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-'bdforiie ... 
''tU sunl făcute pentru ca 00-

mii să se ghiftuieal5că şi E.ă se 
âto'.ape cu mâncăr; şi beuturi. 
fo~ătorile sunt un popas 01 6uf-

'1';, În rastimpul căl'uia, fiecare 
'orile să-şi examineze faptele, 
'cJlJri/e ŞI felul de viofă, c8l'ând 
intrlrin rlJgăciune - Celui Rlol 

rmc ierla!'e pentru gre;,eli şi 
"e pentru viilo,.. R, easla e În 
!l'a! semnifica/ia sărbătorilor. 
,şti/e, .sărbătoarea Invierii, -

'?lI~tJingerii mortii - p!'in Cain· 
J.O~ta cu Înuierea notu!'ii, Ou o 

pificofie ma; pl'ofundă. 
111:~E Hristos o /Jufel'Îf chinuri 
1rartoue, apoi moartea şi pe urmă, 
r .a.io zi, a Înviat. 
c~ ,Il/ro, o 5ufel'Îf disfrugerea 

Inei, apoi aspf'timea iernii
~1 pa - ca să l'eÎnuie În p,.;mă
~l! ~ pl'oaspăfă. ,!/~nă ~ d~ ~puteri 
.... -.ca să l>e puna 10,.OŞI III sef'-

'lt
~mUlui. 
',i. ::b05it rtl? _ lJ7~nca v:rii,. În

~ t Of1 /j~lfoamnel ŞI 0-

a'j, de inaetiv/fatea ieMei, În 
)knăuoră Îşi ,.eia ocupa/iuni/e •. 
i,)(tco g1'80. 

n::-fI găsiti o asemănare frapantă 
ItJl'Olela aceasta 1 

--""·odevă,., oamenii săflhătorind 
relll,,'ea, - cel mai fnă/făfo,. m/s· 
pf~f'eşfjne6e - sărbătopesc foi· 
; : I'enaşte!'ea natuf'ii, f'evenireo 
~ ţ .. om - a fortei şi ptdel'il de 

S H"isf06 a Înviat, Învingând 
ivi/olna mo,.tii. Na/upa ,.enaşte, 
.gând letaflgia iel'nel şi omol 

1 jc~eia JUCl'u!, /ăpădând dela sine 
:ea~şeala feMei. Minunată alcăto~ 
n:'lJentf'u ca!'e tf'ebutfJ să aducem 

I1JI'6 Celui fltotpufernio şi să 
, iJn din 101 suflelul noM!'u : 

'rJ;.P/SI05 a 'nuiat I atL_, _________ _ 

del: 
rierea 
,i/t albastre a dulcei primiivni, -
rie de _iserid, prin sovon sonor de doptlt 
tt·se ° t~ind ~ Tn'llmful Îllvierii 
Ua ua creştină, s' adună' n domol şopot. 

ell pltte-albite de·ai anilor poveri, 
Ilşa 'mpărdteasca Cll o carle mare 'n 

mâim: 
il/! Învechite tU iltâteQ primăvlri, 

cu sfială ca ("Q'n timpllri din bătrâni 

Ilchind umilă toată oastea creştină 
murmUr de izvoarf, roga şi-a in"reptat 

n· 'l!rin, şi atund preotul in mâini cu o 
Illmină, 

il/a şi rosteşte: Cristos a Inviat 1... 

~! ~ din altau in. haine de porjiruri 
in zori albastre a dulai Primiivai, 

f~tori maestre in nesfârşite triburi 
ziua cea mare a Sfintei Invieri. 

1. VLAICU 

IJ. rOL!oJU n .. măra', urmăfor 
!l!apare in tliminea'a zilei '3 Aprilie, - sărbătoarea 

,Ialui Gheorghe. ' 
t: 
I 

•• 111 S'au. ciOCI1.it! 
Sfintele sărbători ale Invierii 

Domnului, prilej de sinceră bucu
rie sunt pentru toată suflarea creş
tinească. riecare, în ~Jreul mcuş 
al vieţii, odihneşte o clipă, îşi pu· 
riBcă sufletul şi-şi recreiazc1 tropul. 
Se uită duşmăniile, se înfiripă ne
vinovate idile şi se jertfesc pc al
tarul lăcomiei, micJuşei blânzi ..• 
toate spre satisfacerea omului. O
chiul nostru indiscret ridică şi a
cum ca şi altădată muşamaua în~ 
tinsă cu atdta sadică plăcere pes
te evenimentele locule şi astfel 
oferă ceiitorilor, câteva clipe de 
râs. 

riradul, acest oraş al dihoniei 
româneşti de după răsboiu, oferă 
vast câmp de intreprinderi rcpor
tericeşti, demne de a fi încmstatf" 
într'un l reportaj poscat. . I 

Observclnd cu atenţie viaţa po
litică locală, prindem, cu prile
jui Paştilor, ciocnirea dintre elI. 
Mărcuş, fostul preşedinte al orga
nizaţiei liberale şi grupul tinerilor 
conduşi de d. llIecu Constantine
scu. 

Tot în viaţa politică e locul să 
menţionăm ciocnirea permanentă 
dintre dnii Cosma Mihai şi flurel 
Birtolon, unul michaJachist şi al
tul vaidist. Desigur că această cioc
nire nu va putea fi inlăturată ni
ciodată, aşa că nu insistăm asu
pra ei, deoarece şi la anul... ne 
va servi de subiect. 

.. 
Crlstos a 'ovlat ! 

......................... 
Pe terenul nostru profesional, 

întâlnim ciocnirea dintre un "flr
eleal~ şi un .,I~omân·. Eroii
profesor Ilie l'irdelean şi Theodor 
Reculescu - sunt în aceleaşi ra
porturi ca şi Mussolini cu Negu
sul sau ... Germania cu franţa. Deci 
un evident "casus betii". 

Terenul literar local, ne oferd şi 
el surprizele lui. flstfel, deşi d. 
Negură-Popescu s'a ciocnit violent 
cu muza, nu s'a întâmplat nimic, 
deoarece poetul - fiind funcţionar 
CfI~ - a... deraiat. Pe de altă 
parte, d. Vladimir Barbu, ciocnin
du-se şi el - ca ('Imul - cu ins
piraţia, dar destul de puternic, a 
fost sil:t să avorteze "Destinul lui 
Rusalim Ilie". 

Din lumea hazardului, concreti
zat ]a mesele verzi ale tripourilor 
cuJegem ciocnirea dintre d. Leff 
şi I\ocsy Eugen. Urmările le~a su
ferit d. Csillag-Stern din Va ta şi 
ceilalti cari au fost daţi publicităţii. 

Micul comerţ, ne-a dat şi el P' ;-

Praf se vor face 
lejul unei menţiuni: Ciocnirea Q- Gusti Lazăr, s'a ciocnit şi el ca 
cută dintre Pişta Zabb zis şper- omul cu dr. Petica Petri!o, pentru 
mallţet şi Virgil Jmpărăţică. Intru un mandat... de vicepreşedinte. 
cât cu prilejul acestei ciocniri nu Invingătorul a fost d. dr. Gusti 
:;'0 •.. spart nici chiar un pahar, Lazăr, deoarece pe celălalt "beli
niesa va fi reluată proxima ocozic gemnt" îl vedem azi pe barica-
nodurnă la "Lido·'. deIe vaictiste. 

Viaţa didactică ne serveşte şi Locotenent-Colonel Babescu -
ea o interesantă ciocnire intre pă- şeful de stat mojor al partidului 
rinţii elevilor ~.i minister care pre- naţional-ţărănesc din limd - s'o 
vedea owrul pe ziua întreagă. Deşi ciocnit cu d. dr. Gregorovici. Dat 
ciocnirea a fost zilnică şi se părea fiind ambii cocoşei, ciocnirea lor 
că oul părinţilor va fi spart de a fost de natură filologică şi iată 
Paşti, totuşi s'a întâmplat, că oul cum: d. Babescu vorbind la vreo 
dlui dr. ?-"ngelescu s'a dovedit mai Întrunire politică din "Checheci", o 
slab decât al părinţilor, cari, pro- fi făcut vreo greşeală de limbă. 
bobiI, s.mt mai tineri şi mai ." pu- Cum limba româl.ească prost vor
tern ici. bită supără urechea fină a dlui 

:1ctidttttea cinegetică ne dă un dr. Gre90rovici, acegta 5'0 ii apu
~ ... ,. rrikl de râs: ciocnirea dintre C(1t să-I corecteze, şi de aici Q 

spatosul tlvocat arăuQlI t ciI. UL bllil bimcnit un SCand(11 tntrf-t]. .. 
r,li eloşi şi un epure. D. cir. emil Noi sfătuim pe d. cir. Ciregoro-
T\licloşi a fost .. învins, oul rămâw viei să se păzească de d. Babescu . 
nânel intoct. pentrucă d-sa mereu face antrena-

O serie nesfârşită de ciocnm a ment în vederea unei lupte mai 
avut d. dr. Nichi Lazar. Dsa s'a aprige. Chiar m'li eri alaltă eri, 
ciocnit vioknt cu dnii Tolon, Şte- la cafeneaua "Palacel', ne~a dove
fănescu, dr. Lazar Michi t Popiţo, dit forma bună in care S~ găseşte. 
Olariu, Jac şi alţii. Ciocnirile aceste Spaţiul nu ne permite să in sis
sunt de natură culturală, aşa că tăm şi asupra celorlalte ciocniri 
ciocnirea lor n'a fost tocmai vio- din flrad. Ele sunt multe, Însem
lentă, iar răniţi n'au fost decât nate şi interesante şi docă azi nu 
teoretic. ne putem ocupa de ele, o vom 

. Vechea noastră cunostinţă, dr. face cu timpul. Noe Gurăreli 
~-----~~ -
Ev. Gill, Cocut şi Co. 

- Câte"o întrebări... indiserete -
Dece Cocuţ nu se adună cu cei 

cari îi aparţin la adunare când avem 
sărbătorile naţionale? Dece n'a luat 
parte la manifestatia anti-revizionistă ' 
ţinută în oraşul Arad şi acuză. ~e 
cei cari au participat. dintre bapt1ştI? 
Dece nu arborează la casa şi bise
rica lui. drapelul naţional la sărbă
torile . naţionale? Dece a declarat 
Cocut !şi tovarăşii, contrar hotărârii 
adusă de congresul baptist, de sec
retar generat al baptiştilor pe un Jean 
Staneschi? Este jean Staneschi mă
car cetăţean român? Ce morală poate 
propaga acel Jean printre baptişti? 

Ce zice Cocuţ de teoria făcută 
de Oill despre România în semina
rul din Bucureşti când, Între altele 
a spus că: România Q fost .un 
sle,.! din lună- iar ocuma este 

... lună plină". ca ial'ăşi să deuină 
nSfe,.tfl.? România este un .,soare" 
pe harta Europei şi ea nu se va 
mici cu toată propaganda lui GiIl
Cocut et. co. 

Ce zice Cocut de morala predat! 
În seminarul din Bucureşti de către 
Earl Hester care dese ori invită pe 
.. tinerii de vis-a-vis" la ,.petrecere" 

cu fetele la ora 11 seara? Acele 
jocuri .. nevinovate" cu sărutatul de 
fete le-a introdus Cocut între bap
tiştf? Era nevoie d"e aşa ceva căci 
până la venirea în ţară a america. 
nului Ev. Oill şi a americancei Earl 
Hester tinerii baptişti nici măcar nu 
ştiau ce e sărutul!... 
Deocamdată atât! Credincios. I 

Nenorocire 
Un tip, cunoscut prin ambilia 

lui de a părea om bogat, ieşi 
zilelele trecute pe stradă şchio~. 
pătând de piciorul drept. Un cu
noscut il Întrebă: 

- Ce ti s'a 'ntâmplat de şchio
pătezi 7 

- Mai nimic ... mi-a căzut porl
moneuJ cu bani pe picior t •.. 

Ziarele anunţă ••• 
"Se va face revizuirea tuturor su

puşilor streini afJători in tară ... " 
o •• Când se va face oare revizui

rea lui Mtiller-Grundmann şi Mos
kovitz-Banca Ardeleană? 

" .~ ; 
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Cur'ici: Pof să 'ac 1 •.• 
Daţi-mi voe... să mă ştiţi, cu 

mine nu prea glumiţi. Zexe mă, 
pilaf vă fac pot să tac? Nu pot să 
tac 1 

Cum să tac din muzicută cdnd 
la "tu IcA" îi zici Jlgliguţă". Cdnd 
faimosul nost primar, e'nzestrat cu 
al "betiei" dar. Când îl văd roşu 
ca'un rac păi l pot să tac? Nu pot 
să tac? 

Petre Ban, din nefericire, e a
gent de urmărire Bătăuş de primă 
clasă, te bate la tine acasă. Când 
il văd cu "duhulll aşa de săwc, 
pot să tac? Nu pot să tac! 

fondul pentru "Întreţinerea de 
vite" Să-I vezi cum "Gliguţ" il in
ghite. Intr'una să-i facă "flirt" să-I 
bea jumătate'n birt. Să bage'n el 
ca şi 'ntr'un sac, păi, pot să tac? 
Nu pot să tac. 

Nici notarul nu se 'nghite. cum 
"situaţia" îi permite douăzeci de 
porci să 'ngraşe, şi tu n'ai nici de 
cămaşe. Peste pupăză colac pot 
să tac? Nu pot să tac 1 

l"iş mai pune o 'ntrebare, cum 
bugetul nostru e'n stare şi cum 
dracu se face oare de poate hrăni 
atâtea ne ...•.. toare? Păi, nici 
dacă aş fi chiar drac, Nu pot să 
tac! l! 
_------..;M~i.;;;lI~y-~~. 

Se cumpără cel mai ef!in la 

MEISll & ADlJER 
Magazin de pălarii şi modă bărbăt. 
A.rad, Bul Reeina Maria 24 

Fondat JQ06 

Dezna 
Sunt la noi tineri, romam şi 

naţionalişti nevoie mare, cari se 
plimbă pe străzi, cu jidoafce. Ci
neva, văzându-i a spus: 

In [ac să se dea în spectacol, 
mai bine ar zidi, în sufletul româ
nilor un zid puternic de naţiona
Jism. Dacă-s români, să fie români, 
şi la fapte nu numai la vorbe! 

..................... ~.~ .. 
E. BUDIU 

croitorie engleză şi franceză 
pen'ru dame 

Arad, str. Moisă Nicoară 2 
Execută lucru cu pret convenabil 

şi prompt 
•••••••••••••••••••• ~D~ ••• 

Hălma~iu 
- Un domn, care face pe gran

domanul, când se'mbată, înjură ca 
la uşa cortului, cum s'a Jntâmplat 
şi săptămâna trecută. Dar nu nu

mai atât. El înjură şi fetele şi le 
ameninţă cu serenade de cele ... 
sfinte. flpoi noi am fi de părere, 
că nu toate fetele-s blestemate Ca 
aia una. Şi probabil se va găsi 
una să te tragă la răspundere sau 
poate, unul dintre cei după care 
arund pietri, iti va face bucata. 

-' Duduei dela părăul buclucaş, 
epuraşul îi va aduce de Paşti un 
dubăr mare cu ouă de ... broaşte. 
Dela cine? E uşor de ghicit!... 

- Gogea, cel ambiţios, a dec
larat că se mută din Hălmagiu la 
Voşdogi să-şi deschidă un mare 
atelier şi să asculte la .•. radio. 
•••••••••••••••••••••••••• • • 
: Clădire ieftină : • • 
: la prima : 

: SOC. Transilvania 5 
: Arad, Calea Radnel 10 : 
• • •••••••••••••••••••••••••• 

Bpavo, 

--------------------Eduard Au TMANN 
PRIMA MOARĂ DE SARE DIN ARAD 
M Mare depozit; sare, cărbulli şi cocs 
A pt. fauri şi turnătorle Carbllni de 

lemn' RETORT A o şi de bocşa pl. 
industrie şi casnic. Lemrl~ de foc. Alcool 

meiilic. TELEFON 461. 

Arad, Bul. Reg. Ferdinand 44 

Socodor 
- flgentul de urmărire Lupuţiu 

Ioan, dela percepţia Chişineu, de 
când este Însărcinat cu susţinerea 
proceselor, în materie fiswlă, la 
judecătorie. şi-a luat titlu de 001\
tor ur. f\stfel că toţi naivii ml-i 
zic decât Do[{tor ur Lupuţitl. 

- O domnişoară din Socodor, de 
mai mult timp este în căutarea 
unui adorator. Pâl1â în prezent, 
sondagiile nu au dot rezultatul 
dorit. 

In Socodor, cu ocazia târgului, 
poliţiştii comunali, profitând de 
autoritatea care le-o conferă hai
nele, au tăiat cu briceagul pe un 
creştin la gât şi sgăriat pe mai 
multi, iar cârciumarul după toată 
consumaţia, s'a ales cu geamurile 
birtului sparte. 

Cele mai noui paltoane şi haine 
de primăvară pentru doamne, la 

RADO casă de modă 
Arad .. Timişoara 

Membru la Inlesnirea şi Consum 
Mare asortiment. Calităţile cele 
mai noui. Preturile cele mai eftine 

Sânnicolaul-Mare 
- 1. Sfâr(lează) îi tare năcăjit... 

căci abia acum a constatat că ... 
între berbecii de rasă pe cari i-a 
cumpărat se află şi câteva oi.
Bravo I dar ai putut să miroşi a
ceste animale la primire ... ori vrei 
~ă ne faci a crede că nu cunoşti 
sexul ..• atunci ai fi În contradicţie 
cu intălnirile pe cari le ai la fân
tâna din colţ. 

- "GicăIă cu Hitler" merg re
gulat la vânătoare, după multe cer
cetări au reuşit şi ei să vâneze o 
pasăre... de apă ... ~am suspect 
acum la acest timp cu vânătoarea 
ştiţi că a trecut sezonul iepuroaie
lor ... sau poate aveţi altă ceva şi 
mascaţi aceasta cu t, jiigeritul ". 

Ladislau Liczk6 
făcă'uş de mobile şi de clădi,i 

lucrează eftin şi prompt 
A. rad, SI,. Consistoriulai No. Il 

Diploma'ie ••• 
La Societatea Naţiunilor există 

o comisie, numită "Comisia de 
cinci". Cineva, spunea despre a
ceastă comisie, următoarele: 

.. Se Întrtmesc cinci Într'o comi
sie de pa'ru, pentru ca 'rei să 
faeli propunerea de împăcare intre 
două părţi, În vederea sa!nlrii 
păcii, ana şi singurel realitate pro
ductivă." 

... Curat vorba aia: Cei patru 
evanohelişti sunttrei: Luca şi Matei ! ... 

AtlsosÎl m;deie" o1'iginare de~pa,de .. s;u,.i 
şi ultimele crea,iuni de rochii 
Pretari convenabile - Membru la "MERCUR" . 

M.MENCZER CONFECTIUNI 
A. rad, Bdu' Reg. Matia No. 12 (Palalul F;scher-Eliz) 

Primăria Municipiului Arad 

Publicaliune 
Se aduce la cunoştinta celor interesati. că. Pri-

măria MuniCipiului Arad, -

în ziua de 5 Maiu 1936, ora 11 a. i m. 
va tine in biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, 
liticitatiune publică cu oferte închise şi sigilate pentru 
intreprinderea lucrărilor de terasamente, zidărit. tiglărit. 
de înveliş, tinichigerie şi geamgiu. ce se vor executa 
la edificiile publice sub durata anului bug-etar 19361937.-

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

Ofertantii cari vor participa la licitatiune vor de
pune odată cu oferta (care se va inainta în dublu exem
plar) garantia de Lei 25.000 prevăzută de caetul de sar
cini. în numerar ori efecte garantate de Stat, iar oferta 
se va face numai conformitate cu caetul de sarcini care 
poate fi văzut in camera Nr. 59 a primăriei în fiecare zi 
de lucru. 

Arad, la 31 Martie 1936. 
Primăria Municipiului Arad 

Nr. 9.267/1936 

__________ i' 

STOFE BARBATEŞTI 
frumoase şi eftine la I 

GLESINGERj 
ARAD, Str. Melil 

Membru [la Inlesnirea şi C~ 

a 

Deştep' I I 
r 

In provincie, la o partida ~ 
piceJ un învăţător deştept, se 
resează unui coleg, logodit de; 
două zile: ; 

- felicitările mele dragă L 
spune-mi te rog, cum să m, 
resez acum viitonrei tale \ 
domnă sau domnişoară? f 

Gafa 
Două prietene se 'ntălne!, 

stradă. Nu s'au văzut dela Cr~" 
Se pupă, apoi una zice: ' 

- Vai dragă, ce siluetă a: 
mai slăbit ... că 'nainte de C~ 
începuse-şi să te '~graşi... l'.. 

- Da ... am slăbIt ... nu de Il 
cu vre-o cinci Kilograme L. . 

- Cinci Kilograme? t\dmitf 
Şi spune numai, ce-a fost,_1l 
sau fată? 

tel 

!iIIII--------..... r Constanza KOV Â~ 
Fab,ică de ca,'onagefe 

A.rad, Bu'. Ref!. Ferdinanl 
Vinde ono public interesat~. 

dusele sale cu preţ eftin 

a---------~ă 
Calomnie ~ 

- Ascultă lankd. zice 'Lei')', ~ ( 
Dar /lU te suprem dră..f!{/(ă, Jn 

."" ""..,., !1t!.z:f' -, -a;;-rt SJ1.~<P!l!ll' ~ .• 

Că eşti păros ca o maimuta!" 
Ih, 

. - Ascultă Le'ly'. zice laf//ut, ~ 
Asla-i o ~'orbă ticăloasă t. ( 
Şi ţine minte dela m;'I(': ..~ 
Ne'la5tă-ta-i o mincinoasă! d< 

V. zri 
••••••••• !llIIalP!" "11'111/ flOIIIII.u1n - ' 
: Ce' mai frumos IIopseş 
II vI. '" It. . C M cura eşIt!, spa a a.ne 
es • 

~ Ale". l{nap.r 
: A R 4 D I 
: SIr. Bră'ianu 11, Ep. Rad.: 
~ " 

•••••••••••••••• M ••••• 

Cauza 
Nu pricep deloc! zise jndd 

rul către acuzat. Dacă n'o~' 
suferi şi iubi pe sotia d-tal 
ce te-ai mai căsătorit cu ea j 

te-a indemnat inima la însurăt; 
Sau poate banii ei...? 'O 

- Da' de unde! PânteceJr 
domnule judecător! lr 

Il. 
Amor: 1936 s 

- Spuneţi doamnă, crezi ~ 
bărbat şi o femeie se pot r
gosţi, unul de altul, la prim,d; 
tăll11re? L 

- Nur re 
-:- ~ fl~un~i re9ret:.Tr~buje bt 

mal mtall11m ŞI mame.... i-

-e 
t FOTO P OP~c 

ARAD, SIr. Me'ianu~j 
Execută !otogra!iileq. 
mai frumoase şi 4 
eltîne. Incercaţi şi va t,: ~ 

convinge. . 



-. 
_igă'uri 

la I 

a~ 
, s~ 
de: 

VI' 'a .• m, 
]el 

~ 

Fetele Cfl,re-s mărcţe 
Nu se ţin Cll corobef4 
Fără cu turtă dr: mac 
Şi gură dela dmc. 

• 
Fata care-i jucăuşă 
Ţine gUlloiul la llşă, 
Pune mătura pe el 
Sti se vadfi puţiniel. 

FfllJ/loase sunt jeiele 
Gura dul« place-le, 
De le-ai da cu lingura 
Na le-ai putea sătura. 

• 
Fetele sărmanele 
Au trimis carle la curte 
Că toate-s jete de frunte. 
Vf'Ilit-a carlea 'napoi 
Că nu·s fetele jtlră /levoi. 

• 
Fnlllză verde de cireş 

I n~ Are mândra opt crImeşi, 
Cd. Patru sparU, trei stricate, 

Una Illt se ţtÎle 'n spate. 
i a' 

I~RA TII RtJSSEL 
i~lţroitori pentru domni 
~sţ t.d, Bul. Reg. Perdinand 27 

!cută haine, pardesiuri, de cel 
.. modern fason. - Preţuri solide 

1l1~ ..... S.e.~.i.c.ju .. p.ro.m .. t_ ..... _ 

IJgefe 10 porunci ale elevelor 
an., Deosebeşte teologul de stu
!it Pl. 
ftin. Jntcîi iubeşte învăţătura şi pe 
~ă învaţă să iubeşti. 

! Nu uită să lipeşti mărci pe 
~orile de tlraqoste. 

l?', ~ ,'iu căuta să răpeşti adoratorii 
a, m'>Î tale. 
r -,~~ttadtţmrt~uitallici la 
tld!'n_ J(I, nici la dreapta. 
~el ~ Nu te teme de doui adoratori, 

, ! de unul te păzeşte. 
. ~ Inaintea adoratorilor nu te 

! da cu scrisorile de dragoste 
I zp1ite mai de mult. 
. -l Dacă ţi-e frig, 'gândeşte-te că 
unlnumai soba încălzeşte. 
eş Nu transforma ochii adora
. . or în oglindă. 
Ine . Să nu numeri niciodată să

rile pe cari le dai. 

! 
iaM 
'o p 
l-tal 
ea~. 

lrăt~'Od f" • UC fe proprIe 
teceJn cunoscut medic ară dan, 

lrcit nevoie mare, a avut, 10-
,i, acum recent invitaţi la cină. 
serveşte, intre alfele şi frip

ezi ~ cu cartofi noui. 
lot"" Productie proprie 1 - se 
rim~dă amfitrionu1. 

io- Cum. productie proprie -
. iebă un amic ...:.. că nu ştiu să 

~ue IJrădină sau pământ? 
i- Pământ n'am, e adevărat, 
~ medi eul nostru, dar ne-am 

PI loc de mormânt in cimitir 
~am sămănat cu cartofi, ca 

nu".~ aducă ceva folos păn'om 
p .. .. 

~le: ... , -------
~di Cetiti "Bravo 1" .J:. ' 

BrfJvn,' 

I~ 
Iacă io mai gios subscrisu şi aşi tras in ci
pariu luăn Noiită mam tăt gângi! io că gi 
şe uoamini nu ascultă gi cuvântu lu Isus. 
Cristos care o zis să nie iubim unii pre 
altn şi nam putut ghişi gi şie uoamini nu vreu 
să as culce. Gi ascultat nu-i voarbă ascultă ii 
că dară iubăse ii numa nu să iubăsc pă ii 
numa p.1 muierile şi fecele lu şiala1ti uoamini, 

Că cât să iubăsc uoamini să vege gin politică că ado uoa
mini să suduie gi mamă şi gi tată şi ge prune şi ge fată 
numa să apeşe mai tare pa şieJa şei suduie ca să să ri~ 
gişe pă ieI. Apu astai Fgănie curată. Dapu mam gângit ia
ră că gi fac uoamini politică şi iară am rămas mnierândumă 
ca boul după ghezăş că dară nu' şciu. Am şi io precini tă~ 
rani ca minie şi sor apucat şi ii gi pălifică numa ca să a~ 
iungă birae în sa ce o membri in contâliu comunal. Da nu 
căşcigă nimic başi pierd vremea gea fice că nofarăşu tăt 
aşe faşie cum şei iei că doară gi aşeia onvălat ieI la işcoală. 
Ţăranii şeia şe fac politică onvăţat gila domni să zică că 
fac poJitică pântru bînile satului şi a ţări. Apu vă spun io 
că nui girept că fac politică ca să căşcige domni. Că amu 
nui cum o fost mai ge mult când politica era beceşâg ge 
domni şi ge uoamini bogaţi şi fără lucru şi făşeau politică 
gin pasie şi ge piergere ge vremie. Amu în vremea noastă 
ca să faşi politică frebe să fi o tare învăţat ca Tituliescu 
ţânăI Dumniezo şi atunşi eşci gi folos o tare blăstămat ca 
atâta şi atunşi lnşelui uoamini şi eşci pagubă pă ţară. 10 vam 
mai spus că şinie ară cu domni grapă cu fundoiuJ. Astai 
politica. 

Apu geaşi inelo Hecarie să facă cum 10 tăie capu că 
io vă popcesc să mâncat Paşcile sănătoşi. E numa să şciţi 
că nu plăci(i vă popcesc aşe că nu neati trimăs abo1i~ 
mentu şi mai cu cale ar fi să vă fi zÎs să Paşceţî sănătoşi. 

l\t!ai bine .•• 
S'a votat 1-! milioane pentru 

palatul C!J 3 etaje 01 Casei de asi
gurări sociale din I1rad ... 

... Mtli bine se vota mai multă 
grijă În tratarea bolnavilor !.,. 

Afacere 
Tetlfrul maghiar, care în afară 

de costul bile1Lllui de intrare şi de 
timbrul de aviaţie, mai incasează 
un leu, pentru şomeri şi un leu 
pentru sindicatul artiştilor, a ră
mas, dela ultimile 8 spectacole, 
dator cu suma de 1596 lei, prove
nită din aceste taxe. 

Ca să le poatd incasa, cei în 
drept au acceptat ca teatrul ma
ghiar să le achite 'n rate, dar pen
tru siguranţă au instalat in casie
rie un curator!... 

Al voslu 
luăn Noji,ă 

Dor d-fal 
Un tânăr şi lung amic de-al 

nostru, curtează, de câtăva vre
me, o nostimă şi cunoscută 
prin răspunsurile ei prompte şi 
caustice - fată. dar fără să se 
pronur.te de nimic. lnlr'o zI, a~ 
micul nostru o intrebă: 

- Spuneti domnişoară. n'aţi 
vrea câte-odată să fiti bărbat? 

- Dar dumneata? - il între
bă, privindu-l semnificativ, fata. 

Când? 
D. Osmanciuc se plângea ami

cului nostru Noe Gurărea: 
- Mă simt rău ... am fumat azi 

70 de ţigări! 
- Imposibil, - răspunse Noe

când te-ai întălnit tu azi cu 70 de 
cunoscuţi ? , 

" 

J''l Q. 3. 

Răufa'e 
Despre o cunoscută figură ară

dană se spune că nu-i prea pletce 
să se spele ... 

- Ce nu-i place? Sări unul cu 
gura, mai mult, seara când se culcă, 
îşi culege murdăria de sub unghii, 
o aşează pe noptieră iar dimineaţa 
o aşează pe loc!... 

Co'efăria M ih fi I~y i 
ARAD, S". Eminescu Nr. 2 

Oferă de Sf. Paşti cei mai buni 
cozonac; şi prăji'",i de 

primul rang 

Buni marfori 
Un tinăr a cerut, nu de mult În 

căsătorie pe o bogată dar nu prea 
frumoasă fată: 

- Eu mă căsătoresc cu dta, 
dar cu ce-mi garantezi că-mi vei 
fi credincios? 

- Dar bine dşoară, vă rog să 
mă credeţi, sunt foarte credincios 1.. 
Pot să vă aduc douzeci de femei 
cari vor mărturisi cât sunt eu de 
credincios în dragoste l... 

•••••••••••••••••• K ••••••• 
~ . 
: RACHETE : 
• • • articole pl. football • • • : corzi pt. rachete la : 
• • : MAIDT, ARAD : 
• • : Palatul Minorililor : 
• • •••••••••••••••••••••••••• 
Cam aşa cel1G -

La o inspectie ce s'a făcul 
premilitarilor din subcenlrul Şe~ 
biş, comandantul a Intrebat pe 
inspector: 

- Domnule Colonel. este a
devărat că scrisorile ce le-ati 
primit dela d. - noi îi zicem 
baronul - ca să-I numiti pe el 
comandant. au fost încheiate cu: 
"rămân sărutându· vă mâinile? ti 

- Cam aşa ceva... răspunse 
in s pecto rul. 

...Ce ţi e domnule şi cu ambi
tia unora de-a avea grade şi 
titluri 1 ... 

Rdspuns 
Un • deştept.. dela Ineu, voind 

să arate unui voiajor că cine~i el, 
îi pune următoarea întrebare: 

- Ce e mai greu? Un kilogram 
de fer sau un l,ilogram de pene 
de gâscă? 

Nu ştim ce răspuns o fi voit să 
dea "deşteptul"', dar voiajorul, i-a 
răspuns: 

Lasă-le pe amândouă Ia mine 
pe bătături şi-ţi voiu răsp,-mde 

" apOl ...• 
••••••••••••• S.B •••••••••• 

• • : ATENTIUNE I : 
: l'itelierul lui GOVITS : • • : pentru tot felul de articole : 
• metalice s' a mut a t în II! • • : str. Şerban Vodă Nr.15 : 
•••••••••••••••••••• s ••• ~ • 
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Cumpăraţi 1 a 

Să vă aprovizionaţi din vreme cu 
ghiată 1 In urma lipsei ghietei na
turale,' numai acela va ii sigur că in 
timpul căidurii va avea ghiaţa ne~ 
cesară, care dela inceputul sezonuluI 
se aprovizionează dela fabrica cu cel 
mai mare randament şi care prezintă 
cea mai mare îneredere. Deci. cum
pără!de'pe aCum dela fabrica Reusz. 
bule~. I~egele Ferdinand 33. Tele
fon 141: Toi acolo sunt frigori
fere de inchiriat. 

Ciorapi. mănuşi, şosete, 
tricotage 

Bcirson)' 
Sfofe pl. bărbafi, furniluri 
PIATA. AVR.llJ\.f IA.NCU 18. 
Membru la Inlesnirea şi Consum 
.... MQ~Amm .... ·.w~5~ .. _ ......... . 
A apăru' 

"Gând Străjcresc" revistă străje
rească. E redactată de către stră
jerii liceului din Brad, in condi
ţiuni bune. Urăm succes. 

Firma ROSENFELD 
depozit de aparate radiofoni'Ce 

Arad, bulev. Regina Maria 
RADIO PHtLIPS 

Montare electrică şi material elec
tric, cel mai e ft i 11. 

illlCKER & CO. 
depozit 

de vin, bere 
şi rachiu. 

Arad, str. Mărăşeştl No. 12. 

Ana Schon 
Salon de pălării de dame 

Arad~ str. V. Goldiş No. 1. 
Palatui Bănci Româneşti. 

Confectionează păI ă r i i elegante. 
Preţuri foarte eftine. 

Brulăria L Y ft 
ARAD, 

strada Cercetaşilor 5 
Oferă pâine gustoasă şi cele mai 
de I i cat e cornuri şi franzele. 

Simion STUPARIU 
ero ltor pt. dame şi blirbali 
ARAD, Bul. Reg. Ferdinand 43 

Execută costume după ultima 
modă. Serviciu prompi. Pre

ţuri convenabile. 

Deponen,.lor, clientilor şi 
cumpără'orilor de lozuri, 

In 6 rate lunart 
libelul "MERI~ l\'1UZS&Y ARAD 

v La panorama ••• 
- Ce se aude după 
târgului 

spartuJ 

Ştiţi, nu de mult a fost târguI 
f\radtllui şi ca 'n toţi anii, în Pia
ţa Ştef(!l1 cel Mare, ,s'au instalat 
diferite panorame, a căror pro
prietari şi proprietare, căutau să 
atragă cât mai mulţi clienţi: 

- Icilea vhtţi vedea tot ci vreţi, 
. poftiti POftiţi, chercm sepen, -
striga' din uşa unui cort 0. mad
moaselă grăsună, de 44 a111. 

- Duduie, e sigur că o să văd 
tot ce vreau? o chestiona improp
tit În baston Lăzărică Silvicu. 

- E sigur, ..• tot ci vreti... 
- E sigur, duduie? Nu cumva 

să mă faci să dau banii şi ..• 
- Heit persze, câte "croafn~" 

o mâncat la dumnda d. dr. Sabm 
asta n'ai să vezi! 

Şi intră. 
Mai târziu, la acelaş cort, veni 

dr. Sabin şi zise cu emfază: 

- Domnişoară, pot intra şi eu? 
- 1~1ogine, poftiţi cherem sepen, 

un bilet cinsprezece lei, csai{ 15 lai. 
Din cort, tocmai atunci dă să 

iasă Lăzărică Silvicu. 
- 1'1, nu; - zise dr. SClbin -

dacă şi ăsta e aici mă costă dtl
blu şi ... "croafnele ! ... şi se evaporă . 

Nu trecura câteva minute şi la 
uşa cortului veni şi d. Cioban, con
tabil la camera de ... orpingtoni, şi 
stă la îndoială: să între sau să nu 
Între. 

- Somitatea voastă nu intră? 
îl invită madmoase1a - pentru 
de1icateţa voastră e gratis. 

Şi d. Ciobanu a intrat. 
. . .Iar în timp ce cei trei se dis

trau la panoramă, Vir9ilică se 
căznea să deschidă o poartă pe 
Bolintineanu, iar Pulgărmaistăru 
Laţi, îşi aranja cravata pe Ciontea!... 

_Ii j *Dtal'UWfWIK~~=r~:~â~i 
Restaurantul nească, unde se servesc mân- ~ 
JI Z U G·}.I cări calde şi reci, în orice timp, ~ 

H n precum şi vinuri îoarte buneol 
Deasemeni excelenta bere de 
4ZUGA.. 

ARAD, Bulev. Regele F erdinand No. 50. 
~~~~\!fm&N~X;l«~_:Vi'l'JI"~'I:''' 

Hăimăgel < C.F.R·isfe· 

fi doua zi de Paşt,i, VCl avea 
loc o mare reprezentaţie la hote· 
luI "Lip" unde se vor produce; 1. 
Musteţosul, ăla core face cdt tot 
satul, 2. Sever, calfa de popă din 
I1rad 3. Şcfulică şi 4. Ţiganul. La 
repre~al1taţie vor participa toţi be. 
ţivii din Hălma~iu şi jur, iar la 
sfârşit, "Lip" va cânta o doină de 
pe valea Hălmagiului, în cinstea 
venitului ce-l va avea ... , 

-.- !epuraşul a{bcc de P<1şti un 
cadou frumos dlui Şef de 9ară 
din Cicir, anume: un registru cu 
mape ... pentru notele de comandă 
ale Dnei ... 

- Iar Dnei şef: UI1 stil, o tăb
liţă un a.b.c. şi ochclori, să vadă 
in viitor cum să semneze anumite 
procese-verbale. 

- fratelui I1mos, o fată surdo
mută cu câteva milioane, să-şi poată 
scoate diploma. I1propo, cum stăm _ .. ___ .. _________ cu examenele? 

Şi în finei lui elean Mrc, impe
gecat În gara Cicir, (mort fără avio
netă) un abonament la tren pen
tru f\rad şi Timişoara, spre a nu 
se îngropa cu hainele pregătite 
pe gând o fi mire O" 

Cumpăraţi oroloage, bijuterii, inele, 
veri ghete şi cadouri diferite la firma 

1 C ăk orologeir, oan S V şi bijutier, 
prim atelier de reparati~. 

Arad, bul. Regele Ferdinand 
Casa Dr. Botioc. 

Membru la Consum şi Inlesnirea 

Rugăciunea unei fete 
DurnrlCzell~ care eşti Atotputernic, 

, Fie-Ii mită de sllfleiu·mi nemerttic! 
De am greşit cu gândltl, vorba, sau fapta, 
Imi voiu lua pe cealaltă lume răsplo.ta! 
Doamlte nu mă lăsa uitată 
- Pe această lume, - şi nemăritată! 
Tu care croie.şti llrsita tuturor, 
Ulseşte-mi şi mie un ... judecător! 
Amin! 

- Trecând mai departe la Şe
ful gării din Păuliş, acestuia ii 
lasă vorba numai (iepuraşul) că o 
să-i aducă barza ceva ". 

- Lui Drinceanu idem ". 
- Lui Iancu Cureauă un cal 

cu fluier sub ... coadă '" 
- Celorlalţi Ceferişti de pe linia 

l1rad.Teiuş aduce mai un drac, 
mai altul, iar celor de pe linia 
llrad-Brad şi flrad-Owdea, ce le 
rămâne dela ceilalti. 

Cel mai bun şi mai ieftin 

VIN 
se capătă la Cooperativa 
Promontorul Arad, Str. 
Cloşca 1. 

Omega ~~~ BUS~ 
O 

bune . i C 
O X a mărci c~sa.r.nl~ar tOI 

de ŞI bijutier tu 

Et cea- STR BRĂ~n erna smi la Palatul Minf: 
• SUil 

Năd'ac ~ă 
- Comisarul Sârbu, ca ~ .. 

măsură, a redus "taxa- pC!. 
biletele de trecere, dela 5~ J 
la .•. 12. De ce? Am vre:l 
ştim de ce oamenii sunt l[fI'II' 
stradă de către acest indill 
permilându-Ii-se stationarea I 
măcar pe coridor? ! I 

- Popa Niculaie şi-a a~ 
"roman fa" de • .faIă in ca~ 
un salar de 3000 Lei luna! 
puf ea şti, in ziua de LunU 
a fost văzută eşind dela ud 

Vin ro Ş u exceh l 

de Miniş se capăI 
A rad, Strada Ioa 
Vulcan No. 5. 1 

nic', pe câte luni şi.a scos _ j 
Nu de alta, dar a doua Zil j 
văzută la Arad... !j 

- O toloaică. cu numele. j 

Staronya, era mare "benf,.] 
la Pernecl<y. Acum, Săturâl1~ 
de .... Sticle goale, s'a mutat\. 
danul Deulsch care are 1 
pline cu parfum ... 
~ ... Parlamentul Năd'f:c.l 

su b pre:şedTTT'jh:. \:unOSCti lci"\ 
tre, Nană Milcă Pălean, s'a& 
Inlrebăm pe "dna prezidenl' 
ce, când merge la cimitir 111. 

cetează şi mormânlul ta!~ 
ci numai al bărbatulUi? ~ 

- Mama Zoiei Drăganj 
se laudă că-i miHonăriţă ~ 

şi mai câte)--:c~t.r.~~ unui";;: I 
Pardesiuri şi costume 'i. 
ţionează după modelele cele m~ 

C roi t O r:j a Gri go ri e r 
salon de modă englezesc Ari 
Regele ferdinand 11. et. L d~ 

lui Goldhaus l.J 
-ila 

şor'{ - in plină stradă, douăI . 
pentrucă a... vorbit cu fat~'C 
Cine e vinovat dacă fata-jm 
de muscă? Noi, sau ea? :-

2 e -Il 

Salon de modă de db 

"Femme Cl1tt 
Proprietar; Doamna Flor.aii 
best)'en şi Margare'a Peld{) 
Arad, str. 29 Decemvri'n 

s 
Conrecţloneazli costume elegante~, 

I FRA~~~~~rl:V'L~ 

I 
ARAD, Bl1lev. Reg. Ferdinandift 

oferi de Paşii: tor-te, epurl dl. 
colafA. ouă frumos decor-ate~C 

felul de pl'ăjUurl. a 

- -
cu ocazia SI.. Paşti, urează sărbăfori ferici'e 

s 

~. Con'ra Pisfruilor:şi:Pefe'or in're"ainfa,i ~( 

~. ~r~~U:Jr.D~~NZOE Or. Kărpati.i 

BANCA lLIESCU S. A. CLUJ 
secfia de depaneri, scon', devize, Lo'eria ,i ".roa de poia; 

'l:l preparate excelente cu efect garan~ 
~ PreparA: Farmacia KARPATI Arad, Bul. Ferdinandt. 

---------------_____ -1 l 
1 
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~$tile În lumina... situatiei 
~~u vom face .?ci teorie ~nuti1.ă a putut să fie I1radul ca şi Bucu-

) 
Ta .P~şti!or 11: actuala situaţie reştii, - şedeau doui evrei, VOf

. omlca, fmanclară, morală, etc., bind despre afacerile lor f:.ând 
ar (om povesti o anecdotă, poate discuţia e în tOiu, din clopotniţeJe 
~r tntată, poate intâmplată cândva bisericilor se aud sunete vesele 
~Ă~mp şi spaţiu. pin anecdota a~- de clopote, pornite pe-aripa vân
~. ~ta - era să Zicem, a noastra, tului, să vestească celor credincioşi, 

In1 nu e - fiecare va trage con- Invierea din morţi a celui răstignit. 
~i!e pe cari le va crede de cu- - Oare ce-o fi dija - întreabă 

~ă. Să începem deci: unul dintre evrei - de trag clo-
~a ~ noaptea Paştilor, cân~ în ~i- patele aşa de tare? 

pcile noastre se serbeaza Invle- - Probabil - răspunse ce1ă-
5~ pe terasa unei cafenele, din- lalt - colonia românească are 

vre)l oraş, - care tot aşa de bine vre-o sărbătoare !. .. 

t · --~---------~--- ........ lt~~~~~~~ 

Idh 
uea 

) 

ar 
casi 
mal 

nU 

Târg senzational de Paşti! 
I "II 

ele 
păI 
los; 

Câteva preţuri model al unora 
din sutele de mii de articole: 

6 pahare de ţuică. cal. 1. Lei 10_-
6 pahare de vin cal. l. " 15.-
6 pahare de apă cal. 1. " 20.-
1 sefV. de ţuică pentru 6 persoane "21. -
1 servo de Jichior, colorat, pt. 6 pers. ,,45'0:-
6 farrurioare penfru dulceaţă -., 12.·-
1 cană de apă, cal. 1. " 15.-
1 farfurie colorată de ceramică pentru 

mezeluri 
1 farfurie colorată pentru prăjituri 
1 farfurie colorată pentru carne 
1 castron colorat pentru supă 
1 fructieră modernă de ceramică 

" 22.
~~ 10.
" 15.
~, 15.--. 
u 35.
n 38.-1 tavă modernă de ceramică pt. forfe 

1 per. ceşti albastre, moderne, cu 
mici defecte " 12.-

Mare asortiment de articole pentru ca .. 
~tt-__ ....:d~o_u:c""r..;:.i_c ~ __ f'şşU!- Preţuri extrem de reduse! .. 

ALBERT SZABO 
mare magazin de porcelan şi sticlărie. 

ii A4 

Ari. Brulăria 
. dbsif Kotilla 
~ad, str. Gen. Cernat 4. 
fJf~,de pâine gustoasă precum şi 
ta-i rnuri şi franzele proaspete. 
11 . 
·-auzi' că .•. 
:> d' 
~ ~O :ucoană care şi-a Închis prie-"..,,1 In dulap până a trecut băr
.... J ~I, şi-a declarat complicea fa.,..tii de minciuni? 
~eldDotnnul supărat dela Buteni 
lvri'tnpăcat cu toti cei cu cari a 
~UPărat? 

aranul din Bârsa a plătit 

IL~ FIRMA 

mdifatei MftLTRY 
rl dt 
rat~'oifor parlslen pf. dame 
1. ad,5tr. Gen. Gheorghescu 4 
----... 

11 ce l-a cumpărat dela ţigancă 
redit ? 

tpllscă(uţu ţ.. 1. din Variaşul 
It v:a su,rpnnde lumea CtI nişte 

uanf1~1 natlOo<:le pregătite copii? 
d ~an~ st:rpr~za cu v Manţi?) 

In t. dIn Şeblş a ramas văduv 
-- război, pentru că voind să 

! 
I 

plece la "ViIdgoşli a fost păcălit 
de D'? 

... Dela Buteni mereu pornesc pe 
telegraf bani la Bucureşti şi de a
colo nu mai vine nimic? 

'''IITugfirărul'l din Bonţeşti, face 
pe grozavul la premilitari cu hai
nele lui şi se barbiereşte de mama 
focului? 

... Domnul acela din Şepreuş, 
care de doui ani n'a luat parte 
la vre-o serbare antirevizionistă, 
umblă des pela primărie şi mai cu 
seamă când e vorba de punerea 
cioşilor şi a păstorilor? 

•.. locu!torii din Pleşcuţa, când 
au treabă la oficiul postal, trebue 
să caute magistra prin sat? 

.. Jnvăţătorul din Minead de când 
nu mai are radio, n'are nici o po
doabă în casă? 

... f'iproape în toate comunele ati 
răsunat vaete şi plânsete pentru că 
guvernul a interzis jocul de cărţi? 

Proastă defini'ie 
Noul cod penal, in articolul 

569, cuprinde următoarea defini
tie: 

"Se consideră joc de noroc, 
acela În care câştigul sau pier~ 
derea atârnă, in fotal sau in mare 
parte. de voia tntâmpIării". 

Aceastu nu e definitia jocurilor 
de noroc, ci a ... căsătoriei t .. 

--

Din noul cod penal 
Noul cod penal. recent votat, 

a dat loc la o serie întreagă de 
interpretări ihazlii. Reproducem 
după excelenta revista "La zida 
inlerpre(area articolului 423. 

Atenta' la pudoare 
Articolul 423 zice: "Acela care. 

substituindu-5e unei oile per
soane.-." Reţineti: "Unei alle per
soane 1" De unde reiese că ci
neva se poate substitui şi lui 
însuşi... 

.. ... profită de eroarea în care 
se găseşte o femeie şi are cu 
raport sexual... .. 

Raport sexual din eroare, -
este probabil, o nouă pozitie ... 
(A treizeci şi patra!) . 

..... comite delictul de atentat 
fraudulos la pudoare ..... 

De unde reiese că se poate 

Firma 

Weisz şi Benjamin 
Prăvălie renumită 

de mărunţişuri, ciorapi şi articole 
de tricotage- Preţ eHin. 

Arad. bul. Regina Maria. 

atenta ]a pudoare şi... nefraudu
los. Să ni se spună. 

..... se pedepseşte cu închisoa
re corectională dela 3 luni ]a un 
an." 

In sfârşit! Bine că "se pedep
seşte!" După cum o apucase ar
ticolul. ne aşteptâm să aflăm <:ă 
"se recompellsează".-. 

Expficalie 
Se reluăm cupletul da capo. 
"Acela care, substituindu-se 

unei alte persoane, profită de 
eroarea în care se găseşte o fe
meie şi are cu ea raport sexual, 
comite delictul de atentat fraudu
los la pudoare". 

Pentru cine tot n'a priceput, 
dăm explica1fi. 

AsIa vine aşa: ca şi cum gu
vernul Tătărăscu s'ar substitui 
guvernului pe care rar merita 
tara şi s'ar recomandă Doamnei 
Opinia Publică. drept guvern 
constituţional, ar induce-o - a
dică --- În eroare şi... s'ar pune 
să stea. la putere, patru ani. 

1. DEPOLD 
tâmplar~ mare atelier 

ARAD~ STR. BARIŢIU 2. 
Are de vânzare în depozit, tot 
felul de mobile şi face şi la 
comandă. Preţuri foarte eftine. 

Şicula 

Decând comuna noastră dis
pune de dispensar medical, prog
resul sanitar a atins maximumul 
posibil: toţi cetaţenii şi-au cum
părat câteo bucată sapun cheie, 
câteva kilograme de rachiu con .. 
tra gripei, dteo cutie de cremă 
de ghete pentru desinfectare, etc. 

, "Hiba" e că până acum numai 
rachiul a fost ",utilizat" in sco
puri "igienice"l 

Miniş 

- Ion dela primărie, când şi-a 
serbat ziua onomastică, nevând cu 
cine dansa, a luat pe mamă-sa la 
joc şi, - mână Ioane 1 Dar mamă
sa-l calrnă: 

- Mereu Ioane a mamii că-mi 
pierd "Hartfele" din picioare! 

- Pe unul dela Şcoala de viti
cultură, din glumă şi petrecere, l-au 
botezat "Fâţu". Numele n'are ni
mic comun cu omul, deşi acesta 
este mare meşter În chestii doftori
ceşti, apoi nu simpatizează pe popă 
şi pe dascăI pentru că ar fi zis că 
n'are decât şcoala de "vinţăleri., 
ceace noi nu credem. 

Primăria municipiului Arad 

Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinta celor interesati. - că Pri

măria mumcipiului Arad, -

în ziua de 21 Aprilie 1936, ora 11 a. m. 
va tine în biroul Serviciului economic. camera Nr. 59, 
lIcitatiune publică cu oferte închise şi sigilate, pentru 
inchirierea restaurantului, dreptului de barbierit şi mani
cură dela băile populare "Neptun" pe sezonul de vară 
al anului 1936 . 

Licitatiunea se va tine în conformitate cu art. 88~ 
110 din Legea contabilitătii publice şi potrivit normelor 
în vigoare. 

Ofertantii cari vor participa Ia licitati~ne vor· depune 
odată cu oferta (care se va înainta în dublu exemplar) 
şi o garantie provizorie de 5 % din valoarea ofertei. iar 
oferta se va face numai în conformitate cu caetuI de 
sarcini, care poate fi văzut în camera Nr 59 a primă
riei în fiecare zi de lucru. 

Arad, la 4 Aprilie 1036. 
Primăria municipiului Arad 

Nr. 9.520-1936 
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Francisc BARANYI 
croitor pentru dom nii 

Arad, str. Brătianu No. 15. 
Confecţionează hame pt domnii după 
croiala cea mai nouă şi elegantă. Ser. 
viciu prompt. Preturi convenabile. 

Canaral cânfă că ••• 
.. .In urma incidentului de Marţi; 

Cafeneaua "Palace". va fi transfor
li1ată in arenă de box şi trântă pen
tru membrii societătii bune ! ... 

... Trei cucoane din Şebiş au fost 
chemate la Parchet, dar rezultatul 
nu se eunoaşte încă I 

... Masa dela Cafeneaua "Palace" 
la care a avut loc bătaia de Marţi, 
va fi 'declarată monument istoric! 

... Popiţa nu va mai vorbi de iz
mene murdare când sunt cucoane 
de faţă, cum a făcut zile trecute in 
Păduriţă! 

... Deacum inainte Popiţa nu va 
mai invidia pe funcţionarii cari a-

Firma 

Robert Gonda 
atelier electrotehnic 

Arad, str. Brătianu No. 17. 
Oferă lămpi moderne şi montează 
instalatii electrice cele mai eftine. 

vansează 'n grad iar dsa rămâne 
mereu "şef" in loc să fie director 
la Palatul Cultural! 

.. Cucoanele din Arad sunt atât 
de emancipate încât îşi dau palme 
in plin corsou şi se acuză de jură~ 
mânt fals! ' 

... Preţul consumatiilor la cafe
neaua "Palaceu a fost urcat: În preţ 
se cuprinde şi taxa pe spectacolele 
oferite de lumea bună I 

Foto Hozdovits 
Arad, str. Episcopul Radu 37 
Execută fotografiile ce mai frumoase 
şi mai efline. - Incercati şi V.1 veţi 

. convinge, 

•••••••••••••••••••••••••• 
5 Cofelăria Suciu s • • : Arad, str. Consistorului colţ cu : 
• Mărăşeşti,oferă de Sf. Paşti torte, • 
: bomboane, figuri de Paşti. epuri. : 
: ouă, ciocolatăşitotfelul deprăjituri: 
•••••••••••••••••••••••••• 
Toli bunii români. lucrează 

la croitoria 

Bon.oş Trăian;~':.d 
Tăietură modernă. - Preturi eftine. 

Bl'a,VO: 

Frideric Honig 
Furnăforie de clopote 
şi metale Arad, strada 
Gh. Bariţiu No. 10-12 

Fondată: 1840 Telefon: 376 

Să se termine scandalul! 
- Pen'ru "domnii" de'a "Elec'rica S. A. Ro" 

Suntem azi la al zece-lea re~ 
portaj despre unele "chestiuni in
terne" dela această intreprindere. 
Campania noastră n'a fost Înce
pută cu altă intenţie, decât numai 
pentru a curăţa - odată pentru 
totdeauna, - această societate de 
paraziţii ei. Ni-s'au adus acuzaţii, 
am primit ameninţări cu procese 
şi altele. N'am dat nici o impor
tanţă acestora, ci ne-au continuat 
destăinuirile, în speranţă că se 
va pune capăt cu un ceas mai de 
vreme acestui scandal. Ne-am în
şelat Însă. Conducerea intreprin
derii a rămas surdă la toate des
tăinuirile. Ştim motivul tC1cerii, dar 
ne rezervăm publicarea, fiind inte. 
resant şi senzaţional. 

Pentrn a vă face o ideie des. 
pre purtarea individului care răs
punde la numele de Drasztyl Fe
rencz, care conduce biroul uzinei, 
vă arătăm doar ccîteva fapte: Du
pă concedierea fostului director, 
agenJele directorale au fost în
credinţate lui Maior. l'icesta nu-I 
putea Înghiţi pe Drasztyl, pentru 
porcăriile săv(lrşite. Drasztyl nu 
s'a lăsat ci prin intrigă şi minciu
nă a reuşit să fie Înlocuit Maior 
cu el. De atunci începe/pentru 
uzină, ,seria de zile negre. Toti se 
plâng că, ori de eâteori cineva 
vrea să anunţe ceva la birou, îl 
găseşte ... închis, că Drasztyl, în 
loc SQ-şi caute de treabă, umblă 

după "afaceri" cu radio-uri, de 
unde câştifJă mai mult decât leafa 
ce-o primeşte dela Uzină, deci se 
intercsează numai de ele, etc. Dar, 
nu-i destul! Individul ne ameninţă 
că, dacă va fi dat afar! din uzină, 
fapt de care nu ne îndoim, ne 
distruge. Suntem obişnuiţi cu amc
nintările. deci nu le luăm in se
rios. E bine să se ştie că acest 
"electrician"(?) înainte cu câţiva 
ani a rupt piciorul unui român, 
că la orice manifestare antiromâ
nească e cel dintâiu şi că, azi el 
taie şi spânzură la uzina din Nă
dlac. E dureros şi ruşinos, pentru 
noi românii. că un individ venit 
de DU se ştie unde, sâ conducă 
-- prin delegaţie - tre burilc tl~ 
zinei! l"im cerut Scl fie dat afară 
şi înlocuit cu românul căruia i 
s'a promis, încă în anul trecut, că 
va fi angajat, - o cerem, Încă şi 
azi. 
, nlt~, fj(!t11"ă ~unosct1tă este d hli 
tim-sdny Iv\Jrtoll. care este tot un 
maghiaron, iar pe deasupra e şi 
"informatorul" ziarultli şovinist 
"l1.radi KăzIănl' din I1rad. Poftim, 
cu ce elemente înţelege "onorata 
conducere" să lucreze. Este just, 
să lucrezi cu streini, atunci când 
sunt destui şomeri români? Cre
dem că nu! munci de ce nu se 
pune capăt scandalului? Prea a 
darat mult! Şi e ruşine! 

Rada Cioban" 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 •••••• 

• • 
: Izvorul cel mai eftin de cumpărare este : 
• It • • 
: Bazaru' de Concuren'ă: 
: la Teatru : 
• • •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• w ••••••••••••• 

_n 0....-" .... '4_ 

Cumpărati dela "CDNSU~t" 
cu livret pe 6 rate lunare. - Preţuri ca în bani gata. 

Birou: Arad, Bulev. Regina Maria No. 13. - .... -.cAA .... -

AVIZ I 
Aducem la cunoştinţă On. ~ 

călător că. dela ~ Ap~il ie I ~136, r 
la 19 Apnhe 1930 inclUSIV la{ 
noastre se reduc În mod silY 
lnformaţiuni mai apropiate , .. 
primi la cassele de bilete din .. 
te~efon 99, 427, 477. Tjmişoa~ 
leton 508. Baia Mare telefon! 
Ză:flU telefon 99. Cluj telefon 
333. Satu-Mare telefon 99 . 

S • .4. de Auffl 
Mera el Ca 

FAIX ~AQUl 
Atelier de Piane are in d'l 
Piane din străinătate, noi si de tl' 
precum şi de inchirîat. Preţ" 
Arad, str. Consistorulu\' 

I'J ....................... ~ 
D"pă PaşI; it 

pela 25 Aprilie va apare 1 
nachul oraşului şi a jUdetuluir 

--" Firma [, 
Ilexandru Itgt~ 

croitorie pl. domn~ 
Croială elegantă, serviciu pn-l, 
Preţuri eftine. Arad, str. 0/ 
sistorului lâ ngă cnfetăria Sfi 

p 

DeP aşti vizi taţi magr~ 
P. PăuţuM 

Păunul de Aur" Arad. vis-a.L 
Primărie unde va pllte~Î aprO\{ 
cu totfelul de delicatese, ar J 

coJoniale, brânzclUri idigcneşi~ 
conserve de peşte, conserve dea 
mezeluri. salam de iarnă, şun, 
lata mică (pt. Sft. Paşti), ToU, 
beuturi cât şi vinuri din viile Ji.1 
din Pauliş, Pentru serviciul p:1 
culant şi pentru preţuri mode( 
rantează proprietarul. -- Telef'l 

- 111~ ~ 

R egel ;abci;ac O I al 
Arad, Str. Soarelui 11. ~~ 
duce tot felul de bonbo!" 

ciocolată şi cacao. ~~ 
• au 
t 

'IL'II- 111 

"Lt 1UD1~1 
cafea - ceai e( 

şi alte delicatese. - Depozit ~il 
Ca f ea zi I n i c proaspăt ~tl 

Arad, piaţa Avram Ianc~~ 

~! 
t 

~t-~ 
~ ~ 

apare in fiecare Sâmbătă "Il •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~... _ .................... m · . ~ 
I Fabrica de ghiaţă a oraşului I Abon~I~~~~li~~tffi~ 

Abonamentele b : a fost pusă în funcţiune la data de 12 Martie eri. : se plătesc tna111,1 

: Comenzi se primesc la fabrica de gaz. : Director: ~ 
: TELEFON: 24 şi 25. : SIMION MICLEA. Ul 
• • Redacţia şi admjnistTa~r' 
: Transportul ghieţii la do/niciliu a inceput la 15 Martie. UZÎneie Municipiului: Arad, s'rada Alexandr' N1d 
• • I I •• ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.:.~.:.~.::.:.:.:.:.:.:.~.:.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.:.:.:.:.~.~.~.~.:.:.~.~.~.~.~.~.~.~.~~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.:.:.:.:.:.:.:.--~==~~~~========~ _ .... al 
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