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SIOlt Bărbăteşti mare asorfimenf la' postăuaria fi D fim I?alatul Băncel Romaneştl CredU pe 6 luni cu carnetele tRIUM ,1 IllUn!Rfl 

kr.::=::::;:=::u:::~u::mr.tn :::::::::::':::::. 

i tt. Vreţi să auziţi ce n'aţi auzit? 
Cumpăraţi un radio ZENITHI 

la firma 
.. .. .. .. •• ... .. .. 
B 

VereSn .. 
Aradt Bul. Ferdinand 47 ii 

•• 
telefon 20-56. !! 
Mare depozit de aparate U 
de radio: i: .. 

Standard, Homy, H 
Siera t etc. etc· II 

. de plată favorabile! J: 
Preturi eftine! li 

a"n.bonţ .. 
Printre funcţionari inferiori dela 

primăria Gurahonţ unul prelinde a 
fi şef, şi astfel. creundu-se a ,i in
ceput a face mizerie colegilor mai 
vechi de cât el atât in funcţie cât 
şi in etate. 

Noi cari îl cunoaştem, îl sfătuim 
să se cuminţească, ci nu cumva 
mâine poimâne si 1 vedem iar in 
opincile, cari numai ieri le·a descuI· 
ţat şi cu barda la cioplitul traver
selor în pădurea din Slatină ... .... ..... ,r Jucaţi cu Inor.d.r. 1.'" ~ 
i Loteria de stat ~ 

COLECTURA OFICIALI 

1: ~ I=:u::::::: 1HS':'::::I,t:::::: .... IZ,:::,:::. i 
S.dlul Centrali CI u j I Sir. II 

Reg. Ma .. ia 48 Arad!!. I 
OLARIU, Str. Brilian~!:J 

(Continuare din pagina 1) 

fo/tlCe şi or tnş1epu( Sa cdnce. 
tcU cantat vremit el Iri şeasur/. 

mat w1zal aşe teatu inge 
i,.;" .... unl lat cIlflla. La alfl ea data 

on pahar cu oplJ lor şle
c4ntdnd daca o vrul sd sdruce 

o cemato tdt cdltUind, şi tat 
!Orbeu vorb,nu ,antâna. NUl 'liDa,.. 
Of a1ntat il mândru el şi pd mi. 
rnd apucase cântatul gi vo doud 
daplt nlşl trlabd gl asta nu 
numa la ttatu· Amu gdnd ţl/ld 

viii apuca 'IIOi alO:O Intra 
glia Gezna ş' g'la Ramna 

e'm:olo cdtd MOflesd o cdld 
sd va vOfb.ţt tali şe o'lltti gt 

cdntarea ap14 alunşl tumna 
o casd gi bolânzl gl 

pftllect Irebe sa pund IIŞt! 
la strdtntoarea gin Sabii ca 
pactll iesi glaclo. Da 2eabu

ca voi filt uoamlnl el caSt! 
'1ro1,·nll!~,.I_ Astora It Slobod Id-

ct2t /it lac mat oşe. It 

"amu si! laşltlt blnlt sd 
la al/tger' şi st! puniell pte

Ingtll viile ca BdflJVU nost 
la poştd clind nle trdmlull 

cd 10 nu vt! mal scriU 
pd Cr4ştun. 

Al "ostru. 
ludn Noiitd. 

TAT' CROJTOR A 

SKOVITZ 
CELE MAI REOUSE 

din ~preuş. e tare su .. 
n'a fost incredinţat cu for

ui de catre partidul lui. 
mai aşteaptă numai 

bine pina. atunci. 
ac 

dela noi, voind sA fa
pic de propnglJndi acum. 
Illegerilor, .. dedl' sii 'ae 

, CumpAraţi mărfuri române,ti 1 

Ai auzit cl .•. 1 
... Un ,.domn" din Brad, cu ocazia 

unui bal din Baia de eriş n'a fost 
admis la dans de fete? (oare nu 
pentru că supraveghează mereu dru
murile ?) 

... c. .. din Şebiş la o nuntă recenti 
.inci- numai cu... iar scumpai ju
mătate s'a supărat şi a plecat sin-
gură acasă? . 

... 0 duduiţă de pe valea Deznei:' 
vrea să se mărite numai cu înv.i
tători - nu cu toti. ci cu unul -. 
de d. r. pe care·} aşteaptă mereu. : 

.. .societatea G. V. U. din Mândru, .! 

loc a voit si aranjeze de Crăciun I 

un bal, dar trei fete au spus ci nu 
pot invoiţa "rolurilec până atunci 
aşa că balul ,'a dus pe apa Sâm .. 
betei 1 

... Baronul din Bârsa a plecat la 
Şebiş să facă cumpărături de ... 5 Iei, 
plătibiJe in rate. 

.. .In restaurantul Gurban din Vaţa 
un preot învăţător a fost scuipat in 
faţi l (treaba face ciD.ste restauran,· 
tului ! ) 

...0 doamnă dela Şepreuş nu mai 
vrea să vorbească la telefonul poştei, 
ci numai la a notarul ui. 

Stefan !Run , 
ma·iJazin de articole 
optice fi fotografi ce 

anunţă pe stimaţii &ii clienţi. 
că incepund din ziua de 2 
Oecemvrie şi·a mutat prăvălia 

in noul loca! din 
Bul. Regina Maria 10 

clădirea fabricei de mobilă 
·-LENGYEL 

,1 cu carnea din el si fa- Cadourlle 
Zdr8yăni cu care Iii •• 

voturile. In ZlU8 holărâtă, 
porculuf cu cAlin prle. 

tAiat, 1 au a$eut I·au aco· 
plI,e ,1 apoi. foc 1 Dar abia 

- Ce ţi-a adus tăticu din Bucu~ 
reşti ? . . 
, - Un cerc, o minge şi ... şase lin-

, guri pe care scria: .,Continental". ~. 

NU UITAT" . paiele, că porcul se 
cu focul in spo'e prin 

de f"tli, sperlof. se lua.: SlptlmAna 'v il t •• r _-
. Unu.( ,oia si I ade- BR 'va I nu .a .pa .... , de-. 

CII cDrutuz. hu Un altul .•• rac .. pregAtim n .. mArul ' 
toporul sn 1 Joyea8ci In·'.. . 

In loc să lonesci porcu', ~ d. Craoiun, care va apare 
un prieten in picior... MERCURI 22 Oecembpi., 

ta 

Paltoane pt. Dame, 
Cumpil .. ati namai la fJrma _ 

Mc-E N C·Z-E R 
'fÎnd marfa lui .... i ieftinA ,i mai bunA 
A R A O, Pal.tul Fi.eher Eliza 

Marca mondială germană. este ' 
GRAETZOR RADIO 4+2 lămpi, regele mărcilor de ra., 

dio. Neimitabil în ton şi calitate. 
Scală uriaşe de sticlă cu mani pu· 
laţie uşoară pentru toate cele cinci 
continenie. Se pot a.sculta audiţii . 

de probă fără nici o obligaţie 
la firma: ' 

Sigismnnd Hammer şi Fiul 
Arad, Bulev. Regele Ferdinand 27. 

I Fără . paşaport • , .• 
la Budapesta şi Vie_Ia 

eu:trenul Special al Clubului" VENUS" 
Arad - Budapesta :şI retur LeI 1320. 

1. Aradl- Wlena şi retur Lei 2570. 
Plec::area in 23 D e~c:: e ... " r le, 

inapoierea in 2 la Doa ple 
- c. - 'Jn5crfprf la agentiile 

Vagon-ljtsffCoock şi Europa 

SI' , w ... .. , os .. 

De ce este -de neegalat 
marele târg de Crăciun al firmei 

i , 

Albert Szab6? 
DEOARECE: 

1. Fiecare cump~r5tor primeşte grafuf' l1li 'cupon, cu care 
poate câştiga - )a U Dec. 1937 - o splendidl bucătlrle, com· : 
pleda cu .,asele necesars (in tofal aproape 99 bue.), In ,aloe. 
re 30.000 Iei. 

2, In Q<!lentarele aranjate pentru Cr!cfon, preturile - cu 
fo·afli calitatea superioarA a obiectelor-sunt nea,fepfal de sc~ztlte .. 

. :5 Fjpcare cumpărător este Insotit de un funcllonar al Iir-. 
mei care dă lămuririle necesare, ,1 sugesttUe cerut~ de onor. 
clientelA In ce prive,te cadourUe de ale8. 

4 Pentru a se in.ălura eglomerafia. pe langi spaflollsele 
Incăperl ele mag 1zinulul, s'a ma' desch s. In e'aJIlI aceleea, clă
diri o expoz!li~ demnă de marile oraşe europene, und~ .unl 
expuse ppsfe 100.000 de diferite buciitl. 

5 4Z de tlmploalali. S f:aslerft, :5 mese de Impacbelat .tau 
la dispozftla onor. cllentele, astfel ca ea să fie. senUi prompt 
" conştiincios. ' 

6. Fj.,care pachet, oricât de mic ar Ir, 8s'e dus acasă pe 
Inlr{'g leritoflul of/:u~ulul Arao. 

1. posps·orfl carnelelor "Consum- ,1 .Inlesnlrea- pol cum: 
păra absolut in acelea, condiliun! ~a ,i clieJ'lli1 cu banD gafa. 

. .. 
Mare Ibagazin de stfc)irie " porteI8I1url.·, 

'. • oi ' 

. o., '-" .:.... - .. ,," A R "A D' 
'.~ ~ ~ k • '; '. ~ --c~.... ... '- 1.: .... <- ":." .. _~ se terminl', inainte de a' o., un n .. mlr mal mare 

~~·"I~· dep~p8~andăddan~1 d. paginL ~ " ~~ •• fi~~~·~$~· ~$I_b_·~~A_L_ •. F~p., •• _.~~a.~_~,.n~~$.l __ ~.~~ .• '~ •• $.c~.b~_.$.-,_n~~ 
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Colţul Banatului Mare târg de Cră«:iun 
La 

STR'ASSER 
OIare OIagazln de dorapl, vis-a via cu primăria' 

Timişoara. - Nu de mult coloa
nele vigurm;ului tovarăş de robo· 
teală gazetăreasci. &oul. au fost in
delung ocupate cu năzdrăvinjile na· 
hărilor finanţelor timişorene ... oameni 
sâuci - nevoe mare - la avansa
rea cărora primeau (nu tâdeţi 1) pri· ' 
ceperea şi studiile. . 

are altă jigodie... Inspectorul efa .. '· 
milist, are copii şi totuşi ii plac fe. , 
mei le tuturor şi ale nimănui. Gân
diţi vă cu ce seriozitate îşi indepli-, 
neşte domnia sa atribuţiuni1eşi cum 
il respecta functionarii şi contribua
bilii. Dar astea sunt minunăţiile fis. 
cului timişorean şi noi _ umili ce~· .~ ...... u"''''''''S .... ulllll~''''''''tuIUlU''''''''''''''I$I''''''''$IIII$1II.II$· ....... III ... SUII' ...... _ .... ..., ...... , -".·"S-lIIJIIIIIIiIIIIIIIIII. 

Astfel un fost "cuţitar'" de pe vre
muri dela acaeemia r eologi, ă din 
Arad, a ajuns controlor financiar de 
circumscripţie pe baza înaltelor stu
dii.. ce le are (un semestru la Aca
demia Teologică unde a fost admis 
printr'o escepţie oarecare), inlocuind 
pe un tunctionar ale cărui studii se 
limitează de abi. la licienţa in drept 
obtinuti C\1' dinstincţie. Ce criterii 
lOf fi indemnat pe d. ins~ctor 
Tăutu (cu frat~f tată, bunic şi stră
bunÎC.... inspectori financiari) la ast
fel de schimbări, nu-i locul să insis
tăm. Probabil d. Tăutu poartă titra
ţilor in subordine, aceiaş ură pe Clre 
o poartă )ltamburij" teteriştilor ... 
, Dar nu despre d. Tăutu am vrut 

să scriem. ci despre un aftul care 

tăteni - trebue să le acceptăm. . 
Organizaţia Naţional taranista, este 

in plină derută, ~condată de cea 
nidista de unde demisiile curg cu 
duiumul, Nici la. liberali nu e li
nişte. Anumite candidaturi sunt rau 
privite şi nu este· esclulă o dizi· 
denţă. Printre dizidentii probabili se 
numără şi bozovicianul Iancu Con· 
datu. 

Noua Comisie Interimard, in frunte 
cu d. dr. AI. Miletici, A intrunit-lu
cru rar in haosul democraţiei ro-
mâneşti - o aprobate unanimă. Căci 
după pârjolul lui Augustin Coman, 
se impune o eră de adevărată gos"". 
pod ărie, lucruri pe care d. dr. Mi. 
etici le va realioza ... 

FORTUNA., confecţiuni de dame 
Piaţa Avram Iancu 1 

Paltoaoe'e, şi LIăniie 
sate sunt cele mal 
calitate fi gust, iar 
cele mai reduse. 

bune în 
preţurile 

Membru Ia Consum şi Inlesnirea 

Teatru 
Marţi, 14 Decemvrie la orele 8 -

jumătate seara, la teatrul comuna], 
se va reprezenta comedia Roman, 
ţiofii, de Rostand. Joacă ansamblul 
Teatrului Naţional din Bucureşti. Re
prezentatia este in -cadrul stagiunii 
teatrale româneşti. 

Biletele la casa teatrului. 

Cumpăraţi mărfuri româneşti! . ~~~~~~~ 
~ , Zilnic~âi~e proas~ătă ~ 
~ comun fl cozonaa la Wi 

mbraUriD ni [C O I D"~ M-zaF z iiI 

~ 
R.do ..... I ..... ld NII:ol... ~ 

• : ARAD. SUada Critaa 6. . :,.; . . 
F-"<.....~r.r;;"..~"<.....~r.t::y,~~ 
:.HC •• ~~ •• ~ •• ~~ •••• ~~ 

Haine, paltoane de toarnă· 
CurliltA ,,1 ",opl!lleşl. 

HOSPODAR' 
'ARAD 

Str. Eminescu 4. Str. Stroescu 13 

Pălării moderne pentru domni, 
mare asortiment. preturi ieftine 

.'. ,de fabrică la 

S O LI O 
magazi n de modă şi pălării Mi
nuşi de piele, gamhete, fulare 
qe matase şi lână. cămă,i bărl 
llăteşti de confecţiune ireproşabilă, 
cu preţurile cele mai moderate., 

Adresa: ,.soLID- Casă de Pilă
. fii Aradt Bul Reg. Ferd. 21. 

eumpăraţi ~ărfurl rtmâneşti II 

AI .. "une! 

cele mai moderne şi mai ales 
elegante pălării bărbăteşti la 
magazinul. -

"H. Pinczes 
Str. Eminescu N'o. 2 

Se execută teparaţiuni şi modil 
ficări b orice pălării bărbite~i. 

,Nu-I nevoie ': 
Cineva după ce se uitase peste 

teascul cu ziare ce i 1 adusese chel, 
ne rut, se adres,ă .nui Cl1noscut: 

.... Ai ci tit ?... in America bolnavii 
Înainte de operaţie sunt adormiţi cu 
electricitate. '. ... - < 

- La noi nu i nevoie de eIectri~ 
citate: e suficient U citeşti diferitele 
manifeste, elector~le şi adormi tun!.., 

A apArut: 
.Buletinul SăptămânW No. 41 din 

.~ Decembrie 1937. Din cuprinsul a
cestui număr extragem: Ziua de 1 
Decembrie. Ţara în sezoane. Rusia. 
Crahul dela Londra. Declinul cărţii? 
800 de femei şi o răspăntie a isto-
riei. Preţul lei 10. :. ..... - •....... _ ... _--..... 
1 ~ 

1
, ~:o:-n~!!.:-:;:-:;::;::: ·ltI• 

_.dio_u .. 1 .1 oLled. p....... ..doa .. 1 1. 

-'-1 COLO... I HARTMANN 
.IJUTIIEII 

• • : ARAD, P.I.lul Mlno .. _tilo .. 1 

\ P ..... *. ...... I , ~ .................................. 

De c:c IreLuie' aşteptat '1 
până in ultimul moment cu cumpărăturile de Crăciun, 
căci doar bogat asortata noastra secţie de jucării, îşi aşteaptă 

de pe acum cumpărătorii. - 10% reducere - boniEicare de 

cassă - până la 15 Decemvrie. 

BAZARUL la TEATRU 

RADIO-KAPSCH 1938 tlH~IlHI[-IOn-~[Utll~1I 
putell obtine numai prIn f\oile şl 
perbele eparate' ' 

model 7838, Inzestrate cu 
nele 11lmpl roşii jtTrlotron-. 

Vânzare in engro ,i detall. 
Căutăm re,anzăfori. 
Reprezen'anta Generală, Casa 

Import, Carol H'f'schmaDD, 
sir. Gheorghe Lazăr 17. Tel 

Se poate cumpara In orice prăuiilie de sp 
Cereti prezentarea acestui aparat . 

CERETI PRODUSELE 

--~-F 1 TA 
Fabrică de Impletituri ti tric~tage' S. A. A RAD. 

Capitalul ,i pepaon_lul pomAn •• a. ' 
C:lo ... pl, 
FI.n ...... .. 
Pulo .... ~ •• , ... _t • 
T rlo:o ..... de .Pe)!'1 ' 
{;ăInă., Polo 

Do .. Lo .... Be .. llnez .. .,1 .... oLo.de,. 
S.ba ........ u_iat. de d .. _ e t.;b .• w,_.! ... ,e-IF .. , ..... llroll 

Haine de IarI)i5, paUoane 
,opseşte ,i curătă ' 

ALEXANDRU KNAPP 
ktreprlndetl modern organizată, _. 

Arad, str. BrătiJnu lI t str. 
Ep. Rapu 10. <: 

eeaauri ti bijuterii din aur 
preţuri!. cele JDai e&ia. Ia 

Iosif Reiaer 
A r ia d. Itr. Colonel Pitici No. 3, 

in dosul Teatrului 

- , 
Cu 'Ocazia tardulul de Crăciun, dorim si facem de 

'at, .. pentru onor8ta noastrl clienlelă. aniversarea a treI 
de exlalentă a firmei n08stre şi de aceea vom extinde 
nala Roasteă actiune de a cadourUor asupra tiD,~ArlJl'" 
cumplhilor, estfel vom cadouri 
cumpărfilurlle in de 

: _. Stăm la diSpoz.ltla onoralt I noastre clientele cu t'lellOzlm .. 

le noastre bogat asortate ,1 cu preturi eftine. - de anf',er!IIf~1 
TreetJluJ nozfru comercta~ de trelz.eci de an'. s'a 

pe Increderea publlcuhd, târgui nostru de aniyeJsare este 
ganlzat in a,a fel. incAt conlrlbue .Ia mullumiuea tuturor. 

Am Inceput tirgui Do.tru de CrlciuD. 
unat cu actfunea de impartire a ft,n1W1.! 

,1 aşteptăm, gata de Il servi, Onorata cllentell, pe care o 
si ne yfzilese. M. FIS C DEa 

Parfumeria "A lI, "Sh dt Excelent asortată. Meml>tii .MERCUR- ab-
O 'o ro lin rate de 7 luni. Rog sprijinul ono dientcle 8tHiOOllOllHn Str~ R A 

Tiparul Tipopanei "Diecezane- Institut de Arte l1'afice, Arad 
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DriY;'1 futuror abonatilor şi cititorilDrl sărbătDri f~ricit~J 
$li 

Prob!ema circulaţieI 
terIMeniJor tebnlcl in Jil1lbe jul- celor firA 

nici o treabă. 
Nu va spt;riaţi! \ 

V.1 fi votba îrl rrindurile ce vor 
de maca'Zul stopurilor dirJ strada, 

tamponarile în serie ale "pie. 
cu numdrul compUJ din cinci 

li nici de probleu.a sugrumăTii 
\rI(lXlnet,or, pe altarul liniştei timpa

cetăţeneşti. 
Vom cauta mlmai .să schiţăm 

cum s'au inmtrat in gra-
, nostru zilnic, substantivele-tip, ema-

din tegulamentele de circulaţie. 
a te convinge de acest lucru. 

să participi, bineînţeles numai 
la conversaţia pistruiată cu 
piligăiatr, a unui cerc de 

şi sulemenite dudui şi roniţe. 
. afla în acest caz, dela început. 

Cutatescu n'a putut veni 
(dela englezeswl "five o'clok" 

deorece t,au "derapat" ~o
ttoluar şi şi·a julit puţin pi
ca domnul Cutăreanu. care 

atorul" gâtlejului cam de· 
veşnic "in pana" de "franci. 

discuţia incepe să de~.ze mai 
ială (adică se barfesc mai pe 

I termenii circulaţiei. impletiti în 
cel mai inedit cu dicţionarul 

, detaşate. dau naştere la ade
monumente de stil... mecanic. 
, un domn sclivisit şi ştrengar 

de două locuri", oprindu-
insistent lângă o Iim uzină co· 

delÎ era itlt,'U1J loc cu "staţio 
" şi facea parte din' aşa 

parc păzit'" s'a văzut adus la 
de un c~mion .de patru tone", 

. in câteva lovjturi "de bară" i·a 
rtit ftradiatorul" şi ... i·a scbim-

4a", 
in continuare, eşti pus in 
că o anumită domnişoară, 
lăsat cam prea... inf1uen
ochiadele prelungite ale 
~ orbitor. a devenit in 

puţin "aerodinamică". 
afli că doamna Cutaroiu, 

circulă ~pe sens unic" şi ca 
, care are veşnic "rezervorul~ 

ca sa şi "tacă plinul" 
pompele cu... şpriţ. 

completă Il expresiilor 
nu trebue să uităm că 

vârstnice au .,carose
, că atunci când eşti 

un grog fierbinte .ca să-
claxonul" şi că maximum-ul 

pe ca poţi să-l spui des· 
e să zid că are .foaie 

1 O 1. priză .,1 
, 11:_ ba'erlf, 

Il rate de 125 lei. 
,Sc:LI ... LăDJ. 

Iparal. Intrebuintlt •• 

fabricII. III1 
1. Chaadi 1.11 curti ~ 

~_'~G~.4ââââ4ââ4644âââÂ 

mult pe o duduie ai cărei dragi o fac 
să fie "cu rateuri Ia motor-, li se face 
de obicei semnul de piruetă al stopu
rifor depe bulevarde şi li se zice ras 
picat cu o aluzie străwzie la lumina 
semnalelor de circulaţie; 

- " ... e verde, dragă •. 
Grigore Olimp Ioan 

(universul) 

I Paltoana pentru domni şi doamne, 
cumplratl ertin ,1 eu drtlclca 

Mercur la, UNICUM 
in dosul T eal ... loi 

Ce ne aduce 
"Moş Crăciun" 

Covăsânţ. - Covăsinţenii sunt con
ştienţ; despre însemnătatea sărbătorilor 
C,ăciunului şi conform tradiţiilor' mi· 
lenare. aşteaptă cu mare nerabdare sa 
pice din clipa'n clipă. mo~ul batrân şi 
gârbovit de greaua povară a tolbe; salt, 
plina cu surprize dulci, la copilaşii 
mici şi... oameni mari I 

Politicianii ma; ales, aşteaptă ca 
Moş CTaeiU1J sa le funa in gheata 
speranţei lor, guvernu preferat. Deci, 
aşteptăm un Moş Craciun în postura 
mediocră şi banală de agent electoral. 

Funcţionarii primăriei, aşteaptă o 
promisiune ca, anul viitor va fi nora· 
cos la... ;umulitul gaştelor. 

Un ga~can a1tedpta drept cadou. o' 
lebedă frumoasă. şi ... husar; cu pan·
ta 10 ni roşii ... 

VIZITAT' CROITOR,AI 

MOSKOVITZ 
PRETURILE CELE MAI REDUSE 

Chlşlneu-Crlş 

Şi anul acesta. Moş Craciun s'a 
ingrijinit să·şi trimită darurile sale 
prin intermediul lui "Bravo!" Iată 
darurile pentru prietenii noştri: 

D. Dr. Botişel vestea că a ajuns 
deputat. 

Ghiaţă Cordoş vestea ca a candi· 
dat de deputat la lista ţărănistă. 

Felix Columbacul şampania fran
ceză dusă la duduia de Tămaşda şi 
Pilul. 

La jidanul Messer o "ligră~ pen
tru muştar ca sa nu şi mai bage 
iticoaia Iăbile in el şi pe urmă să·l 
vândă la clienţi. 

La proprietarul Bolilor Arteziene 
mulţi clienţi şi un flacau pentru 
duduiţa, 

Tuluc şi cel cu expresul albaitru 
şei nouă pentru marşurile călare 
şi pe jos ce le fac până la Socodor, 
unde ambii se laudă, că au întabu
lat dreptul lor de uzufruct. 
Romică juristul Cinteiului şi jur, 

trecerea lui favorită dela georgist la 
Partidul liberal vechi, pentru aşi a 
junge scopul, mai bine zis la vaca 
cu şase ţîţe. Dar atunci ce mai face 
.Astra- fără dirijor? 

Jidanului pitic, insurat recent, un 
salut cu kezi csokolom, pentru soţia 
sa ... 

• 
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TELEFUNKEN 
marca germană mondială, naintrecută la 

"--',-- Radio-Lux - Herman-Schufter' 

Arad, Bul. Reg Ferdinand 17. Talefo'n 1643 

S'a odihnit! 
Intr'un cerc de liberali, cei pre

zenţi se minunau de" multele lucruri 
ce lea făcut d. Iuliu Maniu de când 
a reluat preşedinţia partidului na· 
ţional ţărănist .. 

- Ei bine, s'a odihnit omul patru 
ani! căuta să explice unul. 

- D'aia trebuia să ne odihnim şi 
noi ! ... a replicat altul. 

8zegka 
ARAD 

Bul. Regina Maria No. 10 

Urna nu-I ... 
Intr'un cerc de prieteni se discuta 

politică. La un moment dat discuţia 
a alunecat asupra popularităţii ce o 
câştigă un partid de dreapta. Unul 
din cei prezenţi observă: 

- Dacă populaţia e sinceră şi vo· 
tează cu ei, nu ştiu ce o fi ... 

- Oamenii or fi ei sinceri - ob· 
serva altul - dar urna nu e! 

Pălării moderne pentru domni, 
mare asortiment, preturi ieftine 

de fabrică la 

S O LI O 
magazi n de modă şi pălării Mă
nuşi de piele, gambete, fulare 
de matase şi lână. cămăşi băr
băteşti de cQnfecţiune ireproşabilă, 
cu preţurile cele mai moderate. 
Adresa: .SOLID" CaEă de Pălă

rii Arad, Bul. Reg. Ferd. 21. 

Nu se ştie 
Un cerşetor nenorocit în etate de 

30 ani şade la un colţ de stradă şi 
imploră mila trecătorilor. Imediat ce 
se apropie de el cineva incepe să 
tremure. . 

Zilele trecute o simpatică. doamnă 
văzându-l cum tremură il întreabă. 

- Dece tremuri? 
- Am rămas cu ticu} ăsta din 

răsboi. 
- Bine, pe front inţeleg că ţi a 

fost frică de gloanţe, dar de mine 
de ce tremuri? Eu sunt tun? 

- Nu se ştie dacă. nu eşti mai 
tare ca tunul, stimată doamnă,
răspunse cerşetorul. 

Cele mai potrivite cadouri de cri-I 
dun. Pieptene, tervidi de mankure, 
prarlumuri fi articole de cosmetici 
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