
B1bl1(lte.~ Palatului Cultural. 
ARA., 

"o. V. 1\lr. 19~. ~4 lan. 19.'17. -

eroică 

!roic, in slujba Lui Christ, Ionel 
şi Vasile Marin. şi-au jertfit 
pe pământul latin al !nde .. 

UNIRII 
Spanii. 

Doi luceferi In haosul ce~a sti~ 
tineretul de după razboi. 

principala de directiva nar 
II\lLl'iI.U~''''-~. rar intălnita, dar feri

imbinare de doctrină şi ac
iată ce-au fost morţii pe 
plânge astazi un neam in-

Jertfa lor: simbolul fraternitatii 
din lumea intreagă, trans-

de sâr ge care leagă - indi
- viitorul Spaniei naţia
de cel al nostru. 

Spania este astazi arena de 
între două concepţii sociale 

deosebite. Nu se 
~ acolo guvernamentalii cu 
~mâtiţii, nu se luptă oamenÎl· 
I~ Largo Caballero cu cei ai ge ... 
wralului Franco. 
! Lupta se dă Intre creştinism şi 
~ul a toate distrugător. 
,Ionel Moţa ,i Vasile Marin au 
Ikerlr. peste mări şi ţări, - ca 
~ cruciaţii de odinioară - in 
~jha creştinismului pândit din, 
!re oolosul răsări te an, de comu# 
iim. 
: Jertfa lor este sublimă. O nouă 
~ nespus de dureroasă in is
tria atât de minunată. a eroismUr 
~ latin. 
,Pentru noi, jertfa neasemuitâ 
late8tor doi titani ai tineretului 
~onalist, va rămâne o pildă 
t de confundare până la jertfa 
I line, cu idealul care i·a în
tfleţit 
"iata- lor a fost un lanţ n~ 
lryit de jertfe şi renunţări, ce~au 
duminat prin tragicul lor sfârşit. 
1ineri, viguroşi, talentaţi, dru
II! spre gloria ce~o dărueşte cu 
tita splendidă desinvoltură falsa 
tlnOttaţie şi demagogia ticăloasă, 
IU fi fost deschis. Şi ar fi fost 
ICeritori şi acolo. 
Conştiinţa i-a împiedecat să 
lIce pe-acest drum. Au preferat 
lea spinoasă a luptei pentru 
Irerile neamului românesc, cu
gpit de venetici. Şi'n rândurile 
leretului - fermentul viu al na
~ului adevărat - au fost 
1Iltaşi. Fruntaşi între fruntaşi. 
Fie. ca jertfelor să fie sfârşitul 
rtfelor legionare şi. inceputul 
ctoriilor• 

. VLADIMIR BARBU 

In catedrale fi umiZe bisericule 
din sale aSCunse 'n văile mun· 
tiiof Incărunlili de zăpadd, SI ri
di~el dangat de clopot spre Ce
riuli, vestmd ;n glas metalic ani
versalea UnirIi Princzpatfilor, -
primul şi cel mai Îns( mnat pas 
intru naşterea unet Românii. mare 
şi putermcă. 

Primei uniri s' au urmat altele şi 
noi suntem, apro'1pe toţi, cuprinşi 
int'e hotarele tării pe care stră
moşii noştri au visat O şi pentru 
care ,i-au vărsat sângele. 

ZUla aceasta: 24 lanuarit, nu 
trebue să fie numai sărbatorlM de 

noi - banali beneficiari ai unOf 
jertfe Clnterioare. Ea trebue Să fie 
un comafldament: sa Jacem fi u
nirea sufletească. Ilnire uItulă fJârul 
acum de cei cari o puteau luce, 
- daca nu se gândeau la altceva 
şi dacd nu erau "reocupali de a/It 
intert se mai marunte, dar mai su· 
niltoa'e 

poporul. masa - talpa tdrU
cu sufietlll incdrcat de lozincil, 
oratorilor de bâlciu, aruncate fn 
noianul companiIlor electorale t,· 
au bântuit deJa 19/8 Incoace, a 
lost lmpit'decat sa vadă clar, - omul 
dela noi a lost tmpiedeca' sel Sti 

Incălzirea cu. • • 

apropie cu sufletul turat de }ra
lele dfl dincolo. Şi astlel am ra
maS fără suprema unire: cea. su, 
fLetească. 

A trebuit Jertfa durgro·asdl· CI 
neuitatilor Iond Mota şi Vag/lI 
Marin. pentru Q demonstra că sa" 
fletul româfleSC fl pretutindeni la 
fel: în toat. colfllrile tăra .' aII 
inălţat rugi fierbinli pentru odjhna 
sufletelor 101 şi Pentru mângă/erea 
celor pe cari jertfa lor i-a îndoltat._ 

• o' Câ"d unirea sufleteascd va 
fi pe deplin lealizată, ziua Unirii 
Principatelor, .. a fi mai străIucit4 
decât oricând I 

• • aSpirine 
- lucA o lature a vieţii funcţionarilol' -

Ingâmfarea şi luxul nemăsurat, nU:-;!1D sfert kgr. pâine. Total: 6-7 lei. 
este apanajul tuturor funcţionanlor· .jeftJeidem. Marţi, Joi şi Duminică, 
publici. Categoriile de funcţionari der îşi pt!rmite şi el mâncare ulda, la 
scrise în reportajele anterioare for~ restaurantele îndepărtate şi clici ief· 
mează regula. Sunt şi categorii uri tine. 
fac escepţie, - lucru care trebuie să Economia aceasta exagerată, dacă 
bucure pe oricine. Sunt funcţionari vreţi, este făcută numai pentru ca 
modeşti, cinstiţi, cari preferă să su~ leafa să ajungă până ce statul bine· 
fere anumite lipsuri din caUZa sala, voeşte să dea pe cea din luna ur
rului mic ce~l primesc, dar nu se mătoare. 
ating de banul statului şi nici nu se E iarnă acum. Frig, nu prea esce 
milogesc în faţa celor eu treburi prin siv, dar destul ca qmul să nu poată 
birourile administraţiilor publice. sta in umera fâră foc. Inainte cu 

Aceşti funcţionari, maî numeroşi câţiva ani, vedeam obişnuit, funcţio
decât se crede in deobşte, se ascund, nan de aceştia, cari în orele libere. 
trec prin aproprierea noastră cât mai pentru a nu sta in frig, se duceau 
lin, fără a produce nici un sgomot, la poştă, unde rămâneau ore întregi 
mCi o vâlvă şi astfel se explică de prin coridoarele încălzite. Dar nu 
ce nu·i vede şi nu-i cunoaşte ni- numai coridoarele poştei formau re~ 
meni. fugiul acestor oameni. In alt loc far 

Noi am cunoscut vreo câţiva, dar vorizat de oamenii săraci, sunt sălile 
n'am putea spune că ştim cum tră
iesc dintr'un salar de... 1900-2200 
lei ce·l primesc lunar şi neregulat! 

Din observaţi unile culese dela unul 
şi dela aftul, vom încerca să redăm 
un tip generalizat standardizat de a· 
semenea funcţionar. 

Dimineaţa se scoală in camera re~ 
ce. In doui timp şi trei mişcări -
energice, gimnastice - e îmbrăcat. 
Drept gustare de dimineaţă, un pahar 
cu apa rece. (Ce igienic! - vor 
esclama cei cărora li se aduce gus~ 
tarea la pat, in camera caldă! -
Drumul spre birou, - lung cât o zi 
de post in timp de vară Locueşte 
departe, deoarece camera e mai ef 
tina... La birou, drept recompensă 
pentru că n'a intârziat, îşi permite 
o jumatate de ţigară. - cealaltă ţi. 
nând locul gustării dela orele 10, ca 
să nu fie mai prejos de colegii săi 
car se'ndoap.i cu comuri sărate sau 
cu sasaia ... 

La amiazi, pleac.ă şi el odati cu 
toată lumea la... mal!la .. Adică la ma~ 
si e un fel de a vorbi, căci Luni, 
Mercuri. Vineri şi Sâmbătă, prân'" 
ze,te rece ~ 100-150 gr. mezeluri şi 

.,.,. t$ .-=:4** 

D. Vaida şi, •• KoL .. ! 
Se zice că d Vaida a vizitat pe 

toţi şefii de partide din opoziţie 
sondănd terenul pentru posibilitatea 
unui guvern de concentrare. 

Kohn ii spuse lui Siebenl1och: 
- Nevasta ta e o femeie frumoasă 

inteligentă şi inainte de toate cinstiti. 
- De unde ştii? 
- Uite, iţi spun sincer, i~am fă, 

găduit un milin de lei s.i vină cu 
mine la Constanta şi n'a primit. 

- .Aşa?! Nu ştiam pentruce mi 
in treabă nevasta de trei zile mereu: 
Spune mi ce om e prietenul tău 
Kohn, e om de incredere, poţi să. te 
bazezi pe promisiunile lui? (R. N.( 

Dece ... 
O cucoană. sotie de politician 

român arădan, foloseşte~ in rapor
turile pe cari le are cu o altă ro· 
mâncă, limba maghiară in scrisori? 
Dece şi fn scrisori? Dece atâta in~ 
conştientă la o cucoană care se 
pretinde romântâ 1 

de aşteptare ale gărHor. Şi acum. de 
atâU::ii ori ni e dat.să vedem in gară 
oameni cari nu călătoresc, ci doar 
se'ncă.lzesc lângă masive le sobe dia 
sala de aşteptare!... 

Astea peste zi. Dar seara? 
- Seara - ne mărturisea unul -

in timpul celui mai crâncen ger, am 
făcut eu focul de câteva ori. dar era 
numai lângă $obă. Lângă pat nici ma 
se simţea că i foc in cameră. Şi a· 
tunei mi-am zis că n'are nici un. 
rost să-mi cheltui banii pe lemne. 
Ca totuşi să-mi fie cald, am cum
părat nÎşte ... aspirine. Luam una pc 
stradă, iar pe când ajungeam În ca, 
meră îşi face efectul. încât frigul diD 
cameră-mi facea aproape bine ... 
mi desbrăc.tm şi un moment mai 
târziu eram cukad ... 

Frumoui soartă>! 
...... 4.W* 

A.şa-i IreLue r 
Un provincia], se plângea dupA 

ce reprezentatia companiei "Alham-
bra"" se sfârşi se: . 

- De distrat m'am distrat. dar 
ce mă fac acuma: ca să pot veni 
la .. Alhambra"" am refuzat "Bravo t"" 
şi·acum am rămas un an intreg 
fără distractie ! ..• 

Noi, ce să spunem; Aşa-i trebue! 

Dar :anăşlile 9' 

O dispozitie B ministerului edu
catiei· nationale prevede, ci dela 1. 
Februarie toate ,colile secundare 
vor COnsaCra ziua de Joi ,eziibrUof 
străjereşll, cercetiişe," şi Instructiel 
premUitllre. 

De asemeni, fI,troducerea orelor 
de tir (tragere Cu arma) In cursul 
superior al şcolilor. 

Toate aceste sunt fo·arle bune, 
Insi mal lipseşte ceva: mesca de 
gaze ,1 Instructiunile aferente. 

~------------~----------------. 
/ 
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Şeitin 

Am vreit ~ă ştim care este acel 
domn, îovJt~tor român, din Şeltin. 
de pe Jâng,j, "gradmij:! de copii
platit de stdtul român, care cu oea·· 
zia cO'ectci făcute a:o;o, pentru edi
ficarea b\st'riciî din co!or.ia româ· 
neasci1. Şofronea, ind:goat pentru 
mOkSY1re, c;;>râ:1du+s<'. bin,'ntdc:5, 
să comdbue $i Dsa cu câ t şi ce 
poate, a bru<;rat pe co:e::-tol'i zkând: 
.. pe timpul Uflgllrllor, dracu a mat 
vdzut atâta cerşttorie pen!rll bise
,iet ,. Te intrebam, domnule invă~ 
tator, ce >ii voît să spuni cu tlCf

ash tăranilor colictori din Şo!ro
ne:] •... ori ai voit să·i insut,eteşH 
pentru România·Mar~~? S:m sa-i 
mâng3i. că nu pot ajJ.tng~ - d:la 
infiintarea coloniei - r,ici azi, h o 
cât ele mod,=sta bisericuta unde S3-Ş; 
poată CTI;şl! copili in fri:a di' Dllm~ 
nezeu şi iub:rea de neam $\ t~ra?! .. 
Sau ai vrut sa le spuni, că sub std
pânlrea Ungureascd a fost ratu?!. •. 
Am vrea 53 ştim, cu alât ffi.oJl vâr· 
fOSt ca slcvacii din Nadlac pe il 
cari au co'ectat aceia, nici unUL nu 
s'a gzsit s2·i bru"Jhcze cu a~Hel d~ 
cuvintf!... Dta Român ! ... Nu ştim 
daca mai eşti şi ortodox?! 

\Jin o •• nişan. 10 Lei kgr., pa.Pricaş de viţel 4 Lei, mâncari maÎ I 
eftine !T'D 1 B · la _ It:~ e sia 'l. r anI u u. «: •• r esli, 

, , 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

luăn Nojiţă scrie: stUf 

Tarie md m, SUI 
io când văd ade! 
mini care nu ca 
mdsurat nările "~Vă 
to1şfOCU Sd vada al 
(ât îs ge IUl/gi 'es I 
dara sa vada ~ Ali 
şie fiei gi repe 
şîl pot baga. 'ă n 

_m =r e 

Nădtac 

- Hop! Le-a şi sărit unor cu-
coane şi comf~ muşt,:·:l'u!, de când 

. CU_ SCflsorl1 ~ anonime, la cari 
na-am ref"rit numarul trecut! In 
ele s.:riau că V:Jf_ contiI4Ul cu a!~ 

Şicula 

Nu ştiu cum o fii cu ungurii din 
alte părt!, dar cei dela noi sunt c~m 
curioşi ~ În lighianu\ În care se spală 
pe bot, în 8ce1a frământă şi cozo· 
n3cii. iar in oala in care fierb 
mân~ar(>. dacii oal8 e mai mtHe 
fierb câteodată, şi rufele murdare:!! 

Hălmaglu 

- Cineva din Tisa "domn" cum îşi 
spune singur, se laudă, - cui vrea 
sa·1 creadă şi asculte - că el e mare 
amăgitor de femei. 

Că. o fi "mare amăgitor" de fe, 
mei, credem noi. dar credem şi a 
ceia că nu·i departe vremea când 
l·om vedea iarăş fugit la Arad de. 
frica jandarmilor! 

- Tăbâcarul nostru din Hălmăgel 
este foarte fericit, deoarece soacra-sa 
i-a promis că. 1 va vizita cât mai rar, 
poate chi,u niciodatâ de acum in
nainte! 

- Se vorbeşte prin Hilmăgel ca 
o oarecare ţaţă, vorbeşte de rau pe 
fratele Iovu spunând verzi şi uscate 
unei fete pe care acesta o simpati
zează. Da gurile rele mai spun ca 
ţaţa vorbeşte atâtea cu speranţa ca 
lovu va fi părăsit de fată ! ... 

tele. dJf pânâ azi nu au îndl'aznit. Baia de Criş 
După cum b3.nuim, nici nu vor mai 
continua. Noi n'am dst nid un Un cântăreţ unit ce cânta în Haut, 
nume, dar ştim cine se simt cu_ nefiind multumit cu atâta, a inceput 
căciula pe muscă! S'au dJt de gOlI să fluere şi din buze, dar in biserică. 
Tinem sa prec:z;!!m ca, nu avem Noroc că a fost acolo popa şi l-a 
nlm;'; cu a1we!c şi a'~ei C~ s~ -::.imt, .. ~o-prit L~_~~~._ - - ~-~-- ~ ,. 

- Cici o duduiţă ce şi-a făcut . deci - cu toate ca ne pJ5lrăm la 1 d-
'pentm noi informoţiunile _ să nu şcoa a Ara , din 18.000 lei s'a 

ales numai cu un palton. De, ce să i 
le fie frb.ă de! divulgarea numelor 1 faci, asa.i când lucrează şi ceamid. 
le repdăm însă sa-Si vadâ de 
treabă şi să !a5t>. poveştile îanta5- şi cea mare! 
tice, inchegate în jurul nostru. pen- - Rea-i lumea domnule! - Auzi 
trucă. odată a vazut tiganuL_ raiul! numai ce,au scornit: că doua cu-

coane s'au dus tocmai bine până la 
- Onofer-popa pocăiliIor dintre Rîşca să se'mbete. Tare ni se pare 

vH - se laudă că, dEşi dat ",fară că nU:l adevărat! 
din popÎe, din casa Adunării tot 
nu-} pot expedia, pentrucă el a da t - O mulţime de domni sunt în 
banii pe ei!. Ast:=.! şi pentru fap:ul doliu din cauza descomplectări per-
ă 1 T f ,sona1ului dela hotel. Alţii spun ci C ,e cu erfsca, ac ce vreau .. __ d 1 

tot in cauza asta mai mu ţi şogori 
- Hei, Mik~oş, Mikloş, da' rău f 

ai mai ajuns ?1_ Până şi baei Ilie ar fi ost pe punctul de a şi sparge 
• Ş<..ndor îţi I"ce morala_ Aşa se'n- capetele. 
tâmplă, când in. loc sa-ti bei da
tOfia. umbli du!jă.,....b~gyi muierf ş.til_ 
Ti·am spus-o noi· - de vre'o 4 ani
să te la<Ji de prostii, dar nu ne·ai 
ascultat! VEZi, unde ai ajuns ?!_ 

- Şogore, nu te_mânia. pe noi 
peptru cele scrise saptâmâna tre
cută! Ştim noi că eşti uşa de_ 
biserică (slovacă), însă am vrut să 
glumim putin pe socoteala ta-_ 

Mai ş\iarn că în viata ta n'ai fost, 
in casa aceia şi ca nici nu cunoşti 
pe proprietară!_ 

Brad 
- Exemplarul din loc botezat 

,,Liliac de seară" in lipsă de altă 
ocupatfune. s'a apuca' să curete pe. 
retu caselor de placate, afişe, ma' 
nifeste, etc· Este aceasta o ocupa~ 
flune. dar ea cade'n grija servi-

Flriteaz 
Glume proaste şti~ face oncme. 

insa ceiace s'a facut la noi. întrecI.:! 
orice margini: Nu de mult s'a ţi
nut o se! bue. şi la aceasta s~r
bare, un gogist a venit cu o du' 
migeană de viD. Unul. însă, care 
observase mişcarea, i-a golit damI
geana de vin. punând în 10: o so· 
lutle destul de tare de hiperman
g:mat ••• 

Ce s'a 'ntâmplat. când gogistu
lui fiindu-i sete s'a dus la dilU:\j

geana să bea. - î}i poate închipui 
oricine! 
ţ t. t .n $4~;"_· 

Balul juri}tilor români din Arad~ 
la 13 februarie, orele 10 seara la 
Bulevard! 

Cuditirea z~pezii 
f 

\ Apzrillvul de zăp ldă căzut zllele 
trecute şi stropit de p!oaie. a făcut 
ca trotuarele sa se tr,?,nsfarme în 
minuscule arene de patinaj. Inaintea 
re;or mai multe case, t~oTUarele au 
fost curatite de zapad3 Îr,g!viata. 
Am rem.,rC3.t însa un lucru: n'au 
fost CUfc' tite dinaintea onor admi. 
nistrarii publice cu servitori mu:ti. 

... A::i:'asta ne hce să dam d,ep
t:>tt' celui care şpunel c:i'n Ţara 
Românească cei mai n1ilri bJeri 
s:mt s~rv.torii 3utodtâtior pub:ice I 

.•. de stradi1 

L~ serata de Sâmbltl seara a 
"Goriel" trebuie să participe t'J!i 
românii. chiar d~că n'2u prim:t in
vita tii: ori cum, vor fi bine pri~ 

mit!. Lucrul e uşor p:nlrucă nu e 
im~)t1să nici un L~! de ţinuta: 
vine omUl cu ce POclt F , cu h~inele 
de b'ro1l ~':l! de c'r, d" ! 

ÎflCU t",ml1a ge aşeia mam rn' ea 
rot iarii. cd on abliegat gt Q Ş g • 
o băgot pârd in ca 'a tarli pă d per: 
nU doclor şei prelsect. 10 Cu II! 512 
cea me şie ploasfă gi tăran fl11i 
"rtşep şe are ob'egelttt Cu do De 
prefectu câ doară domni îs Q , :1' I 

dot. Nişi unu nui mai malie do P~r: 
gecât ş(l'MlaJt Poace nUma Ca n , 
domn'j ab'egal îi şiud,1 că iei i ur 
no fost prefect, cd doard lu d 
nu preftect nu i #'ldă pa do: cari 
ablegat că domnu prefect O câlU 
şÎ (lbltgtltşî ş;ie cd ablegotiad Cor 
ce (ini gi ie no pot mâ'lca cu, giUD 
gura ca pă on blid gi pisal inse 
lapce acru. Apu aşe fnire noi A 
zî$d lu domnu ableg 1t naTe il 'me 
fi şi':dă căl tifiăr şi arie vr că il 
gi amu (nainc,:! sd fie prief2c1, 
dIJTâ nime nul mâna cu zb 
I!in napoi să ogiangă mai 

r-~~s~~~~3::rc~~:, l~~u~~ I U L I U ;~;' 
moar.i etc. şi de foc se aOa la firma 'rilor 

1 
r~m<,rc~nnt ej. jemnt~ Arad, Piaţa Ştefan cel Mare lângă şi·~ 
DIrecţIa CFR. Preţuri rt>du<;e. Incercati ŞI va veti conVinge, tXclst~ 

domrz marie şr bogat 

TeleCon .1:110. _ _ U 
...... • ..v. 42 4& """" --~~..., 2 pel 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD 
mp ( 
. , af, 

Nr. 106/1931 

ald 
fâ,Ui 

Se aduce la cunoştlnta celor interesaţi, că Prim' , -, 
municipiului Arad, - l.l pr 

'!lPro 
In ziua de 12 Februarie 1937, ora 9 Q. m. j fa 

va tine licitaţiune publică ora:ă pe~tru vânzare a in ObOlul , ( 
vite a 2 mânz! in etate de 2 ani, proprietatea municipiului AI .~~ : 

Ucltat1unea se va ţine in conformjtat~~ cu Art. 88-1 j'/illt 

din Lfgea contabilităţii publice şi normele În vigoare. P:~tl 
Preţul admalelor scoase In vânzare se va achita fme ~~d 

in mâinile ComIsiuneJ de licitatii. C 
Arad, la 19 Ianuarie 1937, 

Gurahonţ 

Un domn dda noi. care ocupă 
un loc destui de inalt într'un ser
viciu al statului se hrăneşte cu ..• 
hrana ce i-o serveşte oHciosul să
rindărean "Dimineata*. Credem. că 
in afară da această oficina comu
nista, mal sunt şi alte ziare, ziare 
cari apar in româneşte, - numai 
dacă domnului respectiv de aia-f 
piacp.ce să facem? Să căutăm şi 
coi ce dsale nu-i place 1 .•• 

Poşta redacţiei 

B. 10. Primit scrisoarea. Timite 
fotografia. dar cu condiţia sa te ţini 
de vorbă. Aşteptăm material. . 

Igrlş 
.Wm 

- In comuna noastră au rt Ispe 
timpun!~ revolutiei comuniste lIn 
1918! De mai bine de 3 a G 
fura. - ca în codru - tot fe:' I 
hoară. dună, perine, carnE:', un: 
elC. iară să fie descoperit ci 
Pat, se poate una ca asta?-

Chiar aproape de Primărie, 
spart cu securile - de njşt~ bl 

ordinari - în mai multe rân 
ft:restriJe omului. Olmer,jj de eatr 
vorb~:;c că ferestrile diui Ch: in B 
s'au spart pfnlru_ .,Bravo!' 
rog, să admltem! Ddr, cel' 
furturi şi por.:ării şâvârşile, Abor 
pentru "Bravo!- au fost 1_ 

ciului de curatenie publică şi nici· !I._· ... ·.tt.~ ...... · ................... , ........... .-...... # ............. , ... _ ...... s .. _ISIW ....... _ss ...... _.I_ ...... 7J .......... __ 
de cum nu e de demnitatea unei Il O MA Nil 

Să fie asa de iscusiti aceşri 
tncât să no poată fi prinşi de 
mem? Sau, cei ce sunt cocor 
conducerea destine lor comunei 

domnişoare. Produsele Brânzătiei româneşti 
- O capră neagră de pe lângă ,,4 ROMAT" 

moară, vorbeşte cam multe despre .t'S.. 
trecutul unor biiieli Capra Insă uită Bunt unicele in România premiate la toate expoziţiile cu medalia de aur. 
1;In lucru: băie1li orice ar tace, tol Consumaţi specialităţile noastre, ca vestitul ROQL"EFORT 
biletl riimân, până când capra nu 114 Kg. dela 25 la 62 Lei, Caşcaval de {'ARMA dela Lei 25. Caşcaval Grecesc 
mai odatii e .•• capră mare. A doua dela 20 Lei, Telemea de toamnă dela 12. Păstrami de gâscă dela 25 Lei, Lip.-
oarii nu se mal întâlneşte cu 8Ş8 tau de. iarnă dela 13 Lei II. Kgr. Şi multe alte specialităţi. găsiţi la detail cu 
ceva I preţunle de angro, ~.l\.tlOM" TU Ind. "Ii.n. Arad, Calea Banatului Nr. 3 ,. •. $"'''~ b' AL AI" ... .., r.tu .. n 

oameni slabi? _ 
_ Nu cred autorită1ile Supe' 

că, in cazul de mai sus, se i . 
o schimbare radicală a actualei a 111 
ducerl, cu una energică şi .... 
special - să nu fie părtinii 

pentru a putea fi prinşi aceşt 
riculoşi hoti. scăpând com 
teroarea unui nebun 1_ 
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• I stut' şi atitudini Altă dată ŞI acum • • .. AI auzit că ••. 
". Ia Rădeşti s'a ales protopop 

No. 1 ? Sun! gesturi reci, glaciale, ges
adesea seci. adesea. de}icve~· 

cari te fac să s! m ti fIOri. 
<Vă de aceste gesturi. îndaratul 

ascunde o inimă indIferenta 
'es răutăcioasă. 
Ali văzut că. gesturile unifor

repetate cu o exasperanta plic
lă nU sunt delOc atrăgătoare. 
dea repBtându-se CU monotonie 
Ş gest produce cascat, şi in
persoanei care·J face. o in te li· 
slabi. nu prea scâparăloare. 

fl1 tinată. 
Gesturile variate nu sunf ne
:1', d<lcă nu se face ex:es cu 
Persoane!e care-şi modIfică 
tl atitudinea - în gesturi -

un spirit deştept, poate putin 
mobil, chiar VOIU, şmecher. 
care ştie să ia:;ă d:n orice 
câlurâ. 
Contrar gesturilor gravf, sunt 
giumele. A glumi, a râde me-
înseamnă a nu lua nimic in 

. Aţi avut de a face de sigur 
'meni giumeti. neserioşi, cari 
ctâ incontinuu, veşnic multumiti 
I însişi; oare nu au dreptate? 
Sunt persoane cari întrt buln

; morE:U gesturi grave. parcă 
tne mereu panfgirlce, sau ar 
. 'mânta pe cineva. Sunt per-
1, grave. da fapt, cari luturor 
"rilor le dau o importantă prea 
eşi·şi Îl1chpue că pe pamânt 
txisfă decât tragedii. 

Cu sigurantă ati ob3ervat că 
'/ persoane au gesturi uşoare 
ump ce aJţd gesticuleaza cu stân

'1 afcctdti. Prima categorie este 
i, sincera, pe când cei din ur .. 
s~nt timizi, or prefăcu ti. 

unică bancară 
. J Idcut Banca 'n drum. 

le /dcut-o de ne blil1 •• 
'~' i-o cu socoată. 
Ij prinda lumea toată, 
'$rumute Şi S'o-rj-te 
'j la procente multe .. , 

Omule .• val, omule, vai! 
n'a platit Iniertse 

Md de tril ori zece •.. 
l·tiut cd ce e lumea, 
pentru ce-i COnVel'SlUnea, 
nici proces de vânzare 
:1 când n'au dat parale .. 

Omule .•. val. omule. vi)i! 
. focul d torie. 
e'ml mânca casa mie ... 
-Vtm o lege noud, 
jtim p,ocinte noua 

[

Especta deloc fraţii, 
1/11 de lleualt ..• 

Omule ... vai. omule, val J 
I loni,ă Dăto .. a,u 

Ne propunem ca alaturi de alle 
inova/lUni, pe care desigur, cWtorii 
le-au apreciat la ju~ta lor valoare, 
sd introducem ,u(mea aceasta, care 
va apare În I ecare sâptamând. con~ 
ţinând doad Intâmpldrl catacteris
tice. Una din tlecut, şi una de acum. 
Nu anticipăm asupra laptelol şl 
întâmplărlior pe carlle vom publica. 
CItlfoml vor vedea şi aprecia. 

O rl1gdrninte avem insa: acel 
dintre plle/en;l nO'$tri cart pastreaza 
in amlnt:rea lor Intâmp/dlt caracte
ristice din trecutul Aradului, din 
mjlocul luptel:)r nationale şi cultu
rale ce s'au purtat aid, - sa ni It 
comunice sau sd ne Qvlztze pentru 
a· i v zifa noi. 

Aceste spuse, să pornim la 
dIurn: 

N' a'VeRl. neveste 

Pe timpul când fericitul episcop 
Ignalie Popp conducea eparhia Ara· 
dulul, 8 venit la reşedif11ă un siHeM 
din Pociovellşte - selul nalal al 
episcopului. A fosl primit cu dra· 
gostea şi buncfafea carocteristiC8 a 
fericitului episcop. 
Dupăce cOJlsăfeanul epj)copului 

a povesiif JloutăttJe şi necazurile din 
saf. 8 desfăcu' desagli şi scolând 
din ei diferite lucruri~ se 6dres8 
episcopului: 

- Iacă, prea sfintite, y'am adus 
nişte brânză de pe la noi, că ştiu 
C8 pe aici prin Arad nu găf;iU . . • 
Să ,ă mai indulcili şi cu mâncari 
de pe 18 noi . . . ŞI iacă. am mai 
adus şi nişte şterguri (prosoape) 
pentru doamna •.• 

- De ce vorbeşti eşit. că pocă~ 
tueşU - răspunse erarhul - nu şti 
că noi episcopii rIU avem sloboză
nie < ii ne in· urăm 1 

SăJeanul rămllse un mom€ul uluit 
şi cu gura cescotă de mirare, apoi 
intrebă: 

- Bine. . da.. da... atunci epfs· 
copii Cum sa Înmullesc 1. 

Sc:::LbnLarea la fată 

Drogosfea. eterna poveste. Anul 
trecut un tânăr făcea curie unei fete. 
Serios Deşi Unarul. in afară de 
licenla in drept şi o cumintenie rară. 
nu mai avea aJtce,1'I - poate o 
biată sI Jbâ de stagiar plătit cu 
Yre·o 6 -800 Iei lunar - 8 cerut 
mâna fetei pe care o iubea şi care 1 
raspundea in parte 10 dragostea lui. 

Refuzat n'a fosl tinărul. dar amâ· 
nat pe motivul că n'are o situatie 
materială corespuJlsătoare deşi fata 
prin zestre8 ce-o aducea n' casnicie, 
il putea pune pe roate. 

A trecut o săptămân~, 8U 'recut 

~::::::::: : ::::::: :::::::::: :::::: :::::::: ::::: ::: :::::::: :::::::::::::::: :::::::: ::::::::::::::::. 
vlagiunea Teatrului Românesc Permanent al Aradului. 
~cesiunea Asociaţiei Ziaristilor şi Publiciştilor Români din Arad} 

.. .. .. .. 
:: •• :: 
:: 

OMINECA 24 şi LUNI 25 IANUARIE orele 8 precis :: 

r~~c~:~~~~~~ Muşcata din fereastră I 
r reprezen~a de d. Victor Ion Popa ~ 
(Aboname nte Sena A) (Abonamente Seria B.) ii 
I ' Bilete la casa teatrului g 
~:::,:::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::-

două, situatîa nu se sehimbase. ŞI 
odetă fata fiind într'o societate îm. 
preună cu parin1i1 ei, a fost intre· 
bată ce face cu pretendentul 18 
mâna ei. Răspunsul ti fost: 

- Ce să mă mărit cu 'n .doftin
garII de stagief r .. , 

- Sigur. a complectat 'atăl ei, 
ni se pare - fala mea nu e pentru 
muriforli de foame ! ... 

A trecut asta şi a dat Dumnezeu 
c.~ tinărul să fie numit într'o sJujbă 
la sta'. unde până la eşirea la pen· 
sie, salarnl ii poate fi mărit până 
la vreo 8000 Lei lunar. 

•. .Imediat, din partea fete' şi a 
parintilor ei a inceput goana după 
tinărul nostru, pe care·l cam negU
jaseră inainte de 8 fj numit şl. •• 
căsătoria va avea loc in curând. 

Fiecare colaborator răspun
de pentru cele ce scrie. 

.- la Rădeşti cantorul s'a bar. 
b:erit in ziua de Craciun? 

•• , Unii rădeşteni scuipă şi pe 
urmă.o. Ung? 

"'. Ia târg la Almaş s'a vândut 
'O ... capră şută ? 

••. almaşenii nu mai cumpără ni
mic dela jidmi? 

,.. Primarul şi sub primarul din 
Rădeşti se inteleg foarte bine Ia 
un paharel de rachiu? 

Mine 
Tot la rummy PăIăvrăgescu con

ducea la ·puncte. 
- Măi. îl apo~tTofeazâ un chl· 

bit, cu punctde pe c:ari le ai poti 
sa·ti cumperi 'O mină de aur. 

- Las' câ vezi dumneata ce mină 
lace el la socoteala! lămuri un alt 
chIbit· 

~ ............................................................... iII······················ ............... ·· .. ···na ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ........ .itsc 

i~· FRANCISC GART • .1ER . ~ 
~ a 
ii scolptop ,i timplar. (;xecufâ tot felul de mobile, 15 
:: vitrine, lucru de Wldlre şi tâmplărie. eftin şi prompt ii 
~~ Arad, Strada 29 Decemvrie _o. 8. ~i 
~ ..................................................................................... :-IC·=C········ ~ ~........................................................................................ ..... ••• :ta 

"PuşcărJaşul" 
- Vai domnul ăla de colo? 
- Dd. 
- E condamnat să stea la puş· 

cărie pe VIaţă. 
-? 
- E d Bozgan, directorul perâ-

tenciaru u!. 

Rezon ul crlzel 
, 

Ziarele vorbesc despre o apro
piata criză. foarte bine. N'au decât. 
Dar ele discuta succesiunea. Asta·j 
prea mUlt ••• 

In cursul războiului Impăratul 
W!lh~!m ~·a întrebdt pe rabinul d-=Ja 
Mi..,lnltze (ând se termină razbOIUl? 

Rabmerul o raspuns: 
- Cina spune nu şTIe. Cine ştie 

nu spune ..• 
(R N.) 

Ghimpi 
Unui cartofor 

Te tot lauzi cd jaci carte 
insd fU f1U vdd de lac. 
Căci pe cât ştiu fU. al parte 
Doar de cdrtile de •• jod 

Redactorului spor
tiv dda .Ştirea-

Mereu, mereu - aşa lie Jlrea 
AteTl!1 pe cdi şi pe bazaU 
Eşti oare "ziarist" la "Ştirea
Sau numai Jneiner df ... asfalt? 

Mie 

Am spus odată cd am daTul 
De-a măsura filea la oameni. 
Dar, unul dintre oameni 
A zis: • Ştiu, cu.. paharul 1. •• 

myo 

Scăpare din vedere 
[n toate ziarele IocalE'~ org:miza

forii de baluri. serate şi cealUrÎ 
anunfj datele la cari au loc petre
cerile ce te fac. Dar peste tot se 
spune că intrarea e admisa nu ma 
cu invitatii. 

Este o inadve:rter.tă: dacă Întra
rea se face numai cu invitatU. 
atunci n'are rost publicitate;:!. iar 
dacă se face publicttaie, iny.tariie 
sunt inutile • 

Situatia tn bile clairficată pentru 
că sunt şi de aceia cari bu:uros 
ar merg~ la balurile orgmizate de 
reun'umle şi asociaţiile romaneşti, 
dar n'o fac pentru ca n'au primit 
invitat:i şi H· e teamă sa meargă 
fără ele. pentru a nu avea neplaceri. 

O Două farllDade la 
Arad. 

S 'a deschis pe ziua de 20 lanu. 
arie a. c farmacia Dlui Dr. I. N. 
Dick. şef de lucrliri la Universitatea 
din Bucureşti. care a obllnut această 
concesie pe baz., unui concurs. la 
care a reuşii primul. Farmacia se 
ofili In Str. Mărăşeşfl No. 1, coli 
cu Str. Conslstorului. in locul fos· 
Iei farnlocii Szond:r. a cărei proprie. 
Iar 8 perdut dreplul de conceslune. 
din cauza că n'8 8vut cetălenîa ro
mwii. 

Dictionar oportun 
"FeIcser=cbirurg, la figurat=;=m.1~ 

celar, .Csendelet"=TabIou despre o 
natură moartă. "Saluto, vos, Nepos, 
Romuli=Numele alor 4 comune 
româneşti din nordul Ardealului, 
prin care a călătorit împăratul Iosif 
II, stind de vorbă cu ţăranii români 
din acele părţi. Din acele ţinuturi 
este de fel şi urmaşul căpitanului (?) 

Corespondenta Redacţiei 
................................ r .................................... ~ 
I 

~ăla rie. ... cămaşă, crauată 

:alitate superioara şi pret eltin la mflnEfi 
- Coresp. Igris. - Trimite ma

terial în chestia pe care o cunoşti. 
- Nu fi frICOS şi lasa amenintarile 
măgarilor !8 o parte. -

Cavalerul din... $( itln. Mâ, 
ce ducu-i cu tine? Ti·a zburat., •. 
muza? FI bun şi reincepe, altcum 
rişti s~·t -se ocupe postul. -IRflD, mEmBRU 11f1 .. consum" ŞI bfl' "lnllESnIRffl" - Hallo Stlnnicolaul-Mrlre r Ce-' 
cu vnl? Ati adormit? Dlt!1 semne 
că existati! 

I 

l i 
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Zău? 
UJlime)e ştiri sOliite din Spania ne 

gestesc că in armatele guvernamen. 
tale eu fost găsl1 doui soldati de 
I1ctionalitafe... spaniolă. Ei 6U fost 
retraşi de pe front şi trimişi 18 dis· 
pozitia guvernului, care vrea să do
~edet'lscă, în felul acesla, că are şi 
htplători spanioli 1 

Problemă 
De un timp Încoace. se vorbeşte 

.ereu de o eventuală criză de gu. 

.ern. Şi toată lumea se'ntreabă: 
- Cine ve formi! noul guvern? 
Credem că intrebarea este 

extrem de g~ea pentru că încă nu 
ee ştie nici cine nu-l va forma l... 

SE CAUTA personal românesc, 
biletiere, oameni de serviciu, etc. 
pentru Stagiunea Teatrului Românesc 
permanent al Aradului. Amatorii se 
.,.or adresa la Teatrul Comunal. 

Bravo! 

h 

I 
S ..... Lătă seara la BULEVARD 

SeraIa Glorie. -(1912-193J:) 

Sunl i D Tila ti loti rODuÎlnU! 

D 
II 

La rummy 
Amicul nostru PăIăvrăgescu a 

'nvatat să joace rummy. ŞI s·a pa
sionat repede. Intr'o seara juca de 
mama focului. O tinea tot peste 
IOOa de puncte in timp ce toti cei
lalti erau în minu". Un SOltlC îi Ce ju· 
ta să reducă handicapul. 

Intr"un moment, când după mul
tiple combinaliuni. Palăvragescu adu 

. nase piramide şi serii în valoare de 
vreo 50 de puncte aşa "ncât să poa
tă etala, s'a hotarît la eroi eul gest 
de a ieşi pe masă ca să nu scrie 

EIW:§i*i.yaa. 

Aşa-I trebuie 
Cineva sta dus la un brutar ,1 la 

Intrebat: 
- Mai ai pâine rămasă de zilele 

trecute? 
- Da! 
- Aşa-Ii trebuie dacă ai urcat 

preturile 1 

Ăia Luni! 

Care ştie iar tabla plină. 

Avem noi o serie de abonati. că
rora le place să ne cite",sc;.l foaia 
pe gratis, parcă ar fi moşia lor 
primită. de zestre odată. cu nevasta!. .. 
Astora, ca CItitul să le cada mai 
bine, le vom trimite. zilele astea, 
nişte somatI! şi dacă nu vor plăti. 
le vom opri gazeta şl~i vom îm
procesua! 

Despre situatia din Spania cir" Când a 'nceput să scoată pietrile 
eule o muUime de svonuri şi - Cu chibitul nu s'a putut abtine să nu·1 
toată tragedia - chiar glume. lati intrebe: 
~8 din aceste glume: - Ce. te·ai hotărît să ieşi afară? 

Ba le-om mai publica şi numele 
'n toaie ca să-j cunoască lumea! 

O companie din trupele de re- - Desigur, răspunse el eroic. 
zerv8 a comunişfilor se'ndrepta - Vezi... să ru răceşti puiule .•• 
spre Madrid. Când mal aveau ca
teva sute de metri până la poarta 
capitalei, dintr'un tufiş apare un sol. 
dat rupt şi cu o înîătişare sălba
Iecă. Se repede inaintea coman
dantului şl'ncepe să spună. Şi spune 
mereu. Comandantull a ascultat cu 
cea mai mare alenl une, iar când 
Il sfârşit. S'8 intors spre soldati şi 
alnlreb81: 

- Ascultati biBefi, care dintre 
-.of stie limba spaniolă 1 

Serata. dansantă a soc. Naţionale 
de Cruce Roşie. Filiala Arad sub 
patronaiul dnei şi diui general Dra
lomirescu comandantul garnizoanei 
Arad va avea loc în ziua de 30 Ia
Auane 1937 orele 9 seara in sa10a
aele "Boulevard". 

Program 
Duminecă 24 Ianuarie, orele 5 

d. m. despărtământuJ local al.AstreiC 

organizeaza la Palatul Cultural. un 
lestival national cu următorul pro
ram: 1. Imnul' Regal - orchestra 
'prevederea". - 2. Cuvântare oca
aională tinută de Părintele florea 
COdreanu, - 3. Recitare de elevul 
Mircea Gheorghiu - 4. Dansuri na
lionale - eleuele liceului de fete, 
- 5. Recitare de Ionel Moldovan, 
- 6. Potporiu nationale - orchestra 
.Prevederea·, - 7. Recitare -
Viorica Cucu, - 8. Marsul Politiei 
- orchestra Prevederea. 

Dictatorul ••• 
OdaUi un dlctotor călătorea cu 

•• lomobilul prin tari. Era Insotit in 
eleră de şofer, numai de aghiotan
tul seu. La un moment dat, ou zA
rit o vaca Au ajuns cu automobilul 
Iangă ea. dar n'au putut trece mal 
departe pentru că vaca nu yoia si 
se umeasc8 din drum. Şoferul s' a 
elat jos din automobil încercând s'o 
gonească, dar n'a reaşit. A incer
cai şi aghiotantul, dar vaca a rămas 
şi pe mai departe nemişcată in 
mijlocul drumului. ,Atunci dictatorul 
s"a dat jos din automobil, s'a apr~ 
plot de vacă şi cu gl85 liniştii l-a zis: 

- Dă· te la o parte din calea 
IDeII. 

Vaca a Ilberl'lf imediat şoseeulI. 
I)ida'oru) S'8 urcat in automobil, 
ID1de v8zând mutrele făcute de şo~ 
fu şi aghiotant, le-a zis: 

- Ce vă mirati 1 ... Doar toete 
.obit08cele 8scullă de mine 1 

TEATRUL COMU 'lAL 
Sâmbâta, 6 Februarie, ora 8.30 precis 

flbsente nemotivate 
comedie ia 3 acte şi 6 tablouri 

In rolul principal 

Ileng (aler 
Bilete la Diecezana şi seara la casi. 

O fi criza •.• 
ac.ută, inspăîmântătoare chiar. în

să, un prefect a trimiS răspuns unuia 
dintre administratorii financiari dm 
judetul san "'că... e unu care dă 
500.000 lei să vie de administrator 
încoace ! .. ,. 

... Şi .•. nici ăI de-a vrut să vie 
n'a mai venit - c.um nici ăI de era 
să plece n'a mai plecat L. (Ee) 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD. 

Nr. 37.666/1936 

Publicafiune 
. 

Se aduce la cunoştinţa celor interesaţl,- că Primăria mu-
nicipiului Arad,-

In zIua de 11 Februarie 1937~ ora 11 Q. m. 
va ţine In biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, o nouă 
licitaţiune publică cu oferte !nchise şi sigilate. pentru inchirie
rea pe timp de 3 (trei) ani a unul local de prăvălie şi depen
dinţe, situat In palatul teatral, ocupat In prezent de firma 
Szanto şi Kom]os Arad. 

Licitaţlunea se va tine in conformitate cu Art. 88-110 
din Legea contabilltătil publice şi normele de licitaţII In vIgoare. 

Ofertantli cari vor participa la Ucitattune vor depune odată 
cu oferta (care se va inainta tn dublu exemplar) şi o garanţie 
provizorie de 5°/0 din chiria anuală oferită, in numărar ori· 
efecte garantate de Stat, iar oferta se va putea face numai In 
conformitate cu caetul de sarcini, care poate fi văzut In ca
mera No. 59 a primăriei, In orele de serviciu. 

Arad, la 19 Ianuarie 1937. 

Au sosÎI 
aparalele de radio 
cele lDai IDoderne, 
lDodel 193~, seria I 

Kapsch. Standard, Eumig, Mi~ 
nerva, Radione, Ingelen, Orion 
în mare asortiment. cu preţuri 
extrem de ieftine şi în condi~ 

Sigismund Hammer ... j tiu) Jiuni de plată. ~vantajoase, :-
y 111 rate. ExpOZIţie permanenta 

HRflD, 8ul. Regele ferdlmmd no, 27. de de radio. 

Tiparul Tipografiei .Diecezane" Institut de Arte srafice, Arad 

, 

Grafologie 
21 ani. - ClaritatE'. 

avânt. Stimulează·ti amb,tia 
turi folositoare. Nu te lâsa 
patimI. 
. Idealist. - l~tr'adevăr EŞ' 
ldeaJi5t. Uneori lnsâ tn bue 
veşti şi spre pământ, altfel 
deslluzii. fire tImida. 
nătate, Marinimie. 

Blonda de pe Valea 
Ai trimiS mattrial puţin, 
blonda. Dar ca sa nu te 
ida: sociabilă, expansiune, . 
selă, n'ar strica eventual 
seriozita te. 

SOI-H!. - Ti·ai ales bine 
dommu:. Eşti într'adevăr 
Ironic, baljocoritor, atrIbute 
te prea fac ag "eabll în 
dtale. Cată sa neutralizezi 
proprietate addă şi vei 
totul se Se himbă in bine. I 

cauza aceasta, nu-i aşa? D: 
trimite material pentru 
]ogie. (Câteva file scrise in 
timpuri). 

Boule de neige. - 1 
simt artistic, senstbilitate. 
fel de mimosă de spftă 
Sfaturi medicale nu dăm. 
Rugăm cetitorii să fie 

dare in aşteptarea 'ă~rDDnJC-'-J 
Rubrica nu prea este 
nu putem publica într'un 
număr al remrtei toale 
făcule. Le publicăm în 
în care ele sosesc la 
Repftăm încă odată că 
analiză mai detailată se 
mult material. 
anuntată. 
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lrio "Ufill 
MICKI MARINESCU 

Ita eri,.n 
losefina Bilitzki 

Valeria Faragti 

Minunatul Jazz 
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