O::::::O::::::O:::=::O:;=:':O:::::O::,:::O::,::,::O::':~=? 

;:i SI f W· Ci ii e an . elsz ~ 1 
h ' croitor ~ 
:: :: ::; ARAD, Str. Em.i~ o 
:: Il 
~~ nescu 15. Stofe ex~ ~ 
:: clusive, croială ex~ 1; 

g celentă, Preţuri solide. ti 
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Din Spania. 
Dot spanioli stăteau la o cafenea 

din Paris şI citeau ziarele. Unul din 
ei zise: 

- AI auzit dragii ce 8 fost in 
billăUa dela Ouadalajara 1 

- Nu [ Cel 
- Un masacru. Au murit de 

partea generalului Franco 3000 ita
Ueni. 2000 germani şi 700 marocani, 
Iar din partea guvernamentalilor 
2000 ruşi, 1000 frtmc€zl, 200 belgi
eni şi un spaniol. 

- Un spaniol? 
- Da! Un spaniol [ 
- Da' ce sIa mal băgat şi ăla 

acolo 1 (B. S.l 

Intimidare ..• 
Duminecă, la matchul de futbol 

dintre cele doua. dîvizionare arădane, 
spectatorii au avut multe şi,.. dife~ 
rite emotiL 

De pildă. un gazetar, dela un 
cotidian românesct urmărea foarle 
pasionat disputa depe teren, când 
un coleg vecin a văzut trecând pe 
18 spatele lor pe talul de se ar a al 
"Daciel41 şi fulger5tor l-a prins de 
brat pe "emotionat". şOlltindu 1 doar 
atât: 

- Ţalul dela "Dacia" 1 
O tresiirire puternicii şl.:o pa

loare urmată de o repede imbru. 
Jorare pe fala celui • speriat" • au 
focut dovada că poznaşul nu se 
inşelase. 

Noroc cii cel cu musca pe căci~ 
u18 nu·1 bolnav de inimă .... 

Luna Orăzil 
Confratele "Dacia" din Oradea 

anunlii organ;zllrea lunii Ocazii din 
initlativa d.lul De. leronim Buze6, 
secreterul Camerei de Comert. 

Omagiile şi respectele noastre 
pentru d. Buzea, care se dovedeşte 
un profund intelegiitor al nevoilor 
comerciantIlor şi indusfrfaşllor oră· 
denl. 

De sigur ca do sa IlU este franc' 
mason! 

Altfel o pălea ca noi ...• I 

Fiecare colaborator rlispun
de pentru cele ce scrie. 
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tlre alegere de P Ă L Ă R II bărbăteşti, fine şi , ~ 
!egante cu preţuri unanim recunoscute de eftine g 

la SOLI O ~ r;. 

I~gazin de pălării şi modă bărbătească~ ~ R ': D • ~ 
~ul Reg. Ferdinand No. 23 - colţul strazll Cnşan fi 
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Unde dai şi unde 
Fetiţa era drăguţă şi el venia regu· 

lat. Pentru a ţi face o amanta dră
guţă trebuie să ai răbdare. Ii aducea 
flori, bomboane. daruri şi bilete de tea~ 
tru. Astăzi n'a gasit acasă de cât pe 
frăţiorul ei. 

- ~Se bucura sora matale când 1'iu 
pe aici"? 

- "De sig"rU
, răspunse copilul. 

- n Ţi-a spus o *? 
- "Păi dacă i aduci totdeauna şo· 

cotată, daruri şi bilete de teatrul... 
- "De sigur că i aduc, fiindcă 

vreau s'o vad cât mai curând feri .. 
cită ". 

- • Tot aşa zice şi logodnkul ei. 
lntâi că şi lui ii place şocolata gro~ 
zav; pe urmă merge la teatru gratis, 
şi in sfârşit cu banii ce-i economiseşte 
prin darurile pe cari le faci surorei 
mele, poa te sa se casătorească cu ea 
mai repedeu 1 

Cea mai eftină sursă de aprOVIZionare 
cu piepteni, parfumuri şi artlco!ele de 

toaletă şi altele, este la 
Parfu.ueria Mâller 
Arad, Piaţa A vr.a.m Iancu. 

~"",,~,_--' t., 4~" 

FabriCII de ghiaţA 
KEUSZ ARAD, 

casa de incredere pentru gospo~ 
dării şi prăvălii furnizează cel mai 
eftin. Se inchiriaz.ă boxe frigorifere 
şi recitoare. Telefon 141. Telefon 

automat 1141, 1143, 1147. 
_.. 4 act • 4*44 ~ .... 

Imping . -_.- --

Luni seara. la reprezentatîa preBei • De 
ziua neve!!ti-mi" arădami au asistat pen. 
tru prima datA la un spectacol dat pe 
scenă turnantă. 

După primele tablouri. cineva întrebă! 
- Ce fac actorii în timp ce se schimbi 

tabloul ? 
- lmpfng la scena turnantă ca să 

8O'nvârtă mai repede! - răspuns.e un 
altul. 

NU vA PIERDEŢI TIMPUL I 
cautind in ziare şi reviste articole cari 
pomenesc numele dVi. sau tratind prob.
lemele cari va interesează, cld o in8ti~ 
tuţie spedal creată şi bine organizati 
pentru aceasta poate face acest lucru mai 

bine şi mai eftin c.a d.·s. 

"Sel viciul Gazetelor: t 

Agenţie internaţională de presă şi publicitate 
Directori: Emil Samoila şi Th. Iorga Bucu
r~ti, Str. Sf. Constantin 2 .... Telefon 3-16-15 
urmăreşte tot ce se publică in cele circa 
1400 publkaţii din România, iar prin 
intermediul celor 102 agenţii similare 
din străinătate, tot ce se scrie în presa 
din toată lumea şi procură tâetun de 
presă asupra oricârel personalit.iţii sau subiect 
Cereţi telefonic SJU in scris prospecte la
muritoare sau o probâ gratuită de o săp
t.ămână, indicind subiectul care vă intere~ 

seaza. 

Primăvara 

Sa Întocmit fUI plan pe litru declara. 
rea oraşului Arad de staţiune clima/e_ 
,.ie4. Se vor amenaja laţUri. de odIhnă 

pentru tuberculoşi, băi penlrtl reumalki. 
Iată cum se vor repartiza aceste izvoare 
de binefacere: tuberculaşii vor fi insta
laţi pri" cmtrld oraşului. unde este mult 
fum de aktonJoblie, praf şi mai mult, 
ar::este părţi componente din atmoslera 
Aradului dovedindu se a Ji un remediu 
ejţcelent pentru combaterea tuberculozei. 

Suf.rjnzji de reumati.sm s. vor plasa 
prin MUoacele de pe slr4t.ile lGterale, 
unde vor pulea folosi din belşug o re • 
conjorJanlă baie de dmol peNtru neno
roc#ele lor articulaţii pline de depozite 
de acid uric. Veniţi toli suferindi la 
Arad, durerile tii se vor amelio1'at vor 
disi4rea· şi la sfârşitul sezonulUI v4 
w# putea odihni necotlturbali la "Pome
nirea" sa" ,.Eternitatea-. 

Dt. Flaymuc 

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

I 
TEATRtJL COMUNAL 

Sâmbătă • 7 Aprilie orele 9 s~ara 
Teatrul Cărăl>uş, - dir_ C. Tănase 

reprezintă marele succes 

I 
floarea din Hawag 
Orchestră de balalaid - Balet 

Montarea grandioasă. 
Bilete la Diecezana şi seara la casă -

Criztl a fost infrintA? " 
Zilele trecute in ziare au apărut 

o serie de date statistice. . 
Doui oameni de afaceri vorbeau 

despre aceste date: 
- Uite, criza a trecutf In primele 

trei luni ale anului acesta a scăzut 
foarte mult numărul insolvabililor'h 

- Scâr~ ... Mare lucru nu e in toa· 
tă afacerea asta, pentruca in aceiaşi 
masura a scăzut şi numărul firmelor! ... 

... Cu alte cuvinte, ce-am avut şi 
ce·am pierdutl 

I De Pa,11 cel Ulai Lua ..-10 la. 

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

Şeilio şi TJaoişoar. 

Bdul Carol 9 r 
'----,-

Cumpăraţi cele mai bune fi mai 
eftine haine pl, domni - la fiTma 

Iosif Muzsay 
A RAD, SIT. Berthelot No. 2. 
vis- a -vis cu teatrul orăşenesc. 
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DeJa lume adunate ... 
NenorocIre 

Se intrunesc douli cucoane. Am
bele mame. Una are un baitl., cea
lalia o fatii. Amftndoua sunt indra
cite şi le turule gura ca o mitralie. 
ră in timp de războiu. (Cfllitate in
sflşită prin o practică îndelungată şi 
prln predestinare; sunt. doar femei). 

- Dragă. s' 8 Întâmplat O mare 
nenorocire! (Aceste două exefT'. 
plare femenine sunt vecine). Oăina 
mea a Intrai in grădina voastră şi El 
stricat toate zarzavaturile. 

- Oh, asia nu·1 nimic - deoa
rece câinele meu v'a omorâl gafna. 

~ - Nici o pagubă - fiul meu v'a 
împuşcat câinele. 

- Serfos? nfel nu e O nenoro· 
cire aşa mare, fiindcă fota mea s'a 
logodit cu băiatul tău. 

Pa.cu. I'edi'l' ''I'US_~ 

Domnul Petru Poseu, simpaticul 
poet arădan, trecea Într'una din zUe 
Ja brat cu aleasa Inimei sale prin 
feta vlldnnor de pe strada princi
paUi oprlndu.se la unele dintre ele 
spre a admira ultimele noulăII ele 
modei. 

Deodată. cea pe care inima poe· 
tului nostru şi·o consmuise ca stă· 
pânli, se opreşte in fata gal8ntaru
lui unei modiste şi exclama: 

- Ah, Petri,or. uite ce poezie de 
păJărie! ' 

.. Petrlşor-. gândindu se la soarta 
poezillor sale, răspunse morăcănos: 

- Ei~ nimeni nu se mai intere
sează asfhi de poezII. dar să le mai 
cumpere". nlel pomeneală, şi astfel 
scăpă ca prin urechile acului de o 
nouă cheltuială. 

l:oa'erin,ă later"'8at" 

Un doctrinar deja o revistă din 
locaJitale. fusese flueral la una din 
conferintele pe care le IInuse la o 
şezătoare oarecare. 

Dupii acest eşec se inUUneş'le cu 
un cunoscut. 

- Sincerele mele condoleante. 1 
se adresă acesta. 

- Fără fălărnlcle, te rog. Sunt 
sigur cu şi tu m'ai fluerat. 

- Eu? Itl dau cuvântul meu cii 
n'am fluerat. 

- Să cred, oarp . ,natta ta 1 
- Natural' ~ .< ' .: nu pot 

să fluel', (:,: ., 
. . ......• 
" > ........ .. --~ " .... 

;- --.::~ ii 
~": .~ ... -.JlIILOR 1·· 

" ...... lJL 'fERII 
,m g ai ea z i, pe lângă cuvenita !i 

:: răspundere LI.«..arul :: :: z· .. •. JlnlDerDlan n . :: = i: :i Str ••. G. D_c.. 1\10. 9 :: .................................................... ......... , .......................................... ., 
Conferinţă 

Dumlnkd, 18 Aprllit, otel' 5 d. 
m. în sala Palatalal Caltural, va 
r.on!.ttnla D. prof. uniti. Romul 
Vuia despre Portul nostru po
pular ,i actiunea de a-l p~s1ra. 
Conftrinta va ft lnsoţ ta de PTOI!C" 

liant. 
Intrarea libera. 

B Ij q tel' •• ,1 
argintArII la • 

GOLOMAN HARTMANN 

In fine! 
- T elefoDul auloDul.I a fosl pus in func::tiune -

Pe neaşteptate, arădanii au avut o 
surpriză plăcută. Luni spre seară, pe 
câteva străzi, J1 fost pus in funcţiune 
telefonul automat. Marţi in alte străzi, 
Miercuri în altele şi aşa mai departe, 
incât peste 3·4 zile toţi abonaţii se 
vor putea folosi de această unealtă 
modernă, simpla şi practică. 

Abonaţii chiar dacă au şi aparate 
vechi se folosesc numai de aparatele 
noi, natural in limita cunoaşterii nu· 

merelor, căci cartea de telefon va fi 
distribuită numai saptamâna viitoare, 
când in noaptea de Joi spre Vineri, 
la orele 24 - vechiul telefon va fi 
înmormântat definitiv ... Toate legă
turile locale şi interurbane fiind tă~ 
ia te şi legate la centrala automată. 
Iar Joi În ziua de Sf. Gheorghe -
se va face inaugurarea oficiala şi săr
bătoritei a palatului societăţii de te; 
lefoane şi a centralei automate ... 

Mare 8sortÎmenl de stofe bărbiiteşti la 

F. HAMPEL 
croitorie A RAD, Str. Alexandri No. 7. 

Fată? 
Doi amici, împreună cu simpatia unuia 

din ei, se îndreptau spre cinematograf. 
.. Intrusul" se lăuda cu bărbăţia sa şi 

fu pus la punct de respectiva duduiţă: 

- Cel care se laudă că e bărbat, 

de obiceiu nu prea e. 
- Ba. sunt. proteată amicul. Şi ca 

să vă fac dovada iată că şi pe extrasul 
de naştere scrie: Sindică, băiat. 

DupA ce respeclivul act de naştere fu 
cercetat cu dc·amănuntul, duduiţil spuse 
candid: 

- Ce asemănare între actele de na
etere. Şi pe-al meu Bcrie Ioana - fată. 

- Ce face? Întrebară cei doi într"un 
glas. 

Epitaf 
La plecarea unui membru al Co~ 

misiei linterimare: 
Şi te-ai dus, te-ai dus Ştefane 
Care Pişta, te-a chemat 
Si ~Deşteaptci tci Române" 
Nici odata n'ai cântat. 

('r. N. - 1928) 

Poate s'a supărat I 
In legătură cu punerea i'arţială în 

. funcţiune a Telefonului automat, s'a fn
tâmplat o chestie nostimă: 

Cineva a cerul - deatul de mult
dela centrala manuală un număr. Cu 
chiu cu vaiu d-a obţinut. dar abonatul 
nu s'a prezentat. Atunci dşoara telefo
nistă a dat sfatul următor: 

- Incercaţi cu telefonul aulomat .• _ 
mi se pare că pe manual e supărat ! ... 

Să tot fU ••• 
Ziarele au scris zilele trecute, că şe

ful opoziţiei din parlamentul englez, pri
meşte dela stat, un salar anual de 2000 
lire sterline, ceiace în lei, face aproape 
un miliOD ••• 

.• ,Am vrea si vedem ce opoziţie ar 
faco politicienii nostri dacă alatul ar dpia 
şi ].ar da şi salarii peste ce câştigă ei! 

Cititi şi răspândifi 
"Bravo" 

Ciorapi, mănuşi bluze şi combfne

zoane de mălas5, poşefe şi stote 

- - - bărbăteşti la firma 

Bărsony 
A:R A D~ Piala A. Iancu 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 9629/1937. 

Publicaliune 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, - cA Primăria 

Municipiului Arad, 

in zIua de 7 Malu 1937, ora 11 a. mp 
va ţine in biroul Serviciului economic (camera Nr. 59) a doua 
ficftaţlune publicA cu oferte tnchise şi sigilate, pentru furniza
rea imprfmatelor necesare serviciilor primăriei pe aDU) finan .. 
cfar 1937/1938. 

Licitaţlunea se va tine fn conformitate cu Art. 88-110 din 
Legea contabilltătli publice şi potrivit normelor de licitaţIi 

Dumineca trecută ne-a 
surpriză dureroasă: Îilfrângcltl. 
de către Amefa. 

Atunci când Gloria este i 
merit - cazul cu Rapid _ 
mim cu rezultatul, fară alta 
Acum însă, când muncitorH 
cu nimic superiori Glorlştilof ," 
să comentăm puţin atitudinea ~ 
factorul principal al Înfrâllgern "-., 

In minutul 17 când Gloria ~ 
cu 1 :.0, Rohan marchează lUi . 

goal perfect valabil pe ~,' . d 
rul Gavrill RUBSU nu-I acordi. • 
tatea aceetui goal a fost re 
de către Celebrul Costică (ai~ 
cu recunoscut ca înfocat am 
oare 1) 

In al doilea rând, în tlmp 
a practicat un joc atletic, făta Cur 
nici unei aancţIuni din partea tift, 
toate acţIunile gloriele au '081 ' $ mi
de miopia f1~eristică a celab It/OI 
RU8SU, care Iii urma malch·1lbi lom 
mlneci este demn tovară~ de lor, 
şnapanului TheU ,i • nep al 
Milivoi, Chicln şi alţii ejusdem IiI j 

Celelalte match.uri au co ~ td , 
ţia de leader a simpatkilor, dtal 

Calo 

Ziaristica Româneas con 
, . , 

"Asociaţia Generală a P,(!(. R 
1 ~ 

ne" şi a ales următorul co o ~ 
conducere: 

Burab Branişttanu (Bca 
Cârj~n, EI? Ciuceanu~ Am.. Situ, 
MOrlt Komtz, G. Aultan-M; lele 
dan) Octav Livi7eanu, Ion l wsf, 
Tia Roman (jidan), Al. G. ~ . ard 
şi Tudor TudoTescu~Branilu It 
danilor). '~ri I 

Juriul de onoare: Alecsc Rt~l 
Emil Honigmann (galoşii nsărf 
Barbu M'!rian (jidan}. . ." . s'a 

Cenzon: A vrum LeJbcmo- 'rul 
bie, (jidan) Iosif Petea~Kle,k!~ t't!1l 
şi Gr. Silvian (jidan). ~ _ 

Deci 11 jidani şi 6 ro ..• j 

dece se cheamă "Asociaţia . ii l 
a presei romăne" şi nu., esc 
generala a presei jido'Vtşti"? I sd 

~=========liricull fi! ' COl 
A început curaţ"ea şi 111; e sa 

hainelor de pri I c. 

Alexandru ~Ue 
una ~.c~a: .n.l lla, 

str. Ep. Radu 1 O ~ str. Brâ ·sm, 

iIi========:::::~HO' aşI 

- Domnii corespondei'j la 
rugafl să trimită maferiald LUC!I 
Mercurea. In 

in vigoare. apare în fiecare 

Ofertanţii carI vor participa la Ucltatiune vor depune odată Director: ln PI 

CU oferte, In plic aparte şi o garanţie de Lei 5000 (clncfmfi) SIMION MICLEA ~:!:~ 
In numărar ori efecte garantate de Stat, far oferta' se va face Redacţia şj administu de l~ 

ARAD, Bdui Carol No Si ( 
numai tn baza caetului de Sitcinl, precum şi pe blancheta de ABONAM&'lTE: i ~i 
ofertă a Serviciului economic, cari pot fi văzute In camera In oraş: 150 lei anu,J ~ b~ 

A.RA-O, Polo lui Mi- In judeţ: 120 lei anJW I 
noriJilor. Membru la Nr. 59 a primăriei In orele de serviciu. Pentru: înstituţiuni publice. ~ te • Consum e.i Inlesnirea Adi 9 A il' 1937 comerciale şi industriale, in luai 

~~~~~~~y~~~~~_~~~~~.~a~_~p~r~l~e~ __ .~~ __ ~~__ ~fi~in~~:~ !~ 
r. --r.--~---...:!!!!!!!!!!!!~~~"il.. 
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