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coala activă şi. .. băile Lipova 
- o acţiune ronlânească compromis3. de streini -

lume intrea0ă ştie că aci În 
~cinj, La Lipova, sunt nişte is
. re de {tpă minerală, pe cari po-

ul simplu le-a caracterizat foarte 
stic: isvoare de apă acră. Şi ca 
unde e apă minerc!lă, oamenii 

u apucat să dreagă nişte băi, 
mirabil. Dar partea mai fru
'să şi care trebuie sa ne bucure 
i mult e alta: băile sunt pro-

băi fiind cursurile învăţătoreşti de 
vară, direcţiunea s'a molipsit de ... 
peda~Jogia modernă şi caută să 
aplice oaspeţilor principiul ... şcoalei 
active!? < 

La cabine, pentru şters după 
baie, li s'a servit oaspeţilor nişte 
cearceafuri de un alb cam dubios 
şi aspre de mama focului!... 

ilpoi în anticamera "stabililllcn
tlllui't - şi noi cari credeam că 
astfel de instituţii nu mai există! -
am văzut inscripţia "Maszclzs" -. 
Din gura copiilor •• ~ 

Un învăţător înfreabă pe un 
puştiu al dracului; 

- Cum a făcut Dumnezeu pe 
Eva? 

talea unui român, Nicolae Popa 
,ginar de pe valea Deznci. Na
rai, românuI acesta trebuie fcli
!Ilt pentru strădaniile ce le punc 
n!ru crearea tlnor băi pe Malul 
ar~şllJui şi mai cu seamă, trebuie 
ltat. Şi trebuie ajutat efectiv. 
:i altfel îşi mai mănâncă odată 
nii, şi ar fi păcat. Insă ajtltoru! 
~ta pentru care noi facem apd 
bJie meritat. 
~ actuala stare de lucruri, _ pe - Ş! dacă a v.ăz~f Dum~e7.eu 
r(' probabil proprietarul băilor - - a raspuns. blbll~ pu~tlUl
I cunoaşte _ ajutorul nu-şi are că Adam se sImte bme singur ... 
luI. a făcut lui pe Eva ... 
ii ca să nu se creadă că facem 
mafii gratuite, vom povesti cele 
statate de noi, Dumineca trecută. 
In gmp de trei cucoane şi trei 
laţi, ne-am dus să asistăm la 
:lJiderea cursurilor învăţătoreşti. 
Iă ce-am făcut o baie de aburi 
ulobuslll ce ne-a dus 'Ia băi, 
nimerit la restaurant. liai să 

1 o masă. Dar chelnerul ne-a 
ezjtl'; 
Ocupati 

li la altă masă. 
Ocupat! 
~şa pe 'ntreaga terasă pana 
ajuns într'un colţ al grădinei 
Imbra anemică a unui salcâm. 
Ităm aci, că personalal restau
lui, chelnerii, "oberul", inclu
mcesionarul, sunt minoritari... 
trecut masa - scumpă ca la 

n,d masă, cucoanele, in lipsă 
ta ocupaţiune, au voit să facă 
Insă Îngrozite de culoarea 
a apei din bazin - de ce 
are verde? - şi-au propus 
:ă baie În vană. 
la ghişeul de bilete. Casie
domnişoară, scoasă dintr'o 

e. de antichităţi, pre nume 
~1 Hermina - încă o mi
ă! - după o tdrguială de 
le tll1 ceas, a reuşit să dea 
le for bilete.' Dar lina din 
le, mai grijulie, a Întrebat: 
lor aveţi cabine libere? 
'ăi dute dota şi vezi că eşti 
Iără ca mine, - a răspuns 
domnişoara Szcblaki tier-

jând de obrăznicÎa răspun
IU ne putem explica ce fel 
onizaţie au băile Upova 
laspeţii trebue să se ser-
singuri. Ori l poate că la 

Două "urfiste" 
dela Cornul Vânăforului se ceartă: 

- fire-ai a dracului cu mă-fa', 
înjură una scoasă din sărite. 

- Ascultă tigroaico, i se adre
sează ceealaltă, să nu'njuri pe 
mama că poate ... eşti chiar tu ... 

Confuzie 
In primele zile de când "Ecoul" 

apare in două pagini. Lippi s'a 
arătat foarte scandalizat şi intr'o 
seară a luat la rost pe unul dintre 
chelneri înfrebându-l... cine a 
rupt ziarul... 

Expeditiv ... 
Directorul nostru a fost vizitat 

mai zilele trecute de către un 
bun amic. 

Acesta, surprins de faptul că 'n 
casă nu sunt muşte, a 'ntrebaf 
de mijlocul prin care s'a scăpat 
de ele. 

- Păi, să vezi: le~am urcat pe 
foate in pod şi le~am luat scara ... 

Tol aulomal 

Am asistat Joi la o scenă: 
Un functionar public dintr'un 

birou public trebuia să vorbea
scă urgent la telefon cu cineva 
din oraş A sunat timp de 10 
minute până a primit legătura. 
Dupa aceia. un coleg de birou 
incercă să-I mângăie: 

- Lasă, nu te năcăii, la anul 
viitor vom avea telefon automat. 
Afunci nu va mai trebui să suni, 
formezi numărul şi'n mod auto
mat primeşti legătura ..• 

- Da' dă-j dracului I Şi-atunci 
se poate întâmpla ca tot în mod 
automat să nu primesc legătura f 

~agy ~nfal - fără nici o inscrip
tie romanească. 

Trebuiau s'o facă, cel puţin de 
obrazul lumii! 

f'istea le~Qm văzut, fără să ccr~ 
~etăm. Ne-am dispenzat de cerce
tări tocmai pentru a nu afla prea 
multe. 

N'om scris aceste pentru CI fllce 
rău ci pentr<'l ca direcţi unea să ia 
măsuri de îndreptare, căci a greşi 
e omenesc ... 

Radu Baltal! 

PoJnta 
lJn cunoscut şi simpatic Înalt 

functionar şi mare crai arădan ii 
spune mai deunăzi unui subal
terl1 să telefoneze doamnei sotia 
d, .'>ctle că nu poatelllerge acasă 
pentru masa de seară şi o să'n
târzie fn oraş deoarece are treabă. 

- Ai telefonat? Şi ce·a spus 
nevastă-mea? 

- A'nfrebat dacă ... poate conta 
pe ceeace-i comunic ... 

Păzea! .•. 
ll:micul nostru Dabu-fiat s'a în~ 

tors dela Constanta (băi de mare) 
n.egru ca liaile-Nusselasie ... la piele 
ŞI lefter la buzunare! 

... Deci: păzea, cei ce sunteţi sub 
controlul lui financiar. 

Şi azi diminia,ă .•• 
La judecătorie. 
In faţa instanţei se prezintă o 

tărancă de toată frumuseţea şi un 
flăcău de asemenea ... sănătos. 

- Ce-i cu voi? Întrebă judecă
torul. 

- Să vedeţi domnule judecător 
- începu fata, arătând spre flă-
cău - el m'a ... sedus şi acum nu 
vrea să mă ia de nevastă... *' 

- Nu-i adevărat, domnule! sări 
flăcăul cu gura, 

- Minţeşte! ~ se repezi fata, 
apoi • adresdndu-se către flăcău 
- Cum poţi spune asta când şi 
azi diminiaţă m'ai. .. sedus!? 

Ce-o voil1 

"fratele" Ion Cocuf. şeful bap
fiştilor carI se 'nfruptă din banii 
lui Dr. Gill (Şeful, că baptişfii 
nu văd banii!) a voit să vorbea~ 
scă nu de mult, cu Budapesta ]a 
telefon, dar a fost impiedecat. 
Şi a fost împiedecaf ni~se pare 
fotmai pentrucă n'a voit să pre
zinte mai 'nainte textul scris al 
convorbirii. 

Ce-a voit Cocul la Budapesta? . 
Vre-o idee? Fonduri? Sau a voit 
să facă ceva intervertii pe-acolo? 

2 LEI 

Cins!e scandaloasă 
In mijlocul atâtor fâihării 

cari se produc zilnicJ se 'ntâm
plă câteodală şi 'ucrur; în stare 
să ne 'nfrerupă goana după 
senzational şi să ne îndemne 
la gânduri de oameni cumse
cade! 
Căci nsenzalionalulu în ga

zetărie întotdeauna este o faptă 
rea sau - acum mai noa -
o perlormantă sportivă ce ese 
din coman. 

la.ă de ce faptul care ni s'a 
relala', ne-a deferminat, o cli~ 
pă, să comparăm un sufle' 
simplu, cu safleta' granMurilor 
cocoţa,i în fruntea 'u'aror tre
burilor obşteşti • 

Dar să vedem 'apIu': 
Un medic dintr'o comună a 

judetului nostru, a anl!a;a' ° 
servitoare, căreia la 20 a 'anii 
i-a plăti' salara'.ln această zi 
doclorul dimpreună cu familia, 
a plecGfla o excursie in îm
preiurimi şi pe când s'a intors 
acasă, nu şi~a mai găsi' servi~ 
foarea, ci numai ° scrisoare 
şi câ,iva bani. 

In scrisoare, servitoarea. în
şiră motivele pentru care plea
că, încheind că lasă banii pen
'"u zilele ce le-ar mai avea de 
servit până la 1 Aa~usf, PEN. 
TRUCĂ El NU-I TREBUIE 
BIINI NEMUNCITII 

Admirabil exemplu de cinste 
••• scandaloasă. Căci, locolifi 
dvs., nu e scandaloasă această 
cinste ca,e pălmueşte din plin. 
obrazu' atâtor conducători ne
mernici şi tâlhari '! 

Ei - servitoare; - nu-; 're
baesc bani nemunciti. Politi
cienilor, fnsă da 1 
Până moi in anu' trecut, 

Inalta Curte de Casatie, a avu' 
de ;udec«t recursurile depufa
tilor averescani, cari cu prile
iul fluvernării din 1927-28, au 
'ncasat cu anticipa,ie diarna 
- bani nemunci,i - şi-apoi 
căzând guvernul n'aa vru' s'o 
restitue. 

Şi cât; dintre adualii con
ducători, nu incasează bani 
nemanciţi '1 

Şi în J!ânduf cui din 're ei, a 
încolfif an cât de mic îndemn 
de cinsfe, pentru a nu ptimi 
bani nemunci,i? 
Dacă 'rimbil«'a cinste a de

mocra,iei noastre, ar fi ca şi 
aceia a servitoare; despre ca,e 
pomenim aci, Doamne ce tară 
prosperă ar fi România I 
Aşa 'rebae să considerăm 

.,senza';onall
' o faptă rea ca 

cea a servitoare; 1 Căci fap'ă 
rea esle, deoarece ea a făcrd 
ce ,.'a făcu' încă nimeni in 
Iara asia I A scandalizat prin 
cinste exagerefă! 

VLADIMIR BARBU 
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Nădlac 

Referitor la articolul publicat 
În nr. trecut, despre consiliul co
munal, tinem să precizăm că in
formaţia, cu respingere cererei 
unei societăţi, ne-a fost dată de 
dt primar, care ştia că nu s'a 
tinut nici o şedinţă in care să 
fie răspinsă. Habar n'avem de 
ce ne-a comunicat "respingerea" 
inainte! ... 

- Consiliul comunal a volat 
1000 lei pentru cele cerute de 
societatea de mai sus. E prea 
mult, pentrucă o societate româ
nească nu merită nici un fel de 
ajutor, ci numai jidanul 5ziic5, 
dela care primăria a cumpărat 
vre o 35 vagoane de lemne â 
4900 lei vagonul, când putea să 
cumpere tot aceiaşi calitate cu ... 
3500 lei, direct dela plutaşi. Nu 
inţelegem acest procedeu al dlui 
primar, care riscă să peardă pri
măria vreo 50.000 lei, În această 
afacere, şi face economii acolo 
unde n'ar trebui I 

- O parle din jucătorii de ioot
bali ai 11 Tinerimei Române" au 
părăsit echipa, inscriindu-se în 
alte echipe. dela cari primesc 
.. ceva bani de cheltuială" pentru 
munca ce·o depun. Ruşine pen
tru noi români, cari ne lăsăm 
cumpăraţi de slreini, cu banii lui 
Iuda. Cum credeti că o echipă 
românească să prospereze, dacă 
vă lăsati cumpărati de jidani? E 
timpul ca "cea ce au urechi de 
auzit să audă şi cei ce au ochi 
de văzut. să vadă !." Numele a
cestor .vânduli" il ştie toată lu
mea, aşa că nu-l mai amintim. 
Ni-e ruşine. . . .... ~. 

- Ş1iţi că Onea LaczV şi Leo
pold Ede, au... monopolizat ar
bitrajul Ia foof·ball? Dar mai 
ştiţi că nici unul, habar n'are de 
arbitrat? .. 

La Bonbonăria 
Pellegrini 

Arad, P ata Avram Iancu colţ 
cu Calea Bănatului se găsesc 
cde mai bune zaharicale, bom· 
boane-, ciocolată şi totfelul de 
prăjituri. 

Şei';n 
- Bufniţele din turnul bisericii 

Unile se plâng că nu pot dormi 
nici ziua nici noaptea. de glasul 
.sonor" al dascălului Sucigan ... 

- Ilie alu Sânfiuănu Sugaciu 
se bucură că primăria a pus 
stâlpi de-aJungul drumului, că 
are de ce se sprijini când "tra
ge la măsea". 

- Am vrea să ştim când va fi 
introdusă electricHatea în co
mună, că au început stâlpii să 
p utrez ea scă. 

Nicolae Vamos 
proprietar de vie Arad, Strada 
Gh. Popa N o. 6. Are de vân
zare cazane pentru fabricare de 

coniac: 
2 cazane cu capac â 10 hl. total 20 hl. 
6 reflectoClre, 1 răcitor, 1 aparat de 
control Siemens, 2 bădănii coo 30 hl. 
total. Funcţiondrea pe cazan cu aburi. 

P re t 150.000 Lei. 

Iosif Kramarovics 
A lelie,. penl," gea manlane 
şi galanterie. Magazin special pt. ar
ticole de voi"j. Preţuri dtine. -

Membru la Consum ,1 Inlesni
rea Arad, Pla.ta A. Iancu Ho. 3. 

B Fa vo i 

Vin minişan, 10 Lei kgr., 1 păhar de bere 5 Lei, mândri mai I 
efti~: Restaurantul B u cur e şti, 
Arad, Piata A. Iancu 10. Proprietar: Traian Cristea 

Iar Zabb Piş'a! ••• 
Pe marginea unei pretinse rec,tfică,i 

facem "nostra culpa- şi redes
chidern, la un interval de 2 saptă~ 
mânj, cazul scandalos al buima
cului Zabb Pişta. 

N'am face-o, mai ales că am 
anunţat închiderea dosarului lui 
aflat În pasesia noastră, dar acest 
intrus, răspdndeşte vorbe de dacă 
şi are îndrăzneala să desmintă cele 
publicate de 110i, Le desminte, Însă 
nu Înf/,'t-ln ZIGI' d;n Rl'od, c; fnfl"u
nul din Baia-Mal'e. 

Ce conţine desminţirea 
Iată în rezumat conţinutul pre· 

tinsei rectificări: Cică el - Za bb 
Pişta - în 1920 a făcut o călă
torie în Ungaria şi la Bichiş-Ciaba 
a fost deţinut fiind suspect - adică 
el, mal'ele ungur de până aci, a 
tost acuzat de spionaj în favoarea 
României! 

Pentru ca sJ. scape a trebuit să 
plătească 2000 coroane - repro
ducem textual - O sumă atât de 
"colosală" Încât cu ea puteai să-ţi 
cumperi atunci în Ungaria: o cu
tie de de chibrituri sau o gazetă. 
Dacă Zabb Plşfa n'aI' ti plătit 

aceste 2000 cOl'oane al' fi fOM pe 
loc 1mpuşcaf, cum a şi pălit de
a/ffe/ un adoocaf din iudellJ} Rl'ad. 

Să analizăm puţin aceste inven
tiuni ale alungatului din Comisia 
Interimară: 

1. Crede el - Zabb Pişta - că 
la rândul nostru credem aceste 
prostii? 
Dacă ar fi fost numai hănuit de 

spionaj în favoarea l~omâniei, n'ar 
fi scăpat niciodată plătind două
mii de coroane... sumă cu care 
puteai pe atunci să-ţi cumperi o 
cutie de chibrituri sau o gazetă! 

Spionajul este o culpă mai gravă 
decât să scapi atât de uşor Ctlm 

pretinde Zabb Pişta că a scăpat! 
Versiunea care circulă prin ['irad, 

şi care para a fi cea mai adevă
rată, este următoarea: 

Cu prilejuI acestei cc1lătorii la 
B-Csaba, amicol Ilostrtt a ars o 
mamă de chef cu cCiti-\'([ ofiteri. 
lncălzindusc, pe ldnUă insultele pe 
cari desigur le·a prderat Ia adre
sa r«omdniei, a vrut să pară fi
lantrop şi fJgăduind cele două 
mii de coroane. una pentru orfanii 
de răsboi din Ungaria şi alta pen
tru .. ~rmata Naţională a Uugariei", 

i'1 doua zi a trebuit să-şi ţină 
promisiunea I 

2. Vrem sti ştim şi noi cine a 
fost advQcfltu! din Judetul TIrad, 
care a fost executat atunci la 
B-Csaba? 

Noi, cari deasemenea suntem 
arădani dar incomparabil mai ti
neri decât Pişta·Şpermanţet, n'am 
auzit niciodată despre aşa ceva I 

Şi-apoi, dece acest mincinos nu 
caută să dovedească] cu martori 
cele afirmate? 

Noi, când l-am acuzat am fă
cut·o cu documente, im dosaml 
pe care-l avem, conţine afirmaţiuni 
ce pot fi dovedite ou cu un mar
tor - doi, ci cu cinci - zcce I 

Pe de altă parte, Pişta spune 
că ne-a trimis l'ecomandat o scri
soare cu redificarea respectivă' 

Nici pâuă azi n'am primit-o deşi 
a fost - zice el - tl'im;5ă '-l'e~ . 
comandat de-acum o lună! 

In continuare, noi nu ne speriem 
nici de acel pN')ces monstl'U cu 
care ne-a ameninţat tot acum '0 

lună, dar pentru Întroducerea că
ruia la Tribunal, n'a făcut nici un 
singur pas până acum. 

[n ce ne priveşte", aşteptăm pro
cesul pentruca una dintre părţi să 
Înfunde puşcăria! 

... Şi garantăm că nu noi vom fi 
"acea parte"! 

_ ! iua, 1 z a~" 'III.a." & tsaWCAlIî ( i&!dWriD 
Atentiune către domnii directori de toate categorlle : 

lad I·slau Na' nai ssy lustruitor~ zugrav şi 
vopsitor de mobile. 

Primeşte orice lucru pentru vopsit. Arad, Piata Avram Iancu 12. 
preţ eftin[ Pret eftin! 

a 

Rişculita 
... ,.,Smindring" al nostru ia bani 

dela un slugă, şi pe urmă refud 
de a-i mai plăti. Ba ceva mai in
teresant, c/l tocmai atunci sluga 
voia să se logodească, "Smind
ring" 11 invită să-1 logodeascii ei. 
Zis şi făcut până la Jocul de lo
godnă. Şi ce spune acest incon
ştient. Băiele eu îli voiu face lo
godna in schimbul sumei de 
1300 lei. Sluga refuză şi pleacă 
din localul de logodnă, "Smind~ 
ring" rămâne cu buzele umflate 
văzând că nu-i reuşeşte această 
afacere. 
Supărat peste măsură, sluga 

l-a dat in judecată pentru că nu-i 
dă banii munciti. Frumoasă afa~ 
cere să ajungi cu un servitor 
pela judecător. 

Nu sunlem sprijiniti de ni
meni, ne sus,inem namai din 
abonamenfe, deci fiecare abo .. 
na' are daforia de a ne I,i
mife la limp abonamen'ull 

Ei" Nil 

Cenad 
In cadrul corespondentelor PUM 

blicate din Cenad, s'au strecurat 
câteva maliJiozităfi şi lucruri de
naturate la adresa Părintelui 
Preot Ionescu. Desigur, cei cari 
cunosc activUatea naţionalistă a 
Părintelui Preot Ionescu, au tre
cut cu vederea cele afirmate 
despre domniasa. Noi, regretând 
cele publicate, îl aSigurăm pe Pă
rintele preot Ionescu. de toată 
stima şi consideraţia. 

Pleşcu'a 
In fine cabina telefonică din loc 

a fost scoasă din coteţul gâşte
lor dela primărie, şi mutată in alt 
local. l1cum însă primăria este 
rugată a cumpăra poliţistului o bi
cicletă, pentru a putea căuta pe 
dna prin vecini ca să se prezinte 
la telefon, având obiceiul a fi tot 
plecată in timpul serviciului. 

r,imifefi abonamen'e'e res
'anle. 

I 

Nr. lj~! N 

Cur'ici : 
Cu suliţa'n 

La primar: 

Din I'remuri ... de câl1d se ştie ... 
A l'tllI primar, la primărie. 
As·tăzÎ v'o spl/n cu: Noe ... 
A j·effl primar (Iar ... e de pat'! ,. 

t 
• 
... 
-i 

V 
(In ;,;;nstl! C(! S'up!inde repede şi de ule 

se Sli;l,]e cu cute o .•. 011~Fl\1l '. ...1 

La muntenaşu: 
"h' 'ţ.' C' .. . rOl 
li la 1.' mI' pn!f1l1rm /le'o conduCi, d, 
Pe prim"r c'uc'/ ,.Ii Dure"? 
N ' " h' ·t· 11' ... r M' :om! a/I g ICI ,'. o spllf/e H'U"." In/(!: sl 
Esfl'.· . . Do!/lilul M:/!:tenaş, 

, r 
",J 

J 
Brad 

Dna I~onto, după ce a spart an 
pul unei calfe cu farfuria, a ,al 
nici nu vrea să-I plătească ~. aSI 
munca lui de aproade un an, el 

Şi pe urmă ea s'a supărat ' .... 
n'are de ce să se supere pe rat 
adevăr. Şi dacă nu·i place să do 
tească omului şi să nu mai eş~ 
bere. alI 

.? 
1. 

Miniş 
ce 

Craiul Minişului, de când { v, 
minat proces~l de ~ivorţ cu d şnil 
tra nevastă ŞI de cand i-au ,.,U: 
medicii să nu mai bea că In ac! 
de gălbinare, a rămas cu o nul 
gură oc.upaţie: durik-marşul. dat 

Pentru a-şi aduna partm' iÎl 
acest joc, zilnic bate străzi: .. B: 
cărţile în buzunar. me . 

Cinova l-a întrebat odată: ea 
- Ce meserie· ţi alegi da 51 c 

sistează jocul de cărţi la coo nit 
fuă? l~ 

- O să mă'mpuşc ea să Ile jnul 
de plictiseală, - fu răspunst:" sat 

- 11.poil dacă-i aşa - zL eml, 
tul - eşti în întârziere... 'm;: 

ul ni 
Hălmagiu obil 

D A d' ... AH 
e can a yemt vara, feteI, !lacl 

tev.a) Adela nOI fug la I1rad, si ncu 
bale In Mureş. se 

Una - se ştie ea care-i, r iu 
fost .Dumineca trecută la "şrr .. .Dii 
de şI-a spălat.. păcatele în N rul 
Bine duduie n'aveai destul: t aş' 
in valea HălmagiuluÎ să te 5 hîşj; 
Sau dacă voeai să te afiş' ."Po 
costum de baie, asta o puteai ,făcu 
chiar in geam să aibe tin le t 

~ d . I sa a mire .... şi ~ 

Intr'o Dumioecă dela îure Ar 
lunii [ulie, pe arena din \h , .. ACI 
jos, a avut loc matchul de f' . du-o 
dintre echipele ,,11.vram lance eal ~ 
Hălmagiu şi .. Ponorul- dir. 
de jos, sub a cărui culori 5t 
cunde întreaga vale superîo a B 
Crişului. . r 

...Dar asta ca supliment.. 
că hălmăgeniî ar .i fost gZ A 
intr'o cameră ce nu face 
cinste gazdelor: paturi rupI, ~~ 
tele întoarse, şi peste tot 
de pureei, ploşniţe, etc. Te' 
conjurat de un miros iuferr, M 
dus de descompunerea unui i 
tan, ce ocupa mijlocul Dsalon" '1' d . m e 
Seb~ ~~ 

Domnul L. teIefonist şi 10' 
estru telefonic când va aun 

de năcaz. • 
L. a reuşit la examen va Î S 

Dl. L. a căzut din fun', ] 
.maestru telefonist a ajuns 
să râdă Tol de el fiindcăî: 
făcea mizerie lui ToJ. 

Iar acuma vor râde tl 
L. când vor vedea că se 1 Ara 
pe stâlpii telefoniei, fiindcă 
râdea L. de ei. Bravo! 
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~f; auzit că 1 ... 
, .. Dascălul din fxăpsig de sgârcit 

~i nu mai bea nici apă numai 
acă plăteşte altul? 
... Primarul din I~ăpsig a dat or-

in să se astupe ftintânile din sat 
ntru că el nu mai bea apă? (Dar 
va fi după ce nu vei mai fi la 

,dae?). 
. ",Un maestru tâmplar dela o 
oală profesională, deşi şi-a cerul 
românizarea numelui a refuzat 
doneze vre-un leu pentru Mo

nmenttll Unirii? ( ... f'iceasta pentru 
, :,ă dovedească, poate, că tot un

r a rămas!) 
, , .. Unii şi alţii nu sunt mulţumiţi 

porumbiţa dela l1dministraţia 
anciară face baie, în costum de ... 
azoană la strandul... calului? 
ăSQţi bre fata'n pace ce-aveţi voi 
ea ?} 

'" Domnul din Bârsa este dis. 
rat deoarece locul de vilegiatură 
domnitei Didi, (nu Bibi cum din 
eşJIă s'a publicat) s'a transfor-
at în ... sanator pentru tubercu

ilşl? (Se speră Însă că doctorul 
avorit, angajat pentru cură, îşi va 
ace datoria şi astfel vilegiatura 
10 va fi transformată în călătorie -
!fşnică l) 
i ... Un mare antisemif din Şicula 
~acă "hăIăripa" în jurul fetei ji~ 
lanului Roth şi că 'ntr'o noapte 
I dat târcoale in jurul casei al~ 
li iidan? 

.. Baronului din Bârsa nu-i stau 
'jne hainele militare pentru să-s 
rea largi? (Oare de ce: n'a 
)51 croitorul bun sau le-a moş
mit dela răposafu ?) 
.. .La Semlac s'a întâmplat o 
Ilnune: unul din .. ucigă-l toacă" 
1 satului a devenit .Dumnezeul 
lemlaclllui" ? (Ţinem să preci
ăm că transformare nu s'a fă
ni nici unul, nici În două aulo
tobile! ... ) 
•. AIfă minune s'a înfâmplat ]a 
flaca: in fimp ce profesorul 
Incu vorbea la fereastra unei 
Ise, păreJii s'au •.. udat deşi pe 
!r luceau stelele? 
, .. Dlrectorul Draia, când a fost 
Irul Lvra la ... Grăniceri, a vor
t aşa de tare s'a auzit şi la 
~i~ineu ? 
.. ,Popa baptişfilor din Buleni 
făcut prea mare dragoste cu 
}Ie bani adunati dela credin
lşi pentru a-i da unui advocat 
1 Arad? 
.. Acelaş popă, într'o seară, ui
Idu·şi bereta pe masă, s'a a
eal s'o caute pe sub ..• pat? 

a Bodega 

Negusul Alb 
A,tad, Str. Eminescu 15 
se găseşte zilnic bere proas
pătă Ia ţap şi grătar special. -

Iacă io mai gios subscrisu luăn Nojifă 
nu vam scris ge mult că am fost pân ţară 
la seşierat ge grâu pă bani şi pă vică. Am 
umblat io pân mulce locuri şi am văzut tăt 
felu da ca ai şi În oraş inge să scaldă domni 
cu doamniele nam văzut nîşi la Zimbru inge 
jidovoaica lu Lazăr şo bătut bărbatu cu şio
canu pânlrucă so giucat cu nişce ciefri ca 

prunşi. Girept ii şi aşeia că nişi pădure rară ca la Zimbru 
nam văzt numa mor spus că brigadiru o rărito gi frica lu 
Bisorca ca uamini săI vadă ge giparce. Şi Doamne şie uom 
fain ii şi brigadiru ăsta. Numa o ţâră îi hia creanga lui să fie 
domn că casă arie şi îi mândră mânşio fenea. Noa dară ca 
să fie domn mai trebe să vină la Arad la ştreang să să 
scelge cu buşiJe goale ca domni cu doamniele şi să să 
trâncească lângă olaltă ca porşi in năsâp şi să să frigă pă 
space gi rămâne numa carnea vie ca la Juănîta gila Că
răstău. Doamne şiei şi cu domnii şi cu doamniele eşcia gila 
oraş. Să mbracă cu nişce izmene scurce mânşele amaru 
gi mai tare să vege cu ele şei a şe vreau să ascundă. Apu 
gl doamne vai şamar li să văd lâmpii şi buşile şi ţâtele gi 
su pânza aşeia aşa ge tare gi tu om în fătă firea şi sănă
tos capeţi fras când Jie viezi că dară muierile noasce is 
mai ruşinoasă şi nu sar arâta aşa ]a bărbaţi nişi noapcea. 
Numa când scot câniepa gin topilă să mai nimiereşce să 
vezi la muierile noaşce şie vezi in tătă zÎua la doamnieJe 
giela oraş. 10 tăt mă mnier că le Iasă bărbati dapu iară 
mănforc că nişi li nor fi mai g1 bună. 

Noa apu să rămâniefi sănătoş şi să nie trâmiceti abo
limenfu că amu ~fi călcat grâu calcavar binele şi uitavar rău. 

Incepând dela 1 August 
1936, intreaga corespon .. 
dentă ni se va trimite Ia 
adresa: ,.Bravo!" Arad. Blv. 
Reg. Carol No.12. unde vom 
muta redacţia şi adminis
traţia. 

Explica'ia ••• 
Intr'o seară, din pricina aglo

meraJiei din faţa bisericii mino
rUe, m'am oprll. Lângă mtne se 
oprise o cucoană cu un copilaş. 

- Dece au miresele rochie 
albă? a infrebat copilul. 

- Este simbolul nevinovăţiei 
şi-al fericirii... 

- A! Am înleles: afunci de 
aceea se îmbracă mirii În negru ... 

l'ârfurile 
La examenul de absolvire a cI. 

VII-a, DI preşedinte pune o între
bare unui absolvent de cI. VII, din 
Măgulicia. 

Să spui băde Dumnezeeasca, 
în câte feţe să prezintă? Băiatul 
răspunde în trei feţe: Tatăl fiul 
şi Duhul Sf. 

l1poi preşedintele întreabă. 
l1şa dar câţi Dumnezei avem 

noi, iar elevul răspunde trei. 
litunci inv. din Groşi, ce era în 

comisie, set adresă celui din M-ă 
gulicea. 

- Vezi mg nu ţram spus eu că 
sunt patru Dumnezei. 

Al vostu 
luăn Noji,ă 

Cu planorul 

La serbarea de fine de an a 
Şcolii de arte şi meserii doui 
corespondenti ai ziarelor din 
Capitulă admirau obiectele ex
puse şi în special planoarele. 

- Uite - zise unul - totul e 
frumos dar anul acesta n'au 
distribuit, nici măcar presei, câ~ 
felia obiecte de amintire ... 

- Nu·j nimic - răspunse ce
lălalt - căci În curând ne va 
duce corespondenta cu... pla. 
noarelel 

Dragoste de lootbolist 
Se vorbeşte prin oraş, că 'n 

căldura tropicală şi fierbinteala 
zilelor deja ştrand, unei fete şi 
unui băiat. ambii .nellinovati- li 
s'a aprins sângele făcându-i "să 
dorească gustarea din fructul 
oprit. Fetei îi era frică să 'ncerce, 
dar stăruinfele băiatului, care 
nici eJ nu 'ncercase încă, au fă
cut-o să-i \1izileze locuinta şi... fă
cură "incercarea". Dar, inexperi
enla băiatulUi. a făcut ca incer
carea să nu reuşească. Fata su
părată foc, s'a adresat unui alt 
băial, foofbalist. Cu acesta incer
carea a reuşit, fata ajungând să 
şUe ce n'a ştiut. Dar ghinion, 
încercarea a avut urmări, ~i fata 
s'a dus la footbalist s'o scape. 
Acesta, pur şi simplu 8 dat·o 
afară: 

\~... 1....· Ţ" l\d Arad, Strada Col. Tlace arIa Isca Ci am Pau Il an No. 11, 
illde În mic şi mare, carne de vită, vitel. porc, miel, cu cele mai 
~duse preturi. Onor. public e rugat să cumpere cu toată Încrederea 

- Ai mai incercat şi cu alţii 1 
Copilul nu e dela mine! 

... Dar cu concursul mamei şi
al unui doctor, totul s'a aranjat. 
Fata e ca mai 'nainte. dar ştie 
ceva mai mult! numai deJa rnăcelăria mea . 

= 

"Bravo!" -- numărul viitor 
va apare peste două săptă" 
mâni, - adică Sâmbătă 8 
August. 

Ultimu' ••• 
J\Htică Bârfescu îi spune lui Ion 

1. Poqana: 
- ti.am citit articolul stimabile ... 
- Care ? .. ultimul? 
- ... Sper ... 

Nu-i păcat 
In cursul unci interesante dis

cuţiuni a vrut să spună ceva şi d. 
avocat M.Wragoş. Dar discuţiunea 
era atât de înfocată încât nimeni 
nu I·Q auzit. Supărat el s'a adresat 
tuturor: 

Tăceţi măi căci nu·mi Qud nici 
propriile mele vorbe. 

- Nu te'ngrijora că nu pierzi 
nimic i-Q răspuns cineva în treacăt 

. Bisorca 
Joi in fimp ce Tribunalul era 

in deliberare, În jurul lui Bisorca 
s'au adunat o multime de spec
tatori cari i·au pus diferite intre
bări. Redăm următoarele: 

D. av. Păuşeşfi: Bine Bisorca, 
dar fu cu Oprea, ai făcui comuna 
de râs. 

Banditul: Trebue să exisfe şi 
oameni de felul acesta. Şi apoi 
dacă n'ar exista, d·voasfră avo" 
catii. ce aţi face? 
După putin fimp, d. avocat 

Păuşeşfi ti intreabă din nou; De 
ce ai fugit dela Aiud, mai aveai 
de stat un an şi erai liber? 

B.: Cine umbla atunci prin pă
duri şi cine stătea astăzi pe 
această bancă? Iar lumea pre
zentă aci, ce ar fi făcut in lipsa 
procesului? 

Un gazetar: Ascultă Bisorca. 
Voturi n'ai fural niciodată? 

B: Ce să fac cu ele? Acestea 
le las să le fure alfiil 

Gazetarul: Dar ce crezi. Câtă 
pedeapsă vei primi? 

B.: Nu ştiu. . 
D. av. Afanasiade: Dar aşa cu 

aproximaţie, după capul fău care 
ştie multe? 

8.: Cam 10 ani. 
Şi a ghicitI 

--------------------... Gândi,i."ă că tiparul şi '"îr .. 
tia costă bani, deci .rimite,i
ne abonamen'ul! ......................... 
ATENTIUNE t! 
S'a redeschis restaurantul 

NOVAC d::::ede 
pre'ura 

ARJlDUL-NOU 
Mdncări şi beatarÎ excelente. 

fraţii Nissel 
fabrică toate lucrurile de 
argint, tave, tacâmuri j dc. 
in forma cea mai artistică 
Arad, Str. Eminescu 20-22. 

.............. ~ ............................. -! 

5igismund SZ. Borsos 
Cel mai ban izvor de lemn de cons'ructie pentru 
case, garduri, moară de. şi de foc se află la firma 

măestru faur. Potcovar diplomat şi faur de trăsuri 
noui şi reparaţii de" birje. Serviciu prompt şi eftin 

~radJ Bul. Regele F erdinand 28 in curte 
.................................... m ........ 

luliuAbel 
comerciant de lemne Arad, Piafa Şlelan cel Mare 
lângă Directia CFR. Preturi reduse. Incercaţi şi vă 
veţi convinge. - Telefon 320 . 
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Să incepem azi prin vorbe de 
clacă ... 

Se zice că d, Gheorghe Pope~ 
seu mare mahăr pe la Admini
stra~ia financIară şi şef de ser
viciu la CAO, după mafchul ace
steia cu Ripensia, a încins, la 
~Pisica albastrăN un pui de chef 
în tovărăşia lui 10nescă-Ţope, cu
noscutul arbitru de foot·baU. 

Mai e nevoie să spunem cine 
a căzui mai repede sub masă? 

'" 
Recent, arhicunosculul nostru 

confrate, d. Uţă Cafenea. pardon 
Canavea, a suferit un accident 
regretabil - pentru care-l asigu
răm de intreaga noastră compa
siune - care-l va împiedeca pe 
viilor să mai activeze în nobila 
şi spinoasa profesiune a gaze
tăriei. Accidentul pe care exce
lentul nostru ex-confrate l-a su
ferit - natural, regretabil, nu 
suferinţa ci accidentul - este 
următorul: 

Tramvaiul i-a tăiat un deget 
dela picior ... 

• 
Dar să nu dispereze d. Ufă 

Canavea. Mai sunt oameni cari 
au suferit accidente profesionale 
în cursul Ilie fii lor şi totu şi nu 
li s'a întâmplat nimic deosebit. 
Intre aceştia e şi d Baţli, despre 
care se vorbeşte ei) în curând 
va primi din partea parchetului 
un dos<.lr drept cadou ... 

• 
... E adevărat. un cadou, dar· 

mai bine un depuratil) pentru a-l 
curăla de pe meleagurile noastre 
cât mai repede, - adică să nu-I 
lase mult într'un loc - i s'ar 
cuveni cinstituJui domn La Roche, 
cetăţeanul elvetian, care vine in 
tară mai mult pentru o muiere 
decât să vază cum ii merge in
treprinderea ce-o are cu Darvas. 

• 
Şi una de-alui SarJ<adi, d:rec

torul Ca~enelei "Pala<;e". Acest 
domn, a fost Intrebat intr'o zi. 
de un client, care consulfase 
lista şi nu găsi nimic potrivit: 

- Ce-mi recom("Jnzi? 
Alt reslanrant! - a răspuns 

Sarkadii calm şi mândru. 

'" 

-

... Cum Frontul Românesc or
ganizează aclualmente o serie de 
consfă1uiri în fară, explicând 
programul şi dând lămuriri asu

BRA. VO! - apare pes~e CI , 

tof fa 2 săptămâni pentru. Q 

putea odUtn. şi noi putin. . 
A.pariţia regulată ~- să 

mânală - o vom relua cu 
mu' număr din luna Sept 
brie. • 

pra "numărului valah". găsim de Bdul Corol12, - este adt 
bine să arătăm în trecere, câle- redactiei şi adminisfroli 
va exemple cum se aplică legea "Bravo!" î"itcepând dela ~ . 
pentru protecţia muncii nationa- gust 1936. 
le, lege. care, zic vaidişfii, a fost & _w _" 
votată in urma campnniei lor. La slrand ~ 

Astfel la turnătoria .,Phobus" ?1d' ~ b~' ~ 
întreg personalul este strein şi nu I ·Ica vor a VI!1t.." că la şlrc 
se mulţumeşte cu aceasta ci mai căci primăria îi spune "băi po 
Ş i maltrafează pe ucenicii ro- Iarre", e lume multă şi se'ntâm 
mâni cari au pătruns acolo. multe. . 

La Q masă vezi pe dr. Ul'SU ], . 
Personal slrein mai găsim la Tatu şi ... Zabb PÎşta jucând r( 

firma Andrenyi. apoi la coopera-. In jurul lor aleargă un cârd 
tiva "Hangya" cu centrala în tineri, cu sângele aprins. Di, 
Budapesta - a cărei direc~ ei, se despart doui şi caută un . 
tor a fosl numil ziiele lre- mai ascuns pentru a se răcori, . 
cuie .,consilier secret regal~. Să din bazinul de ÎI1ot, soseşte ( .. ] 

bită o cucoană cu şoldurile c 
mai amintim acum fabrica de perite de o pijoma, pentru mi. 
bere Dreher Hagermacher cu coperi (lnumitc părţi lăsate vă~' De 
al ei director Diamantstein. public de costtJmu! de baie, \ 'ile 

Incheiem aci repor[n i li I de azi a ... intrat la (1 pă 1... U 

.. ---·.a--------naM&_C~ urmânp să revenim detailut asu-
pra acestor I.ucruri. Cetiti "Bravo"! it}~ 

------------------ _____ m.."I _____________ g _____ .:a:z.a· _IlIU___ 'Iev 

mai muncă resturile de hârtii şi ~~4 Atf1.[, ,L Redac,ia nu ia în conside
rare nicio coreslJonden,ă tri. 
misă nesemnată. ---------- .--......-
Curajiosul 

:~estauratorul ~urban dela ~(Jţa 
de jos, dură ce-a servit pe o doamnă 
cu îngheţată şi când doamna a 
început să lîngă inghetata, - cum 
e obiceiul şi la l1rad - a între
bat-o_ 

- Spuneţi drept la ce vă gân
diti când lingeţi inghetata? 

- Obraznlcule - replică doamna 
nu ţi-e ruşine să vorbeşti aşa? 

-- Eu nu m'am gândit Ia lucruri 
slabe ... că de Qltfel e lucru natmal 
- a răspuns restaurantorul. 

Intre timp) a venit şi bărbatul 
doamnci, un găligan cât tOC1te zi
lele Când l-a văzut, Gurban CI 

şters-o şi n-o mai eşit din casă 
vre- o trei zile 1 ... 

La Oradea 
iolosili hotelul şi bdi!e 

"R I MA N O TI" 
Apă caldă şi rece la orice oră, 
calorifer - tot confortul. Cură
ţenie exemplară. Băi de aburi, cadă 
şi bazin. Coafor, masaj şi peJicur. 
Telefon 147. Autocar in gară la 
toate irenurile. - Preţuri reduse. 

Duşuri 

- Camera de i\\uncă din t\rad, 
a bătut recorJul infăptuirilor prin 
crearca colonici de vară pentru 
ucenici la MoncQsa. Este pentru 
prima dată în România când o 
cameră de Muncă face astfel de ~ 
lucruri. Conducătorii) în frunte cu 
Iosif Vulpe merită toată !cIUda .. 

- Echipele divizionare din I1rad, 
au decis să intervină Ia district 
pentru îndepărtarea lui Frolich-~ 
individul cu cravată galben-albas
tră şi cu sentimente ungureşti -
de pe arena Gloriei... 

- După părerea d-lui Hariton 
Moldovan, expusă la construirea 
Vaidistă de Joi, guvernul liberal 
stă ca un om beat pe cal şi că nu 
naţionC11-ărăniştii vor moşteni pu
terea ... 

- Bogdan-LiIllbric, ne-Q Înttllnit 
Joi la consfătuirea Vaidistă t dar 
nefiind Încă bine antrenat, n'am 
putut boxa cu dsa ... 

Cetiţi "Bra'Jo!" 

- flrădanii, de când primăria 
a făcut cutiile pentru murdării, nu 

Băile Episcop esti 
lângă Oradea. Izvoarele teTm~le de 42 Q conţl~ând f?sfor ~t , 
radium sunt folosite cu succes 111 contra reumattsmulm, gutCI, 
vrtritiSl1mlui, ischiasuluÎ precum şi impotri ,a boale!or femeieşti 

băi de năD101 
cu impaclaefă,i. Băi de acid carbonic şi cu elecfricHate. sub supra
veuherea medicilor special işti. Pensiuni complectă el. 1. hotel masă 
â la carle de 'rei ori pe zi. Băi vindicătoare sub băi de unde. 
In lunile Iunie şi Septembrie - - - - - - 180 L i lilnic 
In lunile Iulie şi August - - - - - - - 220 Lei zilnic 
Pensiunea Clasa II. - - - - - - - 125 Lei l.ilnic 
Reducere de 50 '/a pe Căile Ferate la înapoiere. - Muzică ~e dans de 
primul rang. In salonul băilor dans in fiecare seară. B~cătăne ortodox~ 

cuşer. Singura baie de unde din RomânIa. 
. 

:m~~~ pe trotuare, ci în jurul cu- tr'I~& ~~!4 
De cdnd cu ştrandul şi sezo~ .. l~r. 

nul de vilegiaturii, numărul bLir- apare in fiecare săpIămâ,-au 
baţi lor încornoraţi a crescut Îflgro- , _ 'Ior 
zitor, in schimh, nmnărui fetelor rbă 
şi al femeilor cillstite a scăzut foarte Director: ilori 
mtllt... SIMION MICLEA răni 

Fiecare colaborator răspu.n- Redacţia şi administraţia: ~~. 
de pen'ru cele ce scrie. A.,ad, strada A.lcxandri No. ni'(~ 
"~~~-'~I_2P~~ pliJ 

I Francisc Gartner ii: 
sculptor şi tâmplar neJ

: 

Execută totfelul de mobile, vitrine, lucru 
clădire şi de tâmplărie, e f tin şi p rom p: 

Arad, Strada 29 Oecemvrie NOI 8. 
~j± 

,G 

ri "C 

Mâncali la Arad la aco 

restaurantul· gării 
Zilnic ciorbe şi tot felul de mâncări 

româneşti. Grătar special: mititei, 

Ueid. muşchiulet. antricoate~ etc. 

Vinuri alese din pivniţele cele mai re

numite. Pelin de DrăgăŞ1ni. Preţuri mici 

Condus de 

Ilie ohor 
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