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No ... S'a pus premiu pentru cel ce 
ghici cine-i .. Miss P/eşoufa"? 

nlru o mai uşoară identificare. 
tăm: sex bărbătesc, buze vopsite, 

tre" pudrată şi candidat la 'nsură
Leol re). 
a, La o cucoană din fi. Şaguna, 
ni .... stabilit cartierul general al... 

esal nciunilor? 
ni ]' .. Preotuf T. din Şepl'euş nu e 

Itumit de colegii ceAi are? 
.Un domn din Buteni când a 
'cu doamna la Bucureşti s'a fo-

iI ratiat cu ea în avion, iar ea, după 
H au venit acasă, a ... zburat? 
I . Notarul Putin din Şepl'euş nu 
şa i vrea nici o licitaţie? 
ten .. La petrecerea dela Rusalii ain 
i-i rsa, n'a fost nici un scandal? 
SiZI Din biserica din Mocirla s'au 
ă·Î . 'dut stranele' cântăreţilor. şi că 

ştia cântă din mijlocul bisericii? 
lUI, •. B. Gheorghe şi 1. Jancu ambii 

ajaţi la primăria Arad, consu
IîS:' nd bere s'au răcit şi umblă după 
D dăcei la ţară, Să 'ntâmplă. 

Iru .• Preotul catolic din Macea nu 
.' de grâu comerciantuJui care are 

li ajati români? .. 
.. Primarul din Macea de când 

să primăria caii proprii, nu mai în-
vie uintează pe ai săi? . 

.. Un impiegat comunal din Com~ 
ş, mânâncă mamaligă cu ... 
hiu? 

,tul '1 "b" 
iL. pr fer. I 

. e' tiji, micul nostru licean, a cam 
am al cu cursurile. Acum îşi des-

tă facultatea de a întreba: 
Bticule, pe mine m'a adus 

za? 
nă _ Da. 
"~ :i pe tine tăticuJe, tot barza 

a adus? 
Imi i, pe mine. 
)ă C Şi pe bunicul tot barza l-a 
rS? 
.. - Da, şi pe bunic. 
:- Da, ~ reflectă ştrengarul nos

s~ - asta Înseamnă că trei gene
~ lfii de-a rândul, la noi în casă nu 

trăit nÎci un fel de viaţă senti-

E 
ntaIă... Las' că le arăt eu cum 
sta! 

,.' fă con;uflală 
i:~ ărbatul, obosit de surplusul de 
ill: ncă dela birou, se culcă. Dar 
ce asta are chef de dragoste. Băr
se ul O ia de departe: 

Mă iubeşti? 
Te iubesd 
Mă iuheşti mult? 
i\'Îult ..le tot, dragul meu ... 
Atunci iasă·mă să dorm! .. , 

ce plânge 
ceată de c..;.pii erau În incale

:U . NcmaÎ unul st;Hea de o parte 
li:!: vea. . 
n bi:tran se apropie de el Şi-] 
)::. ucee pJân~e ' 
,~um să nu plâng. CeiaJalti se 

b .. ;<; între ci, iar eu, mi-au spus 
lb. t!(~hue ~" fţ ... pe Societatea 
Uj :~! .. -

• Ii crezut 
O~! preot dintr'un sat, Împreuuă 

, ~lr(ln 'frunta:" se plimbau intr'o 
e (';lA...",.. Popa nost, cam glu
din fire, 7j"~ 'i;h.tre tovarăşul 

~: -
~ lite colnl Sboară o vacă! 
slul se 'ntO""arce Î11 direcţia ară
de popă, ii~" ace"ta Începe Să. 
şH zice: oţ' 

. Ai .;;,o~ ... ui.!;I 
Da - răspunse ţăranul 

lI. u c~ mai J'''~~::::c aş fi crezut 
~. )Oard~ .. <:.a, dec;Ît că un popă . 

:e I ' 1. 
i 

I 
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Bravo! 

Portrete 

Rudollo VatentinD... uifal 
Desigul' că a lost uitaf. N'a mai 

I'ămas decât pe ici, pe colo, o l'ă~ 
măşi{u palidă apl'oapa şteal'să de 
tot din icoana leu/ui ... 

Câte o felişcană cu suflet duios 
şi ochi Împămienifi de dOl'u!'i ne
sfâl'şite Îşi aminteşte de el. Şi plânge 
oeal'a Înainte de culcafle, sll'ângând 
În mânufele ei albe, moi. calde, 
lologl'alia celui cal'e a mUl'if lânăI', 
fl'umos şi dOl'nlC de viată. 

POI'ă Îndoială Rudo/! Ilalentino 
a lost uitat. 

Peste pUfină Vl'eme, ni peste 
multă, va fi cu desăvâl'şil'e ui/at. 

Flceasta e soal'fa zeilofl. hu I'ă
mân decât Înt"e !'amu!'i/e pl'ăfuite, 
pe cal'i le al'uncăm undeva la loc 
Întunecos şi discl'ef, - şi intl'e fi
lele unei că!'f; pe ca!'e v"eme:J aş~ 
tel'ne colh, şi uifal'e in dife!'entă. 

l-au luat alfii locul ... a fost da al' 
o cHpă de nebunie genel'ală. O În
t!'Bagă omenil'e de femei şi copile 
rau plâns şi rau dOl'ir... şi cum 
I'ou uitat. 

Da. desigul' că f au uitat. 
fi venit l'ândullui Hal'Pp Liedtke, 

Josef Schmidt, Jack Ca te !a in e, 
Mauf'ice Cheva/iel' şi alfii, mereu 
a/tii ... 

Dela el, au I'ăma5 câteva filme 
şi câte o lotcgl'olie I'ăzl6afă, cal'e 
mai apal'e În vi/pina unei lihf'ăl'ii 
sau' sufle! de !etită cu cosife şi 
inimă caldă. Peste un an, poate 
mai eUf'ând, se va pâde d", 101 ce 
s'a plâns. 

OI Ruda!! Valentin o, un amOf'ez 
Il'umos, pufin cam bleg, putin În
fumul'at, nimic mai mult. 

Mult zgomot penfl'u nimic. 
O prostie. 

Se va l'âde cu hohote, cu lacl'imi, 
pentl'u aCrileaşi tacl'imi cu cal'e 
odin/oal'ă s'a plâns peste pozele 
'cal'e ÎI Înfăfişau falnic, mojestoo, 
magnific. Cu oeMi aceia adumb"if;, 
cu su!'âsul pefl'ificaf 1n coltul bu
ze/oI' lui line şi senzual al'cuite. 

D'Aragon 

IResta~;ad~i~î 'Neptunl 
I Arad. Serveşte mândri calde şi reci, bere Azuga, VInuri escelente.1 
Muzică de primul rang. Preţuri solide. Serviciu prompt. --

Regrete 
Se spune că inainte de a părăsi 

Abisinia, Negusul ar fi spus cu oare 
care melancolie primului său mi
nistru : 

- Vezi tu, dacă am fi fost mai 
prudenţi, am fi fondat acum cinci 
ani o bancă, şi acum n'am fi ple~ 
cat de aici cu mâinile goale! 

Din Rusia , 
Edificiul comisariatului bugetului 

din Rusia era păzit de politia so. 
vietică contra hoţilor. 

- Intr'o noapte fără somn co
misarul bugetului gândindu·se la 
câte în lună şi stele, s'a Întrebat: 
Dar d\că niCi politia sovietică nu·i 
bună de nimiC şi hoţii s'ar putea 
lnt,oduce să fure banii. 

S'a .hotărât să pună politia la în
cercare. 

S'a travestit în het, a năvăiit În 
tresorerie cu un revolver În mână 
şi luă lin milion de rub:e 

Politia a rămas impasibilă şi a 
privit nepăsătl.r cum comisarul ira. 
vestit în spărgător, se departă. 

De atunci i s'a pierdut orice urmă. 

Aio·' mai trebuie 
Un cunoscut erou de pantoz, se 

plimba nu de mult, pe stradă în
tr'un hal fără hal. Cu hainele sfâ
şiate, cu faţa sgăriată, un ochi um
flat, şi cucuie pe cap. 

Cineva, probabil cunoscut, la a-
costat: . 

- Vai de mine dar ce-i cu tine? 
Vino ne urcăm tntr'o trăsură şi te 
conduc acasă, •. 

- Mie tocmai aia-mi trebue! Nu-i 
destul că vin de acasă, dar să mă 
mai duc iarăşi? •........................ ~ 
III • 

: Clădire eftină : III _ 

III la firma • . ~ 

5 Soc. Transilvania: 
: Arad. Calea Radnei 10 : . .. 
O •••••••••• •• ••••• • ••••••• 

In loc de ... "spor'" 
Am remarcat, că la atena "Gloria" 

la intrări, în locul poiitiştilor, au 
:ost angajaţi oameni dela "Paza". 
Nimic rău în lucrul acesta. Dar, 
oamenii dela .Paza" se poartă cam 
obraznic cu spectatorii. La intrare 
îmbrâncesc şi apoi cer biletul, iar 
pe un domn, care, În urma purtării 
lor le-a atras atenţia, pâzitorii l-au 
Jmbrâncit şi l-au dat afară spunând 
că nimeni nu le poate face nimic. 

Nu li-s'ar putea face puţină edu
caţie? M uit le-ar folosi 1... 

Din cornul caprei 
- Lenevia merge atât de incet, 

incât sărăcia o ajunge din urmă. I 
- Istoria nu serveşte la nimic. 

Omenirii i s'au Întins întotdeauna 
capcane vechi, cari au mai servit şi 
altădată. 

- Cuvintele cele mai scurte: da 
şi nu, cer cea mai îndelungată cum
pănire .. 

- Să nu te temi de duşmani de
cât atunci când nu-i vezi. 

- Setea de dominaţie se stinge 
cea din urmă. Oamenii comai1dă şi 
după moarte testând. 

.. Trândăvia seamănă cu rugina. 
Cheia de care te serveşti mereu, ră
mâne lucioasa. 

- Uneori c de ajuns să răstorni 
un adevăr banal, pen,tru a face nn 
paradox. 

- Răbdarea este virtutea care ne 
aduce cele mai mult prietenii. 

Necinstind bătrâneţea, i!1~ 
seamnă să dărâmÎ dimineaţa, casa 
În care te vei culca aeara. 

- Nimic nu e mai aproape de 
favoruri decât disgraţia. 

- Leneşii an Întotdeauna poftă 
să facă ceva . 
. - Primul pas spre bine, este să 

nu faci rău. 
-- Memoria e o oglindă in care 

privim pe cei absenti. 
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Nădlac 

- La "delicatele" noastre între
bări puse uzinei "Electrice S. A. R. ~ , 
am avut promisiunea că ne va răs
punde de către .• adunarea generală. 
Aşteptăm Încă o săptămână răspun
sul promis, dar îl vrem şi cu situa
ţia lui Dpasztpl şi a Jui flal'6anp 1 
Aşteptăm să vedem .. românismull,. 

- Ştiu protectorii boJşeviculuf 
JUl'Oj CseloDskp, dictatorul Nădla
eului, că acesta aplică amenzi de 
câte 30-40 lei nevoiaşilor cari au 
vii, în timp ce protejează pe ăi mari? 
Incasează primăria ceva din "amen
zile" de mai sus? Mai ştiu că, dru
marul P. Goldea face numai câte 
2-3 ore serviciu... săptămânal? E 
adevărat că acest drumar este fur
njzorul de curve pentru "cineva" '/ 
Ce are de zis, la aceste. dl, pri~ 
mar? Tot il mai tine Ja "oraş"? 

.- "CreştinuJ" f(e"tesz loşka. fost 
comerciant de piele, a fost rugat să 
defileze, în cadrele şi uniformă "so
kolisfă" pe un cal sur, oferit de 
"brat" Zelenak, cu ocazia zilei de 
8 Iunie. Ce zice ,.Pan" Bujna de 
această "minunată" propunere? Ad
mite? .. 

- Măl'ioal'a Oal'go. fotografi sta 
din târg, a pus pe sora sa s'o În
locuiască, pentrucă se precepe mai 
bine, fiind măritată. Bietul Pătru' se 
"zoleştc" cu prinderea porumbilor 
de rasă, dela vecini, pentru a-i duce 
la "kiălitaş". sperând că va primi 
premiul cel mai mare, să ni-1 tri
mită la redacţie, să-i comunicăm ci
ne-j acela care~1 "binecuvântă" in 
Bi ovo 1 Suntem siguri că va fi pre
miat. mai ales că porumbii sunt 
foarte frumoşi şi indeosebi foarte 
scumpi, costul unei perechi fiind 
de .. trei "cocii" de gunoi!... 

. 0- Cine ştie pe cine ... puscă Ioan 
ce! GI'Oaznia. mai în fiecare zi, În 
Păduriţă. şi cu ce "cartuşe" ? .. 

- Sokoliştij cari au participat la 
petrecerea de Luni, au rămas scan
dalizati de felul cum a Înţeles "con
ducerea" să-i distreze. N'a dat nu
mai o mUzică cam... sgomotoasă! 
Păi, cu aşa conducere, nu mai în
ţelegem nimic?! .. 

Şepreuş 

- Din greşală, in corespondenţa 
trecută s'a relatat, că Edgarul nos
tru Czarăn, ar fi dat examen de 
ofiţer. când în realitate, "chestia" 
pe care am povestit-o, s'a întâm
plat la examenul de caporal. 

- Tot despre Edgar se spune, 
că ar fi supărJt cu cumnatul său, 
pentru o chestie cu 10 kgr. de po
rumb. Tot supărat este şi cu co
merciantul Gabor, pentru că acesta 
a îndrăznit să-i ceQră - anzi tu-
peu ! banii pe ca;Î ii datora. 
După cum vedeţi, nobil În toată 

puterea cuvântufui. 

TiRea 
- La noi se spune, că ăla care 

umblă la cor zice că el e cel mai 
bun tenorist şi că nici ciocârliiIe 
din pădurea dela gară nu-I intrec ... 
că notarul M. din Tinea a infiinţat 
o lăptărie tip danez... Că cineva 
din Tinca ar dorii ca pumnii lui 
Tianu să fie mai inteligenţi... Că 
murdăriile djn Tinca nu se mai duc 
în Crfşul mort .• Corbuţ nu mai par
ticipă la cor, ci toată ziua caută. cu 
lumânarea pe sub pat (vocea pIer
dută?) 

Intre prietene 
- Eri am găsit o pereche de 

jartiere În buzunarul bărbatului meu. 
- Ciudat 1 Eu nu pun nicîodată r 

I 
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Gral1urii {I/ lemn 
de Mureşiatut 

DI. Al Constantinescu 

. .. De :ând nu mai e primar, face 
critică. " sportivă. 

La baia Cent,ală 
Acum patru ani s'a infiinţat În 

Addis-Abeba prima bae publică, 
denumină din pricina asta: Baia 
Centrală. 

Ministrul de Finanţe local, care 
nu făcuse încă In viaţa lui nici o 
bae, se hotărî să rişte contactul cu 
apa sub pretext că face propagandă 
printre abisinieni În favoarea Îm
băierii. 
După ce ministrul făcu bae şi se 

îmbrăcă, ob:::.ervă cu mirare căwj dis
păruse flanela. Scandal, cercetări, 
ameninţări, percheziţii.. De geaba, 
- flanela ministrului dispăruse fără 
de urme. 
După doi ani. uitându-şi păţania, 

ministrul de finanţe se duse iar la 
bae. 

Dar după ce se desbrăcă. faţa lui 
se lumină de un surâs mirat şi bi
nevoitor: 

- Ia uite-te, domnule ce e să 
acuzi oamenii pe nedrept. Mi-am 
regăsit flanela 1 

Intr'adevăr, ministrul îşi pusese 
flanela pe sub cămase. Şi cum de 
doi .ani nu-şi mai scosese cămaşa 
nu putuse să observe grava erodlre 
judiciară ce o făcuse. 

. Despre broască 
Broasca e un batracian care îşi 

ioa sămâuţa pe marginea lacuriJor. 
Când e tânără, e verde; îmbătrânind 
devin gris. pulpele broaştei sunt de
licioase şi foarte apreciate de gur
meţi. 

Mai există o specie de broaşte, 
anume femei, foarte vopsite, îmbră
cate, sau mai bine zis desbrăcate. 
care mişună pe asfaltul oraşului. 
Ele sunt brune sau blonde. Con
trariu broaştei de gen batracian care 
se hrăneşte cu peşti mici, femeea 
broască îngraşă destui peşti cari 
joacă toată ziua biliaid prin cafe
rele. Pescueşti aceste femei broaşte, 
cu un bilet de 100-500 lei, pretul 
depinde de cuartierul unde se plimbă. 
Plimbarea cu ele nu se face ]a lu
mina lunei, ci intr'un hotel mobilat. 
Unewori carnea acestei femei broaşte 
e foarte apreciată de anume amatori. 
Printre aceştia ele pot întâlni un 
milionar care le scot din... mocirlă 
şi le instalează într'un palat. dar 
ele nu pot uita peştii lor care joacă 
biliard, şi atunci se înapoiază pe 
trotuar. 

Seaun de grAdini 50 Leii Banci.... 100 
Masi.... 100 
Pat de pânză 100 
Par de frandalll' • -100 
Rudi pl. drapel 10-15 
Tipii pl. timpI ari 10 - 25 mim 1 Leu 

per mefrQ. 
SAMBERGER azină de lemn pt. in
dustrie ,i fabricarea de trăsuri în curte la 
MIELUL NEGRU - TeleFon 477. 

... cm ea. w... mm~._.m __ • _____ ~~';"IEUII_..l 

Mic D1.&nual 
pentru uzul acelora cari călăforesc 
cu trenul 

Primul supliciu, înainte de a că
lători cu trenul. este consultarea 
mersului. 

:it 

Pentruca să conslIlţi mersul tre
bue să fii posesorul unei inteligenţe 
excepţionale şi unor cunoştinţe cari 
să·-ţi îngădue să 'nţelegi imediat că 
te 'nşeli. 

* 
Sunt unii oameni cari pretind să 

ştiu să călătorească. feriţi-vă de ei 
ca de molimă. Sunt acei cari deschid 
fereastra când vrei să fie închisă. 
Sunt acei cari te calcă pe bătături 
sub pretext că se duc să se plimbe 
pe culoar. Sunt acei cari se descal. 
tă câ.nd e cald. 

Căci e oprit să fumezi, dar nu e 
oprit să te descalţi. 

Şi să mănânci cârnaţ! cu usturoi. 

* 
Se crede de obiceiu că sunt mai 

multe clase in tren. Eroare! 
Există doar călători mai mult sau 

mai puţin civilizaţi sau mai mult 
sau mai putin bine crescuţi; clasa 
nu are nimic de-aface în asIa. 

* 
Dacă auziţi pe o doamnă spu-

nând: "N'aşi mânca pentru nimic în 
lume într'un vagon-restaurant \" 
schimbaţi imediat compartimentul, 
pentrucă această declaratie precede 
întotdeauna momentul când doamna 
va deschide valiza sau coşul plin 
cu comestibile greu de numit. 

* 
Compartimentul de cale ferată e-

ste locul unde consta/aţi de obiceiu 
că oamenii au un fel deşgustător 

de a mânca. 
• 

Unele legende sunt tenace. Se 
spune, de pildă, că toti călătorii de-

la Bucureşti la Constanta singur cu 
o femeie tînără in compartiment, e
legantă, care dela Ploieşti n'are ni
mic Să-ţi refuze. 

Mai întâi, femeile tinere şi ele
gante călătoresc aproape întotdeauna 
cu automobilul. (ar dacă sunt atât 
de tinere şi de elegante nu aşteaptă 
vre-un călător prăfuit şi murdar, ca 
să le facă propuneri galante. 

lnsfârşit, dacă cineva în care ai 
încredere. afirmă că a făcut o cuce
rire în Rapidul de Constanta sau 
în Simplon, răspundeţi-i că nu vă 
miră, deoarece sunl femei cari fac 
cu!o:irul, aşa cum altele fac tro!uarul. 

Să vă jur că nu va mai insista. 

* 
Adaog că dacă, prin absurd, că-

lătoreşti cu El femeie tânără şi fru
moasă, e mai bine să-ti vezi de 
treabă. Ceeace iei uneori drept o 
ochiadă, este poate un simplu tic. 
Să presupunem că o ataci, că, în
grozită, trage semnalul de alarmă, 
că trenul se opreşte, că vine con
tr(110rul, etc 

Iată ce vă aşleaptă: 
1) O condamnare pentru atentat 

neizbutit la bunele moravuri care vă 
va face ridicol. 

2) O contravenţie pentru că acest 
atentat s'a desfăşurat, ca să zicem 
aşa, în tren. 

3) Doamna v'a zgâriat pefată şi va fi 
foarte greu să faceţi lumea să creadă 
că sunt efectele unui reflex pătimaş. 

4) Controlorul vă va arunca epi
tetul de porc. 

5) Toţi călătorii vă vor râde in 
nas; toate că1ătoarele vă vor privi 
cu desgust. poate pentru că nu v'aţi 
adresat lor. - -

Cetiţi "Bravo"! 

Primăria Municipiului Arad 

Publicaliune 
Se aduce Ia cunoştinta celor interesaV, că Pri-

măria mUnIcipiului Arad, -

în ziua de 30 Iunie 1936, ora 11 a.m. 
va tine în biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, 
licitatiune publică cu oferte închise şi sigilate, pentru 
intreprinderea lucrărilor de reparare a trotuare]or de as
falt în cuprinsul oraşului. 

Licitatiunea se va tine în conformitate cu art. 88-
110 din legea contabilitătii publice şi potrivit normelor 
de licitatii în vigoare. 

Ofertantii cari vor participa 1a Iicitatiune vor deP'Une 
odată cu oferta (care se va înainta in dublu exemplar) 
şi garantia provizorie prevăzută de caetu! de sarcini, în 
numerar ori efecte garantate de Stat, iar oferta se va 
face numai în conformitate cu caetul de sarcini şi de
vizul cari pot fi văzute în camera Nr. 59 a primăriei în 
orele de serviciu. 

Arad, la 3 Iunie 1936. 
Primăria municipiului Arad 

Nr. 15.339-)036. 

Cântec de lea~ăn 
'" 

iri odaia deralljată 
Sa/tii'n arcuri cămdorul 
A-lama-şi face toalda, ' 
Bona ieagiină odorul. 

Sfârc dt biberon cu lapte 
Gllra mică iijrământă, 
A-lama-şi drege si/utta, 
Bona '/mgăJlă şi cântă. ' 

Nani, natii. broseulll(i 
Gureşe şi mâncăcioasă 

Să te faci şi tu dudllie 
Tot Ca mama de fmmoasii. 

Sti te duci fa coafcză 
Ser-ţi faci pârul ca aricilll. 
Arcul traselor sprâncene 
Sii ţ i-l potrivcşti cu bridul. 

La pleoape să-ţi pui gene 
Cât aripile de doanI, 
Să-ţi văpseşti obraji' n tonul 
Prafului de scorţişoarii. 

Purpuriu de-Ilfl lat de de.crt't 
Buzele să ţi le-aprindă '" 
Grl'lllli de boteu in bl1~bă 
Să nisan! ca o ghindă. 

La~lll roşu depe unghii 
On-ce pUl"ptuă să batil, 
Sâ albească prin ([)llrllri 
Pielea ta catifelala. 

Nard, {lani, dO/mi aruma 
,Humo pleaca la plimbare 
Şi-a Ilud cu ea rl'fda • 
Ca sti-ţi facă zestre mare.. Î' 

Rodri ~ I 

Profesorul surd /1~ 'i 1 

Talentatul Piu M ..... u. pe cân ei 
Încă pe băncile liceului ave eJ, . . , 
matemahCl un profesor Sl:ud. Ii 
profesor mai în vârstă şi car bra 
urma unei open.~ji, auzea ioarteE 

Dar pentru că elevii erau 1 ni 
şi puteau vorbi mai tare, obi '. 
predat nu suferea din cauza aceleza 
Elevii Însă se distrau de nenl4h n 
rale ori pe socoteala bătrânl1jUilSi~ 
fesor care, deşi surd, avea o nel d 
tânără şi plină de graţii. st. 

La o lecţie, pe când profe: tă 
era întors cu faţa la tablă unde ~ no 
nişte exerciţjj cu nu şliu câte. 
cunoscute. Piu M •... su, inspirat Î~I 
bit, ridică două degete În sus, 
cum obişnuesc toţi şcolarii, ~n 

. vor să iasă afară. ~ 
Profesorul se întoarse, privin ~ 

peste ochelari. CII 

- Domnule profesor, permiteţ nt,., 
să mă duc ]a nevasta dvs.! ~O. 

buşi râsul. 4 

Ceilalţi elevi abia îşi puteau ·id 
ti 

Profesorul ridică mâna in NI 
Piu M .... cu îngheţă d.e frică. La,ue 
şi camarazii săi. . , ar 
~ Stai jos şi aş.teaptă puţin, on 

sunt doi.. teCii ________ , ________ --____ ~iPU 

~t fă 
• I apare in fiecare sa':!:!!: 

Abonamente: 
pentru oraş: 150 lei an' a 
pentru judet:J 20 lei an bă 
pentru instituţii şi intrert al~ 
deri, 1000 lei !lnual. 'ad 

Abonamentele ' are 
se plătesc 1 inain1 lIfă 
Director: or~ 

SIMION Mlf;LEA 
ave 
nu 

Redacţia şi adl·ninistraţia', FI 
A,od, .h'ada Alexiondri No, q,. 

, ărfl 
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