
Bltl1r'otE'tc~ .Pt'.l,'d,u lu! Cultural 
Ar?d 

V Nr. ~13. 
P~·"";";;"·--

9~ Mai" 1937. -
--~:;;-~-

~, " 
1 ~... - , .. 2 LEI -

miul naţionalist. atât de pu
'1/1 tara noastră. a arătat 
:ra lipsa aproape desăvârşită 

Trusturi, carteluri, efc. 
m:iantilor şi industriaşilor 

~i Aceste două dase sociale. 
nlcesare în viata unu; 1'0· 
larl vrea să propăşgască, 
formate. la noi. din slreini. 
'ei. unguri. saşi. Dală ftind 
Iă situaţie. românii înglobaţi 
ganiza/iile nationalisie, nu 
palut pune în practicd teo
~enite să slăbească elemM
ein din comert şi industrie. 

130010 unde exista şi o indus 
~ un comert românpsc, ro
~ au dat devadă de o păcă
Ilipsă de bun sÎmt şi de o 

~
nabilă incorectitudine pro

llă, 
prinde riie românpşti. sub 

~uI curentplor nationaliste, 
ha/orat foarte mult circu-
1'.ărfurilor şi capitalului. rea
'r·wrteficii Îngemnate. Normal 
'vst ca să mpntină preturile 
~!tumul obişnui. ceice Însă 
intâmplat, deoarece patro
. dornici de câştiguri cât 
;ari, au majorat. foarte sim
:oate prelurile. In felul a
'omânii cari voesc să spri. 
dustria şi comertul româ. 
!Unt puşi În fata unei di/e w 

.le: cumpără dela român 
:uri scumpe, numai ca să 
linia doctrinei lor politice, 
~rnDără dela streini mai 
1 dispretul principiilor 1'0-

le profesează? 
D situatie foarle penibilă 
aÎll ea nu se poate eşi a
p rât, românii industriaşi 

. rcianti nu' şi vor da sea
I ceiace fac profitând de 
11inta şi intenţia marelui 
i.J'Dmânesc de a se aprovi
'lela ei. este un jaf mai 

~
Qbil d2Cât tâlhăria la dru. 
t. 

," va continua sistemul 
laci, ideia va li compro, 
I mişcările naţionaliste nu 
i!a - la timpul său - rea· 
ruc din opera CI şi- o 
':din cauza unor profitori, 
Ilactari la cele mai ele
I reguli ale bunului simt, 
I~Ogătit. compromitând o 
~~atoare. 

~,nationalism feordic. nu 
I/lCru. Piatra lui de încer. 
lractica. Şi mişcările na. 
~ fMa noi au întelts foarte 
~ lucru, dovedind serio· 
~ t.meinica lor pregătire. 
Icprfu aceasta, dela teorie 
!ied, s'au folosit o sC?rie de 
~C071ştienti şi re/ractari 
fIIlerfse ale neamului, pen' 
'agfomza în bani. idealul 
~ de mai bine a naţiona
!oşlri In să cu tot răul 

_.-

- Câteva lucruri serioase, dar spuse în glumă. -
In ultimul timp, se vorbeşt", dar 

mai ales se scrie foarte mult des· 
pre pacostea trusturi/ar si a car· 
teluri/or cari dictează. in ramuri
le lOT. prt>ţuri extrem d~ ridicate 
fală de capacitatea de plată a 
cetăţeanului român Natural, din 
corul celor ce se scriu la adresa 
trusturilar şi cartelurilor. nu lip
sesc nici înjurături/tl şi nici solu
tiile cari Stl vor face fără nici o 
greşeală. 

Desprfl solutii nu ne vom ocu 
pa în rpportagiu( de fată, deoa· 
rece competenta lui .fJravor nu 
SII întinde aşa departe, - deşi 
erl/dll că cel mai mai bun leac al 
tuluror relfllor din România ar fi 
legendarele 25 la partea cărnoa
să, leac care repetal numai dtl 
2-3 ori. ar producfl efecte minu
nate.. Cel Dufin aşa crede econo
mistul din redartia noastră! .. 

Preocuparea noastră în acest 
moment. dUPă ce am epuizat ca
pliolul solutii/ar. este partea pri
vitoare la înjurături/fi adresate 
trusturilor, 

Este, credem, inutil să spunem 
că trusturile şi cartelurile nici nu 
se sinchisesc de înjurăturile din 
gazete şi de nemultumirea publi
cului contra lor. 

Ca să ilustrăm mai bine acest 
fapt, vom Dovesti o anecdotă ve
Chfl, dmainte d(! războia. O anflc· 
dotă evident, cu evrei: 

Koho, com~rciant de mărunţişuri, 
s'a dus În magazinul lui Grtin să 
se aprovizioneze cu marfă. Tot tim
pul cât s' a târguit, Griin a injurat 
pe K:}hn ca la uşa cortului.· Blau. 
un alt evreu, care asista la târgu
Ială se adresă lui Kohn: 

- Asculta Kohn, eu nu inteleg 
cum te laşi dta porc.~it şi injurat 
pentru banii dtale ... 

- Dece să nu mă las dacă asta 
imi face plăcere? 

- Las-o dracului. că asta numai 
plăcere nu· fi poate face ... 

- Ba da! 
- Cum? 
- U.te. dlCă GrUn la sfârşitul 

to:melii. imi spune. cu fata bucu
roasă, ca să mai viu pela el, atund 
insemneaza că m'a tras pa sfoară. 
r. 4-- .. _.* "W't:J'III ..... n ._ WI"WV'" 

ce·' fac aceste manifestări hră
părete ale români/or din industrie 
şi comerţ, credem că ele sunt ine
rfnte untlÎ epoci de tranzitie. Ceia
ce însă nu Înseamnă că trebuesc 
tolerate, Încurajate şi mai cu sea· 
mă. uitate. in ziua mare a soco
telilor /. • 

AI, Miron 

In schimb dacă mă înjura, înseam
nă că cel păcălit e el, iar eu am fă
cut o afacere buna ... 

Concluzia noastră: cei din carte' 
Iun şi trusturi, nu se sinchi,;esc de 
înjurăturile ... ci işl văd de afacerile 
lor •.. 

ConlraLande ",alulare 

Cu toată criza şt Jipq de bani, de 
CaTlI SI plânge toată lumea aproape zil
n'o citim În gazetele locale, că dlleriţj 
Îndivizi şi individe (rugăm citiţi invers. 
ca să dăm întâietate cucoanelor !) au fosi 
condamnaţi de tribunal, pentru că au În
cercat să scoată din ţară bani şi valute 
străine. 

Jn legătură cu aceste, ne.a venit în 
minte o convorbire Între Nae şi Mitică. 

Nae intreabă de Mitică: 
--'imi tot bat capul cum so face o 

contrabandă de valută sau cum se trec 
leii În etreinătate ? ... 

Foarte simplu: iei bani şi i bagi in 
fundul valize! sau in gheta şi pleci în 
străinătate. In frontieră, vămaşii te prind 
şi gafa contrabandă .. 

- Asta o ştiam şi eu deşteptule, dar 
de unde să iau valută? 

- O cumperi cu lei ... 
- Şi asta o ştiam fnsă de unde să 

iau lei? 
- Asta n'o ştiu nici eu ! ... 
.•• Şi n'o ştim nici noi. Cu toate astea 

citim mereu că unul şi altul, din cei ce 
merg in străinătate au fost prinşi cu su
me mari de bani pe care voiau să le 
che:tuească acolo, departe de nevastă şi, 
eventual. de amanta din ţară ••• 

Moc:ăfte$l' 

Luna BucureşJil<JT s'au dl!schis şi u
cile de n,ii de oalMffi, din toate col/u
nle, aleargă să vadă minuHăJiile de a-' 
colo şi mai cu seamă oraşul piticilor. 

A fost şi un mocan din jurul Sibiu
lui. Ve"it acasă, s4tenii s'au adunat gră
madă în jurul sau, "ăpădindu.-l cu în
trebările. Prima îlltrebare a Jost natu .. 
rai, următoarea: 

- Cl! ţi,a p14C1t1 mai mult la luna 
Bucu~eştilor ? 

- Biletul de trtn cu 750/0 rtduc~I! .... 
- răspunse calm mocanul. mai sgJrciJ 
decât il,. scolia,.. 

lară~ despre e",re' 

Se ştie din istorie şi din b,blie, 
adică din b.blie şi dm istorie, ca 
să păstrăm ordinea cronologică, că 
in cursul timpurilor evreI, s IU jidanii, 
cum li se spune in IIIDb.3jul curent 
au suferit o serÎe intreagă de per
secutiuni, începând dE:'la faraoni, tre
când prin Spania din evul mediu şi 
termini! nd 4.:U tu!burări'e din Pales
tina. Cu toate aceste, - spre re
grc:tuI tuluror românilor - ei nu 
s'au ... prăpădit. Explkatia acestei 

trăinicii excepţionale, a dat-o odată' 
U 1 mucalit de elev, - sportiv ca 
toti cei de seama sa. 

Dar să povestim It r hestia·: 
La Ş :oaIă, profesorul de religie 

explică despre minuni şi ca să vadă 
dacă elevii au inteles cele explicate 
întreabă pe unul: 

- Ascultă Mitică,' dacă un om 
cade deh etajul al patrulea şi nu 
i se întâmplă nimic. - cum se nu
meşte lucrul acesta? 

- lntâmplare! - veni răspun
sul. 

- Bine, întâmplare. - repllcă 
profesorul - şi dacă mai cade o
dată. cum se numeşte?- r_~ ~ 15 

- Noroc! - răspunse Mitic~. 
- Bine, - răspunse profesorul 

putin enervat acum - dar dacă 
omul cade şi a treia oră dela eta
jul al patrulea, asta tot noroc se 
numeşte? 

- Nu .... asta se m:meşte antre
nament! - sosi răspunsul absolut 
neaşteptat al elevului, 

."Cu astfel de antrenament. este 
puţin probabil ca evreii să dispară 
vreodată 1 .•• 

In ~srâr .. 11 

Se apropie sfârşiiul amllul.ln toate 
şcolile. Se cuvine deci sd tinem şi 
noi pas ca timpul şi sa ne incheiem 
leportajul .•. tot cu o chestie şcoJard 
ca s'o mat poata ctU elevii Între e
xamene - dar nu dlll prezent. ci 
din viitor. 

Am mai pomenit noi, ni se pare 
despre intentia nu ştim cdrai peda
gog de a introduce şi clasi/icarea 
pto/tSoriJol, ast/el cd acum reluăm 
chestiunea şi, transpunându-ne in 
viltOI, povestim urma!oalea Întâm
plare... vlitoale: 

Zl de lncheerea anului şi de dis
tribuirea cerlt/ieaielor. La amjaz/~ 
unul dintre profesori se Înapolazd 
acasa In prag il aşttapta soţia ne
rabdătoare, care-l intreabd: 

-- Nu. cu ce fel de certificat vII 
acasa ? .. 

ProfesoruL rdspllnse cu vocea pe 
jumatate: 

- Droet'i./i bdrbatd ... 
... Mljloacele noastre actuale nu 

ne-au permis să asistăm şi la sfâr
şitul scenei 1 ... 

4" •• ....... 
Am mal vedea ... 

Ziarele anuntă că Suveranul va 
vizita mai multe oraşe din tară .. 

... Ce bine ar ti să vizifeze şi AraduI! ... 
Am mai vedea odată. oraşul adus 
in ordine şi poate ne·am aJege şi 
cu un pavaj mai cum se cade l... 

>'. 
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Nădlac 

Hai sa ne dăm acum şi la ... toto· 
aiee, pentrucă prea s'au suparat "ro
manele" noastre, că. dacă nu ne oeu~ 
pam numei de ele. Ştiu cu toţii că 
ele sunt mai "purave" ca ale noastre, 
şi ca să nu ne desminţească conu 
1 van Bu;na _. tânărul, amintim doar 
dou.1. cazuri. cari se pot, eventual, 
generaliza: o Zsofka, oarecare, dintre 
vii, când au venit petitorii la ea, a 
început s.1.... scarpene pe viitorul gi~ 
nere (ştiţi de sigur ce'nseamnă seir 
pănatul în palmă !), care văzând cu 
cine are de-afaee, i a zis rămas bun. 
Culmea a fost că tot ea s'a scanda 
lizat, că nici m.icar n'a tucat o fleţulL .. 
O alta, pre nume Anka, când, merge 
să mulgă seara vaca, mulge şi ... mă~ 
garul vecinului ei, sau, a lui Svetlic 
trimbiţasu1... 

.. Saibă gri,e să nu se facă laptele 
brânză, ,'apoi se ... umflă rău, pe căI 
dura asta. Să mai zică cineva că 
totoaicele (avem şi slovace, crane 
hane, însă alea sunt mai puţine 1) 
nu-s rele de... musca!? 

- Un tăut (zau nu te supăra 
Ivane, că le zicem aşa pentrucă o 
facem din dragoste!... Gyvro Tarbai, 
a voit să se'nsoa cu Semetko'Va însă 
nu i a convenit, aşa că s'a dus)a 
Franko'Va, cea cu sânge mare. N'a 
avut nici aici noroc. aşa că azi vrea 
să ia, bazat pe proverbul că "in 
pamintul negru creşte pită bună' 
pe ... Saiako'Va .... 

- Uită că era să uit pe Popa 
afară! Nu-i vorbă, nici până azi 
nu·i hogyinit, de când cu procesele 
ce ni-Ie-a intentat, pentrucă 1 am 
colomniat!... 

Apoi, las'că. vine 3 Iunie şi vine 
Anca cu măsa în i.nstanţă şi·ţi vor 
~pune că toate cele scrise sunt ade
văruri, iar fotografiile şi scrisorile de 
dragoste, ce le vom prezenta, te vor 
invăţa să fi mai ... precaut pe viitor!... 

V.i ru' Cornel consiliere nu se as
timpiră 1 Mă, ore el ce ore cu .. mu
ierile, numai că din când Teca ii 
mai face zile fripte!... 

Licolo, când scapă, mai zice şi eU ... 
- Cezar. Ce dracu faci mofturi? 

Mai avem ceva, dar pe săptămâna 
viitoare, vrem noutăţi! 

Ourahonţ 

La aldămaşul radioului lui Czeisler 
ieşit ia sorti Duminecă.. cel care a 
beut mai mult de ciudă ca n'a câş
tigit, a fost ăl de-a dezertat dl1l 
armata română )a unguri, iar seara 
nu ştiu ce s'a'ntâmplat in familie, 
ştiu doar atât ca se auzeau tipete: 
ia} t jaj! i"ilenem ! ... 

FABRICĂ DE 
STAMPILE 

GRAVOR 
"Stampa: 

KARCZAGI & ILLIN 
ARAD, Str. Eminescu 12 

Hălmaglu 
Cula Domnului e supărat de mama 

focului pe puntea raiului din "Piet
rar". Drept urmare. a luaf-o de un
de a fost ca să nu mai treacă, vre
odată. capra la mormântul lui ... 
Bethlen ... 

In toată chestia este un punct ne
lămurit : loani ştie oare de chestia 
asta 1 

- Din cauza căldurilor, boxerii 
şi-au amânat luptele până la toamnă, 
deoarece nu mai pot pe dealul 
.Sortoculul- cum au făcut în iarna 
trecută ... 

'~--:.-

Bravo! 

I 
Vin Dai.nişan, 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mâncan mai I 
eftine R 1 B • la _ e sia urii. n 1 u u c:: u re, 1_, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

"Pă unoareci·· meu 
E caH Şi autorităţiI.: competente 

n'au aflat de bine sa d~schida ~tran
duJ, pentru ca ... nu s'au terminat unele 
lucrari misterioase cari ~'()T uimi publi
cul, ce frecventeaza strandul. 

Pentru a împiedeca navala publicu. 
lui, s'au inchis uşile cu lanţuri şi s'a 
postat un poliţist, ca accentul să fie 
şi mai grav. 

Am incercat şi eu sa intru, dar cer
beTUl dela uşă nu m'a lasat. A decla
rat sus şi tare ca .pe unoarea lui", 
nu lasa nici pe tat'su ~a intre Avea 
dreptate omul. El şi a făcut datoria . 
Dar 'Vezi că publicul nu vrea sa înţe
leaga o masura care absolut fară sens. 
E cald, e timpul cel mai potriVIt pen
tru băi J Deci el pretinde să i se lase 
libertatea accesului la strand, unde 
scHi refacă nervii obosiţi de munca, 
să-şi cureţe pldmănii şi pielea imbibată 
de atmosfera prdfoasa a oraşului. 

• .rn • ... " 

B Ij u te r I I ., I 
argintArii la • 

GOLOMAN HARTMANN 

• 
Vinga 

ARAD, Palatul Mi
noritilor. Membru la 
Consum şi Inlesnirea· 

Un june din Ving;j văduv de 10 
ani, pentru a ~e putea căsă/ori din 
nou şi mai mult de dragul cumna
tului, care se crede singur ca', om 
ma.re ~.J lăsat religia. - Ai grije 
~dule că ai iotrat pe mână bunâ .. 
__ ..... ., ................ ..,.., rs" -- ...... ...-

• j.';'brlca de- gbiaţă 
REVSZ ARAD, 

casa de incredere pentru gospo~ 
dării şi prăvălii furnizează cel mai 
eftin. Se închiriază boxe frigorifere 
şi recitoare. Telefon 141. Telefon 

automat 1141, 1143, 1147. 
..,..... 4 • fN. ................ k ., ...... 

Poşta redacţIe I 
Caporal Alexa - Neputând des

cifra semnătura şi neştiind cine sun .. 
leti, nu putem publica materialuJ 
trimis. 

Stuheana Sanda - Mai Încer
catL Cele trimise nu sunt publica

·bUe. 

Tinerttul romlln din Sdntana -
Nu se publică_ Tinerelul nu e o 
persoană. Să şi ia unul răspunde .. 
rea şi-apoi vom vedea. 

1neu. - Materialul trimis pentru 
Paşti nu 1 mai putem folosi acum 
Trimiteti altceva şi publicăm cu 
plăcere. 

Ion TopoI. - Ve sEllisfacem do. 
rintn, că frontuzeşte e Jean Hachel .. 
Sunteti multumit 1 

D. RICOLAE PERNEVAN, 
nu mai eate ill serviciul 
administratiei gaz e te i 
"Bravo 1" ~ Prin urmare" 
d ... a nu mai are dreptul 
.1 angajeze public_tiuni 
in •• rate ,i abonamente, 
precum nu poata fac. nici 
inc •• ări in contul gazetei 
JtBravo !" 

Noi înţ.:legcm măsura Iua:td de a!,
toritciţi, sau d~ conducatorii din fnm
tea strandului, dar nu înţelegem de ce 
se tarag,jncaui deschiderea lui? Nu a 
fost timp suficient oare pentru termi· 
narea lucran/or, şi pomtfU curaţenie? 
A fost desul. Vrem sd vedem odată 
strandul g.:mând de lume. bte intere 

. sul atât al conducători/or, cât şi al 
publicului. Am vrea sa auzim pe ace~ 
laş poliţist sa spuna ca "pe unoarea 
lui" se .mpiird pe toţi acei cari nu \'or 
merge la strand, dâ11d astfel o satis· 
facţie morală conducătorilor, pentru o 
muncă bine meritată, Si depusă pentru 
infrumseţarea şi modernizarea stran' 
dului. 

* 
P. S. Dorinţa autorului a fost pe 

deplin indeplinită ît1 cursul zilei de 
Joi, când s'au deschis băile populare ... 
~Pd Utloarea 1nl" dacă nu 1 ... 

.... ,tt o.r:., .... __ ş. •• _ ............ 

Concurenţă? 

D:Jmine(:ă. inainte de matchul 
Venuo;-Amefa. se va juca, după 
cum se obicinueşte. un alt match 
de IT inima importantă. Pa placa te 
este anuntat astfel: 

.Match de deschidere p!'titi,· -
probabil a fi voit să zică. pitici, dar 
i s'o fi pitit pe undeva termenul 
propriu de nu l·au mai găsit decât 
dupa ce-au tipărit afişele. 

tjvizitaţi magazinul de --: .. ~II 
: fructe sudice. coloniale I 
I r 

i şi delicatese i 
I . 

I L.Katona i 
I 

II 
Str. Alexandri (lângă far~ 
macîa Omescu) coduce 
în preţuri şi calităţi. 

Spectacole 

I 

I 
Luni 7 Iunie orele 9 seara, la 

Teatrd ComunaJ, Opera RomAnl 
din Bucureşti. it'\ iurneu oficial. 
va cânta .T O S C A", operă de 
Puccini. 

Bilete la Diecezană. 

NU vA PIERDEŢI TIMPUL 1 

cautând în ziare şi reviste articole cari 
pomenesc numele dvs. sau tratind proh~ 
lemele cari va interesează, c.ă.ci o insti~ 
tuţie special creată şi bine organizată 
pentru ac<asta poate tacC' acest lucru mai 

bme şi mal dw\ ca o\'s. 

"Servlclul Gazetelor·' 
Agenţie internaţională de presă şi publicitate 
Directori: Emil Samoilă şi Th. Iorga Bucu
reşti, Str. Si. Constantin 24. Telefon 3·16-15 
urmăreşte tot ce se publici în cele circa 
1400 publicaţii din România, iar prin 
intermediul celor 102 agenţii similare 
din strainătate, tot ce se scrie în presa 
din toată lumea şi procură taeturi de 
presă. asupra oricarei personalitatii sau subiect 
Cereţi telefonic sau in scris prospecte u.~ 
muritoare sau o probă gratuiti. de o sip· 
t.btana, indicind subiectul care vă intere-

seaza. 

Sunt şi bune? 
Un client plăleşte unui şofer cu o 

monedă de o s1414 lei: 
- E jalşă, boerule ! observă şoferul. 
Clientul se mai uită odată la ea şi 

raspunde: 
. - Da,. ce 1 Sunt şi adevărate?! ••• 

Ciorapi. min .. ,1 de al~ ,1 dq piele, combinee de m(lase ,1 pantaloni reform, articole penina 
copil, etc. tu bfml gata c~ cele mal Ieftine preturi la 1It. B O G Y O 
STR. EMINESCU 1. - Lt\NGA CINEMA .C O R S O· - .f'a.. -

'. 

Nr. 2lj 

luăn Nojlţă scrie: 
Mă vă spania 

ste 11. al fi pă ( 
om ouzfto in/on 
Da mat nU/fiU 
spun ca pa lur.a 
mtoDTe o II la 
o ţdraf!le maTil 
,ft o ţîn/a in 
giarâ1lilu şi la 

ragta oşel,! or fi cum să spun:1 
dmnieşct "concursUri hipicea 

or punte mai muiţi cal sa fug4 
calu aşiela carie fugie mat I~ 
ajunge mal naince la 1:1, păntn • 
lasta stăpânu lui capătă laudd. 
rie şI câctodat şi banI. Şi c 
spun tri zîl'e or li pdragie ei 
şi or fl puşi să fuga o grd 
el cal, gi harmlgi şi ge iepe, 

v. 

şi amu să vd spun şi vesf:o 
mare. Mulerilt mat gt domn recu 
sace da nu tdce nu ma aş!tlt !71ân 
lie plaşie căLăritu ogica să, 1 'rdea 
cum c:ă/ăr!esc bdrbaţl şi ofild1' :drd2 
gatd sd vJnă la Arad pd iri . i 
Noa cd dacă vin nul hiba 1. ,[ It 
numa LJ, le tnbe halnJe şaf .. I 
Vre să vind 'singurie fara & ln~ 
şi lectle fard mame. Noa Q,I j IQ~ 
şi la şei ca minie lear pld$ep~ar~ 
atesta numa mă cem tarie ţtw.: castI 
Da m~i şei că nil sor gtlSJd'.rdta 
bolârzzt că dară. pd lum/eu;\ ~#ta 
tiU felu gl dobltoaşe •. .~e" numi 

- Apu mal VTiU un~'Plor; rtle 
jecilt gl pc} sa ce. Cd tu a' III ~ 
chis Jto~ ştreangu,. ştran 1\; â1d I 
boală ZlŞlf cătd ioca aşi ,'" a: 
duc doamnile şi domni S(~· de 
tocoreascd. Noa apu aclo ,~. slUt 
margd şi ele sd ~e eesbrad:,: du, 
meşl o şle amar B gt aştel';~ r ac 
sd scaldă ca să le vadd d~' !unt 
şi iele gl la sac,' au petele :fâ{ 
pişloalt taine ŞL ca selu slu şf 
Şi mal faină cu uăe/u. Tttb t 
aleşcie !s in .stare muerile au. If!/C ~ 
facd. cand Vin la oraŞ slngc1 . k( 

- Mă, mi' tariem plaş/f .' G 

Când sd s:;oboQui gin gheza . 
b/ă gl gdngeşci căs gUa măt:tS/e 
Asta pântru că lângă lele I .(0: 
ntmereş:e ,âce on cunoscui. ," t , 
dupa ş1e Ilşa gin ştatie ma/'lfe 
ţâră da numa o târd că ma! .; r. 
lele pocurl. Dupd şte scapa ,. de: 
pocurl a/unşi Invie gl tdl ~~ s 
flaştdru . mai b!ne gl cât j 

care mâsa o sCăpato cu san 
jlaştdru gin pelaIa gl .' fui 
amnlazazl beu bere ca sd ~ au , 
uască o lâră da nu cd llt şi i 
G i bărbat o r zoita t ei mult, 'd I 
fac dupd amniazăzl şi pâna, 'liS" 
acasă, mai tnlrebaţile ş[VO- ~ce~ 
aşeta \lis bdrbaţi. j d 1/ 

- Noa acum nu mal StII f e 
pd zÎlla gl astdzl. numa să j Sd 
taţl sa nle IrtJmlceţi aboli e. A 

Al vostl IIdl 
JUAN N ,elim 

f, -

AI auzit că ?.. ; P:~( 
... La o trecută serbare, ale 

Mândruloc. a tua.t·o razna rlt' l 
dure şi că în timpul .raz îrr'i, 
fost singur? IIOtJ 

•• Societatea OI Sticlă & (ar Id 
inregistrată?) din Mând le e 
aranja o escursie ta Lipov i 1& 

... (n vedHea curselor d 
se vor line la Arad rn CUI 
Iunie mare parte dintre 
din judet şi-am anuntat -
oraş? ... IQI, 

•. ' L~ JeT/ş, oame~u~; NCOQ 
călduril beau numai VIn,~' abrll 
apă? '. 1/db 

.. , Un domn mare, - t,. dri 
şi ce.va mahăr pe undeyl, . 
toată ziua beat pe stra~al. 
formă uneori, fără ca nUD: 
sesizeze 1.·. 
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