
sunlem 
toarea nenorocire de a' COirocenilor, când 
ul serbărilor celor mai 

se - a 'inere'a'ui - s'au 
şif două friflune, rcin'nd 

.'~I., ... n, de oameni nevino-
ne-a ară'a' nouă înşine. 

suntem: su perficiali şi gră-

,fici«d •• pen'ru că facem 
de mântuială, ca să scă
de 'ucru. Superficiali pen-

că iacem 'ofu' pentru ochi, 
'u aspectu' ex'erior al 'a

pen'ra 'rumase,ea lui, 
şi nee1ijând in tOlal 

'a, baza in'ernă, care 
şi dă soliditale 'rumu-

de afară. Suntem 'o,i ca 
core-ş; vopseşte fala, 
sprâncenele şi unghiile 

'oafe reea'ele ar'ei, se 
nama; în mă'ăsuri. 

;tă să spele gâta', sub-
şi picioarele, pe cari 

hi!ll,·tLi::-ia.1f1'eaH de u"dz~ct. 
cetez&nd că murdăria ascunsă 
nuJh mă 'ase na: şe vede ,i nu 
ui# simte. 
elI ducem câ' ° dacem cu 
. sfe păcate, dar odoM şi 
:e: tă, ele es la iveală. Atunci 
e ~ noi ne scârhim şi ne ruşi
Ite~, dar de Învă'at, '01 nimic 
al învă,ăm. 

IS, unfem grăbi,i, pen'ru că 
du' nos'ru n'are puterea -

in mai precis na vrea - să 
cii peste necesifalea mo

tet flt.u'ui pre!.en', prevăzân~ 
,ode de malOe. Iar a'unc. 

u~ " d obvin aceste nevoi, 'a .. 
totul câl ai bate din pa'. 

I Nu sludiem temeinic ceiace 
La ue făca', nu analizăm Îm-

'urările cari 'rebaesc luate 
1 ' onsiderore penlru core lu
, leanoaslrăsăîndeplinească 

pul penlru core ea a fost 
fă. Nu. Ci ne-apucăm de 
u, facem~ dregem c'apoi 

vedea la urmă cum tia 
lor la urmă dacă iese pros', 

nci ne baJ!em de cap, ne 
,iim şi acuzăm reciprec, 
la viitoarea ocazie proce· 
la 'el. 

e urmă, nu ş'im pune oa
n' li la 'ocullor. Pen'ru orice 
n bă, fie ea câf de imporlan'ă. 
J~ alegem pe omal pricepul 
ir' adevăr, ci pe ce' cu nera-
are şi gură mai mare 

t qfă câfeva caracterislici mai 
or'an'e şi mai rele pe cari 

avem şi cari 'ac ca 'oale 
meargă de a 'ndoasele '0 

i', Fie, ca nenorocirea dela 
1, qreş'i, care a 'ransforma' 
ărbă'oare in zi de jale, să 
înl1efe minIe. 

.=--

"Românii e deştepţi" 
- Multe şi mărunte, cari n'ar trebui să fie 

Şirele din stânga acestui re
portaj, ar putea servi foarte 
bine de introducere la cele ce
urmează mai jos. Pentru că după 
ce suntem superficiali şi grăbiţi 
trebue să constatăm că - şi e 
concluzia logică de altfel - sun· 
tem şi invidioşi. de cele mai mufle 
ori fără vre-un motiv bine justifi. 
cat. Ori această invidie, ne·a făcut 
să vedem la retragerea cu torţe, 
că geamurile dela casa in care 
locueşte un cercetaş comandant, 
făceau o pată întunecată Între 
geamurile celorlalte case ... 

Am fi curioşi, ce exphcafii şi 
ce justificări ar pufea prezenta 
respectivul pentru a motiva lipsa 
lumânărilor din geam. 

Au mai fost şi alţii in categoria 
aceasta, români pe cari pur şi 
simplu nu-i înţelegem şi minori
tari cari vreau să manifesteze os
Ul, când nu respect~ obiceiurile 
noastre. 

La "Hellas" 
Serile trecute, - in cursul ser

bărilor de Duminică şi Luni -
la clubul .. Hellas", condus de ro
mâni - aşa se spune - râpăiau 
dansurile şi cântările ungureşti, 
răspândindu-se prin geamurile 
deschise, până'n obloanele şcolii 
normale de băeţi. 

Intâmplarea a făcut, ca pe mal, 
să treacă un şef de autoritate .. 
iar mai târziu doui gazetari ro
mâni. cari i·au auzit. Şeful a ple
cat, iar gazetarii s'au aşezat pe 
o bancă în faţa clubului ca să 
vadă cât va finea sarabanda un~ 
gurească la "Hellas". Au fost v~
zUJi sau nu, - mai de grabă cre-

. dem că da. - n'o putem ştI. dar 
]a vreo 10 minute după aceia. 
din clubul "Hellas" răsunau no
tele vesele ale sârbelor şi arde
lenelor româneşti. 

Credem că treaba asta o puteau 
face şi din iniţiativă proprie, fără 
să le stea'n coastă _. ca simplu 
spectator. - gazetarul rol'hân ... 

Parăzlle 

Ca'n fiecare an, am avut multe 
păruzi, - unele mai bine, altele 
mai slab organizate. Toate fru
moase. disciplinafe. au fost o in
cântare pentru ochiu. 

Un lucru insă nu infeiegem: 
Ştim că in timpul părăzilor. or

dinea trebue menţinută şi orga
nizată. Insă aceasta asigurare a 
ordinei nu trebue făcută ~'l aşa 
fel ca să pară destinată pentru 
gardienii publicj, ci penfri4 ma-
rele public. cum e natural. -

E drept şi aceia, ca publicul 
încă trebue să respecte d'5pozl-

.----

ti unile şi să nu se 'nghesue 10c
mai acolo unde e nevoie de loc 
liber. 

Suspendarea formală 
Stoian e suspendat. Dar nu ca 

toată lumea. Decizia de suspen· 
dare nu s'a publicaf, - deşi dacă 
ar fi vorba de un şofur sau taxa
tor român, chestia nu s'ar fi ne
g/iiaf - iar Stoian continuă să 
i-G! salariu, să dispună asupra 
personalului dela autobuse. să·i 
terorizeze. sa impună angajarea 
alor 4 şoferi români şi 3 unguri, 
- aşa ca să nu se supere nici 
fratii din Ungaria. 

Vedeţi ce face protecţia? Şi mai 
ales a dlui Olariu! 

Apoi să stăm strâmb şi să ju
decăm drept: se putea ca d. 
Olaru să nu protejeze pe Stoian. 
care-i repară maşina cu şoferul 
Deâk - se vede că n'a îndrăznit 
s'o dea pe .&lâna unui român -
luat dela alte treburi ale auto
buselor comunale? Hai, trebue 
să recunoaştem că d. Olariu, are 
perfectă dreptate când protejează 
pe Stoian din... buzunarul pri
măriei. 

Nici Stoian! •.• 

De altfel Stoian, reparând ma
şina dlui Olaru. a făcut-o tot din 
... buzunarul primăriei. Păcatul de 
altfel nu e prea mare. Căci de 
vreme ce d. Olaru e secrelarul 
general al primăriei, iar maşina 
lui, în ultima ana\lză, automobi
lul. este tot al... primăriei 1 Prin' 
urmare, să-I scoatem pe Sto
ian basma curată din chestia 
asta! 

In să nu-I putem scoate din 
alta. Adecă din următoarea: 

Iată o scrisoare pe care Sto
jân a primit-o dela o firmă ară~ 
dană: 

Kedves Sztojân ur. kerem szi
veskedjen a multkor szobanlevo 
fekdob6t kolcsonadni. 

KoszoneUel 
~ Ablonczy ŞI Bustin 

Adică pe româneşte: 
Iubite domnule Stojân, te rog 

fii bun împrumută-mi... (o piesă 
al cărui nume nu-l cunoaştem 

Cu multumiri 
Ablonczy şi Bustin 

Credem că nu mai trebue adău
qat nimic. Ba da. şi anume: in 
legătură cu asta ne vine in minte 
faptul că intre firma de mai sus 
şi cu autobuse ar fi şi alt fel de le
gături .. Cel puţin aşa se vorbeşte 
in oraş!... 

Nosfimada cu câinele 

Deşi fără legătură aparentă cu 
celelalte, chestia cu. câinele se 

'ncadrează perfect aci. O repro
ducem după .. Ecoul" din săptă
mâna trecută: 

"Joi, d. Olari" a trimis pe· 
servitorul d·sale (desigur, un
gur) cu scumpu- i Ci:qeluş la me
dicul veterinar al abatoruiuL Jav· 
ra a călătorit În autobuz şi când 
călătorii au protestat, servitorul a 
explical: 

- Zis doamna la mini che nu 
frebe mişcat chine ca se nu plin
ge. Pletit d. sicritar general 800 
lei la rontgen pentruca cotat la 
chinile picioare care dore. 

De ce-o fi suferind sărmanul 
câine al d·lui Olariu. ca să·) 
consolăm de boala ce-a dat in 
familie r 

Incă ana 
Intâmplarea a făcut să vedem 

sumele enorme ce se plătesc 
unei firme pentru întreţinerea 
pavaielor deia străzile Aradului. 
Mărturisim că disproportia dintre 
starea mizerabilă a pa\lajelor şi 
sumele ce le plăteşte primăria 
pentru treaba aceasta. este enor
mă. Oare n'ar putea primăria să 
facă in regie prop rie treaba asta? 

Şi una ••. sportifJă 

Că să 'ncheiem aceste deştep
tăciuni româneşti. mai amintim 
şi-o chestie foofbalistică. "Gloria" 
ca să·şi asigure jucătorii. face 
pe dracu 'n patru ca să-i plaseze 
În servicii. Ori, aceştia, odată 
plasaţi, cam renunţă la joc sau 
joacă numai de formă. Astfel. 
echipa rămâne fără iucători, iar 
aceştia cu serviciul... 

Frumos. adică frumoase toate, 
nu ? Rada Baltag 

De a lui Mi'ică 
- Măi Mitică, tu când bei? 
- Numai când sunt plictisit ... 
- Şi când eşti plictisit? 
-- Când nu beau L. răsplinse Mi-

tică prompi. 

Păi dacă plouă! 
Zilele trecute. două cucoane şi 

doui domni, treceau pe corSQ. Stropi 
de ploaie începură să cadă. ' 

- Ce să facem, că ne strică hai
nele? - zise una. 

- Să intrăm intr'o cofetărie! -
zise unul din domni. 

- Zău! Bună ideie! Hai să in
trăm! - ziseră intr'un glas cucoa
nele. 

- Am intrat la apă! - esclarnă 
domnul cu propunerea. 

- Păi cum să nu intri dacă plouă? 
- remarcă just celălalt. 

l 

J 

J 

I 

i I 



Pag. 2. 

Vil1~a 
(Unui tânăr advocăţel din Vinga, 
exjudecător, etc. etc. şi care 
se barbiereşte că o simplă COI1· 

sultatie la dsa a costat pe un 
preot... 500 leit 

Te crezi un ttdvocat vestit, 
Cu aere, $tiinlă şi preff'!1jii ... 
Pe tine 'tlfradel'ăt te IeUci!! 
fu compiitinesc numai cliflltii. 

Aedaiaşi.. 

Fşti nldeni!! cu Pop 
Spui mereu! Ntt-i de mirare, 

• Eşti doar atât de mic ... 
Ş'ai "evoie de mai mafe. 

Tot lui ... 
Că de ai fi jandarm /li bate! 
Aşa spwua-i într'o sorietate ... 
Daia când vii acasă pe' noptale 
Faci exerciţii... măi fârtate. 

Girolamo Sooono,01a 

Pecica 

- In seara zilei de 9 Iunie a. c. 
trupa teatrală a d~lui Pepe Geor
gescu, societarul Teatrului National 
ain Capitală, fiind În turneu de 
propagandă, a jucat şi în localita
tea noastră, comedia DExtempora
luI", la care publicuL din Pecica şi 
Rovine a binevoit să asiste În nu
mei, de 35. 

Ruşine pentrucă nu vor să spri
jinească trupele româneşti, fiindcă 
la. truo.;le ungureşti sala este Întot
deauna ticsită. 

Sânnicolaul.Mare 
- Se zice că mânuitorul de fon

duri "Popovlci.nolaraşu" de aceia a 
refuzat 81'000/ pentrucă nu numai 
este primar Ion ~fâr(lează) şi nu se 
mai pot vota - ca până acum -
"alocatii" pentru scopuri .. filantro
pice" • 

- .Don A!fonso Aurel von Bitea" 
umblă pe stradă, zgârâiat la ... cap 
şi mutrişoară. - A păţit ceva ia
răşi, sau şi-a dat singur cu capul 
de .•. părete, ori~~ vorba românului 
- mă bate ... muierea '? 

- Cu ocazia nenorocirii intâm~ 
plate În 8 Iunie Ia Bucureşli, postul 
de radio a anunţat că "Urlando-Fu
riosso", zis .,Inştrucforul", mai zis 
şi "Căcărează- şi-a rupt... gruma
zul. - Ajuns acasă şi l-a pus în gips. 
- Cu toate năcazurile, el se gân
deşte cum ar putea ajunge mai re-. 
pede la Torak, pentrucă gologanii 
dela primărie s'au cam ... termina
fără! 

- Ion Sfâr(!ează) nu mai merge 
la primărie, de când a primit... pi
ciorul, şi e foarte nervos că nu mai 
poate scăpa de acasă, pentrucă a 
terminat cu ... ora fixă, cu •. , fântâna 
din colţ de asemenea, cu toate că 
"şefiţa" vine regulat după apă. 

- Ghiţă Burtă Gramafonul, Ia 
serbările din 8 Iunie a fost fără ... 
"Citrnen" ! Tot mai bine aşa, pen
trucă Încetul cuinceful, departe ajungi, 
iar până Ia "lichidarea ~ noi/or fon
duri - pentrucă cele vechi s'au 
terminat pe benzină - nu mai este 
mult. - Umblă, Ghiţă, mai putin, 
pentrucă se rod .•. cauciucurile I . 

Francisc Kovâcs 
Atelier de reparaţii de motoare, 8U
tomobiIe şi trăsură. Strungari de ci. 
1îndru. Că!ire srecială. Sudură auto~ 
genă. Mare depozit de trăsuri gata
Execut orice comandă. Repar trăsuri uzate 
si le schimb cu trăsuri noi. Lustruiri .Daco·, 
Pregătirii de caroserii. 1'Helier de tapilerie. 

Reparaţie specială II raaiaoare1or. 
Ar a d, Str a daM ă r iii Şi e Ş t j No, 5 

Bravoi 

Vin mlnişan, la Lei kgr., 1 pt.h<~r de bere 5 Lţ'i, mâncări mai 1'" 

dtinje,-, Restau"'l antul BucurAs, ti', Arac, Piaţa Avram lanculO. 
CL v Proprietar: T raiar. Cristea, - ,-

Portrete 

TiDa
v 

Jl"ul" 
" Nu-I cunoaşteri? Imposibil p,m
tru co-I cunooşte toată lumea, tn
clusW orbii ş; oor-hele. E Înalt f',OU 

mic. după imprejurari. Pool'tă pe 
cap plete de poet nebun sou n'are 

pe Întreg corpul - honnl! soH qiJi 
mal 1-' pense nici u,. IIrişol' de 
păr .. iof' după imprejurăl'i. Ele.., 
goni neuoe mal'e, co şi oeei c:· din 
Paris: 

Ne-aţi venit apoi, drrpt minte o stirlutii de pomadă. 
Cu monodu'n ochiu, drept armă brţişor de promelladâ 
Vl'sit'jiţi fănl de vreme dar C/l erecr dc copil, 
Drept ştiinţă având în minte vrelUl vals de Bal-Mabil 
Iar bz schimb cu-averea toaM vrun papilc de curtezană! 

Ocupa!iunea? Ol'ice i-ol' sta hine zi ,#/YlICO publicitate" delo ,euren~ 
chia,. loorle bine, pentflU că esle luI" şi .,f)im;neato~·. Şi Ştiti pentru 
;ntf'uehipaI'80 closi_ă o celui ce ce? E În ctiutoreo ol'eunei doftorIi 
francezii numesc atât de pla6fiC noi pentru vmdecareo impotentei. 
"vaurien". Desigul', şoo('ec de ho- ficum şi-o legalnădeidile de.,Relon" 
fel al' j; !ool'te obil. Intrebuintează Poartă oehelap; negl'Î, din când 
În adioifofea-i omol'oasă pUl' pla- in când, ş) "ceasta din două mo~ 
fonică, !(,ucuf'i .. pl'ofi". tiDe: 

Se oâl'ă peste lof unde vede idilă, nu-i place nimicee-i stl'ălueito(' 
Sentimentul impotmfel sale incu- - cu esceptia arginti/or - ş; cu
f'Obile ÎI foce să se lege de lete, I'at ea lumino soape/ui, 
să le muite /a el- În somptuolja-i ş; al doi/ea motiv, vl'eo co'n do
camel'ă inzestl'otă Înfl'e o/tele cu sul obscul'ittim oche/al'ilol' să-şi 
un .splendid- apGf'ot de rodio pen- oscundă pl'iUlf'ile Iubl'ice şi libi
truco pipăindu-/e aspel'ităfile ono- dlIIcose, cu cap; desbl'ocă in gund 
lomice, doaT', doof' o să-i Învie ori ce femeie. 
mOl'tul ... mOl'ful penfftu totdeauna. POl'fl'efu! ooesfa, nu-i totuşi Un 

R;;o azi, aşa mâ)ne, pună Întl"O pof'fl'ef. O caplco/lIră doof', pentru 
bună zi când I 5e Da Înfunda I că Însuşi tipul anolizal in ansamblu. 

De cHit citeşte mult. In !lecaM este o cOl';cafllră. Aramis 

Măcelăria Ţişca Adam :~a:i ~~r:~ao.cfl: 
vinde in mic şi mare, carne de vită, viţel, porc, nllel, cu cele mai 
reduse preţuri. Onor. public e rugat să cumpere cu toată încrederea 

n:.lmai dela măceiăria mea 
AU ............ m. .................................... .a.-

Judecăforu' milos 
Inculpatul - un om cum,ecade 

se înfăţişează inaintea tribunalului. 
Acuzat, îi zice judecătorul, 

după un scurt intergato,iu, mărtu
riseşti deci, că în noaptea de !:Jâm
bătă, la orele 2 şi 30, t~-al intro
dus. cu ajutorul unor chei false, în 
vila d-lui X? 

Da ... după cât se pare. 
~~- Cu ce scop ai făcut-o? 
- Eram puţin... afumat, dom

nule preşedinte şi m'am înşelat ... 
am crezt:t că este casa mea. 

- Bine, dar atunci când atrasă 
de sgomot, d-na X a coborit, pen
tru ce ai fugit şi te-ai ascuns in 
pivniţă? 

. - Fiindcă am crezut că eşti so
ţia mea. 

Cuprins de milă, judecătorul îi zise: 
- Aşi putea să te achit, dar dacă 

vrei să stai mai mult timp liniştit, 
îţi dau maximul de pedeapsă. 

Englezul avu drepfale 

Multă vreme armata Neguşulai a 
existat numai pe hârtie. Ameninţă
rile italiene hotărîră pe Negus să 
încerce injghebarea unei armate reale. 

Consilier pentru armament fu a· 
dus vestitul colonel Lawrence, re
gele neincoronat al Arabiei. Dllpă 
acesta examÎnă bine starea de spi
rit a abisinieni1or, precum şi posi
bilităţile lor de organizare, se incu
metă să spue ritos împăratului: 

- Măria Ta, Haile Selassie, vrei 
să-ţi formez! o arm"fă? Lasă-mă 
îsnă să te întreb: "Ce dracu o să 
faci cu armata În caz de revolutie? 
La ce o să-ţi servească armata când 
s'or răscula bandele de hoţi şi je
fuitori?-

Ceva nou? 
Moderna fată a unei familii de 

burghezi a împlinit ]7 ani. Mama 
ei raportează bărbatului: 

Fata noastră are 17 ani. Cu 
această ocazie, am crezut nimerit să 
discut cu ea câteva chestiuni în le
gătură cu sexualitatea ... 

- Şi ai fnvătat ceva lucruri noi 
dela ea? - Întrebă tatăl ei, care se 
vede, ştia ceva mai mult. 

Două obrăznicii 
MeneHk era foarte vesel de felul 

lui. In timpul unei călătorii pe mare, 
plictisindu-se, se adresă către bufo
nul său: 

- Saul, să ştii că te arunc in 
mare dacă in cinci minute nu faci 
cea mai ma.re obrăznicie ce se poate 
face unui sultan, scuzându-te după 
aceea printr'o obrăznicie şi mai mare! 

Saul rămase o clipă pe gânduri. 
Văzând apoi că Impăratul Menelik 
se intoarse ca să privească marea, 
Saul işi luă inima În dinţi şi începu 
să mângăe părţile cele mai cărnoase 
de pe spinarea împăratului său. 

Menelik se întoarse furios de a
ceastă obrăznicie, dar Saul, cu cel 
mai sIujnicar surâs adaose a doua 
obrăzn j el e : 

- lertăciune, Măria Ta! Credeam 
că e Impărăteasa! 

8rutăria ANDER 
Aradul Nou 

Oferă domnilor comercianţi de prăvălii 
mixtl: şi bă~anii S!Jre v..Jnwre pâine de 
un 'enume bun F(lce liferarca zilniccu 
tră:>ura proprie la ftrad. Domnii corner
ciarlţi sunt rugaţi să Încerce şi se vor 

com'Înge. 
*1 

,Cetiţi "Bravo"! 

__ '_.L""~. 

Nr'.l~ .. 

Gurahonl 
Totor No. ] dela gară, cu 

No. 2 dela fabrica de ciment, 
certat pentru "muien". Şi nep' 
dll-se împăca intre ei, s'au du. 
primar să~i împace. Totor NlftUl 
văzând că judecata nu-i de ~. n 
lui, s'a luat la bătaie cu tnu. al 
din care băcaie nici el singur . 
ştie cum a scăpat. il 

Supărat foc, pentru năca.l1 
ce-I bat, eşi În calea telegrafi ' 
Serb şi-I ameninţă că-i va tăian 
rul de telefon Kohan-Feniş. ! 
grafistul dracului, nu cam ştie' 
glumă, luă pe Totor al nostn 
săcure încât numai 
scăpat netăiat. 

Hălmagiu 

- Noul nostru intelectual a 
vocat la duel pe un învătător 
tru ..• sufletul unui avocat. 
va avea loc în ziua de 14 Iu 
la ora 4 d. m. pe arena "Ţel" .~ 
.. Dealul Şostocutui-. 

- Au sosit călugăraşii şi 
deodată, staretul. Un singur ... 
ger n'a venit şi-o dudulţă P ul 
dă dor . 

- Oilbert, deşi pasionat el 

intrări şi "chiolhanuri" gratuite,' ă
ne mereu Că-l bati a de moşier 
Gorj. Dar nu se prea ved.e",~;, 

Crocna ~i~ 
J. 

- La Crocna, editurile Sll , .. 
gate să- şi Înamteze oferte cu râi 
reiigioase, care să cuprindă ŞI uni 
vÎclul vecerniei, pentruca să-Şi •. 
cu re şi Pr. Ghiţă una, că doa s 
îndura, să facă şi Sf. Sa ve eşi 
odată În an, cum ob:şnuieş!e, " 

. - Caşeran Vrenti (gheipes int! 
noaptea de 8 Iunie, toată nntMit 
a scuipat în focurile făcute, călJr, 
se vor stinge odată să sJrâ~l 
cărbuni, sgârcituJe să-ţf cufOl 
ce-I putin cărbuni că destuii S. 
gheipeseşti şi covăceşti ciandli:J' 

- Bar.oana dela Crocna In cui 
de 8 lume n'a luat parte la se st( 
iar În ziua de Sf. Rusali a m41ă 
Biserică Cu .. Trei colori ungur nt! 
- Hai, Hai, mândra-i mândră, ~!( 
mândră şi dracu poate să râ: T( 

Lugoj nrtJ 

- Gara din făget a reel ,ar 
caZtlI petrecut acum vrO 5 a elo 
Sani Puskas dela regia de r 
Ilan" din Lugoj, i-a trântit . re, 
din colţul gării. lltn 

Pentru asta rugăm pe fă~. ac 
să şi aibă grijă de scară c~ "Iti 
cumva să mai vină namila r· 
colo .. şi de şiudă" 5-0 răst" a 
din nOl.~. Că tare îi înfuria: BI 
plăcerea vinului de acolo, . un 
ne;'o spus-o la f'iugner în Ilat 
un om dela faţa locului ca. O ~' 
văzut când Sani întingea cu ?I( 
în .. ţucor praf", crezând că-i ţi •.• 
l'itunci Wsta la intrebat că·i nă 
sărată mâncarea, el o zis că A~E 
ca aruma n-o mai mâncat cetl, 
ouă de când 1-0 făcut mam ioal! 

Dar brav, că tare-i plat 
~ S I suga ..• 

_ Tare se vorbieşte pe 1. rint 
că lui Mitru Ratam îi mai onc 
,.răchia- lui Montoioasa de Bu~ 
lui.. Cred~m ş! noi, dar nUIli· ~J 
acela că-1 meu aproape de ~I n' 1 
Măcelarul. . h1 

Iei: 
COilcer' Jos 

Duminică, 141unie, orele 21 ftU~ 
la Palatul Cultural, va avea I( 
singurconcertcu FLORICA CR; U6 FOREANU şi G. N1CULESCl o' 
SU. Bilete la Diecezană. . 1 1, 
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i auzi. că •.• 
".la 8 Iunie unii dintre directorii 

1, 'oian din judeţ, au cerut scurtarea 
~p' :ogramului serbării? 
lu .. .la 8 Iunie, la Şebiş, in casa cul
NIJlurală pe scenă a fost instalat birtui 
~. nui jidan, astfeJ că serbarea şco-

lU ară nu s'a putut face cum se cade? 
u; ... naţionalistuJ .. Ion al maichii" din 

imand bate toate cârciumile în to
:a 'ărăşia minoritarilor? 
fi .. tlrI tip din comuna Miniş stri~ă 
iil,n r::1ra mare că este cel mai mare 

rri,)t .. cu contract făcut ca urmaşii 
ti- ' nu v~dă lumina zilei? 
1> .. L;:t popicăria din Ahnaş s'a făcut 
uc 'himb de soacre intre Învăţătorul P. 

subnotarul. P ? 
... nişte cucoane din Sepreuş, cari 
c pe naţionalistele, n'au luat parte 
recentele serbări? 

a ... un domn mititel din Şebiş, a 
r cercat să 'ntindă un pardesiu al

slru pentru a încăpea sub el? 
J .... măcelarul Marita din Comlăuş, 
1" veni curând la Arad, aici fiind 

are târg de câini, ca să nu-i mai 
mpere dela Ţutu? 
,,,0 duduie blondină din Sânnico

P ul mic işi dă rendez-vous tinerilor 
colţ la .. Urania" şi-apoi nu se 

. ezintă spunând că a bătut-o ma· 
~, ă·sa? 
:1 .... Toma Pavel din Şicula umblă 

ereu cu cutitul la el spunând că·1 
finge 'n cel ce va vorbi cu iubita 
") 1, 

:, , .. Negusul din Vaţa va face mai 
lâi botezul şi numai pe urmă cu

ii nia la umbra unui tufiş? 
\.Unul din Buteni decând a fost 
a s la _Bravo '" a încetat vizitele 

eşi spune că e mare si tare? 
,.Ia masa comună dela 8 [unie 

i intr'o comună din judet. s'a 'nghe
~i unul neinvitat şi s'a 'ndopat 
alir. 1? 

'folul delo Butenr· 
;:li Se ştie că intre Buteni şi Şebiş, 
' .. i:J străduinţele dlui prefect, s'a 

cut un pod de toată frumusetea 
: ste Crişul l1Ib. Construcţia so
~ă este însă desavantajată de 
~ntele ce urcă la pod. lkeste 
;~~te au inceput, pe margini, să 

TOQSe de apele ploilor. Sunt 
nţuri destul de mari până acum. 
c,km că e necesară, nu o re
,are, ci o refacere radicală a 
elor pante. De asemeni e nece
i îngrădirea cu sârmă sau 
re, a pilonilor de pe margini 
lltru a nu se întâmpla vreo ne-· 
ocire, 

,"Uitaş; cu schimbul 
ia adunarea nafional-Ţărănistă 
Bucureşti, câteva organizaţii din 

. unele suburbane ale capitalei, au 
.llat cu călăreţi în frunte. 
O ~omună a avut însă şi o grupă 
biciclişti şi un escadron de că
ţi,.. ceiace a făcut pe unu} să 

~nă cu glas tare: 
i.A~eştia sunt bicicliştL.. politici, 
[ceilalţi sunt căIăraşi cu schimbul... 
itoate partidei e ... 

B l"a vot 

1\ 
Iacă io mai jios subscrisu luăn Nojiţă am-
fosI Şiw io pă la Bucureşci aelo unge so hulit 
podu ala cu uamini. Mamă, mamă şeam vă-
zut. Nişi pă front no fost aşe. Apu să vă 
spun. O pornit podu să să mişce şi odată 
numa o fost la pământ uamini şi muierile 
şI prunşi sor învăluit cu doşcile şi cu grin
zeUle ŞI cu leaJurile care sor băgat in ii. 

Tăt o grindă şf un uom o fost pă jios. Unul cu coasWe 
rupce. al~uw fă~a 'pişio~r~ alt~ c~ capu spart, muieri fără brânşi 
pr.u~şl fara uael Ş' sanie panăI lumea. Apu or inşiepuf ua-
m.lnl s~ scoată gintră dărâmături pă cei lovif şi pă morţi. 
Clar, Ş,I Î~pă!atu nost. şi !l1inisferi or s.C?S p~ muieri şi pă 
uamtn1. gmtra doşce ŞI grmzele. Apu nIŞI nUl mnierare că 
so huht că Jor făcut nişce jidani şi lor făcut gin doşce sub-
firi şi pufrăge şi căşcigă mai puţin. 

Lucru tarie ge ruş.inie ii pă ţara asta că adu o mai 
fost şi preşegincele cehilor şi tutoru impăratuJui gin Sârbia. 
Numa cam aşe ne trăbă că umblăm după părăzî şi lucrăm 
numa ca să nie scăpăm ge lucru şi nişi o treabă n'o faşiem 
ge Doamne agiută. 

. Al vostu 

Poate să 'meargă 
Mitică Bârfescu al nostru e bol+ 

nav. Doctorul l-a pus la reCTim se
ver: mci un fel de beutură.bŞi MI
tică se plânge peste tot de lucrul 
acesta. Duminică, fiind în vizită la 
un amic, şi-a plâns necazul, ca de 
oli ::eiu, Dar amicul, pe care-) ples· 
!lise odată cu un spirit, la plecare 
i-a spus·o: 
-' Mai vino pela noi, că şi aşa 

nu poţi bea' vin! 

Supărare 
- Ce e Cristăvescule? De ce 

eşti supărat? 
- Cum să nu fiu, nene? Mă

garul ăla de Ispărescu exagerea
ză. Nu-i multumit că-i amantul 
neveste-mii. mai vrea să se 'nsoo· 
re şi cu amanta mea! 

ArUmetica 
Negusul era un părinfe foarte bun. 

Pe vremea când copIlul său era în 
clasa întâia primară, Negusul voi 
să-I inveţe adunarea. 

- Măi, Taffarik, vino încoa să 
facem noi o mică socoteală Dă un 
creion şi o hârtie încoace. Aşa! 
Uite, aici aşa fac un ou. Dacă mai 
fac un ou, câte ouă o să fie cu 
toatele? 

- Da ce tălicule, tu poti să faci 
ouă? interveni micul Taffarik, mi. 
nunat de puterea regească a tată. 
lui său. 

Logic 
Teribilul amorez arădan. fiind la 

"Luna Bucureştilor- a pus laba pe 
o nostimă femeiuşcă. Cum acolo 
formalifăţile sentimentale cu aseme~ 
nea femei sunt mai simole arăda
nul nostru, obişnuit cu sist;mul dela 
noi, s'a cam fâstâcit şi abia ajun
seră în locuinţa frumoasei, esc1amă: 

Dragă, sunt nebun după tine!... 
Absolut nebun!... 

- Atunci trebuie să te 'nchid!... 
Fii drăguţ şi încuie uşa!... - re-

luăn Nojl,ă 

Cauza 
O cunoscută cucoană s'a reintors 

serile trecute pela 10 acasă. Bărba
tul, care o aştepta, rupt de foame, 
dela ora 8, o întrebă: 

- Bine dragă. dar acum se vine 
a;::asă? O femeie cum se cade nu 
face lucrul acesta ..• 

- Ce să fac? Nu sunt eu de 
v:nă: Dar Uri tip obraznic s'a ţinut 
tot tiin pul de mine şi m'a chemat 
să merg la el acasă ... 

- Ei şi!... 
'- , .. Să I ia dracu! Stă la dracu'n 

p~a.znic în Şega şi n'am mai găsit 
nlCt autobus nici trăsură!... 

Sinucidere 
D. Cavescu oierzdnd toată ave. 

rca la unul din tripourile clandes
tine care mai mult ca oricând 
funcţionează în discordanţă eL;' 
noua lege, - se intoarce după 
miezul nopţii la hotel hotărft să.şi 
sboare creerii. 

Tocmai îşi pusese revolverul Ia 
tâmplă când zări un carton tip,'irit 
agăţat pe uşă. 

"Pasagerii sunt wgaţi să nu 
facă sgomot după orele 11 seara r" 

A Ei drăcia dracului, trebue să 
arnan afacerea pe mâine dimi
neaţă ... 

Divertisment cu jumări 
In ti~pul deţilării la congresul 

naţ-ţăranesc dm Bucureşti s'a ser
vit asistenţii din tribună şi cu un 
scurt divertisment.. culinar. 

pinA faţ~ • . câţi~a inşi strecurati 
pană 10 pnmlle randuri au arun
ca,t in tribună în care se 'aflau d"-niî 
Mlh.al.ache, dr. Lupu şi Mihai Po
pOV1CI, cu ouă, cari nu prea aveau 
aerul a fi proaspete ... 
, ImAediat, ţrărzile ţărăneşti au in
trat In funţmne, pentru a identifica 
pe autorii divertismentuluL.. 

Ds profitorii... zolvâ coniţa problema. 

. Faţă de panica deslănţuită pe 
tnbuna, d. Ion Mihala;::he a căutat 
să liniştească spiritele spunând: 

"Nu vă temeţi d-Ior... cei cari 
au aruncat aici cu ouă au făcul-o 
dt" milă pentru noi că~i au văzut 
că A stăm aici de 4 ore, fără să fi 
mancat ceva, aşa că ne-au trimis 
câteva jumări ... " 

Printre inscripţiile ce le purtau De ce se mută ~, 
llJonmanţii, la adunarea naţ.-tăr. D. 1. secretarul de redacţie al unui 
I Bucureşti, era şi una care glă- ziar din Arad se mută din cale-afară 
a .Jos profitoriil" de des. . 
Jn fruntaş al partidului spune: Când in sfârşit s'ar fi părut că.şi 
~ Inscripţia trebue complectată găsise o locuinţă convenabilă, gaz-
fel: ,.. '.. _ da-i cea ~ou~ se pomeneşte abia 
Jos profltom de aZI! .... d un!'! a !'·ela ZI deJa mutarea cala-
S, us profitorii d~ mâine 1" ~:"alâci,;!~i proaspătului ei locatar, că 
It fruntaş se UItă mustrător Ioc/" acesta-'I ahzice camera: 
nul, făcând neîncrezător din cap: : - Şi dece, domnule redactor? 
~,Dar de unde ştii că mâine vl'lm - Păi să vezi, ... credeam că fata 
OI la guvern ?..dta!e sărută mai bine ... 

f?ar d-nii Madgearu şi Lupu. 
ca:l. - se vede că nu le plac ju
manie - au preferat şă mânân· 
ce, acolo în tribună câte-un saod
wiCÎ cu şuncă. -

Cetiţi "Bravo 1" 

rC:lQ.4. 

Lui ItDarad'l zis Dobay 
Ai izbucnit ca 11// şacal 

CăfalUl să te admirI.' iar. 
Şi la urmări Il/I tc-ai gândit 
Se vede dar că eşti tâmpit. 

.Mă 'ndemni sc1 scriu, să cucerese .. 
Iar tu pe tille IW te vezi? 
Ca 'Iltreagii p,'cica stă mirată 
Viizâlldll.ţi firea .•. deşlldtiată. 

T. M. C. 
N. R. - Prin aceste, matchul 

epigramaticdintre ,.Darad" şi" TMC" 
~rungând la ... rezultatul 3:3, decla
]ăm, matchul încheiat, cu toate ca 
advers~rii.., nu s'au împăcat în li
terele tIparului, pe terenul real fiind 
vecini şi .. , prieteni! 

"P'oloner-mai"'~~ 
Plutonierul major Tăbârcă certa 

?e zor un recrut. care idiotit, nu 
mţelegea o boabă din frumusetile 
şi plăcerile teoriei. 

- Ah! tâmpitule, cap de gâscă. 
s~ieră plutonierul la el, pierzându
ŞI răbdarea. Toţi la tine acasă sunt 
aşa de tâmpiţi! 

~- Nu, să tr~iţi dom' plotoner 
major, răspunse recrutul, mai am 
un frate, dar ăla este mult mai 
prost ca mine. 

- Şi cu ce se ocupă frati·tu? 
- E şi el tot plotoner majur! 

Generosul 
Un copilaş de vre-o zece ani 

bâzâia, mergând de mână cu măsa~ 
Un domn se opri şi Întrebă: 
- De ce plânge băeţe1ul doam-

nă? ' 
- Da dă-I păcatelor incolo r 
Mi-a seos sufletul să-i cumpăr 

ciocolată. 
Domnu! foarte generos, scoase 

o monedă de o sută. 
- Uite m(ji băeţaş, du-te colo 

la cofetărie şi-ţi cumpără de 10 
1ei bomboane. Uar să-mi aduci 
restul! 

Copilul se repezi Într'o goană 
şi peste un mÎnut se 'ntoarse c~ 
nouăzeci de lei şi cu gura plină 
de "ciucalată". . 

-:- Vai, dommlle, ce generos 
eşti, murmură doa mna. 

- Nu. face nimic, doamnă. Fişa 
cum făcUI e toată iumea lTIultumită. 

- Cum: tOCltă lumea? 
- l'ipoi, foarte simplu. Dum-

neata eşti mulţumită fiindcă nu 
mai boceşte dumnealui. El e mul
tumit că mânJncă bomboane. Ne
gustorul fiindcă a vândut. Iar eu 
că am scăpat de un sutar fals. 

Miniş 

Cântăreţul dela biserică e om 
frumos şi 'n afară de ştiinţa can
torului, mai ştie şi şă sboare, do
vedind această calitatc' în ziua 
când a sburat peste gardul .. Coo
per ati vei ". 

Credem, că odată ce eşti de 
meserie cântăret, trebuie să te 
ţini de ea şi să laşi sburatul in 
pace, ca nu cumva să se supere ... 
popa! .. 
c'.4 R TI 
ZIA.RE 
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Galerie ••• 

D. COl'lolan BăJ'bat 

... publicist ară dan care a primit 
de curând o scrisoare din partea 
Institutului de Cultură italiană din 
Bucureşti, semnată de directorul 
acelui Institut, d-I prof. univ. Bruno 
Menzone, prin care este solicitat 
să-şi dea asentimentul ca lucrările 
d-sale cu subiect italian, să fie 
traduse şi publicate în revistele ita
Jiene. . 

-\ Chişineu-Criş 
'r-\ \ _ Slujbă de homar in plasa 

Chişineu 30000 ·Iei. Numerar sau 
. , cambiu Concurenţi discreţi. l'id

resa "Nepotul necunoscut". 
- Vând ză bele cronice. lldresa 

Mitru V. 
- Caut loc la ospiciu. f'idresa 

Columbactls. 
- Exmcdicul de cîrc. jidanul 

în săptămâna trecută prea des a 
vizitat pe Dna Kovdci şi vizitele 
erau însoţite de un oare care 
florea. f\ucl !? Nu credeţi şefilor 
că şi noi cunoaştem suveica dar 
mai mult jntenţile voastre? Griji 
florio că te arzit că jidanul nll-Î 

curat şi te poate Încurca. Hevenim. 

Epitafe 
Un confrate străin s'a amuzat cu

legând câteva noui şi curioase epi
tafe. 

Toate sunt de o ironie macabră. 
In valea Scalve, lângă Schulpario, 

se pate citi pe un mausoleu: 
.. Adu~ti aminte, trecătorule, că'n 

curând îmi vei ţine companie. 

• 
Intr'un cimitir din Tyrol, mai pre

cis la Oberperfuro, o piatră funerară 
poartă aceste rânduri: 

"In această groapă Pietro Aubai 
zace. 

"Mai târziu veni nevasta lui mult 
adorată. 

"Si alături de e] a fost culcată. 
"Dece nu l-a lăsat cel pulin acum 

în pace? 
* 

In acelaş loc găsim epitaful unui 
organist: 

~ ,.Aci e mormântuI lui Martin Krug 
care îşi maltrata orga, nevasta şi 
copiii". 

• 
Şi ca să incheiem, o inscripţie 

din Colorado: 
.,Trecătorule, opreşte-te un pic şi 

plângi. 
"Aci se odihnesc sărmanele mele 

oase. 
"Aş fi preferat să fi fost ale tale 

Poş.a redacfiei 
Ramapana. - Primit şi accep

tat. Te aşte-pt Sâmbătă seara, ora 
9 precis, la ccIeneaua .. Dacia ~. 

Expoziţie de arfă plastică 
se va deschide în Palatul Cultural 
in ziua de Duminecă 14 Tunie c. 
11 ora a m. (Casa Heiman) 

Expoziţia rămâne deschisă numai 
8 zile. 

N'o. liO 

Sovinisnl , . 
.A 

In 
. ..... 

mUZIca • • • 
Câteva date în legătură cu bucăţile executa·· 
de violonistul Telmânvi . 

a,.deleneşti, Fiind siguri că VOI' fj 
considerate de pvhlicul minoritar 
ca ardeleneşfi-lJngureşll. Dar mai 
este ceva. care agravează fapta or
ganizatorilor şi jignirea ce ne-an 
adus-o: autorul - Bela Barlok -
pe lângă numirea, pe româneşle a 
jocului, indică şi locul de origine 
a lui. Astfel: "Jocul cu bâ!a" din 
din jud. Turda; .Brâul" din Igriş 
(jud. Torontal); "Bnciumeana" Bis
tra (jud. Turda); "Poarga româ-

nească" din Beiuş; "Mărunţel" 
Neagra (jud 'Turda). 

• 
VedeU. prin urmare, ce me!" 

subtile Întrebuinţează unguriI p 
tru ca în primul rând să prez; 
produse aie sufletului maghiar 
şte producţiuni de origine pur " 
mânească, - iar în al doilea t~ 
să ne jignească ... Probabil şi rn' 
deIe astea face parte din 3iser, 
cavalerismului maghiar I 

S'a relevat de atâtea ori, meschi
năria maghiară, care ori de câte ori 
poate şi i se prezintă prilejul, caută să 
vâre şi un dram de şovinism. Cazul 
cel mai recent ni-l prezintă concer
tul dat Marţi seara de violiniswl 
TelmănyL S'ar părea că aci n'ar fi 
fost locul unei manifestări şoviniste. 
Dar cu toate aceste, printr'o mică 
corectare - ca să nu zicem falsifi
care - a unui punct din program, 
organizatorii au reuşit să insulte 
Ardealul românesc, lăsând să se'n
ţeleagă superioritatea maghiarilor 
din Ardeal, asupra românilor. Dar 
să treceril la enararea celor petrecute. Alegerile dela Cenadul~Mare 

Ce-a cân'al1 

Am aminfjt mai sus, că Marţi seara 
violinistul Telmanyi a dat un con
cert. Acest concert a avut loc la Pa
latul Cultural, iar printr'e bucăţile 
executate, au fost "Jocurile Popo
mie Româneşti" de Bela Bartok. 
Natural, e foarte frumos din partea 
lui Telmanyl şi desigur că citind 
lucrul acesta, vă miraţi, că acuzzm 
organizatorii de şovinism. Da, acu
zăm, pentru că aceste "jocuri ~ În 
program au fost trecute cu numele 
€le .. Jocuri ardeleneşti ,. (pe ungu
reşte • Erdelyi tancok"). De ce s'a 
făcut aceasta? Pentru a nu jigni 
sentimentele naţionale ale publicului 
minorilar? Probabil! Dar dacă e aşa 
atunci ne-a jignit - şi ne~a jignit 
adânc - pe noi românii. 

Vn mic fals 

Şi pentru a ne jigni. au intre buin
tat un mic fals, desigur cu bună 
ştiinţă. Pentru că aceste jocuri, cu
lese, după cum am spus şi mai sus. 
de Bela Bartok, au apărut in 1918 
intr'o mare editură vieneză şi poartă 
titlul in trei limbi: "Rumănische 
VOlkstanze", "Roman Nepi Tancok'" 
"Jocuri PoporaJe Româneşti". Numai 
atât de-ar fi fost, organizatorii con
certuiui - inclusiv violonistul Tel. 
manyi - n'ar putea invoca nid o 
scuză pentru jignirea ce ne·au adus-o 
prezentând jocurHe româneşti ca 

Săptămâna trecută am uitat să 
înşirăm şi '.:andidaţii listei 5, unde 
a fost candidat un grăsun, un grc1-
sunaş, în frunte cu Costa frumo
sul, care cunoaşte politica lumii 
intregi, şi care În ziua de <.tlegeri, 
atâta a vorbit de i-s'au îngroşat 
buzele de 2 degete şi gura j·s'a 
lărgit până la urechi. Prietenul 
său Milorad, a făcut mai puţină 
qură. Ca să nu creadă lumea, că 
in numărul trecut am scris min
ciuni, ietă rewltatul, ale§JeriIor din 
7 Iunie 1936. Nea Gheorghe nu a 
minţit, să vede că este un vechi 
alegător. Lista Nr. ] alu Popa 
Georgistul în frunte cu Mirctl (jro~ 
zavul, şi Gavriluţă cu petecul, au 
întrunit Il') voturi. Lista Nr. 2 în 
frunte cu D1. Blagoe, an întrunit 
716 voturi. Lista Nr. ,) in frunte 
cu Ghiţă casarul de 4000 lei, Pa
veltlţă. administratorul dela Ban
loc, Sava Puscaşu. Ion Gogistul, 
Vinţan, VănătoruJ, Mircu Străja-

nul, Nicea ConsiIiewl, şi George 
Şena, el a vrut numai suple-nt, să 
fie, 63 voturi. Lista Nr. 4 atui Mia 
Minţanul cu roata, care au zis 
către oameni, ,Jraţilor eu nu fac 
politică, voi ştiţi că eu sunt om 
cu jeIe, şi nu-mi vine de politică, 
dar când am fost in l1merica, io 
am fost al mai cumince om, când 
am cântat în strană Ia Cicago, 
mintonaş am căpătat medalie, şi 
cred că şi primăria îmi va da, cfii 
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Mâncati la Arad la 
restaurantul gării 

# 

Zilnic ciorbe şi tot felul de mâncări 

româneşti. Grătar special: mititei • 

fIeici. muşchiulet. anfricoale. etc. 

Vinuri alese din pivniţele cele mai 

renumite, Pelin de Mai. Preţuri mici 

Condus de 

Ili·e Mohor 

I 

ştiu să cânt foarte frumos, şi 
nosc şi politica, dar pană aCl: 

nu m'am arătat. Să mă votati 
mine, nu pe I31agoe, că vedeţi 
nici verii lui nu-I votează". Iar' 
tul a zis: "nu-l votează că şi ci 
cuminţi, ca tiee, vreau să fie ~ 
primari, în special vărui său . 
ţru Cârnu, la care i-s'a înec 
grumazul, de politician ce ii. 
mai oorbim de Trăian filozofc 
de Giuco, care a spus c('lei câş 
roata ior patru mandate dor . , 
pIcat "raftll'l, şi a câştj~a~ 78 
voturi. Lista Nr. 5 alu z.:\ a rc<.: .' 
marul, în frunte cu Costa Ci' 
dăbălată, a avut cele mai ni 

voturi. Sârbii ÎS cam ai naibii,. 
să trântească pe Blagoe tlU " 

160 vottlri. In felul ăsta s'au: 
şit alegerile dela Cenad. Liste .' 
Blagoe a eşit întreagă. După c 
dat rezulta.tul P(!veliută,' r~t ,: 
zavul, Svulmcă Pttşcaşu, Gel 
cu pececul.r-{;hiţă CasieruL ~j t. 
tru Cârnu s'au dtlS la fratele ~4 
şi au plâns toată noaptea, iari 
porul de bucurie au adus far: 
şi a manifestat pentru Ioan 
goe pe toste străzile satului iti . 
şi .,Brâul Popii" inaintea cast 
Popa Geografisttll, strigând si 
ghită voturile ltl Blagoe. Şi 
Paveliuţă nu o plâns numa că ul 
primar dar o plâm~ şi că tr~ t 
să plătească spesele alege, uri 
n'a avut 10% şi în pius o mc !lI 
1000 lei lu' Geor0e Coşarul . p. 
tur propagandă. Toni Buşa, P 
didat de "işcut4 ' şi corteşul p. 
pal, nu capătă dela George 

\,sierul de monument, pentm c 
l'a lăsat să rămână pe tist pa 
Ioan Blagoe şi asta pentn.:c. '. ş: 
tras de "iancdl". pIle 

----------------~m Abonati Bravo'! uJ . " 

a pare 'in fiecare Sâmbătă 
............... 1 .... 

Abonamen'e: 
pentru oraş: 150 lei a 
pentru judeţ: 120 lei' 
pentru instituţii şi intre. 
deri, 1000 Iei anual. 

Abonamentele r~ţ 
se plătesc in a in dlC~ 

ferit 
Director: ei ; 
SIMION MICLEA . ru 
Redacţia şi administra ~esl I Arad, strada Alexand,j N ,l~hl: 

Tiparul CONCORDIA Institut de Arte Grafice..şl Editură S. A. Arad. S.r. V. GoldtlŞ Nr. 6. a s! 


	Bravo_bw_078
	Bravo_bw_079
	Bravo_bw_080
	Bravo_bw_081

