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Spori 

~aoia su.spendărilor 
, Returul Diviziei Nationale A. s'a bucurat 

de deosebită atentie a forurilor federale de 
:~decată, 

Amintim următoarele pedepse: David, 
Sonisla (U), Variassyi (G~oria) Pelea Vâl· 

,toV, Dan Gavri/eseu (Venus) şi Sony Ni
icu[fSCU (O. Tr). 

I 
Desigur, pentru bunul mers al sportului 

românesc, pedepsele sunt necesare. Dar ce 
I!'a întâmplat în comisia superioară de apel, 
iti aceasta a ridicat pedepsele date tuturor 
!dtorHor bucureşteni, mentinând pe ceie 
~~iicate ech!pelor ardelene? 

~
Cine'3 fost de rea credinţa. Comisia Cam-

.
:onatului ~afi.0nol sau Co.misl3 Superioară 
, apel? ŞI, cine a exammat capurile cu 
liriozitiite? ... şi cine nu? 
~ici Sanislo nici Varlassy nu sunt red' 

iiişti pentruca abaterea să le fie sanctionată 
suspendarea pe una lună. Intre ceilalti pe

:?3iti sunt şi recidivişti. dar acestora H-s'a ri· 
'at, p;;deapsa. care de altfel, a fost in~ompa. 
)î! mal blândă. 
Dl Viore) Tilea face oare jocul acelora 
i lintesc cu orice pret la oprimarea echl. 
:or ardelene şi JaeJiminarea lor din DI-
1~ A .• , pentrucă să le înlocufască cine 
. ce echipă de macabei sprijiniti de neaa
. Stoicaru Silberman. 
~e ce oare nici măcar sportul care pre
,une atitudini cavalereşti, nu poate fi seu· 
de spiritul de gaşcă şi de repercursiuni!e 
aste ale regionalismului? 
3iroul federal este o autoritate supremă 
::1aterie de sport şi presupune deci, abiec· 
"divltate de să vârşită . 
• Dar când va fi aceasta? 

Cato Cenzorius 
pul moralist 

IrA lup morall.~t ~oşu. Tr... Iăcătu~ Ia .,Astra", 
~ podul cetătu c o mIooră de Vre·o 14 anişori, 
l\t3dlnţa de .·i culege ... f10rfcele din pădure, 

l\leie că timpul nu a sosit Încă, ' 
t~ jd~ie Alra~em Însă a!e?ţ!unea păzitorilor 
'il să II mbun severe cu n ceas mai de 
Ft, că lăClituşul şl·a pus În gând să comită o 
, ~ parcă auzim pe minora AngheJa cum 

rJig& .Ajutor !!!.'. mamă .. , mamă,. 

"Poetului" Al. Popescu.Ne
gură asupra volumului de 
poezii .,Fulgi de Păpădie" 

ind versurile. acelea 
ai vNd să pari. homeric 

;: reu#t doară s4 treci 
.Negurâ" la ,,'ntuneric!4 

Epigl"amistulul Negură 
lle tale epigtame, 
ii s4 treci o barier4. 

Bravo! 

R. Ustic 

\ 

ac~asta ""0 pot trece 
tel ce au ., lavaUeră". 

~----~-----------------
\ 

Unui Con3ilier Comunal mic, Noulăt' de prbnăvară 
rubicond, şC... cu puţin păr 
pe lângă cheIio. in ... odă LărLăfească I 

~a~acullur4 e ră~ ItrJelit4 
pâlărU. c:ălIDă"I. t::roTale. asorU. 
_enl Lagal, preJarl ehine la 

f. are \(jt şef griginal 
t~jtr? se'nJr~iib4 lumea uimU4 FERE-..T rZI ~.. ~CHWEIER 
~a/lă îHgân4: a,." 'mHural! 1"1. ~ '7 UJ 
i R. Gorgan ARAD, Palalul Crucea AfLă 

~c~8bora~rrhPU~\':~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
'Intru cele ce scrl'e, cit livretul CONIUM şi INLEB- Szekely fURBA (1tlteţi CUmparol ca in 
"- bani gata la firma magazin de modă 

Primăvara 

ARAD, vIs-il-vis cu teatrul 
orăşenesc 

La etuvă 
In toiul unei serbări intime un 

oaspe povesteşte o întâmplare ... "au~ 
tentică", 

Dar cineva nu·l crede. 
. - Pe onoarea mea f Încearcă sa 1 
convingă povestitoru!. 

- Pe ce? Onoarea ta? Păi aia 
n'ajunge nimic. Poţi să iei ceva pe 
ea dac'a pui amanet? 

- Poate, dacă i-ar da cu ceva ben~ 
zina SdU ar fierbe-o'n etuvele ora
şului, Sare cu gura Mitică Spiritu~lu' 

Cumpăraţi cele mai bune şi mai 
eftine haine pl. domni - la firma "SCHERG 1937." 

Iosif Muzsay 

kt:nr- , 

A RAD, Str. Berthelot No. 2. 
vis- a ·vis cu teatrul orăşenesc. 

,. 

mare .asortim!nt d? s!ofe pentru paltoane de dame, pen
tru h.am~ de bar~a11 ,. noutăti de atofe pentru pardesiuri. 
pe langa preţuri s.nza1ionll de eflin •. 

H. WIESEL magazin de stofe , 
Bul. Regina Maria No. 12, - Palatul Fischer EUz 
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4 Bravol 

Orafologle 
N. D. 32. Pedanterie. Cultură. Se

riozitate. Caracter integru. Logică, 
greu de influenţat. Un temperament 
calm. care cu greu poate fi scos din 
sărite. 

Delafe§li'V-alol pentru 
ft'l'ontnnenl 

- Pa'ş()J[,91 - -Uea.n·a şi 'So"in 

Iu5tin. Izolat-Contemplativ. Se pare 
că nu trăeşti În lumea noastră. In .. 
teligenţă. Spirit practic dealtfel. Mul
ţumesc pentru complimente. 

L. B. Gen. Caracter care vrea să 
impună. Tendinţă de dominare. Vo
inţă. Voicîune. Expansiv, fire activă. 
Judecată corectă, obiectivitate. 

Malfatti. Dacă ţi-ai însuşit acest pseuaon1m, ua llU vu" ".. .. ... p • __ 

analiza. Cunosc pe adevăratul pro.
prietar al acestui nume, şi ':lstfel cred 
că ne cunoaştem şi noi. Revină sub 
alt pseudonim! Până atunci nu pot 
să fiu obiectiv. 

Im. Z. Fire fanatică. Activă. Ade
sea subiectiv. Sociabil. Pasionat. Re
pezit în acţiuni. Veşnic preocupat. 
Scrupulos. Altfel bunătate, mărini
mie. Cultură superioară, multiratela
Jitate. 

Doina. Caracter nedesvoltat, Amâ .. 
na pe mai târziu. 

B. R. Som. Răutate. Ironic. Pornit 
spre mizantropie. Fire izolată, nu 
prea sociabil. Ce ai cu lumea de o 
urăşti atât de mult? Ai trimis puţin 
material, nu mă interesează nici o .. 
dată persoana, ci numai scrisul. Caut 
să fiu cât mai sincer intotdeauna. 
Dacă uneori analiza se pare că nu 
e potrivită, e din motivul că nici 
cel ce scrie nu are aceleaşi momen
te sufletesti zilnic. Ozi eşti bine 
dispus scrii altfel, altă dată ai neea;. 
zuri: alt scris, Starea sufletească se 
reoglindeşte fidel in scris. 

ş. Negru 

Hurel Cirici 
depozit de harfie 

Brad, str. Gen. SerthelotB 

BăIălurile 

Intre bolile de piele - a tenului -
mai este una foarte neplăcută: bătătura. 
Ea e dureroasă sau neplăcută, mai a
les când persoana care .te bate" e te. 
nace în aceasta indeletnicire. Astfel : 
"te bate la capN, .bau apa 'n piua"; 
"bate câmpii" "biite toacli~, iar dintre 
aceste simptome cele mai periculoase 
sunt; a bate apa 'npiuăşi a bare 
câmpii. Sunt 'boli din categoria 'Mta'
turilor li suferă de aaastci boalei in 
deosebi politicienii, literaţii şi chiar mulţi 
prttin~i sa"anţi. 

La festivalul dat pentru monumen. 
tul Unirii au fost şi câţiva provin
ciati. 

Un bătrin dascăl, din cine ştie ce 
sat şi cine ştie din ce vremuri, in
trase in vorbă cu un simpatic medic 
arădan. Şi cum conferinţa dlul Şei
caru li s'a părut cam lungă, ba nici 
la sfârşitul ei nu s'a dat publicului 
~1_t.. ____ :_ 1~ " ~;p~ ..... _ dind 1'0 
sfârşit, s'au aprins lUminile '0 sa a, 
doctorul a remarcat: 

- Eu, cred că de data asta i pauză. 
- Şperative, a adăugat bătrinul das-

căI uşurat. 

Ileana 'şl Sorin 
T':lhloul diui Brediceanu a fost 

pregătit cu temeinice probe. vreme 
îndelungată. Şi aţi văzut că, totuşi, 
Ileana a fost stăpânită de O timidi
tate nenaturală par 'ei. Să nu credeţi ... - 4 .--.... "JIwe. 

Unde merge .. ? 

- Sâmbătd, 27 Martie, orele 9 
~e8ra la Palatul Cultural: re citatul 
de canto a tenorulul Jean Nicolescu 
Nico. 

Bilele la cas:I teatrului şi seara 
la Palat. 

- MarIi, 30 Martie. orele 9 seara 
la teatrul Comunal: Omul şi Mas
ca. Turneul artiştilor Elvira Godea
nu şi George V mea. 

Bilete la casa 'teatrului intre 
orele 1:0-1 a. m. şi 4-7, d. m. 

- Luni. 5 Aprilie. orele 9 seara, 
la teatrul Comunal: C1Uugirul din 
vech'ul schit. cu Mişu Fotino. 
Vaslllu BJrUc şi Nleuleseu - Buzdu. 

Bilele la Diecezan& şi seara 
la C8Sft. .. .. -..-
I Sa des~Lis 1 
• noul ... agazin 

j !a~ ~~uI;~u~.1 

I 
Meţianu. Slofe,peMra da- .: 
.... e şi dOOlnl. MăIăSurl., 
.. ânze-lurl. ..,Iapo ... e. 

V ân:.:are sen:Eat:ional 

I Mem~;u :~~:~m şi t Inlesnirea .. .. .. 
A 
Se - . , apropie. 

c:ăldura! 

In general azi toată lumea bate apa 
'n piu~, ori bate câmpii. UnU bat apa 
'n piuă când -cer lucruri Ce $t promit 
U~Of şi se dau greu. Alţi bat câmpii 
când aduc it«Untea 'Parlamentului di
tente prOeck de legi, cari prin ·ereclUate 
moştenesc foarte fuul li nealterat boala 
creatorului. Lumea t "bătută la cap" 
când ascultă reclamele .dda radio Ro-
mania, sau când .ascultă delicioaseu .... Ellinii, 19ienkii, Crts. 
pauze după fiecare piesă muzicală, a taJină, es'le numai ghi. 
tunCi când se lrarasmite 'mu'zîcă distrac- ' 
ti'l'd prin discuri. ala artiFidală fabricată I 

Terapia modernă in'eă 'riu Şi-a spus căin apa '(le apâaiJd 1n 

însă că tracul primei apariţii in faţa 
publicului a fost de vină. Nu. Ilea
n;} ii' a arătat din cale afară de timi· 
dă şi 'n timpul probelor făcute doar 
Între cunoscuţi, 

Mereu era admonestată şi îndem
nată si aibă mai mult curaj, să 1 im . 
brăţişeze mai cu foc pe Sorin, etc. 

Dar ea ... par'că n'auzea. 
.c; .1 ........ 1 ," ..... "t"t fTl:li nutin cx. 

phcabl cu cat se spune câ, descOl-
zând. in timpul probelor, din in
tâmplare, uşa unei loji, o doamnă ar 
fi văzut pe Sorin sărutând o fată care 
pare a fi fost tocmai timida Ileană ... 

Poate de aceea Sorin era atât de ... 
sigur de sine. 

... Sinon e vers, ia bene trovatto 
P. S. Culegătorul ne face atenţi că 
fata din loje nu era Ileana, ci o e
vreică pe care oricine o poate ve
dea oricând pe Corso. 

-, .... 

1. VAZAR 
croi lor pentru dame 
A R A O, Piata A. Iancu No. 10. 
face costuUJ.e, parde
siari, preţ eftin. 

D. Ti beriu Vuia 
vrednicul preşedinte al Asociaţiei Zia
riştilor şi Publicişti lor Români din Arad, 
şi a facut un strălucitor debut in litera' 
tură, de odată cu apariţia volumului 
intitulat n Poeme". 

Spaţiul şi nici preocuparile gazetei_ 
noastre, nu ne permit o critică a acestui 
preţios volum. 

Tinem să precizăm că d. Vuia, s'a 
situat printre fruntaşii liricei româneşti . 
Daf l-am ruga să nu se marginească 
numai la acest volum. 

~tefan ftD1lY 
"Croitor, ipeutru domul 

AR.AD, Str. Matei Corvin No.3. 

Cinci zile •.. 
'Du. 'Cinci zile. Pentru tapiduţia vieţii 

moderne, cinci zile repreziJ%tci un timp 
enorm. In aceste cinci zile se pot fau 
o mulţime de lucruri. Se .pot câştiga 
milioane. se pot distruge averi, se pot 
surprinde soluţii infidele. se pot c:fcordu 
şi pierde întâlniri amoroase. Se pot 
aranja chefuri straşnice, scandaluri mo
nstre, farse ingenioflSe. Se născocesc ră, 
utaţi pe 'Jeama prietenilor Şi a 'femeilor 
frumoase... Dar câte nu se pot face? 

[nsă ul mai impOrtant 1uCru ce It 
poote taa 'in -cele tinci "'Zlfe 1.'ttmii 'ltIttt 
pâr:ui ia 31 Martie, este .fă ~4 abondţi 
"fu telefon, fără nici tlta"ă ,tU instl!1~ 
lnţre 1... !E un lumu iftIponant 'Pe eate 

'nu 'tTtbue lzi:l 'rctipz:tţi , ... 

Dela lu.me adunate. 
Prezentă de 

Un tinăr simpatic care fusese 
bune relaţiuni (nu insă prea 
cu o duduie a cărei frumuseţe 
mult apreciată, se întâlneşte cu 
stă fică a Evei, şi in baza 
relaţiuni-o salută cu un: 

- Servus! 
Frumoasa noastră, care tocmai 

plimba cu noua ei "achiziţieu , se . 
jignită, şi~l întrebă pe insolent 
te mirată: 

- Servus, cu mine? 
- A, scuză-mă... te 

fr~~;;s~i- lip;itit d; -bun' simt. 

Cel mai bun amic al meu eJ~ 
cautarea unei slujbe. Dorinţa de 
vedea "căpătuit U îl poartă pe la 
tuturor acelora care crede el ca 
putea face Cel'a. 

Intr'una din zile nImereşte ~ 
mare industriaş şi pentru a nu 1 
direct in chestiune, îi cere un 

- Vrei să-ţi dau un autograf 
curos, tinere. Ai un album, aci? 

- Nu, dar mă voiu mulţumi 
vă -veţi iscălî în josul unui 
angajare. 

Un cap de familie, a cărui 
e urâtă foc Şi rea cum nu mai 
alta, dar care. totuşi, e 
casa lui. .. când jumătatea-i e 
are călugărescul obiceiu de a 
la măsea. Şi cum băutura îl 
şeşte peste măsură, nu se mai 
urni dela eârciuma unde a 
cheful şi se întoarce acasă 
când se crapă de ziuă. 

Intr'una din aceste dimineţi. 
- Iar vii beat acasa? il 

harpia de nevastă-sa. 
- Păi... da 1 fiindcă 

drăznese,.. să te văd. 

Săptămâna trecuta, 
afirmat. că din cauza umi 
~inovate, dl Petre P. s'ar fi 
foc pe dl Tib~riu B. 

Tinem să fl1cem cuvenita 
căci dl P. P., netradiţ,onalist, a 
tat cu orice chip să contrazicâ 
nul: "adevărul supără" şi nu s'a 

Răsmeriţă I"'A"_',uu!y 

I 
• 

executi uniforme 
costume civile cu 
cele mai ayantl.1POi!'!e, 
Str. Moise )olicom 

Poşta ·Redacţlel 
D;lui R. Oltle, -
IOD Topor 

Te."admilem colabora'of' 
Şi 'tirIm ,vln/iu ",.o",/s, 
S4 •• jie-llşa tli. 'topor 
Ca epigramele 'rimise. 
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