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?i~ ul'măl'eşte atent viala noas
'J'(;ofitică, este IZbII de aspectul 
efanl şi OOl'ecum degl'adant 
19'1OMcfefJizează. In politică, al'-

PriI11ăria... dansează 
'de luptă sunl idei/Il, ÎmbI'ă

miI} haina fl'ecătoal'e a cuvin
~rmOf';, cu aceste al'me, secon
,.OJ.pe Gl'glJmente, doctrină şi 
.1 ~ie, viola politică al' tl'ebui 
1) ~ aspectul [mei academii sau 
re;; sem;naf' de sociologie, -
ri 'e{;nifie. elpgont 5; documen
~ .~5fe aşa /0 noi? lYu. 7'oată 
111 ro Gs/,.ă politică, Începând dela 
3,~a. tf'ecând pl'in centru şi 
)rtta extrema sfângă şi petul', -

&de f'afle şi onorabile escep{ii 
enţol'acfel'izoft} pl'in fiJ!ănie. 
~'{)!de idei, insulte, - În locul 

Jei, calomnii. - În locul dis
S calme. tipete, - În loc de 
06~a(t1demic. Îniul'ătul'i. - În 
D~""{Jif'it documentaf', delafiuni 
~,7~f:cal'ea adeIJăf'Ului. 101' peste 
!Iqr~6fe Iare ale viefii noaMI'!" 
l,iI~. p7anează ca nişte dictatol'; 
tl"'Ji şi atot putel'niei. pasiunea, 
1O.~;ti5m!J' şi dOl'infa de Îmho
\ d3i-Si atunci, când aceste "oa-

• dominează şi conduc tara. 
H oal'e să ne mai mipăm că 

m' În situafia În cal'e ne găsim? 
I că nu, căci situafia aceasta 
] . ÎnCUl'ajantă nu e. Dap pufini 
ri' el capi Îşi dau 6eama. 11/0-
Isilo Se entuziasmează de vio
lb ;ustificată şi nefondată, PI'O

~c l'8 de scandal, a cufărui 
e. n /0 adl'(~6a altuia şi de 
'r. ul la fel de oiolenf şi Pl'O-

de !Jăfaie a celui alocat. 
act (ah/oul şafrel de tigani 
l'ginea unui 60t, cari au În
ă se cel'fe, ial' sătEni; Îi 
şi .. gustă" bp~cfacolul. Deo

: s', esfe, că .. figănia- Dolitieie
tn~ p/ăfifă de (al'a Întl'eago, 
be;bl'fa şofl'ei de tigani, - e 
Lm~, si de,,; n,,(>f'roab;Iă . . --' 
~on.u.. 
I*a purtării funcţionarilor 
; cu publicul pe care trebue 
tlvească, sunt multe plân
'elJceia nu insistăm, ci redăm 

ă nplare autentică, petrecută 
• nlnistraţia financiară, casie-

primire. 
'i~' zintă un cetăţean şi se 
:i ză funcţionarului respectiv: 
'tr mnule, dacă eşti aşa de 

I rog sii-mi dai chitanţa, nu 
I"şt~pta că-m! pleacă;trenul.. 
~.-ml pasă mse - răspunse 

iJliltor funcţionarul - dacă 
fuul şi ţi-e grabă, i-a a-
I _ 

,~tionarul respectiv uită că 
raltntribuabili nu-şi pot ~r
j Nlui unei plimbări cu tră
J mite Cu avionul I (In ur
---$tora, nu ne-am mira dacă 

ţptul functionar l-am vedea 
pa ca pe Dabu.Fjat!) 
t ' 
/ 

- Sau_ _ _ dusu,i scotiene -
~ , 

Mărturisesc sincer, că Primăria 
Aradului ne-a obişnuit cu cele mai 
mari şi variate surprize. Când 
spre folosul cetăţenilor, când in 
dauna publicului. lnsă. trebue să 
recunoaştem - noi in primul 
rând - că surpriza ce ne-a o
ferit-o Primăria, Mercurî, 1 Apri
lie. a întrecut orice aşteptări. Dar 
să ·nu escităm curiozitatea ceti
torilor, ci să trecem la relatarea 
faptelor. 

Treburile m-au dus Mercuri 
dimineata prin câteva birouri dela 
primărie - funcţionarii cari m-au 
văzul. pot să mărturisească - şi, 
peste tOf, am observat un aer 
misterios, priviri complice, o at
mosferă de eomTllol. ' 

- Ce-i cu voi? am ~ntrebat. 
- Ce să ne? Nimic, - mi s'a 

răspuns. 
Dar răspunsul nu m-a mulţu

mit, asHel că m'am aşezat la 
pândă. 

Ora 9. Nimic. Ora 10. Nimic. 
Era să plec, dar un cunoscut m'a 
retinut spunându-mi o glumă por
coasă, veche de când lumea, dar 
pe care voia să mi·o toarne pe 
gâl ca fiind ultima creatie în 
materie de glume. Şi in tinlp ce 
cunosculul meu imi povestea. am 
văzut că, rând, pe rând, functio
nari şi funcţionare se'ndreaptă 
spre biroul dlui Văţlan. 

- Stop! mi-am zis - Acu' e 
acu J Să vedem ce caută ăştia la 
Vătian! 

Şi hai sus la Vălian., 
Stupoare 1 Era să-mi sboare to

cul din buzunar de mirarea celor 
văzute: 

Surpriza 
In sai a mare, unde se ofici ază 

căsătoriile civile. la masa ofite
rului stării civile. stătea d. ajutor 
de primar Tafu, cu eşarfa, asis
tat de d. Văţian, Pe scaunele 
martorilor. in cel din dreapta Şte~ 
fan Olaru. secretarul general al 
Primăriei, iar În cel din stângar 
d. dr lege~y Carol, jurisconsul
tul oraşulUI, 

Pe fotoliile destinate mirilor 
nimic. Iar in anHcameră şi prin 
birourile anexe, functionarele şi 
functionarii mişunau ca furnicile. 
Unele in haine de birou, allele 
În haine de stradă, dar foaIe cu 
sclipiri de fericire În ochi, Băetii, 
oarecum nervoşi. fumau tigară 
după tlgară. 

Ce dracu O fi aici 1 mA In
trebam singur, ascuns in dorul 
unui palmier sau mll J ştiu eu ce 

plantă exotică, din sală. Imi ro .. 
deam unghiile de curiozitate. Dar 
răbda"ea mea nu fu pusă la grea 
incercare. căci peste câteva mo
mente auzii pc d. Vilfian: 

d. Marinca Ioan! 
lntrebări, răspunsuri. formula 

sacramenlală, urări, felicitări fo
tul merge rapid şi d. Văţianu 
chiamă iarăşi: 

- Dşoara Juman~a OchlVia 
Incepe !... şi d. Vasiescu Gheorghe. 

- Dşoarelor, Olor, poftiti 1 Ceremonia obişnuită, după ca-
Când toaie funcţionarele şi toti re mirele exclamă: 

functionarii fură in sală, d. Ion - Să-i fac talei un nepot să 
Tatu, incepu să citească textul nu se mai plângă că n'are cine 
privitor la căsătorii din Codul să-i bea vinu! 
civil: Şi d. Vătianu. cheamă iarăşi! 

ftBărbatul e capul familiei... so- - D~oara Neszly Ghizela şi 
tia îi este datoare cu ascultarea .. , d. dr. Stoici Lazar. 
femeia trebue să-şi urmeze băr- La întrebările obişnuite, d. dr. 
batuLI intretinere_o bună intele- Stoici răspunde ca o fată mare, 
gere ... elc", iar după ce ceremonia s'a sfâr· 

'-, r t" ,~~~ h • <tH zise: 
Li ... ..,'" ............ S.a incepu ceremo- '{ 

nia propriu zisă şi d. VâJian - Mă 'nsurai şi acum să vezi 
chemă: ciudă pe Virgilică şi luăn f 

- Oşoara Comşa Baba şi d. Şi d. Vălianu chiamă iarăşi = 

Pucea Dumitru !... - Dşoara Borişca Krammer 
Aceştia luară loc pe fotoliile şi d. Morar Ioan. 

destinate miriIor. Şi d. Tatu rosti Apoi: 
formula sacramentală: - Dşoara Tomi Aurora cu 

.. .In virtutea drepturilor mie Demşa Simion. 
conferite de legi... vă declar că- Repede au trecut şi acestea, 
sătoriti L.. Apoi chemarea sună iarăşi: 

... Să fie'n ceas bun! Să trăit i ! - Dşoara Părean Ana şi d. 
fericiţi! . Păcurar Petru. 

Mirii primesc radioşi felicită- Apoi: 
rile. - Dşoara Han]{ Alice şi d. 

D. Vătian strigă iarăş: Popa Sever. 
- Dşoara Hesz Ileana şi d. Apoi: 

Ţabie CorneL - Dşoara Mihuta Ecaterina şi 
D. Tatu intră din nou in fun- d. Maier Ioan. 

cfie : In momentul când d. Vătianu 
- Dşoară mireasă vrei să te urma să c.:heme iarăşi, sări d, 

căsăforeşti cu d. mire Ţabie? Chera Fl~rian: . _ 
_ Da murmură radioasă mi- - Luaţl-mă pe mme ca de-

reasa. ' • • atâta dragoste mi.e teamă să nu 
- Şi dta dle mire Ţabic - re- se_ aprindă primăria şi-atunci ră

luă d. Tatu - vrei să te căsăto- man ne 'nsurat 1... 
reşti cu dşoara mireasă? - Bine - zise d Vătianu-

- Vreu da, ... da de ce să nu urmează dşoara Scheirich Ma-
vreau? Auzi intrebare? ria şi d. Chera florian. 

Strângeri de mâini urări de Rapidă fu ceremonia. după ca- . 
noroc, felicitări şi ' d. Văîianu re d. Tatu adresându-se dlui 
cheamă iarăşi: Chera ii zise: 

- Dşoara Şoimoşan Iulia şi - Ei. acum cred că~fi poti 
d. Ageu Cornell stinge focul inimei! 

- Dle mire Ageu. vrei să te că- Urmară apoi: dşoara Oprean 
săforeşti cu dşoara mireasă Şoi- Olimpia şi d. Curticean Pefru. 
moşan ? Iar după ei, ultima pereche, dşoara 

- Da, domnule primar~ foate Bartel Ana şi d. Hustig Fra~isc, 
socotelile făcute mă 'ndeamnă care abia scăpat zise: 
să mă căsătoresc! - Ei, să mai indrăsnească 

- Si dta domnişoară mireasă? acum cei dela "Bravol- să spu-
- ba, domnule primar, nă că nu-s bun de nimic 1 
Şi d. Vălian chiamă iarăşi= In momentul acesta intri on 
-:- Dşoara Crişan Marioara şi factor postal şi inmână dlui Ta-

d. ing. Căfana Victor! tu, două telegrame. Le citi, apoi 
Inlrebările de rigoare. formula scoase eşarta şi se adresă celor 

sacramentală, felicitări, urări şi căsătoriţi: . 
d. Vă1ianu eheami iarăşi: '" In numele meu. Im .să "ă 

- Dşoara Berecz Margareta şi (Continllf1rt in pOKina W-Q) 

~, ... j i 
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Va'a de ios 
Un arădun a nimerit în hotelul 

lui Gurbal1. In cameră, soba stri
cată, în loc să încălzească, afuma 
mai rău decât o afumătoare pen
tru carne. In camera Întunerec, iar 
pentru o luminită de doui Ici, Gur
ban a cerut 10 lei. DCLlsemeni pen
tru lemne, llrădanul văzând bat
jocura, a voit să plece. Dar a fost 
injurat şi insultat de proprictartJl 
hotelului pentru că n'a voit să plă
tească luminita şi. .. fumul din ca
meră. La fel a păţit un popă, care 
a renunţat la camera plină de fum, 
spundnd: 

- "Nu vreau să mă afum şi re
gret că n'am carne s'o aduc la a
fumat în hotelul lui Gurban 1" 

Cofetăr;a M ih ci:':yi 
ARAD, S". Eminescu IV". 2 
Oferă de Sf. Paşti cei mai buni 

cozonacÎ şi prăjijari de 
primul rang 

Nădiac 

- l'Xugăm pe al treielea cantor 
al sfintei noastre biserici, baei Gyo,,
J!yică să nu se supere că în nu
mărul trecut i-am omis prea sti
matu-Î nume, dar nu-l puteam trece 
printre cei ce .. schelăie", deoarece 
dânsuI ... behăie. 

- Ştim că dl. Sârba ar vrea 
să SCLIpC de noi, de accia ne-am 
hotărît ~ă trecem în ... Ungaria. Il 
intrebăm însă, câi ne-ar costa un 
bilet de trecere, pentru a ne putea 
pregăti suma necesară, pentrucă 
noi n'avem nici pui, nici ouă, nici 
vin, nici cucuruz, sau alte lucruri 
din ... tariful uzitat! 

- Popa Nicaiaie, pentru el 

nu-şi pierde puterile (7) s'a hotă
rît ca nici în timpul postului să 
nu sfinţească pomeni unde nu se 
serveşte carne şi alte "mâncări 
de ... dulce". Il sfătuim să fie pru
dent să nu se "ungă" prea tare 
pe barbă, fiindcă va rezista ptlţin 
briciului ... 

- Dema, băgat afară dela Na
zariteni a fost. Ca fost popă, tre
buia să ştie că: "După faptă vine 
şi răsplata t" ... 

- luăn Nazarileanal se 1,1udă 
că el are pe cel mai bun ..• "kerteş· 
din Nădlac, În persoana lui Taţu 
C. Oare până când? 

- La 1 flprilie intelectualii ro
mâni ai urbei noastre au ţinut o 
"mare Întrunire" În care s'au legat 
pe" cuvânt de onoare (?) că vor 
strânge rândurile, lucrând pentru 
ridicarea nivelului cultural şi mo
ral al orăşelului nostru ... 

- Tot in ziua de 1 riprilie, ad
vocăţelul Ivan Bujna a fost văzut 
plimbându-se singur prin ... pădu
riţă. 

- Consiliul comunal, in frunte 
cu "vrednicul" primar, nu se gan
deşte ca maaarele lor sfetnic, Ju
rai Celollslty, (fost !,primpretorU 

sub Kun Bela, iar azi ..• sub-pri
mar!) în plimbările ce le face cu 
,.hyntyeuIU oraşului, prin păduriţă, 
îl poate prinde vre'o .•. furtună .şi 
n'are unde se scuti, deoarece În 
"colna l

• lui baci Mifru-Ş .. pă"., 
din păduriţă, ploaie mai rău ca 
afari? ... 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
: Carne de miel: 
• • • la mAcelArla : · - . : BRANDA : 
: Strada Meţianu No. 1-3 : 
•••••••••••••••••••••••••• 

Bravo, Nr. lfr\r -
T O, despre '"Electrica S. A.. R." Hălmagiu ici 

Don ăla, despre care am SC~l 
de mult, tare s'a supărat #0,1 - De ce se amână adunarea l!enerală 1 -

Aţi văzut in numărul trecut adre
sa ce ne-a trimis-o conducerea U
zinei Electrice din Nădlac, leferi
toare la întrebările noastre. Ei bine, 
cu toate că numai adunarea gene
rală este singurul organ care poate 
răspunde la întrebările noastre ni
ci până azi nu se gândesc domnii 
dela conducere la convocarea ei, 
pentru a pune capăt situaţiei ~ insu
portabile, creiate în urma faptului 
că, minoritarii ocupă toate postu
rile de comandă ale acestei intre
prinderi, care·şi mai zice şi Socie
tate Anonimă Română Dece? Le 
este frică de răspundere? Sau ? .. 

Câţi.va dintre angajati, slreinii 
mai ales, ne acuză că toate infor
maţiile noastre ne , sunt furnizate 
de către fostul director al intreprin· 
derii, Engelhardt. Nu i adevărat l 
Sunt minciuni, pentru faptul că fos. 
tul director a fost silit să demisio
neze. tot datorită nouă. Unde este 
atunci logica? Dar, ce să cerem de
la ăştia aşa ceva? 1. Habar n'au ei 
ce-i aia! Este? 

Unul dintre angajaţii minoritari, 
cunoscutul nostru client l\\ajor Mi
haly, vrea să ne dovedească origi~ 
nea lui, .. românească, fără a ne 
aduce şi ceva acte .. , vizibile, Apoi, 
mai ameninţă că dacă ne mai ocu
cărn de el ne aranjează! 

Drasztyl, se laudă că orice vom 

treaba asta. Asta încă nu-i ~ă 
face şi vom scrie despre el, nimeni d.ar fetiţa lui citind cele sc~l, 
nu-i va face nimic, pentrucă are... ZIS: IJ, I 

protecţie. Ei bine. cu minciuni şi - Vai ce comic e! l-
eu linguşeli îti poţi creia ceva pro. ,lntr',adevăr e cO"!Îc tăticUlfi. 
tecţie, dar e bine să se ştie că a- ŞI mal cu seamă cand nu se.Jl 1 
ceastă protecţie nu e durabilă. Eve- ţumeşte cu puţin ci cere cât~re 
nimentele ce vor urma, ne vor da mult. p~.," 
dreptate, Drasztyl va fi in curând L ' 
dat afară, cu sau fără vointa Dlui ••••••• II.lCtI'l'""'.lilI~ ••••• IIII!ej.:1 

'): I .. protector" (se ştie el care·1 '.. .. 
Când sunt atât de grave ches- : RACHETE~ 

Huni la ordinea zilei, e foarte sus-: articole pt footbirz 
pect faptul că se întârzie convo- B 

carea adunării generale. Aceasta ne: corzi pt. rachete; 
face să credem că sunt încă de - MA DT AR D I§S 
.aranjat" multe .,afaceri" interne.: 1 , A a~( 
cari până acum nu s',au putut face. 5 Palatul Minoriţil>or 

1n numele tuturor nădlăcanilor • 'eţi 
cerp.m, conducerii intreprinderii E- Wi ... • ..................... "".'ln 
lectricei. convocarea cât mai urgentă G 
a Adunării Generale, pentru a se urahon, ~m 
da satisfacţie şi românilor I Invăţătoarea care din pede:-

Credem că e timpul!.. . tăiat părul fetiţelor pe când ,nI 
Radu Ciobanu. Sârbi, când s'a prezentat - Du 

ferată fiind - la Dulcele, a !aU 
,uşa 'ncuiată. Iar sătenii i-au k;. 

FOTO P O P A - Nu eşti pentru noi doantut 

ARA-D, St,. Me,ianu 3. 

Execută jotog rafiile cele 
mai frumoase şi mai 
e.!tine. Incercari şi vă veti 

convinr<e. 

eşti prea roşită la buze şi ni-la 
să nu păţească fetele noaslreab 
păţit cele dela Sârbi! , ( 

. In, 
Mocrea pă 

lntr'o zi, primarul din Moc/dE 

cu chef în crâsma satului. [nes t 
tinăr. Primarul îl luă 'n primf 

~-~--~ - Ce te uiţi la mine mă~~~ 
A.u sosi' modele originale de pardesiuri tute? j , 
şi uUimele crea,iuni de rochii , - Păi d~că-s urât. nu Il\ll~ 
•. E CUR" ulta frumos.... V 

P"eţur. convenabile - Membra la "M R - Cum îndrăzneşti să măL.O 

M MENCZER ._la,.mine 'n.sat. Rticine mj.-ţ'll 
.' . ... CONFECTIUNI Şi ,primarul. se '.egiti!ll,ă, t_ 

funos stampIla pnmăuel pe ~ 
Arad, Bdu' Reg. l\faria ]\lo. 12 (Palatul Fischer-Eliz) birtului, apoi ceru tînărului' ~ 
~~~ legitimeze, cel puţin Cti atâta: 

aleagă, după ce nu putu-se Iq] 
nişte oameni pe cari îi crezU! ' 
a lui Bisorca t • • • l'tl Primăria Municipiului Arad 

~er 
Sânnicolaul-Mare /nc 

Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinta celor interesati, -

măria Municipiului Arad, -

- Unul ce se chiamă St
foarle năcăjit că, oamenii lui L. 
nu i·au dat nici un post. l-sJIti 

că Pri- mis marea şi sarea, însă cumh..1 
om e cam • gogoman·, sj~Ql 

în ziua de 18 Aprilie 1936, ora 11 a. m. 
va tine în biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, a 
doua licitatiune publică cu oferte închise şi sigilate, pentru 
imprimarea Buletinului municipal pe anul bugetar 1936/ 
1937. 

Licitatiunea se va tine în conformitate cu Art. 88-
110 din legea contabilitatii 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 prevăzută de caetul de sarcini, în nume
rar ori efecte garantate de Stat, iar oferta se va face 
numai in baza caetului de sarcini care poate fi văzut în 
camera Nr. 59 a primăriei în orele de serviciu. 

Arad, la 1 Aprilie 1936. 
Primăria Municipiului Arad 

Nr. 9.080/1936 

Seminţe de zarzavaturi şi flori. Sfele de furaj ere. Seminţe de 
iarbă. Seminţe agricole. La Firma 

"IWIAU I'I-INER" 
SIBIU, Piata Cetlitll Nr. 1 - Catalog la cerere gratuit 

devenit .• albastră. PoliUcienitz( 
fărit să·l bage în postul ..• p~ ( 

- "Trompefărui" la pelll, .. 
aranjată de Sîâr(lează) a 1ua1t:l<l 
personal. pentru 8:-1 conducn j 
voia sa, la licifaţia cu "puj 
dar n'a avut noroc, căci nu Iti' 
ligal nici unul din al său anlt R 
toale că l-a forţat să .•• sunej 
de vreme. Bravo ... şmechere: S8 
dată fi în stim ai coreel, ci 1 

'd' l' Dire mare gra ma IU umnezeu ş' D 
lighioane sunt in ea ," , C 

Ion Sfâ,,(Iează) e din ~tă 
fară de supărat pe colegul sa_ 
birou şi de .. ghişăft". pe cart Ir 
noaşteţi c. toţt ln persoana ~ _ 
povics, pentrucă nu l-a .onor~ar 
prezenţa la concertul dat deăar 
Nu fi mânios, pentrucă asta ar II 
intenţionat, pentru a nu fi tS( 
să imparţi cu el câştigul, ş! 
.. OeI .... cap se impute peşle~ 

- A.arel von Alfon. a 
mâncat zilele trecuie o bint1 
ta bilă... păruială dela un co~ 
trucă l-a spus .minţl1·. Dr~ 
puns, şi-a luat... tălpăşiţa._ 
pălăria şi bastonul ~i nu s"J 
decât la • Ţiţi·, pentru a'~ 
comprese 1. Vezi ce ti·se 'l 
dacă i11 vâri nasul .nde nu.(N 
oala ?.. !III 

f 



llr\r. 161 Bravo! 

i de grijă 
SCVl tînăr si.lbnotLlr dj~l judeţ s'~ 

dO,; it, urmî.'ind ca. dupa Paştt sa 
I!,ă loc si casătona. J'inunţă lu-

5c~1 "fcest~ notdrului, superiorul 
!-l, CCire-l spune: . . 
1- Cldnclcşte-te bme ce vreI să 

ul ţi. :1cum mai poti reveni asu
seP lucrului, căci te aşteaptă .? 
~ât~re nl.spu~d<:.re~: tr.ebue sa . ştu, 

l femela Ş1 casatona nu-s pnmă
t 71colo trebue să munceşti! De 

IlIlei:! ai 9rijă! 

Iacă io mai gios jubscrisu şi aşi tras in 
cipariu luăn Nojiţă după cum v~m sPys .~~ 
săptămâna şielaHă am fost la POIana lJlghl1l~ 
lor inges numa oieri şi meserieşi şî alţI ua
mini nu iest. Apu cum io n'am şciut cum ii 
paclo mam băgat înt o căsînă. şi am şierut 
sam deie şeva ge mâncare şi mor dat gă
luşce cu brânză aşe cum o fost scris în foaia 

f 

= 
tb:ratii APPONYI 
te;' ~O~ 
) Igllzin de Dhet~ şi de. mndă .bă~b~. 
l~că ARAD, Vls-a-VISCU PrImana 

ţU,orliment. bogat. Mc:rf.ă elegantă 
'et,-lrî dhne. ServIcIU prompt. 

jiI·'I!1cercaţi şi vă veţi convinge 
~mbl':1 la Consum şi /n/esnil'ea -----------1e3i L "1' '" • • I ,"ao •• da,1 rec.proce 

- După matchul de footbal dintre 
a lagoş Vodă din Cernăuţi şi A
u !fa, când echipa arădană a fost 
)alltută cu 3: O, conducerea clubului 
ni·,a din Oradea, a trimis dlui 
Ireabo, membru în conducerea Ame-

Iu Neculaia alu Munceanu preşăgincele oierilor g:n tăla 
ţara. Apu mai ge sa~ă mam ~ă~at la altă căsină ~a,clo ~or 
vrut sAm deie ge mancare ca gl ce am fost la casma Ole
rilor şor zîs să mă duc făt aelo .. Şatunşi. ca să pot ~esface lu
mina agevarului gin niegura trlecutulm cum scr~e domnu 
Munceanu În foaia "Stâna" am zâs cătă ii că gl şe num 
dau gi mâncare că plăcesc io cu bani bn~i şi. că. şi căsÎna 
asta îi ca şielaltă. Mor zis ~,ă. ba nu. c~ alastal .. ca~âna me
serieşilor şi numa meserîeşl1 IS u~a~ml că baCH ŞI bacele 
agică oierii şi oieriţăle put a zara ŞI. a berbeş~. ~oa apu 
dacă nu putui faşie mâncarea la .. casl~a meserl~şIlor man 
dus napoi la şelaltă a oierilor ŞI lam mtrebat şeI cu mese
rieşî. Şi mnior spus 5ă nus uamini ~uma oi eri is ~amini 
că doar meserieşî gangesc că dacor Invatat ? meserie so~ 
apropiet on pic ge domni. .Nu~a Ş!: ~iO placu.t .l.a l!0en~n 
o fost că au lămpi buletrişle pa uIttl ŞI că uammll ŞI mUIe
rile umblă în haine românieşci nu ca păla noi În zdrenţă 
cumpărace gela tăli şi cu ştrimfi 9i mătasă şi păpuşi gi 

lag. . . . d ă P . 
. Am mai văzut io mulce numa OI mal scrIe up aşcl, 

că dară ge Paşti trebe să vă scriu mai mult. E numa să 
trâmiceti abolinentu. 

t o telegramă cu următorul text: 
Incere condoleante". In schimb, 
pă matchul Chinezul·CAO, în care 
rlenii au fost bătuţi cu severul Asortimenfal 

o~c s de 3: J, conducerea Amefei, a O mucoasă, elevă de liceu, în-
. n şteptat in gara Arad echipa o· , 
I ană care se'ntorcea acasă şi i-a tră Sâmbătă seara Într un maga-
llătdat o splendidă coroană de flori zin de ghete:. ., 

, .. S . - Să~mi daţi pantofi grIs ... 
~turaIe, cu inscnpţta: " pre amlll': cu toc înalt cei mai eleganţi... şi 11\ eternă". 

mai moderni! , ~ Vorba aia: deşi conversiune, da- Comerciantul îi prezintă diverse 
~a~iJe trebuesc plătite t 
li-il modele de pantofi, sosiţi ehiar a-
t~ tuneL Dar milCOa~Q 5trollllJQ mr;;-

)e ~ reu din nas şi 'ncreţea fruntea: , 
li I ala de carne: - N'aveti pantofi eleganţi! ? .. 
âta: Nu ştiţi să comandaţi... N'aveţi 
: IqT. COBELE4C pantofi să se potrivea~că la oric~ 
'ZUi . assortiment" de haIne !... Nu-ţt 
' f,ad, SIr. Mefiana No 16 poţi cumpăra o p~reche de pan-

,eră ono dienkk de Sf. Paşti tofi fini şi eleganţt ... 

Inci proaspete şi carne de miel Şi asa mai departe spre bucu-
~ ~Preţ eftin. ria ma~ei sale îmbrăcată, ~n haine 

~i ,1"" ţărăneşti şi a tatălui ei, ceferist. 
. De-un lucru suntem curioşi: no-

1-5 ,rare tele din catalog i-or fi tot atdt de 
u~h.,<'I cinemato9raful"Central" ru- elegante ca şi panto!ii ?.. .. . 
Sl~Q?ă in premieră - a .dat Dum- ... Să mai notăm ca PQntofn gns 
~nltzetl! - filmul Timpu,i noui erau modcrni acum trei ani. 
p~ Chartie Chaplin. ... 

)el1l ... :'ie mirăm că oamenii vechi 
ual~la cinematografe au putut aduce 
Juen film ca Timpuri Noui! croitor pentru dame 
,put A. RAD, Sfr. Consrsforiului 5. 

1. SZABO 

u Infrebare şi... răspundefi! Face costume complete, paltoane şi 
anl1 R ·t·t .. B 'J' I ne r. og pe CI 1 om raVGI .-u UI a comple după model francez şi eng ez 
're;ispunde ]a următoarea intrebare: Serviciu promt. Preturi solide • că Un om şi o femeie mergeau ală· •• ____________ _ 

1 ~ilre~ pe ~tradă vorbind. A. ", I d" 
Om faţa venea un singur om. Ş In e ege, aco ..• 

l' Când se apropie de dânşi ii sa- Doi inşi stau de vorbă. 
In îtă şi le spune: - Mare inţelept a fost regele 
1 ~ - Bună ziua om şi femeie. Solomon care a recunoscut imediat 
care Insă femeia le răspunde: pe mama copilului. 
n8 ~ - Nu suntem om şi femeie. căci - N'am ce zice. A fost într'ade-
~or)a!Jla omUlui acesta este soacra văr inţelept, dar putea fi şi mai 

e ramei mele. deştept I 
:~ al In ce grad de rubedenie se gă- - Cum asta? 
fI !sc? _ Bine 1... Dacă descoperea şi 
:, ş~ Manea cine e tatăl copilului. şte':-ti __________________________ 1IIIIII!!! 

,iii 
line~ • SrOFE LA MODĂ PENTRU COS-
eoU • lUME ŞI COMPLEURl, MArĂSURl 
)r~ • mare asortiment la 
:. ~ 

'a~~LUdovic 
~u};aJ!azin de mode 
".. 

GOLDS.TEIN 
A.R liD, s'r. Bră'ianu No. 2-4. 

Al vostu 
luă .. No;î,ă 

Cauza 
La şcoală. Profesorul Întreabă: 
- Mi-ai putea spune de ce 

Papa Grigorie al VII a interzis 
căsătoria preoţilor? 

- Pentruca preoţii să nu se 
înmulţească prea tare! 

Ce poate .•• 
~'~mkul j;o.>triJ. teribilul ~ .. Don 

Juan-, s'a dus în vizită la nişte 
prieteni. Ghinion. Găseşte numai 
pe doamua acasă, În dormitor cu 
uşa încuiată, 

- Lăsaţi-mă înlăuntru ! ... Numai 
pentru cinci minute ... 

- Ce vrei? 
- Nimic. Să vă văd! 
- Nu şi nu şi nu! 
- De ce? 
- Mai întâi pentrucă nu vrei ni· 

mic şi a doua oară pentrucă ce 
poţi face în cinci minute? 

D. Daba-Fio' 
in această săptămâna n'a făcut nici 
o brânză. N'a făcut nici un voiaj cu 
,.Fiatul "-ul somptuos, şi nici n'a vor
bit prieteneşte cu vreun contribua
bil. 

.. , Toată săptămâna a lucrat zi şi 
noapte la monumentalul op econo
mic .. Cum se poate omul îmbogăţi 
in doui ani" (Noi credem că titlul 
cel mai potrivit ar fi; "Cum se 
poate omul îmbogăţi În ... doi timpi 
şi trei mişcări). 

OpuI va fi insoţit de numeroase 
lanşe şi indice demonstrative. 

Cetiţi "Bravo !" 
Col,ul vameşilor 

In continuarea activităţii .domni
lor vămaşi" atragem azi atenţiunea 
celor în drept asupra vămaşului Ilie, . 
cel cu oul şi cu berea. Noi nu scri
em nimic, ci credem că cei în drept, 
pentru a avea oglinda fidelă a ac
tivităţiii lui Ilie, ar trebui să ia câte-o 
declaraţie pi]ăriţelor din judeţ şi 
mai cu seamă celor din Târnova. 
Numai atunci se va vedea ce poa. 
mă de om e vămaşul Ilie a Pascu
lui, iubitorului de bere cu albuş de 
ou 1. •• 
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------------------------~ 
Titluri de ale lmpru
mutului de inzestrare 

CONSOLIDARE ŞI 

Bonuri 
de impozite 
cu pre'urile cele moi bune 

cumpără şi vinde 

BANCA 

GOlDSCHMIDT 
S. A. ARAD 

Sitaa,ia soc. Phoenix Viena 
Direcţiunea pentru România a 

societăţii ae asigurare "Phoenix". 
ne comunică următoarele: 

Potrivit dlspozjţlunii0r legii pen
tru constituirea Şi funcţionarea in
treprinderilor private de asigurare 
sucietatea se administrează in Ro
mânia in mod cu totul autonom. 
aşa că toate rezervele asigurărilor 
încheiate la noi sunt în tară şi sunt 
continuu controlate de ministelUl 
de industrie şi comert, direcţiunea 
pentru controlul societăţilor de asi· 
gurare şi găsite În cea mai perfectă 
regulă. 

Direcţiunea societăţii, în dorinţa 
de a edifica în mod deplin pe cei 
interesati, a 'cerut autorităţii În drept 
o nouă verificare a rezervelor şi a 
plasamentelor lor. Rezultatul veri
ficărilor va fi comunicat oficial. 

••••••••• ~~.~.w.&~a ••••••• 
J Ce' mai frumos vopseşfe, ~ .. . 
~ c .. ,ăleş'e, spală hainele : 
" . 
~ Ale",. Knapp! 
: IlR4D : 
: SIr. Brăiionu II, Ep.Radu 10 : 
- . • i •••••• a ••••••• z ••••••••• 

N'a sosi' 
Miercuri, 1 Aprilie, ziua păcăle

lilor, telefonul din biroul unui ner
vos avocat arădan. sună. 

- AlIo' Da. Aci avocatul X. Da 
Cine-i acolo vă rog? 

- Aici directiunea casei de ne
buni din Jimbolia ... 

Ce doriţi? 
- Ni s'a anunţat sosirea dvs. pe 

ziua de eri şi voiam să ştim m.oti
vul pentru care n'aţi sosit nici pâ
nă azi? .• 

Model ... 
Discuţie pe stradă: 
- Uite femeia aia 1 Ce aier are! 

Parc'ar fi în stare să-ti cadă ime
diat în braţe L 

- Te 'nşeli: este un model de 
fidelitate conjugală. 

- Vax! 
- Ba da. A fost credincioasă 

soţului în tot timpul vietii lui. 
- Şi a fost bătrân când a murit? 
- E •.. urma să 'mplinească două-

zeci şi doui de ani 1... 

lef'Înirea 'raiului 
Guvernul se laudă pe toate linii .. 

le că ieftineşte viaţa. .. 
... Ca prima măsură a dispus scum

pirea biletelor de tren l. .. 

2! 
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Cumpăraţi la MUZSAY ARAD ~rb~~a:~~~a~t~ 
.................................. a-............. _ .. i.-.. E·.Z·.~ ...... _ •• ' .......................... .ma. .... am.maRm. .. ~ti~amSM~~.(~ 

Ai auzit că .•• 
•.. Domnii dela primăria Variaş 

caută un preporator bun la buna
cuviinţă şi mai ales un specialist 
În saluturi? 

... Ln oficiul P. T. T. Ple~cut(] se 
ftlCe servicu numai inainte de masă 
dela 9 şi jumătate pdr,(l la 1(1 12, 
krr citI pă masă deloc? 
.... Primarul din Igneşti mergând 
la vânat şi ncîrnpuşcâl1l1 nimic, la 
reintoarcerea a casă a visat să'm
puşte pe sOGeră-sa? 

... Beţivii din Vata, sunt convo
ctlţi pe ziua de 5 la ora, locul şi 
treaba obişnuită, precum şi pentru 
Q hotărî ce e de făcut cu viteii) că 
mor de foame? 

... Subprimawl din Cii s'a luat 
de .g<1t cu casierul urbarial pentru 
o ţl9ancă din BelsarabiCl, a cărei 
bărhat n'a ascuţit bine săcurea 

. subprimarulelÎ? 
... f\rmăsarii fkcu din CiI si TUlIu 

din I~ădeşti, sunt selecţion21 ţi ? 
... Comerciantul Glaser din f'ifllldŞ 

va termina popicăricr prin li.ll1a 
Decembrie? 

.. Rroşovan din l'ilmaş vrea să 
căsătorească pe Ionică din Joia 
j'l,1ore cu o femeie din J'ilma~, -
dar nwi nainte ar trelnli să se 
cunune el şi apoi să se ofere de ... 
Ctimătru? 

· .. ,~'iagazionerij din gara Vârfu
rile, nu pleiau şi nu predau nici 
un fel de rltarfă numai dacă li se 
face cinste? . 

... Deşteptul 1. O. V. s'a răsbLl
nat pe naşa sa, care era re p:::tu 1 
morţii, dându· i o serenadă? 

· .. La Şepreuş, cu toată inter· 
dictia jocurilor de cărţj, se joacă 
mereu şi nimeni n'are nimic de zis? 

... Un oarecare din Şebiş se o
cupă mereu de d, O.? (Oare n'ar 
face mai bine dacă s'ar ocupa mai 
bine de afacerile sale şi mai cu 
seamă de situaţia sa care e cam, 
-cam ?) 

, .. Ia Cooperativa "Solidaritatea
din Bârsa se caută trei băeţi de 
prăvălie? 

· .. directorul din Bârsa, deşi n'a 
venit încă Si. O;:eorghe, totuşi a 
fost botezat, aşa cum se cuvine 
intre grade? 

m •••••••• *aD» ••••• ~ •••••• a 
~ . 
: A.TENTIUNE 1 : 
: l1telkrul lui GOVITS : • • • pentru tot felul de articole • • • • metalice s' a mut a t În • • • • sIr. "erbon Vodă N,. 15 • · ~ . •................... ~ ....• 
Posta redac'iei 
Lăzurean - llbia am J'utut 

descifra una. Scrieţi mai citibil 
sau la maşină. 

- Negas - Acceptat şi de a
cord. Sosit În ultimul moment. . 

Catedrală 
:=: Se cunosc, din articolele anterI
oare, legăturile baptiştilor cu aşa 
zisul »Bord American", condus de 
un oarecare Dr. Gill Se ştie că 
baptiştii conduşi de "fratele Cocuţ 
sunt sublfenţionali de către acest 
american, care mai este şi ull mare 
revizionist. Mai nou marele baptist, 
Ion Cocuţ~ a trimis, zilele trecute, 
o delegaţie la... baronul Neumann 
pentru a cere să vândă pe seama 
comunităţii baptiste (?), locul viran 
din faţa lui Burza, deoarece, nici 
mai mult, nici mai puţin, Cocuţ vrt'a 
să facă o ... catedrală! Baptiştii I-au 
întrebat că, de unde are el banii 
necesari zidirii, iar el le-a răspuns: 
.. Păi, Drul. GiU ne dă un milion, 
iar dacă va fi nevoie, ne va da şi 
mai mult!". O parte din baptişl ii 
din Şega au şi iriceput să adune 
fondurile necesare. Astfel dubaşu I 
din Gai, pre nume Bulzan, se zice, 
şi-a vândut pământul pentru a ajuta 
pe "fratele" Cocuţ, celalalt, adecă 
cel cu potcoave le furate de neamţul 

Primăria ... 
(Continuare din pagină l-a) 

felicit pentru gestul făcut şi pen
tru dragostea ce o arătăţi pentru 
familie. Prin căsătoria voastră, 
dati exemplu, iar primărîei îi asi
guraţi funcţionari conştiincioşi şi 

. încredere. Să fiti fericiti! Să vă 
'nmul1iti la anul şi la multi ani! 

Telegramele 
Şi-acum - continuă d_ Tafu-

o să vă citesc telegramele trimise 
de domnii dr. Colioiu şi Vulpe: 
, Vă felicit. Ati inţeles perfect 
misiunea umanitarismului În marş 
spre victoria famiJiei. Toate ură
rile mele de bjne. Patria şi Pri~ 
măria vă vor răsplăti. 

Dr. Colioiu 
Mi-ali făcut-o! Ati găsit ocazia 

când nu-s eu acasă să vă faceţi 
de cap. Nu-i baiu. Să trăiţî. să 
vă'nscrieţi toti la Gloria şi să-mi 
faceti footbalişti. Aştepta1i cu cu
nunia religioasă şi uspâflll până 
vin şi io. 

Ura 1 Să trăiască! 
Vulpe. 

Declara'ii 
Şi tinerii căsătoriJj, brat la brat, 

părăsiră biroul. ' 
Eşii de după palmier şi mă a· 

dresai dlui rafu: 
- Vă rog câteva cuvinte pen

tru "Bravo!" despre această că
sătorie intre funcjionari! 

- Sunt Jncântat - răspunse 

Bapiistă? •• 
din Periam, fiindu·j potcoavele vechi, 
le-a vândut la "ocska piac", dând 
toţi banii lui Cocuţ, Ştiţi de ce au 
dat toţi banii lui Cocuţ? Păi, e simplu: 
el se pricepe de minune la ... mâ
nuirea banilor comunitaţii. A mai 
mânuit ei şi banii comunităţii, din 
care făcea şi el Înainte parte, cam 
vre'o 33 mii lei, iar pentru felul 
cum a ştiut să-i mânuiască, precum 
şi pentru alte fapte, destul de grave, 
a fost băgat... afară, adecă vechii 
babtişti au despărţit... caprele de 
oi. Cocuţ însă, nu se Iasă, ci se lin
guşeşte pe lângă Ol!!, care are o ... 
pungă plină de dolari, iar acum 
vrea să.şi fadt şi o .,. catedrală, pen
tru a fi singur stăpân pe situaţie . 
Cum şi cu ai cui bani, nu-I intere
sează' 

... Dă-j zor cu "catedrala" că în
curând te VOL •• băga afară şi cei 
din Şega, unde situaţia devine, din 
ce'n ce, tot mai critică pentru cin
stita-ţi mutrişoară 1 

C redinciosu I 

dansează 
d. Tatu - prin căsătoria lor şi-au 
câştigat slabilitate, căci un om 
căsătorit mai greu comite o i1e
galifate decrlt unul necăsători L. 

-- Şi domnul Văfian ce zice? 
- Lasă-i încolo - îmi răs~ 

punse dsa -- mi-au făcut atâla 
lucru de nu ştiu ce să mă fac şi 
n-au contribuit cu nimic la fon~ 
dul pentru ajuforarea săracllorL .. 

Domnii naşi? 
- Eh ... să vezi - începu d. 

Olariu de căsătorit eh j-mn căsăto
rit... dar ... eh ... nu ştiu ce ne-om 

Au sosit modele de Primăvară 

Francisc R O N A Y 
C1~O!TO[~ PT. DO.\1Nl 

A.rad, SIr. Brălian" 14 
CroÎCllă modernă. Preţ·dUn rId-SI 

face la ... botez ... că ... ăştia-s eh ... 
În stare să facă orice 1 

-- Dar. dlor naşi - intrebai 
eu - căsătoria religioasă când 
va avea loc? 

-. Eh .. : imediat - reluă d. 0-
lariu -- după Paşti ... eh... după 
Paşti. .. le cailor. , 

Am muqumit pentru lămuriri 
şi·am plecat. Pe scări mă 'nfâl· 
nii cu d. Jac, şeful serviciului 
economic: 

- Cum. in calitatea . dvs. de 
econom al Primăriei se poate să 
nu fi pal ticipa( la Cflsăloria din
tre functionari şi functionare? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a •••••• 
~ . 
~. ,ZWACK Fabrică de Lichior, •• ~ 

Rom şi Cognac S A. Arad 
5 STRADA MIRCEA STĂNESCU No. 1-3. 5 
• • • Renumitul şi toate se 6ăsesc de vânzare la • .5. 

- Ce? Cum? Unde? Ce j' 4 
săforie? 

I~am explicat şi d. Jac Îmi ră 
punse: t 

- Ei bine, nu ffi-au chemat 
nici n'am ştiut. dar să vină u 
la mine Să-mi ceară sfaturi cum 
face economia casnică! ... Ii araI 
economie! 

... Văzut-am şi scris-am ace 
În ziua de 1 Aprilie anul D 
nu lui 1936, ca să fie spre veS! 
lie şi pefrecere. nu pentru s. 
părare şi necaz. Iii! 

Ioan Păca! 

Cine pierde rw 
Ziarul Capitala din BUCUI eşti, scrfi , 

la cronica sportivă: .,cinci jueato'C1! 
au fos1 rănit; Într'un match de fo~ot 
baII, la Chişinău, in urma unei 'PI, 
căierări În/pe public şi controlof,i/e 

Adică, pUblicul s'a bătut cu 'ctiu! 
trolorii şi... cinci jucători au întrl"iJ 
in spital. rn. 

(le 

Aviatice !l'a 

D ă 1- I j' l' - R 'şi up o recen a s a 15 lca, lI~i:1Î1 

are 100.00? piloti instruiţi ~i 140,O~tG 
de paraşutlştl. r. 'f. . 1, 

NOI. avem o WOilză de OBme.,s 
politici cari până acum de curâ~aL 
pluteau cu capetele in nOf'i, iar a~" 

• d G' .1" can ermallla provoacă, parc~ ,Iu 
căzuti din cef'r , 

Deci, să fim liniş1ili, fot aVtm ~~ 
noi ceva din domeniul. .. aviaţiei! l 
- - r·CI 

. CofelăriaKLEM~~ 
A rad, Strada Brătian,;' 

, vis-a-vis cu poşta. Okhă, 
de Paşti epuvi ele ci (1 C'Cll 

.. Iată, ouă dccor(jte frw::-fli 
şi p,iijit",.i fi ne io~ -' .. ~,. ,,1', 

- Toti dnii cotesponde"'I'j 
sunt rU~lali a trimile m .. terialul lle~1'1 
iru numărul de PaşIi in aşa fel, ~ 
să·! avem cel târziu Miercuri. 
mineala. Cel sosi! mai târziu t· . 
va intra! s 

S "d· °I ;0 a lrea pomI or .gl 
.. fată un frumos prilej pentru t~rei, 

de a se întâlni în păduren Cea.ş' 
ca să admire. îm preună, o nouă n::pe, 
nifestare a naturii: renaşterea etJI'/ 
invierea ..... - scrie un confrate it71 
noi adăogăm : ... şi de a gusta 'bitl'i~ 
rea de primăvară in mijtocul nalL_ 

. rii batjocorite cu cutii de sardei: 
. . l'" I • ŞI "nng 1 .. ,. 'le 

apare 'ln fiecare Sâmbătă -Abonamente f 
pentru oraş: 150 lei anual II • 

pentru judeţ: 120 lei anual '" 
pentru instituţii şi intreprin- ~Yj 
deri, 1000 lei anual. 

Abonamentele 
se plătesc inainte! " 
Director: t. 
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: labrice; H colonial. .. cle',ea'.se.: .4red, s'ratla Alexanclri No.ll. r, • • ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.!.!.~.!.!.!.!.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ .. ~.!.!.!.!.!.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.:.:.:-:: .. ::.:.:.!. __ ~~~~~~~~~~~~!!eQ' 

.3 TiparuJ CONCORDIA lnstHllt de Ar&e Grarice ~i E4Uw,ă S. A. Ara, Sw. V. ~ .......... 
ti. 
t 
I , 


	Bravo_bw_042
	Bravo_bw_043
	Bravo_bw_044
	Bravo_bw_045

