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HAISJ\ RÂDEM! 
Bravo tA al nostru a celor cari 

t creat şi al cititorilor cari i-au - Dela IOlDe adunale int .. u Lună pelre.::e .. ., -
faima până departe, 

azi pentru a doua sută oa-

~ două sută de ori ,.Bravol"_ 
Ce înseamnă aceasta O stim nu~ 

noi, cari, număr de număr, 
pus suflet şi muncă, timp şi 

ca "BravoI" sol fie ceiace 
aştepta dela noi. 
Că n'am prea reuşit, tot noi o 

Inaintea tuturor. Pe noi, prima 
ne durea atunci când eşind 
din tipar, constatam că alt~ 

am fi voit-o. Dar ce puteam 
? Nimic, căci prea multe greu~ 
aveam de întâmpinat pentru 

da ceva perfect, ceva ire
din toate punctele de 

Şi astea patru ani In şir. 
Nu e lucru mare, o ştim foarte 

Dar aici în Aradul nostru 
in frumosul, dar tembeluI nos-
Arad I - unde toate Însufle
mor In momentul, când se 
unde toate acţiunile sunt 
de rezultate, noi - lăsăm 

modestie la O parte, chiar 
riscul de a parea lipsiţi de bun 

- este foarte mult. Da, pen· 

Pentru sărbătoarea noastră, renun' 
ţăm - in toate paginile noastre, a, 
fară de provincie unde dicteaza co
respondenţii - la orice chestie mai 
gravidă.. pardon... mai gravă sau 
mai serioasă. Chiar şi'n acest loc. 
unde am publicat chitanţa care a 
făcut să crească aripi lui Pişta. bacsi 
şi să sboare cu ele din fotoliul de 
consilier, vom publica azi numai 
glume. Noi şi vechi, culese dela ge
neraţiile dinaintea noastră şi impor
tate de pe câmpul răsboiului civil 
din Spania ... 

Dar să incepem. 
Ziarele româneşti şi streine, au 

publicat zilele trecute o informaţie 
care voia să arate lumii că teribila 
crizi din ultimii a fost invinsă, fapt 
care va duce la scoaterea din cir
culaţie a unui important stoc de 
monedă hârtie. 

Tînărul Ionel Şomeru - foarte cu
noscut in oraş - citind aceste, nu 
şi-a putut opri un suspin de durere: 

- Uite, ici scrie că sunt prea multe 
bancnote in circulaţie !... Eu, oricât 
n'am străduit n'am putut constata 
lucrul acesta!. .. 

Durerea belivului 
Era astă vară, când în diferite re~ 

giuni ale ţării s'a organizat câte o 
săptămână a vinului... 

că. deşi lipsiţi de fonduri 
de sprijin, am tipărit acest 

1" timp de 4 ani, cu o re
matematică. Un funcţionar - foarte cunoscut 

de clienţii bodegilor şi restaurante
lor - tocmai Ichitase o amendă de 

cu pu- 200 lei pentru o contravenţie săvâr
perso· şită în timpul unei beţii, - când s'a 

nimerit sa citească un afiş care a~ 
nunţa o săptămână a vinului. Ne
căjit cum era, trânti una; 

cu câteva lucruri extrem 
~Illple dar pe cari nu le prea 

la mulţi cetăţeni ai Ara· 
- Frumoasă ţară. Se organizează. 

săptămâna vinului, iar legea te pe-
depseşte dacă te'mbeţi !... . 

CU toate aceste câte dureri, Una veche 
desamăgiri 1 _ Dar şi un fo~ Pe timpul când ofiţerii, mai cu 

- moral, e adevârat: păstrân~ seamă cei de cavalerie, nu umblau 
tinereţea, am învăţat sol fără sabie, un bărbat se întoarce di~ 

mineat"> dintr'o că1itorie. Imediat omul in toată goliciu- ~ d 
d"pi ce întră în dormitor, se a -

lui. Am căutat noi, în limita resi soţiei: 
JIlllllllt,ltlJlOr sâ·i "îmbrăcăm" pe - Mi separe că eri seară a fost 
, şi pe alţii, dar nu Intotdea~ cineva la tine ... 

ne-a reuşit_ Se vede treaba - Da, a fost sora mea,.. t 
-. Foarte bine, să spuni sorei tale 

mai sunt destui naivi pe lu~ ca altă dată să nu-şi uite pipa şi 
asta 1_ sabia când se'ntoarce Ia cazarmă!... 

am implinit patru ani ti-'Astăzi, care bărbat ar fi aşa de 
numirul 2001_ E sărh~-_ cavaler faţă de soţia sa care-l in-

Ilre pentru noi. Da e sirbătoa şealâ... Nici unul: toţi tac! 

I insa nu ştim; să sarbatorim., Curajul lui Mitică 
(Continuare în pag. 11.1 __ '''' Prototipul românului este Mitică. 

_. 

Acest Mitică, un fel de Păcală are 
toate calităţile şi defectele românu~ 
lui. Şi pe deasupra mai are un mare 
păcat: Je'ntrebuinţează. deandoa~ 
setea, reuşind să dezarmeze chiar şi 
cea mai severă fire. Iată o glumă 
cu arest erou : 

Mitică trecea printr'o pădure. Şi 
era singur, deşi nui place singură~ 
tatea. Deodată îi ese înainte un hOţ: 

- Mâinile sus!... 
Mitică ridică mânile, dar se adre~ 

seaza hoţului cu cea mai plângătoare 
mutră: 

- Fie·vă milă şi permiteţi-mi să· mi 
las mâinile'n jos ... 

- De ce? întrebă hoţul. 
- Imi cad pantalonii ... - răspunse 

Mitică. 
• 

Dar Mitică se manifestă, oricât ar 
părea de paradoxal, şi'n viaţa de 
toate zilele. Iată, ce-am auzit la răs~ 
punsurile date la "posta radio", Ci
ne ascultă aceste răspunsuri, poate 
confirma: 

Postaşul spune: 
- Un abonat ne·a cerut să schim

băm profesoara ce predă dimineaţa 
cursul de gimnastică, pentru că. au
zind in zorii zilei glas de femeie, 
îi e stricată toată ziua ... 

Răspunsul nu interesează, caCI 
cererea este destul dt: concIu~ 
dentă ... 

Din lumea şcolară 

In şcoală - primară şi secundară 
- se 'ntâmplă foarte multe lucruri 
hazlij. Umorul se naşte din cioc~ 
nirea naivit.iţii artificiale a das~ 
căiului şi inteligenţa precoce a vre~ 
unui copi] care ştie prea multe pen
tru vârsta lui. Iată o intâmplare din 
prima zi de şcoală. : 

Invăţătorul întreabă pe Ionel: 
Cum se numeşte tatăl tău? 

- Eu n'am tată ... 
- Dar, atunci, cum se numeşte 

mămica ta? 
- Eu n'am mămică ... 
- Dar bine Ionel, cum te-ai nas-

cut tu dacă n'ai nici mamă, nici 
aU L t 

- Să vedeţi, mă rog]a domnu. 
eu sunt "ghrnionu" lui tanti Titzil.. 

Necazuri conjugale 

Ei, apoi astea - alături de popi, 
pgani şi jidani - au ajuns să. fie un 
Izvor nesecat de glume. Alegem, 
pentru acest reportaj sărbătoresc, 
două, cari ni se par mai pe sprân~ 
ceană: 

o cucoană spunea intr'un cerc de 
prieteni şi de prietene intime: 

- Abia aştept să'nceapă matchu
riIe de futbol... nu voiu lipsi dela nici 
unul. .. 

-:- De ce? 
- Păi bărbatul meu a fost nu'" 

mit arbitru de futboL. 
- Şi-ţi iubeşti tu atâta bărbatul 

de vrei să-1 vezi arbitrând ? .. 
- Da pe dracu! Dar la matchu

rile de futbol il pot face idiot şi 
măgar fără nici un pericol!... 

* 
Cam ce şpun - în glume - fe

meile despre bărbaţi, v.izurăm. Ia 
să ascultăm pe bărbaţi: 

Pe un doctor îl întrebă un prie
ten: 

E aClevărat că scumpa-ţi jumătate 
e bolnavă? 

- Nici una nu e adevărată ... 
- Cum nici una? ... 
- Foarte bine, soţia mea nu e 

nici scumpă, nici bolnavă ... 

Şi abona,ii.,. 

Şi ca să încheiem acest reportaj. 
cu un lucru, cu o glumă care in ~ 
teresează. pe toţi abonaţii, ai noştri 
şi ai celorlalte foi din ţară, poves.
tim o chestie din redacţie; 

Directorul nostru a fixat - cu 
ocazia împlinirii a 4 anÎ - un pre
miu de 5 Kgr. vin "băubil" in 10 
rate, pentru acela dintre redactori 
şi colaboratori, care va da cea mai 
precisă definiţie a abonatului. 

Răspunsurile s'au depus Joi inainte 
de masa Cea mai bună definiţie a 
dat.o prietenul nostru Juăn Nojiţ.i, 
care şi~a şi băut prima rată din pre-
miu... _ 

Iată definiţia: 
- Mă dom'le drector! Abonat ii 

aşie1a carie primeşce "Băravu" nost, 
îl şiceşce da nul plăceşce ... 

...Am vrea ca Ju,in Nojiţă. să se fi 
înşelat de asti dată ! ... 

Mth. Foarfecl 
reporter comod şi redacCional 

Din Spania 

Se anunla de. Pf frontul spaniol. 
cii lupltle din JUTul Madridului au 
fost suspendate din cauza noroiu
lui prOdus de. mul/imea ploi/or ••• 

- Prlmdrl.a Aradului a luat dis
pozl/U ca o ,ch~pa de. mdturdtorl 
de stradel~ sel plece Imediat la Mad
rid it'. 

.i l 
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Şepreuş 

- O doamnă - se ştie ea care·i 
- se tot laudă cu .. şcolile· ce le 
are şi-şi bate joc de toată lumea. 
Insă nu fine seama de ceiace se 
spune despre ea prin sat, lucru pe 
care noi noi nu·l scriem· •• ci amm· 
tim doar că e vorba şi fn legătur~. 
cu o şcoală din Chlşlneu'Criş ! ... 

- O altă doamnă - ne·au al
duit cu ele! - vrea să ne spună 
că sotul ei - om la locul lui - e 
cel mai deştt'pt din judet şi că va 
fi avansat şi mutat. .• Că e aşa. noi 
nu ne indoim, dar am vrea să ştim 
şi cum se 'ntelegea cu el .•• 

Bala de Criş 

- Prin sat se vorbeşte despre un 
inginer care se intereseaza prea mult 
de fosta sa servanta. Apropos! Nu 
el a dat planurile pentru repararea 
caselor sale? 

- Oare ce tot caută Mutu, în 
timp de seară şi de noapte prin gra~ 
dina preturii ? Oare paznicii de noapte 
nu văd nimic? 

- O cucoană care mai de mult 
era mare adoratoare a breslei "şuş, 
tăreşti" la o petrecere din iarna asta 
n'a voit să danzeze cu un tânăr şi 
fercheş pantofar ... 

(iuraLon, 

Un consilier, care se zice al să· 
racilor din GurahDnf - poate e al 
săracilor prin faptul că la un târg 
recent se zice că ar fi încasat bani 
fără a emite bilete dela cotor - a 
asistat recent la o şedintă a consl. 
liului comunal. La sfârşi primarul 
l-a rugat şi pe el să semneze pro
cesul verba', dar el a refuzat spu
nând: 

- Eu nu semnez, pentru ca. spun 
drept, nu ştiu ce s'a discutat aici 
că-s cam surd!. 

Bravo domnuleo consilier 1. 
- O pretinsă doamnă în lipsă de 

alte ocupaţi uni, a inceput să profe
seze cu cuvintele rău sunătoare; 
memoria naţionalişt~lor nostri căzuţi 
pentru cruce şi latinitate. 

Numitei pretinse cucoane ii atra· 
gem atenţi unea că ceiace face este 
o necuvllnţă şi nimic n'o îndreptă
ţeşte la aceasta: nici cele învăţate 
printre căpiţele de fân, nici cele au
zite in valea "Cremenoasă", şi nici 
religia. la care te'nchini 
Dacă atât nu e de ajuns: vom 

reveni. 

HăIDl.agiu 

Hahamul s'a supărat pe credin~ 
cioşi, adică nu pe toţi, d numai pe 
aceia cari nu şiJau plătit cotizaţiile. 
Iar ca supararea să nu rămână vorbă 
goală, într'o seară s'a apucat şi a 
cules toate firmele celor cu cotiz~ 
ţiile 'n restanţi, spun.indu~le . că nu 
le va restitui decât după ce-şi vor 
plăti datoriile. Suparati sunt toţi pen~ 
tru treaba asta, dar cel mai supărat 
e directorul şcolii primare. Noi. ce 
să zicem, suntem bucuroşi c'au dis· 
părut firmele jidoveşti L 

- O seamă de tineri meseriaşi au 
cerut, mai zilele trecute să fie in· 
scrişi ca membri în societate. Dar 
să vedeţi pacoste! Conducitorii so~ 
eiet.iţii - toţi burlaci - le·au refuzat 
cererea pe motiv că nU·1I căsătoriţi.. 

... lote domnule că şi femeile pot 
da unele drepturi' că.rătariţilar I 

.- i . 

Posta redactiei 
Raspundere 50% Brad - Comu, 

Dicaţi.~ne numele ca să vă putem vi
zita. Pină atunci nu publicăm nimic. 

Bravo! Nr. 200 

Vin "'oi.ao, 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mâncări mai 

i~ Restaurantul Buc::urefti, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10_ Proprietar Traian Cristea 

Ne $ărLătoriDl. f ••• 
(Continuare din pag. 1,) 

Ex 
sau sa ne pregătim ca "Bravo et, 
să fie mai mult decât a fost f se 
Inclinăm pentru pregătire fi 

A.palea 
Nouă metoda de fi bătut - sau 

a proecta bătaie - în Apateu este ca 
să fi invitat în familie, pe urma în~ 
tre altele să mânei bătae, cât te ţin 
spatele - dacă. eşti mai slab - această 
metodă - fiindcă sub cerul liber nu-i 
reuşeşte - a inventat. o şi Încearci 
să o practice amicul agent de ur, 
mărire - obişnuit cu astfel de me, 
tode aplicate la contribuabili - ca 
vara trecută - care este şi ar fi bun 
profesor de înjurături birjăreşti - se 
vede că şi-a greşit cariera. - Amice 
nu invita burlaci in familie dacă de 
aici ţi-a sărit tandura, că vezi... nu 
vrem să sufere nimeni şi mai ales 
familia pe care o ştim cea mai cin~ 
stit.i - dar vezi că... tot cel păcătos 
e cu musca pe căciulă, - Ţinem bă~ 
ţi aducem aminte că nu vom dormi 
de aici în colo şi ca rezultat pentru 
expresiile frumoase ale ţăranului pa
tentat iţi vom aduce elogiile pe care 
le meriţi in urmare. -

Răpsig 

Se vorb2şte prin sat şi prin sate 
că primaria R€ gele Carol - a cărei 
domn Primar (cu P. mare) este 
vestitul Ghiguţă - nici azi n'are 
lemne pe seama birourilor, iar po· 
litiştii umblă tot în h,line de vară. 
Pe semne la Răpsîg încă n'a sosit 
iarna sau toate aceste sunt semne 
de .. economie· pentru că atunci 
când merge la l(leu sau in altă 
parte .. în delegatie- să poată sta 
câte două zile şi să petreacă cu 
.,tig:mi" că t/tare blnie cdnlil bace· t 
Doamne 411 • Ca dovadă amintim doar 
cazul când d. primar fiind în .. froş
pont 411 şi·a pierdut bunda de pe el, 
Îar acum obligă pe .froşpontar 411 să 
f·o plateasca. Dapu oare unde·o 
fost capu lu dom' primar când şi-o 
pierdut bunda? 

Mândruloc:: 

Un t&nor din loc, Înalt ca ~ o 
prăjină şi prost ca o'" găină. s'a 
repezit de multe ori In fetele din 
comunii Duma 8Ş8 din distractie, ca 
să se 10veasc8 şi el de ceV8 ••• 

In prezent bârfeşte o dşoară. 
care la vorba dsale. se Îngraşa 
fijndcă i8 in fiecare dimineata. C8-
fe8 şi pâine cu unt. Apoi dle "fus· 
In felul acesta. drept sii·ti spun, 
ci nU am nici o stimă pentru dov
leacul tiu care nu te avanlajeazii: 

In loc să secretezl venin de prl-
80S, mat bine ar fi sii te pui 18 
ghiftuit cu toate bunătăfile ce 81, ,i 
să le faci durduliu şi cu burtă ca 
un_ porc bun. 

Or poate ursUoarele t~eu bleste
mat ca să rămâl pururee scândură 
uscate şi supărare8 la e Justificată 
şi să te intelegem in acest caz 1 

Ce zici dle negusfor de clapă 111 

Co'Văsint , 

Caut: un' vrăjltot Care ştie să 'n
toarca ... Statu unei case cu etaja. o· 
ferte)e se vor inainta la gazetă sub: 
.Frunză verde". ; 

- Se zice că tineretul baptist din 
Covăsinti,face probe de cor mbd, 
în fietare seară până la {)l'a t 1 •• , ~ 

- Dar acela, ati auzit că după 
plecarea vestitului Ion Bfarăchie .din 
postul de funciionar a) Covăsintului, 
mana gerul şi partnerul său. Pită 
Albă cân11 cu jale romanlele: Da
ca'am plecat şi Vezi rândunelele ... 

Nădlac 

- Ei drăcie! Se poate C8 o sim
patici domnişora româncă, să se 
'nbrace in aşa fel, Încât roşuI. al· 
bul ,1 verdele sit fie intocmltl cit 
pe drepelul maghiar 1 Nu de alta 
dar o ştim Cit O româncă .pur sânge". 

- Apu, Mlk/os n'o fost la TI
mfşoera, dnd om avut cele doul 
procese Ai pulee să ne spui f are 
Il fost motivul 1 Ourile rele vorbesc 
cA, ti-ar fi fost ru,lne de propriile 
fapte, .. 

-- Unul se line tare "ocoş". 
Nu yrem si-i facem aiel reclama, 
pomenindu·l numele, U atragem insă 
atentia s'o lase mai... moale, că 
noi nu ne speriem nici de el şi nici 
de altii. cari procedează la fel. in. 
jurându-ne şi emeninlsnd, când sun
tem la Arad. pentru a ni se c8ciull 
şI gudura când suntem la Nădlac. 
Ne cunoaştem noi oamenif, mai cu 
seamă pe nădliicani, ceri - onO' 
ere exceptiilor 1 - sunt cei mei 
ICl şi oameni din tot oraşul nostru. 

- Mă rog, ar putea să ne spună 
cfneve care i persoana ce s'a mu .. 
tat dela părintii săi, la o altă fami
lie şi. de ce 1. '. 

- Cum in ultimul timp s' au pe
trecut o serie de evenimente Im
portante la NădJec, am hotărât trl, 
miterea redactorului nostru speciei 
pentru a face o enchetă, lat rezul 
latul il vom da - ÎA măsur8 posi
bUitiitilor - publicării. 

Aviz celor cu musca pe caciuli I... 

Şeltln 

Un daseil ~ vinitută" (nou venit) in 
sat, după nenumăratele npozne~ ce 
le·a făcut, nu inţelege, saU nu vrea 
nu vrea să inţeleagă că, i~ar putea 
fi deajuns, pentru a 1 putea califica. 
cu un epitet de care s'ar feri orice 
om cu mintea întreagă. 

Acum mai nou ş·ia pus de gând 
să se însoare şi încă cu cea mai 
frumoasă şi cea mai bogati fată de 
ţăran din loc. 

Gândeşti .. domnişorule închipuit"" 
că ai nimerit un sat fără câini şi 
poţi să te plimbi fără băţ? .• Te 
înşeli amarnic! Cu fata lui ... ai 
făcut ce-ai făcut şefule, până i·ai 
înapoiat fotografia, dar cu a lui ... 
ni se pare că n'o să te ţină curelele 
până la sfârşit!. .. .. 

- Amatorii de "subiecte mixte" 
sunt rugaţi să treacă seara pe lângă 
fosta şcoală unită, unde îşi face pro, 
bele nocturne "corul uniţilor" 

- Un "adevărat părinte sufletesc" 
(aşa se crede el!) îşi mestecă intre 
dinţii pe cari ·nu~i are, ura contra 
noastră, aşteptând cu nerăbdare mo, 
mentul răzbunării. 

Noi la. râ.ndu~ne, ii urăm "succes! 

Igriş 

dela sărbătoa~ea ~oa~tră, care c.J'ge 
toate ll:ecazunl~, r~man~ o ~Plec 
toare tinereasca ŞI dea, prtn ~ inde 
finiţie, plină de nădejdi in mt UI 
bine, - trimitem un cuvânt butată, 
tuturor prietenilor, tuturor ace~ negli 
cari ne au urmat până aci._ 'repara 
vor urma şi de aci inainte L îgnc 

RedacţiA. . ză 
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luAn Nojtţă scrie: 
Ma ."re md I 

ravu· nost şa 
li gl patru ani, 
patru ani gl oi 
domnu dreclof 
cu ajutOflt lui 
tăt Iăcut la g/o 
,or tat scris Il' 
şi gi oltu. Ma 

nul, 
elul: 
stâns 
;aba 
Put 
II d 

~: 
iL 1 
inm 
ură I 

Iru unt t~ vreme multel cd poti b 
trl prunşl ca mII/ere şi a patrQi ~I 
sa fie pd drum nUl1la dacd muie; '1 
nu sd le după Rusanda ştia tlnl ~ ~ 
gatu carie sa apucat sd faca pilI 
pru",1 eeodata catunşl tumna OI, ru 
ag/ungl in iri ani sa al doislJ/d~ 
şle p' unşi şI altl patru sa jlt 
drum Noa numa ta nu gl 
vrusdi sd vd scriu numa gl. a~ e 
ca .Baravu" nast fi gl patru hea 
Apu ctind nea spus domnu dr ,'o 
cd .. Ba,avu· li ge patru ani /01.- o 
intrebat ca şit plclcI$ce a dam ui~ 
O" drac fript in lapele, a zi) do j ~I 
nu drector, aldămaş va trib!, si ve: 
numa pântI cdnd O lt • Bdtavll' dar 
vo 10-15 ani ca sd poatd be şI> 
Amal mic numa gl patlu ani # 
poact be la aidămuş ~ 

Am tat gdr.g t ia ca domnudr 
tor it z/!âtşt şi nu-I plaş1e sd . 
banii pd băuturd Dapu; nlşi . 
tt ."Bdfavu" gl patru ani sa nud 187( 
alddmaş astat aşa ca uspdl' 
bandd. 

Numa iara ma Intorc şi zlt 
bine atdămaş da aldamaşu U 
bani şl ban' 1& la voi caflt f Se 1 
placlt abal/mentu. AMI Oe o 
nu paşI 10 be ama aletamaş cd 
natl trdmls abol/mentu la .Brav 
Noa nul bal Cil fnşiep la sa JId 
ric 'n tdtd selptdmdna pă câce 
sa vd vdd to atanş/a mat mtl I 
voi pă minit fdld a/ddma, că ( 

Al vostlt 
luAN NOJ/Ţ,11,~ 

paullş 

~ Cu alegerile dela noi e mare 
coste... şi n'ar fi dacă sodăriţa , 
stră n'ar avea contract cu Ull te 70 
să-l aleagă·- in urma unor ara, 
mente familiare - preot în gat 60 
propaganda merge greu: sodă~11 20 
mai are vin să împărţească edili 
a căror vot contează, astfel ci It 2() 
sifon, uitind ci păulişenii beau 101 
nul curat ... 

351 
00 

Gurile rele din sat spun ci 51 
şiţa ştie lucrul acesta, dai vra 

, - Chenta. care Inci tale şi spAn· îmbete lumea cu apă rece... . leit 
zurii tn comuna noastră, nlet gând Iar ca slăbiciunea sifonului SI. ge' 
n'are să se 8slâmpere. Vorbeşte inlocuită cu ceva, un partizan ~ I 

prin comună fel de tel de mfncluni, ei impărţeşte prin cumună ... ie feri 
pe socoteala oamenilor de treabA. Insă nici in felul ăsta nu III 
:Crezând ci dacil-I liberal n'o să . căci la unii oameni se ajung ~ trta 
vin! vremea să tale spin" de ~ pe 2·3 rostiţe, la alţii un picior, ~ şi c 
Izlaz (aşa turn a mal tăiat)' şi si '. alţii numai urechile, bune ~ f 
"nlande puşcăria pentru toate fap. ,.cocioane". . . n 
tele sale necorecte, săvârşlte de· De~i v~deţi . chestia ~u aleg· tea 
când e la·... putere. . .. .. proteJatulu! nu e tocmat pe 
Să lină numai' bine mInte cele' ; sigtri. ,,_ adică nu e deloc I ~ ,i ut 1 

ce-. le spunem noi aici, pentrucii 
,titf yorba romAnului: 

.,Ode.ă Il văzut tiganuL raiul 
miiUl"_ 

, .. ~ Fiecare. colaborator rlsp 
de pentru cele ce scrie. -

r"'·-
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turl şi atitudini 
Exisfă un fel de a merge greoiu 
et, ati observat probabiJ că 
se scoală cu greutate depe 

Eroii. • • 
făcând un efort ma.re pentru 

• 'gest, târându·sl paşii, cu bus~ 
~plecat; fac impresia de Jimfa~ 
~ indolenta. 

Corpurile nefnsufletlt, a lfRJonarilol eloi lond Mota ,1 Vasile Ma
rin, au sosit tn lard ... 

Dela frontiera p~na 'n Capitală, pt tot parcursul, zeci de mii, sutt 
d' ml1 de oamenI, au alergat re) le dea salutul din urmd 

"Unii ascultă orice. cu gura 
tata, lipSit. de e,xpresle, ~u un 
t neghiob ŞI surprms. Aceştia vor 
tpara - sau sunt chiar - can-

Tmert ,1 ba/ranI. fete "lemei, - o padure de "erdea/a - şl·au 
pleurat lacrimile in ultimul drum prin toate prOIJUzcUle tarii al ltglonarl
lor troi cari ,l·au jertfit IIlafa pentru naflonQ/tsm şi pentru Cruce. 

Sublimd jertfa şi neprtţubd pierdere I 

Îgnor~nfi! greoi la judecată şi 
zapacltl-

Noi din acest indtpa,tat colI dt. Iara, Slintem c. sufletUl prezenţi 
,1 partlel~am din inimd la dllrerea unanima a Româniel tinere şt leg/o-
nare a României vechi şi nou;' .• 

, Ind/lam o Tugfljerblnte pentru odihna eroilor legIonari şi pe~tfu ca 
jertfa lor sd fie o platrd de hot lr In lstorJa acestu' popa, şi acestel/ărtl. .• 'Vreti sa cunoaşteti omul stu· 

nul, cu vid Î~ cap? PrivitHe 
elul: bratele balăbanfte, cu pal
~âng;i intoarsa înafară; e ceva 
lAbartat, nul. 
Putem deduce multe despre 

I i după ft lu] cum se aşi:'3ză 
'flnută păstrează in timpul 
i~ UnU se asează fară grab?, 
in mljlocu] scaunului, păstrează 
ulă dreapta, echilibrata, stabila. 

în fată pe omul prudenf, 
: ur, InteJept, perfect echilibrat. 

Observati din contra tinuta 
stupid, unui imbecil. S'ar pă

[ă nu are pe ce sta, se aşeaza 
. ii vin", pe un colt de scaun, 
,rul unuia care se intreaba. că 

ce caută acolo şi că oare se 
i putea scula? Pare ienaf~ 
1, izolat, ne la locul lui. 
Pretenţlosul - deci prostul, 
e in multe cazuri, pre1entia 

,dlcată, este egală cu prostia 
o fizionomie g ros o lan ă, 
ortio"ată cu facuJtătile in

ui, O dat ă cu aceasta işi 
j un aer de solemnitatt>, oa
veseliE', un fel de autarita-

dar toate aceste însuşiri sunt 

Certificatul 

Despre limba in care sunt redac. 
late actele multor 8uloritătJ, am 
p~bUC8f, de nenumiirate ori exem
ple şi mostre. Aceasta insă nu ne 
impiededi sii nu continuăm şi iată, 
dJntr'o blanc heta de cerfltlcat utili
zat de politie pentru stabilirea si .. 
'uaflel pensionarilor, scoatem urma
toarele : .•. 

"' •. penzionar este In viată şi 
locueşte în oraşul nostru şi nU o· 
cup, functiune stilarlzată de Stai, 
judete, Comună sau altă u,tilltate. 
d, publică. nu ş'a T,mărdat ŞI 
trăeşte ca orlan .... 

CI oenzionarul nu oeu"e nici O 
utilitaie de publică mai merge, 
dar ca vigilenta noastră politie să 
nu la măsuri contra pensionaruluf 
care nu s'a remăritat şi cu toate 
aceste e aşa de pervers in cAI tră· 
eşle cu un· .. orfan (nici măcar cu 
o orfltnă m&f in vârstăI), - asta 
n'o intelegem şi atragem atentia 
dlul chestor asupra cazuJui I 

?RE 

PRIMARfA MUNICIPIULUI ARAD 

'·1870/1937. 

Publicaţiune 

Se aduce la cunoştinţa celor interesati, că Primăria Muni
ul Arad, 

In ziua de 11 Martie 1937, ora 11 8. m. 
De rn biroul Serviciul economic, camera N r. 59) licitaţiune 
că cu oferte tnchlse şi sigilate, pentru aprovizionarea Uzf
municipiului cu următoarele cantităti de uleurl: 

1.000 kgr. ulei de atelier tip E. 2-14, 
350.. ,. de cHindru E. 2-10. 

000 " 
700 " 
600 " 

" pt. compresor rotativ de aer tip. E. 2-18, 
Dynamo, 
Diesel E. 2-24 

20,0" II transformator E. 2-7, 
200. "de automobile E. 26 tip C. de vară, 
100 " Idem E. 24, tip. A. de vară, 
50 ., unsoare consistentă. 

Spaimă nejustifAcată ... 
Lunf seara, la tea'rul comunaJ, 

când pe scena 8 fnfrat In plin an. 
tren de .. fltăraJe- moralistul Petrlcă 
Răfoi. inlreoga salii a avui un gând 
şi.o intrebare: 

- Cum a ajuns Popita pe scena 1 
Gândul şi mtreb tirea erau justi

ficare. Odată pentru că Popita - la 
fizic - e aidoma cu Rătoi, minus 
chelia, - şi a doua oara, pentru 
că. se ştie. Popila S'8 jurat să nu 
mal pună piCiorul în teatru cât timp 
se joacă spectacole aranjate de 
ziarişti 1 

Să inghită 

Se cunoaşte van/tatea femeilor ... 
Una dmt,e cucoanele noastrl! cu 

mâncat/ci pe piele şi prifl urmare 
care umbld mal mult desbracatd, 
s' a Imbolndvit. A chemat un doctor, 
care dllpd ce·a examinat-o, l-a spus: 

- 1 rebuie sd .vd fac câteva in
jee/II .. 

- Bine - spal:e cucoana noa
stra - dar te log sd mi le lael. 
lnl,'ull loc unde sa nu se vadd .•. 

Doctorul care o cunoştea bine, U 
rdspunse, dupa un moment de gdn
dire: 

- Atund ar fi mal bine, daca ali 
InghIti lIacdnull ... 

N 11-1 tocmai rea 
La una din Tepllzentalll1e lea· 

trale din trecutul apropJat, s'a In· 
tâmplat o chestJe destui de intere
santa. 

Jn timp u se juca piesa, dest.d 
de sit. ba de altfel, .n spectator dIn 
primele Tândurl a comis un lumi, 
cu lin oarecare punct, lucru care nu 
se face în pub!ic. La auzul chestiei, 
un spectator din vecini a esciamat: 

- UIte, dom'ie ,'avem şi muzlcd, 
deci piesa nu e tocmai slabd / ••• 

Face' şcoalA ..• 
Un tAnăr, amator de dragogte'n 

tempo rapid, a "riipit-, acum câten 
luni tata unul inginer. Dragostea 
mere sta Incheiat cu O căsătorie. 
unde fi. ars ca un foc de paie: in. 
len. şi repede. rlmân&nd In urma 
numai cenuşii... De atunci $'8 ,i 
pronuntat divorlul, Iar lânăruI nO~ 
stru, se pare ci acum e in al doi .. 
lea voiaj de pre~nunfi5, in tovărăşia 
tot a unei fete de... inginer 1 •.• 

Se spune că după ce se ,a Ina
paia l'a deschide un curs despre 
răpirea fetelor, căsătoria rapidă. df. 
.,orl şi d'acapo I 

Paq. ~ 

AI auzit că ••• 7 
_ •.• PoIiUstul din Pauliş de câte orf 

merge să bata Toba 'n sat. nime
rette tot la poarta ... frantuzet? ., 

••. Şeful unui post din Şkula -cău-
tând prin târg varul distribuit dela 
dispensar, a zărit prin zăpa dă nişte 
pele roşU şi tare s'a scârbil? 

... La serbarea ce s'a tinut acum 
intr"un sat de pa malul Crişului" 
primarul comunal a stat tot timpul 
II vecini? 

... Acelaş primar tine şedintele con
siliului comuna] cu .. brişca- împ]ân
tată in masă? 

.• ,Popa Comşa din Răpsig e tare 
sărac: n'are decât salarul de preot 
clasa 1. o sesie de 50 jugăre de 
pământ şi averea primita de zestre? 
(Oare--ar Domnul sa fim cu totii aşa 
de săraci, dar să nu ne plângem 
ca părintele Iosif O 
..... La Miniş e unul de prin Ploeştj, 

care sa căsatorit in toată regula la 
primăria din Mjniş, dar acum ne
vasta nu-i ca păr pe broasca 1 

•.. Preşedintele urbarial'iştilor din 
Cuvin de un timp încoa:e nu mai 
bea ... apă pentru că se teme de gri
pă, în schimb bea apă ... sălbatecă. 
să nu dea gripa'n el? 

.•. Unul dic Bârs:I. suferind de in
solatie in timp de iarnă şj-a coman
dat 50 kgr. haârtie pentru a-şi face 
paravane? 

< ••• Baronul din Bârsa s'a prezen
tat la Paris pentru concursul de pa
tinaj? (Acum să vedem şi rezultalw!) 
.•.. Telefonistul Lafco din Şcb Ş. de 
când e relrograddt nu mai bea vin 
.bordo· ci mănâncă zăpada de pe 
stâlpii de teJefon? 

••.• Lungu dela telefoane. deşi slă
but fizictş.te. se tine bine: toată ziua 
vorbeşte la telefon cu două dudui? 

Răsboi epigramatfc 
Co 8pUD cei ee au elut 

.epiglama" (l) adreaati "lui 
Myo pentru ghimpi" 'Ii care 
din eroare a fost trecută ca 
a mea. 

Pentru "epigrama- ta 
Care nu·, deloc de soiu 
Singurul loc potrivit 
Ar fi lada cu gunoiu. 

Necuaoscutuhrl a cărui ... 
pigramă "lui Myo pentru 
ghimpi- I din greşala cuJegi
torului, a fost inserată cu 
iscălit ura mea. 

Ia-ţi "odrasla- înapoi 
C ci nu e ceva de soiu 
Cu ea se simte insultatd 
Chiar ii lada cu gunoiu. 

D· Jui p. Selegqn 
Pe mine m'ai analizat 
Şi foarte crunt m'ai criticat 
Dar după cum 1'orbişi mata 
Mi·e teamă de "analiza" ta 

R. Gor. 
D-lui R, Gorgan 

De când "en·tete",ul ŞI l~a operat, 
Un cornuleţ ce 'n frunte-a'l-!f:a, 
Drept semn că ce·a fost a fălnar 
Vezi epigramele de-alăturea. 

Aceluiaş 

Când fruntea ţi"a descbis-o bisturiul 
Tu, incântat de tine ai zis 
Că ţi s'a 'nplinie un mare ns 
Şi, in sfârşit, ai şi tu un cap "deschisa. 

P. SeL . 

lcltaţlunea se va tine tn conformitate cu Art. 88-110 
gea contabilităţli publice şi normele de licitaţii In vigoare. 
fertantU cari vor participa la Ilcitaliune vor depune odată 
trta (care se va Jnalnta In dublu exemplar) rn pile se
şi o garantie provizorie de, 5% din va]oarea pretului din 
I in numărar ori ef~,te garantate de Stat, .Iar Oferta se 

~1111 ....... liI ... IlI ...... b ... -.-....... ' .. _ .. r~ ..... • .. ltr .. nP_.b .. TIWItXllllts_ ..... lWItsIlllfH •• _fIIII ..... _ .... \1~1.7 .. ltIIfIltlbltî ..... n 
1l0MANII 

tea face numai In baza caetulul de sarcini, care poate 
ut in camera Nr. 59 a primărieI, ori la Uzrnele munl-
1, In orele de servlr;ju.,· 
rad, la 10 Februarie 1937. 

Produsele Brânzăriei româneşti 

.. "AROMAT~'. ". 
aunt unicele ill R.omânia premiate la toate expoâţiile .cg medalia de Aur. 
Consumaţi specialităţile noastre, ca vestitul ROgUEFORT . 

'le Kg. dela, 25 la 62 Lei, (:8fcavaJ de PARMA dela Lei 25, ~Yal Grece.c. 
dela 20 Lei, Telemea de toamni dela 12, Putrami de Râd dela 2S Lei, Lip.., 
tau de iarnă dela 13 Lei II", 'Kgr. Şi mul_ alte! apecialitip, găsiţi 1.& detail cu 
preţurile de angro, "AROM4. T" Ind . .-. ...... Arad, Calea Banatului Nr. :J 
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Eealarlna T odori .. ., 

Nu demult, iA alt loc, am pomenit 
despre năstruşnica metamorfoză a 
numele eroinei dela Jiu Ecaterina 
Teodoroiu in cel de Ecaterina Todoriu. 

I~ definitiv, va spune a doua pro
mOţle de naşi, de ce să nu i zicem 
Ecatarina Todoriu ? .. Ce, e O aşa 
mare deosebire intre un nume şi 
celălalt?.. Nici pomeneală! Or ăla, 
or ăla, "tăt un drac·, vor ţipa ei cu 
satisfacţie. 

Şi, drept să vă spunem, noi le 
dăm dreptate .... 

Ecaterina sau &atarina sunt unul 
şi ace1aş nume. La urma urmei, de 
ce să nu.i dăm o nuanţă regiona; 
listă, De pildă, in Bucovina să i zică. 
Catarina, în Basarabia Katiuşka, iar 
in părţile ardelene, pentru a fi notă, 
Katitz.t sau, simplu, Karl. 

De ce nu r... Cine ne opreşte ?, .. 
Cu numele de familie la fel. Teo

doroiu vine dela Teodor, iar lui 
Teodor tIpă sace pă la noi" îi zice 
Todor, deci mai "mândru~ o fi s'o 
"agrăim" Todoriu .•. 
După ce atrăsesem atenţia orga· 

nelor competente să schimbe cele 
două tăbliţe cu numele ce ni se păi 
ruse nouă schimonosit, - schimbare 
ce nu ar fi costat, de altfel, decât 
IJlaximum 200 lei, - ne intrebam 
de ce nu s'o fi făcut, oare, această 
atât de puţin costisitoare schimbare. 

Punând in cumpănă toate ipote; 
zele am ajuns la concluzia de mai 
sus care ne-a mulţumit pe deplin .... 
Aşa că. revenim asupra celor ce

rute noi în articolul trecut şi sfătuim 
organele in drept să nu mai schimbe 
tăbliţele,... nu este necesar (?! ? 1) 

P. Gorgan. 

Unde-a fost 
O nost mii cuconitii măritată in 

ulbmii doui ani, cu un bărbat chi
peş, a fost ajunsă, Intr' o după masă, 
pe când venea insotitA de un tinâr 
de o prietenă a sa Prietena, care 
yoise să-l facă o surpriză, i'8 pus 
uşor mana pe umăr apoi a apăsat. • 

Cuconita noastru, 8 tipat odată 
Scurt. 8 întors capul roşie ca focul, 
Începând să poves1eesclt repede 
cum s'a sperIat. in timp ce tânărul 
işl muşca nervOS buzele ... 

Discuţie ediflcătoare. 

VOIbeşle un ,.,reedţtan" cu un 
.ardelean-, Acesta din urma spune: 

- VoI Tfgăţenll Vă Slmţ,ţl b n şi 
c.elutatt SOCietatea ungureasca in cre
dlRja cd se lipeşte ŞI de vot un .plc 
de •• , nemoşag ... 

- ŞI ŞI voi a,delentl - rdspUft; 
8e regăteanul - "orbiţl mereu un
gureşte ca sd credem ctl sunteti mai 
"nemeşl- decât nOi ... 

Dllpd discuţie s' au despartll mal 
pfletent I 

apare în fiecare săptămână 
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clabJlttate, dar nu prea comu', 
Bun o~s~rvator. Raţionamenţ ~ 
expanslvltate. In general Car LUNI 15 fEBRUARIE, orele sIli seara precis 

Artiştii Tealrului Naţional LIEBELEI 
din etni vO" rppl'pZPI'lt" : 
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vad o ~oală, de hârtie, scrisă J 
tere cahgraflce, ronde mai al~ 
de frumos împodobite, cu 
floricele. etc. ,simt aşa ceVt 
furnică prin spate, fiori, brrr' 
m~.i. ~pun nimic. Caligrafia pr' 
gnJlta este prost taxată in gt 

Bilete d~ vâ z~re la cac::a Tpatrului. 

ComercIanţII şi telefonul 
Co~erciantii din Arad au început 

o acţIUne pentru a face presiuni a; 
supra societăţii de telefoane pentru 
ca aceasta să renunţe la aplicarea 
tarifului stabilit prin contractul ei 
de concesiune. 

Acţiunea comercianţilor ni se pare 
puţin curioasă, atunci când ştim că 
ei au fost acei cari de ani de zile 
cer automatizarea centralei telefonice. 

Oare nu cumva sunt conduşi de 
acela care a vărsat o vadră de apă 
rece in capul unui lucrător care aşe .. 
za cablul pe casa 'n care locueşte? 

Balul finanţilOl: 

Funţionarii administraţiei finan; 
ciare organizează un bal... 

Nu intrăm în amănunte, insă în; 
trebăm: 

- Cum vor dansa contribuahilii 
la acest bal: de silă, bucuros sau de 
amândouă?.. Adică: de silă bucuros! 

Efectul raziei... . 

D. Iosif Vulpe, ajutor de primar, 
însoţit de un medic a făcut o razie 
sanitară în cărciumele şi restauran; 
tele din Calea Radnei. 

Intre altele. la restaurantul "Trei 
Stele" a găsit o stare extrem de 
proastă din toate punctele de vedere, 
inclusiv curăţenia ... 

Ca urmare, i s'a raportat d-Iui 1. 
Vulpe, că de acum inainte.restau~ 
rantul "Trei Stele" se va numi: Res
taurantul "Trei Stelniţe"! 

Ca să se obişnuiască 
Intr'o societate se discută despre 

medicină, - nici nu se putea des
pre altceva in aceste vremuri de gri; 
pă generală şi un cunoscut - prin 
ceiace n'are - avocat din Arad in· 
trebă: 

- Oare de ce, intr-un consiliu me~ 
dicai ţinut asupra unui bolnav, me.
dicii vorbesc in limba latină? 

- E simplu - răspunse' un me· 
dic despre care colegii afirmă cei e 
politician - ca bolnavul să fie obiş; 
nuit din vreme cu limbile moarte! 

Gura copiilor 
- Tăticule, e adevărat cei tu eşti 

"Cavaler al ordinului Coroana Ro
mâniei~? 

- Da, dragul meu ... 
- Vai ce bine!... 
- De ce? 
- Păi vom avea soldaţi şi muzică 

militară la inmormântarea ta! 

A greşit adresa 
La una din cununii1e ce s'au fă .. 

cut dela Crădun incoace, a fost şi 
un prieten c ue sufere grozav de.,· 
distractie. Acesta, la eşirea din bi· 
serica, uitând la ce . eveniment a 
participat, se adresă unui proaspăt 
cunosrut: 

- ŞI d voastră mergeti până la 
cim't'l' ? 

Grija bărbatului 
- Sotul unei cucoane cheltui· 

toare şi cam - zău, nu ştiu cum să 
spun - spunea unui prieten care-l 
vizita: 

- Sunt grozav de neliniştit: ne
vastă-mea a plecat in oraş fără 
umbrelă şi uite cum ploaie .• , 

- Dar n'ai motiv să te nelini
şteşti, desigur a intrat undeva •. , 

- PăI tocmai asta mă nelinişte· 
şte !' .. - raspunse sotul care ştie 
ce podoabă de nevasta are! 

Cal şi barbă 

Cine nu 1 cunoaşte pe simpaticul 
Dr. Ionel Bodea, posesorul celui 
mal mic cal sur din Arad prIns la 
cea mai mică brişdi in circulatie 
pe străzile oraşului 1 Toată lumea-I 
cunoaşte ,. Dar IlU toată lumea ştie 
cll doctorul a fost dai in judecată 
pentru că tras - spune cererea de 
dare'n judecată - pe un inspector 
ceierlst de barbii.. Judecata s'a 
terminat cu achitarea doctoruluI. 
Era natural, pentru cii la cearta dintre 
doctor şi inspector au fost presenle 
numai câteva capre, cart nu puteau 
fi aduse ca m9rtore 19 proces, pen· 
tru că de, şi ele au barbă 1 . 
«- --~ ~-- ---- ~-------

Legionar. - Caracter sincer 
excentnc ambitios, plin de 
Când am deschis plicul alt 

senzaţie că toate literele aş! 
pe hârtie vor sbura. Altfel 
t~re. Ai ~nsuşiri frumoase, cu', al 
ŞI pe mal departe. Ara' 

700c. - De ce te-ai înferbânt: cin 
Eşti un foc de paie. Nu PIE; 19: 
serios. Cam disordonat, chil: 
soarea puteai să o trimiţi· e 
~jjită. in 

Mickey Moose. - Caracter' :ogl 
voltat. Pentru rest mulţumes~ . ~ 

Ys. - Eşti prea misterios. ~( '. d~ 
sitate. Izolare. Nu prea soeii,. ŞI 
putea afirma ci eşti pornit mt 
contra oamenilor. Voinţă. In de I 

raI caracter ferm. 
Colibri, - Material pentru . .. . ur 

e. put~n - mIC - ca un ,,(0 rut 
Slmplttate, caracter franc, vio: 
nereţe. Inteligenţă, uneori S' ' 

cială. Ambiţioasă. ' {te: 
E 

. ,e-aJ 
Styx. - prea trist Styxu: '{e I 

ce? Crezi că dincolo de el, I 

ceace nu ai aici? Nu se şriel' un i 

un mic efort de voinţă şi vt caUI 

~. 'e a 
------ 'Q 

PRIMARIA. MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 37.056;1936. 

Publicaţiune 

Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, 

nicipiulul Arad, 

in ziua de ti Martie 1937. ora 11 a. III. ~a 
'riţi 

va ţine in biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, I ~od 
ţiune publică cu oferte tnchtse şi sigilate. pentru aprovi ' .. ,. 

( 

rea Uzlnelor municipiului cu 3 (trei) agregate de pompe ~e 

rifugale direct cuplate cu motoare electrice, pe placă de di~ , 
dament comun, fără supapă de picior şi fără sorb şi C ' C 

tele caracteristice cuprinse in caetul de sarefn!. 
Llcitaţiunea se va ţine tn conformitate cu Art. 88 rit 

din Legea contabilitătii publice şi potrivit normelor de ~ ~~1 
tn vigoare. 1 

OFertanţll cari vor participa la Ucitatlune vor depune 
cu oferta (care se va Inainta In dublu exemplar) In pl' 
parat şi o garanţie provizorie de 5°/, din valoarea ofe I re 

numărar ori efecte garantate ~e Stat, iar oferta se va fa t~I: 
mal in baza caetulul de sarcînl, Care poate fi văzut In 
Nr. 59 a primăriei, ori la ULlnele municipiului, In or .feI , e 
serviciu. tC\] 

Arad, la 10 Febrnarle 1937. 

Tiparul Tipografiei .. Diecezane- Institut de Arte p'afice, Arad 

i 
. ~1 -

--~,....-",,",- ~ "" 
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