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subliniat, aci, la timput său, 
pornita de asociaţia zia

şi publidştilor români din 
pentru crearea unui teatru 

permanent. Iniţiativa lu, 

l\t\ai daţi-ne timbre! ... 

o mâna de tineri inÎmoşi 
in asociaţia amintită, a 

tradusa în fapt - cu concur~ 
distinşi intelectuali din 
- spre surpriza tuturor 

.hilloz~atl·lor din diferite comi~ 
culturale, dar fără activitate. 

de pe scena teatrului co~ 
timp de două. luni, a ră~ 

cuvântul româneRc, umplân
inimile de bucurie. 

seara, stagiunea teatrului 
a fost încheiată. Şi a 

incheiată cu un deosebit suc
moral şi cu unul material, 

deşi nimeni n'a ur· 
veun câştig bănesc. Din con

Început deficitul a fost 
(a natural fi deci af~ 

să lăsăm astea. Sunt ches
de detaliu. 
vrem să subliniem un fe~ 
nu prea obişnuit la noi: 

in acţiunea incepută. 
în Aradul nostru atâ

iniţiative, atâtea hotărâri fru~ 
s'au pus baze la atâtea lu~ 

Peste tot a fost 
şi 'nsufleţire mare, ca 

totul să se sfârşească în ' 
indiferenţă totală, p1ictiseală 

n'au pornit aşa. Acolo 
însufleţire zvăpăiată, Ba 

moment dat, era să rămâna 
baltă, Insa tinereţea ziariş

I a trecut peste gândirea ar
. a unOra şi altora, forţând 

de ruşine au fost 
şi teatrul s'anăscut, Şi 

- aproape - aşa cum tre-

au dat dovadă ca ştiu 
şi mai cu seamă ca pot 

r-~'~ .. u va fi continuat anul 
in baza rezultatului 

anul acesta, trebue sa li 
un altfel de sprijin. 

. Până atunci, avem o propu
ideia unei săptămâni sau· 

a Aradului, abandonată anul 
să fie reluată, în colabo

~ toţi factorii respectivi. 
suntem siguri de succes. 

ceaiul dansant dat de Socie~ 
,~micii Franţei'\ d. proi, Iuliu 
ŞI d. prof. T. Ţiucra mâncau 

la bufet. 
Boca - î se 1dresa d. 

- cu ce sunt crenvirştii: cu 
cu In? 

Cu hrean, fu răspunsul, 

Cum putem salva tara 
Ştim cu totU că românui e năs

cut poet, creşte bursier, trâeşte func~ 
tionar şi moare pensIonar. Dar pe 
lângă aceste calitati cu caraCh r gos
poaaresc ŞI d::l pncopseala jndilll
duală, românuJ maj e şi om POiiti:. 
NJ în senSul ca guverneaza Iar", 
ci prin faptul ca ld ori.::e oră. dm ZI 
şi din noap!e, iti prt-zlOta c~le mai 
promte soluţii pentru T€zolvGllea tu 
turor l hestiuni or de pOfltica inh:r
na, t'X'ternă, financiară şi t'cono,nl~ 
O. Înthdna. inlotd=aund ŞI Înev,
L b;l. cu cuvintele: 

- Ei, să fiu eu la guvern nu
nni 24 de ore •.• ai vedea ce ord:
m~ ar fi În tară! 

Noi sunlem români .•. 

... şi prin urmare, nici noi nu ne 
putem sustrage acestor calităţi. 
Că n~-am sustras dela burse. as

ta se daloreşle faptului că nu prea 
am fost invatacel buni; iar că ne 
<1m su,tras dela vJaia de funcţio
nari al statului - tot ăsla da şi 
bursele! ! - se d.ltoreşte următoarei 
ep grame. adresat" de colaboratorul 
R. Gorgi!:', functionarului d~ ;;,tal: 

Stai intl'urza, vc-getezi, 
Şt nu eşti aeloc jtnat / ,-1-~ 
La ce, oare, sa lucrezi . 
Câ,'ld e~ti angajat. .• la star. 

Fată de această stare de fd.pt
şi de drept - noi suntem de pa. 
rere că omul trebuie să lucreze. 

Dar să lă5im chestiunile astea? 
Ele sunt de ordin personal şi ne 
privesc esclusiv pe noj. 

Vrem să salvlm ••• 

.. ,tara! Nu e o pretentie nejusij. 
fieaUi. Nu, ŞI d8Că. deocamdafă nu 
ne ameslecăm în chestiuni de poli. 
tiei Internă şi externă - e trea ba 
speakerului dela Radio "Bravo 1'"
ne vârâm nasul in chestiunile eco, 
mlce şi fmanciare. Şf facem lucrul 
acesta datorlt~ lot pârdaJnicuIui R. 
Gorgan. care In epigrama de mai 
jos. htS8 să se'nleleagă cii d'aia ne 
merge riu pentru că suta nouă, e 
tinichea curată. Dar lală eplgrama 
ce o adreseazA noului sufar: 

Stoto' acesta, fără mila 
Te batt ca pe-o IIchea 
Şi de pua multă bătaie 
Eşti acum..... o tinichea. 

Ftltli de occestl stare intolerabilă, 
penlru salvare a ttirU şi pentru a 
6meliofa conlfnutul pungilor româ· 
neşti, corobond cu talentul, fimm
elin al românulul. prezentăm m8i 
j08 elementele esentiaJe dintr'un 
proect de salvare totală II 1ărl1. .. 

Timbrul 

Elementele proec1uluÎ, adtcă so· 
IulIa noastra e simp:a. De acela nu 
e de mirare, că guvernele au Si 
pus·o în aplicare. Este, adică, vorba 
de timblu. Ştiti, de bucătica aceia 
de hârtl~, COiorata pe o p3rte ş: 
cu .ciei" pe cealaHol. 

De timbru are omul nEvoie de 
când se naşte pâna moare-. 

Ca sa se'ntel~aga mal bine solu~ 
tia noastră, vom .:număra mai jos 
tOt fdul de timbre. propunerii\;: 
noastre, Iăsandu·le Ia urma. 

Se naşte un copII, pe extrasul de 
naştere, În aLira de Umbrtle fiscale 
şi de aVIatIe, se mii apuca ŞI flm
bwl slaiistic. La lnscli~rea în şloa
;;l!. timbru! p!:!n;ru baZei (orj.luiui 
d'd,H:,tic - Se IJlattşte oUata CU 
'~ump3rarea cărtilor. La casă-lOrle, 
timbru statistic Si timbru p:mtru 
şomeri, pe buletinul dela birol:l 
popuiafiei timbru pentru palatul 
pOI'jiel şi iDfiJş )imbrui statistic. In 
diferite Impr( jurari ale vieţii Plib 
llce, comerciale şi economice se 
mai aplica: timbrul pe pâine, pe 
grâu, pe lapte, tlmbruzootechnic. 
Timbru de factura, lÎlllbru propor
ţional, timbru antituberculos, anti~ 
::'lfllitk. de tercef3ş~. de străjeri. 
Iar da.că vrei sa trtmili o ilustrata 
unei simpatii, în afara de marcile 
postale, mai pui şi'un timbru (a) 
cultural. Mai sunt apoi limbi e de 
asigurare. - ]a casa cercuală, la 
CfR., la societatile de asigurare, 
t!tc. 

La tribunal) mai sunt timbre ju
diCiare, d~ pledoariE', fIscale !le 
aviatie, fixe şi mobile .... 

Nu-s destule 1 

Dar cu toale l!cesfe, timbrele 
actualmente în circu)al[e nu sunt 
suficiente. De acela şi pentru cii 
salvarea 18r1l o vedem numai in 
timbre, mai propunem Înfiinlarea 
câtorV8 categorU • 
Precizăm că noi dăm numai ideile 

principale. sarcina da a complecla 
$1 perfectiona propunerile noastre 
lăsând O altora, fără nici o preten. 
liune de drepturi de aufor. 

Iată la noi se nasC foarte multi 
copil Ar trebui instituit un timbru 
esre să se aplice pe burta viitoarei 
mame, timbru fără de care si nu 
se fa naşterea in considerare. 

In acelaş ordine de ideI, ,a tre. 
bul infUnlat apoi un timbru de... 8,ort. 

Pentru noII ni!iscufi cari trebuesc 
schimbati şi imbăiali foarle des, ar 
trebui Instituit un Umbru special. 
Ar produce TenUarl opreciabUe 

Timbru pe ffecare jucărie .•• 
La şcoală. apoi, fiecare răspuns 

ar trebui timbrat. notele bune, 
dublu iar nolele insuficiente, scutite 
de timbru '. 

Epoca adolescentei: fiecare idilă 
şcolărescă Umbrală cu un timbru 
destinet unui fonl'! pentru regenera
rea rasei. O intiilnire pe zi scutită 
de tfmbru. celeJslle timbrate. 

fi~{'are Vizită la o femeie de 
stradă se va timbra in plus - peste 
timbrul de mai sus - cu un tim. 
bru special creat în acest scop. 
Apllcorpa timbnJui se Y8 face a
supra barbatului, iar controlul la 
intrllre. Timbrul va rămâne, drept 
dovadă. Ia femeie .•. 
Să se instifue un timbru pentru 

logodtli!, un 8Hul 8$Upra căsăforiei, 
si al freielP8 asupra dragostei con· 
jugale • .• Timbrul conjuga! să se 
aplice şi asupra adulterului Dor 
cum această industrfe este Înflori. 
foefe. se va mai Institui un timbru 
special, impodobU cu o pereche de 
C08rnej 

Un alt timbru ar ti aplk8f pe in. 
jurăllJrj. Dat însă, că aceste sunt 
de utilitate publică. cea mai mare 
veloere o timbrului nu va putea 
Întrece suma de -4 lei •.• 

Ăcelaş timbru, dar in proporlfe 
dubl!;, va trebui apUcat pe dlscur. 
surf, conferinte. consRituiri, articole 
de propagandă politică, cu1turală 

elc. 
Timbre speciale vor fi create pe 

greve. asasinate. atentate. furturf~ 

spDrgeri înşelăciuni, şi excrocherii, 
cori să nu fie voia bile, decă nu 
sunl Umbrate. 

Un timbru igienic va fi creDt şi 

apUcat pe sapun~ b8i, pastă şi pene 
de dInti. prosoape şi cearceafuri 
de baie. SpăJarea mâInilor şi pici
oarelor se va timbra oprale şi eu 
un timbru special. 

Ar mal fi de Umbrat nerul. 8P8~ 
plimbarile prin parcuri, excursfUe~ 

aerislrea caselor. scuturare8 rufelor. 
perierea hainelor, curelfrea ghelelor, 
folosirea cabinetului de toaletă, efe. 
dar credem ci nu e nevoie. Cele
lalle categorii de Umbre vor aduce 
venItul necesar şi prin urmare sai .. 
varea tărU. 

In concluzie. cerem: mai datf·ne 
timbre. c' altfel murim r 
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Nădlac 
- Mă rog. da' hue s'o mai su

pera' Bela Halasy pe noi pentru
d nu I dăm pace să umble... la 
Cieago. Ba, si vedeti culmea: nici 
mai mult, nici mal puUn, ne·a ame· 
ntntet cu- bătaht daci ne mm ocu
păm de el! Ziiu 1 Uife .şogore
Bela, sa IIU zici că suntem rii, te 
lăsăm in pace. insa cu o singuri 
conditie: nu te mai duce la ..• 
CiC8g0 şi adi. II inapoi cocie de 
paie şi purceii dt-Ia Savefa_ 

- Aldultul Mtkloş, cam des este 
văzut prin farmaeff Oare ce are 1 
Aproposr De ce te ai shâmbat Duml
neci in biserică 1 Nu 11-« eon'renit 
mutra cuiva 1 Sau eşti necăjit ci 
noul preot nu brubâie şi nu-şi bate 
joc de siânta slujbă ca tint: 1 Ei, 
care din astea două 1 

- Mare "coloi" se tine şi un 
prunc. pre poreclă Biştiac. Nu-i 
vorbă .,om fi noi gazde- Însă un 
pJc. credem, că nu Il- ar strica să 
mai lasi din îngâmfare. Ce zid? .. ' 

- Cine şlie să ne comunice 
care-s fetele (de gezde 1) ce când 
'rin dela sălaş, se duc pe la feciori? 

- Unele eleve .• particuhtre. se 
ocupă mai mult cu... altceva de 
cât cu invătătura. Să le vede'm la 
examen, c'apoi ştim noi de ce 
"buete". 

Rădeşti 

Mecea cu TornI!,) de când sunt 
proprietari de vânat~ nu manâncă 
numai drame de iepure_ 

Ghergel nu se mli duce la crâş. 
mă numai însotit de nevastă. 

Pela 20 Martie va S05Î la noi Ion 
Nojilă să ne marchne parchetul. 
(Găzduit va fi la acel ce fura lem, 
ne fără bon.) 

Unii din clăcaşii lui Mecea au 
sculat pe Cana la Ofa 24 să la a
lere bodega e'a Sălaş. - Lung t,} 

drumul Clujului ,. 

Bala de Criş 
- Duduia aia cu radio Buda

p~sta de un imp ii1co:1ce nu ştim 
ce are, câ nu-şi mal tll1e limbl' o 
gura. CrEdem şi cu noi şi alta lu
mie, cu dacă n'ard unde şi·o tinea 
să-şi imprumute un __ ad'că o cu
tie la ea L_ 

- Inginerul nostru cu planurile 
a cumpărat, mai rându) trecut când 
fu la Brad. un palton şi nişte CIO
rap', O ue pentru cine că la dna nu 
le-am vazut? 

Hălmaglu 

In casino dela noi stăteau de 
vorbă__ Laboşa şi Capra. La un 
moment dat, Capra spuse: 

- La pretură a venit ordin că 
nu-i mai permiS să se fiarbă mâna 
carea in Jaboşi (cratite), ci numai 
in oale_ 

- Dar bine. - Întrebă Laboşă. 
- atunci cu laboşile ce să facem? 

- Să ne... vorba aia'n ele răs-
punse Capra trăgând cu ochiul la ... 
vecine. 

- Exp!otatorul de lemne Mozes 
venind cu trenul dela Arad, a fost 
intr'un vagon cu mai mu:ti români. 
Aceştia din urmă au început sâ 
cânte mai multe cântece nationa
liste. Mozes. s'a scandalizat spu
nând' că dacă mai cântă astfel d~ 
cântece îi dă jos din tren. Dar ast;; 
nu i a f05t de ajuns, ci văzând un 
invalid, i s'a adresat spunându' i 
c~ lui "il dă voe" sa. rânte deoa 
rece e şChiOp. De ce .i a dat voie
să cânte? Fiindca invalidul provine 

, din" armata ungară şi lui Mozes îi 
-aste - probabil - foartă dl'agr. 
Dacă Mozes a uilat unde trneştE', 
o să-i aducem noi aminte! ••• 

.. 

~~.-.---------

Bravo! 

v,~ odn'.-n, 10 Lei kgr., paprica.ş de viţel 4 Lei, mâncări mai 

eftine R l B " la _ e sia u .. a n lu u.::u .. esli, 
Arad, Piata A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

Brad 
Cu toate ideile noastre antirevi-

7ioniste tot nu mai sunt şi acum in 
Bcad \lI istori:, români. cari nu-şi 
înti!leg d~toria fata de români, căci 
cu orice pret o parte din ei, mart 
cum se fin, tot mai protejeaza tu 
ce pot toate institutiile j: doveş ti şi 
ungunşti. 

Ca d~ exemplu (u măceJăria Ca
rabin cu foaIe că Sunf în Brad mai 
multe rna-eiării românesti. 

La fel cu restaurantul Varadi unde 
iau masa o pute din intetectuaij 
cari trebuie sa alba numai caracter 
pur românesc pentru a putea det 
suflet românesc. E.levi:or care vor 
fi v itorii apăratori ai p jtriei. - Insa 
ce idee îj! vor face aceşti copii cari 
văd şi acuma ca se cauta mai mult 
un minoritar de cât un român 7 -
ta lta lumea din Brad ştie ca ce za
ce în sufletele acestor doi mino
ritiofi. 

Nu vă place că românii sunt să· 
racit iar minoritarii elegant! 7 Dar 
dati concur~ul acelor români cari 
vor să facă ceva şi apoi veti ve
dea că şi ei vor fi la fel cu mino~ 
ritarii .•. 

Almaş 

Unul din Almaş T. T. şi-a cum
părat .. foaie- din Arad să cunoască 
pe Orumba. Nu·fi pare rău de ăia 
3 lei? 

Toti bunii români cumpără dela 
Gligor Moisă. abstrăgând rudenii1e. 
(Astea primesc gratii 7) 

Toate animalele d'! reproduc ţie 
din Almaş vor fi duse la expoz tia 
de animale din Paris pllntru fru
musetea lor. - Dece? Sunt ingră 
şate cu porumb stricat! Ce zici popor? 

Comitetul urbuial din Almaş Îs 
face datoria la •.• punct. - Lăsati o 
fral1ior mai ined sa nu pocneasca ... 
.rafu-, 

- Jidănutul Maci, a făcut şcoala 
de rabini şi s'a... pomenit şuştăr. 

- Unul a dus un vităI de bib()1 
la Rădeşti, dar vitelul nu şi-a cu· 
nascut poarta, ci a strigat să mâne 
mai d~partE'. 

Gurahonţ 

- Oare este ad~vârat că du· 
duita ai2 tînără din Gurahont care 
a lipsit Duminica dela cor a fost 
la udat de ghlocei pe • Dealul Bal· 
teIului" impreuna cu un băiat de 
aur, care deasemeni a lipsit dela 
cor? 

fată de aceste, un cunoscut ama
tor de flori, se lauda că i·ar fI 
pândit şi că va merge la lucru gata, 
iar drept răsbunare va rupe florile 
udafe ... 

- Iubitul nostru "Oon Juan" în
surat de curând la Arad. a venit 
zile!fl trecute in vizită. In cap avea 
un "tillndar'· s .. mn ca s'a trans· 
format, aproape cu t01ul, în_ port 
orăşânesc __ li mai lipseşte fracuI!._ 

Şiria 
Domnii din Şiria au plesnit-o: au 

ramas tără teren de vânătoare! Te
renul Il tost luat de primal'U1 Crâs
nie. Acesta a format o societate 
nouă "Şoimii de Vest". 

A doua.> curioziLde a acestei afa· 
ceri est~ că aproape toli membrii 
sodetăUi sunt braconierl, edidi toU 
sunt vânelori cari n'au permise de 
vânat ••• Cii ce or face ăştia cu vă· 
nalul, vom vedea !-O •• 

Vaţa de jos 
Un tânăr finanţaş arogant, nu de 

mult venit aici crede ca altul ca el 
nu mai este. Intr'o seară făcând un 
chef cu dou.a şpriţere, se zice că s'ar 
fi pilit şi plecind pe drum spre casă 
a întâlnit, chiar mort de beat, pe 
pedelul lui~, a ramas foarte incân· 
tat: s'a repezilla el, şi l·a îmbrăţişat: 
Stai vere ca te iubesc şi. aCum vreau ... 
iar să te iubesc! 

Nae-Lae se munceşte sare 'A: sus 
şi injurând din beţie se trezeşte, ca'l 
goneşte iepureşte. 

Injurând pe domn de mamă, a 
scăpat cu greu din labă şi luând·o 
la picior a 'ntâlnit un domnişor şi 
suduind iară de mamă, amărât şi su~ 
părat i·a povestit ce sa 'ntâmplat, fiind 
incă speriat, n'a mai dat, şi sta vărul 
ca trăznit, cât a fost el de pilit şi 
de spaimă s'a trezit, dar deatunci 
domn hăI mare pe pedel el nu-l 
mai are căci n'a stat la sărutat.,. Iar 
când l-a prins de brâcinar s'a smucit 
strigând tol vai ! Şi aşa mai mort de 
beat ... nu s'a lăsat şi din slujbă afa
ră i dat. Aşa frate Pantelie tu te crezi 
de omenie şi că nimeni nu te ştie ... 

Cenadul" Mare 
- Marţişoare oferite de "Bravo" -

- Domnului Blagoe. primar, încă 
o guvernare de 4 ani, 

- Lui Popa, georgistul, o guver
nare georgistâ ca să poată pune pe 
Miron Grozavul, primar, şi pe Gră~ 
vilă Petecul işcut, un operator bun 
care să-i radă parul după limbă ca 
pastoral~ dela. Prea stffiţitul s'o poată 
c~ri mai bine. O prietenie pe viaţă 
ŞI moarte cu Mia Cântăreţul, Pavel 
Sucitul şi Pătru .11 Tare cu dami~ 
geana cu must, şi 'n fiecare săptă
mână câte un proces la Judecătorie 
şi Tribuna1. 

- Lui Nea Sava Puşculiţă, o lista 
cu 63 yaturi în alegeri. 

- Lui Petru, preşedintele naţia· 
naHărăniştilor in fiecare lună o go
stie de alea dela Pătru lui Barna cu 
papricaş de coaste rupte şi cârnaţ 
de călcăi de cisme. 

- Lui Pavelică Paveliuţ, trebue 
să-i urăm mai multe. pentrucă a fost 
2 zile primar pe hărtie şi acum ii 
candidat de primar şi la alegeri a 
avut 62 voturi! mare om de 1 me~ 
tsu şi 20 om Habsalut", Ne spune 
prietenul său că 'n 19 Decemvrie, 
d!mineat,a s'a dus la Popa Georgis
tul, pupandu-1 peste tot locul ca să-i 
dea dovezi mai bune contra prima~ 
rului, că acelea din 18 Decemvrie 
1936 n'a reuşit şi prin aceasta s'a 
bâgat singur la apă, »nuIDa nu i bai, 
că mai am bani după casa Iu mama 
şi macar să vind şi două Janţe de 
pământ, dar nu mă las, mergem pană 
la Ministru şi totuşi trebue să·I ţi
păm pe Blagoe". 

HAbsalut fU Dle. părinte am vân
dut casa lu mama, verstatul, nico .. 
va~a, şi barosul, absalut, să ajung 
pnmar macar numai 2 zile şi in 
zadar, apoi tot îi urăm 10 ani de 
candidat de primar, absalut! un cio
can şi'Q nicovală nouă, 100 pomi, 
lari, un verştat nou şi un brevet de 
cauaei, absalut. 

Poezie dedicată lui: 
Aulica, auleu, 
Sa mi ajute Dumnezeu, 
Sa ajung şi fU primar, 
Macar călare pe măgar, apsalut, 

Auzi Mărie asta ii dorinţa mea, 
apsalut ! ! ! 

luăn Nojiţă scrie: 
laCd alll 

to ca nleşct 
dltn/~ ar ti es 
tait capa t le I 

on prolesdt Şep 
lor gln laşj du·: 
ma nu lor esp 
tdle numa o In F 
pd cart' OI! DI 

o edsifo in ulita şI o d.so la 10 a 
fe$dr acasa. Noa nama pând a fe 
1I.U sd şete ca gl şl-e OI vr/it pt ( 
tate copu, Numa Jo c- mJnCtQ cert 
şie proasld ma gănlltSC cd tu unI 
Iit O h:bd la mnitjloc cd et noi 
nJme nu $« pUlJie sti tale caPI' d 
aoamin./. Cd ele ,te or Idcut pa ( 
t itsla om vegea noi. Numa 'dei 
bun. Şi gea licftJ spun amu one 
mllZ! ca is/udinţil is ee vina ,/ ,el 

glrept vnal în alt loc şf mi.l 'lit.i~ 
- laed sa vă spun ana ti 

umblam 10 la Işcoold. In sat ~ dlo 
it rau două !COli. uJna ungu Pri 
ş' una Tllmamască, o umbJa~· I 
şeia rflmânescd I"ge era das: n~. 
Ilom gi omlnie. 1 aII pr.nşl ' 'j 
btJ'l1 şi cuminţi Num 1 la I ~ 
ungur/asea mge itra dascdlo! '.,' 
gur care bele. şJ gluea ca,1i p: ta~ 
mI invatJU nic numa sa bdca :~. 

~ . ~I 
C nU. Şt-Ş fuoeu sdrllmţtlt ei pC Au 
Apii cam oşti şi cu /ştudltnţrl ., 

- V ti m ai spun lina, D«j ien!lJ 
mere la Şepreuşi sai văd pd , ,fu 
{atoruI Cârstta că am auzit d nan 
riti ocoş. $'oi v/ee voi setit. ~ . va. 
ma să n/e trdmlc!ll abolimen1l. Ma~l 

,II 

AI vostrr plau 
J UAN NO;I; ui, 

d< ............................................ , . r locra 
• TEATRUL COMUK 
• • Marţi 9 Martie m t ~ .. _TEA,!RUL ALHAMBl'J 
• Marea du.:esii. -
• de AIL .... Lr. 
• Biletele la Libt. Die 

...................... 
PânCOia 

Serbare şcolară, sau aşa alt 
Lume şi copii adunaU in pi6~ 

... 1 1 mase mlJ oCU or - povesteşte un ro t A 
ocular - un individ geslicuil I 

căuta un cânlec de tânguire, ea 11: 

orient. Nu ştiam ce vrea acei1 ' 
divid cu bietii copilaşi, dar \1[, be 

ran m'a lămurit: "Slab dascăli' >~ ~ 
Am inte!es! or 

Malaria 

~ste şi, ea o boală pripăşitâ r sfi~~ 
nOI - pnn aceasta de Dumn a 
bineeuvântată ţara _ de cine ~ 11 
de pe unde. Cel atîns de a' d 
boala are când călduri _ da;; e 
gândeşte la plata impozitelor -, Id 
friguri, - când vine perceptort. 
toba - metodele de tratamen: tun(J 
trebuinţate sunt diferit"!: de el ,le I 
aplică bolnavului diferite timbr: ~pel 
storc diferite declaraţii apoi se >Ia t 
tează anumite legi şi se trimit II lE 
perţi" pentru studiarea posib~, ~cu 
secarii diferitelor mlaştine (era ~, Bbăi 
fonduri). Afară de aceste mala:t. ma 
mai vindecă. şi cu chinină. Dar '> d 
tamentul cu chinină nu da i : n', 
deauna rezultate bune. Hieaci ndi 
acestui tratament depinde de: 
dispozitie a medicului de cir, 
scripţie şi de cantitatea de pr 
verbale şi alte mistere administr 
ale minist~rului sănăţăţii. 

Totuşi cine ~rea să scape dr, 
larie definitiv mai bine face 
nu se tratează de loc: pentru . de 
liorare poate asculta şi redamek, 10 L 
posturile de emisiune radiofQw;; ~~ 
mâne . 
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WpsA de bun simţ 
Un tiomn învăţător sau director 

I~;,ur, nu ştim bine, dar nici nu ne 
l~estază. - care răspunde la nu· 
,~e de Cârstea şi-şi are domîciliul 
, Şepreuş, s'a legat de un om, cer~ 
~u,se cu el, pentru că acela ar fi 
espondentul nostru. 
In primul rând, afirmaţia lui Cir

~ ta nU corespunde adevarului. 
I o al doilea rând, Cârstea a spus 

a fost la noi şi noi am indicat 
pt corespondent pe cel cu care 

r certat. Nici lucrul acesta nu co
'1lPunde adevărului: Cârstea n'a fost 
l poi - nic~ nu-I, cunoa.ş~em - şi 
aPt de ar .tI .vemt la nOI cu pre

pa de a-I dIvulga corespondentul, 
~deam pe u.şă afară. 
oncluzia: când vrei să fii şme

;" examinează-ţi inţeligenţa şi po
I 'ităţile ei de valorificare [ 

1~IO "Bravo" anunţă 
Primul rezultat a măsurilor de 

:ne luate de guvern, s'au văzut 
. ~i: atentatul asupra rectorului 
~o Bcatu '. 

AI doilea rezultat: toate uni-o 
! ~tătile .şi şcolile superioare au 
. inchise, studenţii trimişi acasa 
: ~!ocuiţi cu armat.1.H 
, Anul acesta, pentru a treia oară, 
~ntii au fost opriţi de a face po

i ~,In curând se va da o nouă 
. ~nanţă in acest sens, ordonanţă 
, va fi mai severă decât cele de 
~ aci ... 
, Ministerul de interne a apro

planurile de sistematizare ale o· 
. ~uj, Anul viitor se va aproba 
~ de anteproect pentru incepe
lucrarilor ... 

mUl1 COmUntfLI 
Ilun~ 8 mflRtlf 

ftRft Romltnti Din BUCURfŞrll 
RBreRUh Din SEDlbfl 

~(bf lltI 1IIBR. Dle:cwmti ' 

realaJtă? 

, alti parte arătăm că IojeIe 
'~asone din localitate s'au di· 
I It Adică cele cari erau sub as
. ea marei loji naţionale din Bu~ 
~, 

ce se face cu loja jidoveasci 
sub ordinul B'oei Brith din 
York? 

~ri de biserică 
~inîci înainte de masa se va 
'sfinţirea bisericei din Mureşet 

a, 1ll sala restaurantului Kor
se va da un festival artistic, 
de dans, 

~Id 

tunoaste asidua curte pe care 
t:r o heea uflei fc:te. Mama 
~~peratâ de aCE'astă curte care·j 
'Ia tot nemaritată, se adresă, 
li fetei: 
A;cultă, te rop in bătaie de 
~ bâiatui asta!., 
Bine mamă, eu l-aşi fi lă<;at 
~", dar ce s..'i fac d~că el e 
J! n';ne curaj? - raspun?e 
~ndinau'se la... altet. va. 

Bravo! 

Dela lu ... e adunate .••• 
Preyeaire F Ş. .?" - " l .... apol. 

Dodo se întâJneşte cu amicul său: 
- .Cât mă bucur că te văd 1'" 

- .Apoi ..•. apoi i-am pamis i'" 

- "Te bucuri degeaba... nJet 
Solutie ••• 

acum n'am bani!- răspunse surâ· 
zând amicul ce ştia că. Dodo este 
un fnfocat emu1 aJ lui Jancoveseu-

Fără .... o.e ••. 
O tanară şi simpatică duduie, ai 

carei dintii sdipesc: ca zapada în 
bătaia soarelui, şi ai c<irei ochii 
fdscine3za pana la exstaz pe orice 
muritor. este Interogata de mama 
sa căreia ii facuse confidente : 

Intr'o minunată dimineată de 
toamna, pe un tăpşan al muntelui 
Ceah!ăul, în fata cabanej in care 
au mas, un grup de tineri, printre 
care. şi simpaticul nostru poet P. 
Pascu, aştepta să se ridice ceafa 
pentru a se bucura de prîveIistea 
pe care o bănuia minunată. 

Domnul Pascu, nerăbdator. strigă: 
- "Ah, dar nu se mai imprăştie 

ceafa asta, odata?-
.. Şi cum. te-a sărutat N. fără 

vOIa ta 1" 
- "Da. dar numai o singură 

data-, 

- "De ce nu citeşti din versu
rile tale .... « ii repHC'â unul din bur,ii 
~ai prieteni, 

Adoptdrl de R. a. 

Căsătorie 
- fabuH! politică 

MOTTO 
"Guvernul 8 imhilrAnil, 
.11 tremură adesea mâRII; 
.. - E slab, trecut ,i obosit: 
.Era normal sli·! scape fnim." 

Un bărbat pe care soarta-} răsfaţase 
- Ci avea de toate: moară, turme .şi 
Vii, livezi, conacuri, trei rânduri de case, -
Başca o pădure şi nişte moşii, -

Cum de griji, in viaţă, n'avusese ştire, 
- Umblând după mere ascunse 'n ilic, -
S'a 'nsurat c'o fată 'naltă şi subţire 
La vârsta când bine i ar fi stat bunic r .• , 

Mai un junghiu in şale, vre·o vătămătură, 
De urechea dreaptă niţeluş fudul. 
Il dureau genunchii, n'avea dinte 'n gură, 
=- Dar, in schimb. avere şi bân~t destul! 

Ea, părea un sfredel: tănără, voinică, 
Rumenă la faţă, dragă la flăcăi, 
Sve1tă şi voioasă, trup de rândunică, 
- Se putea să n'aibă, fata. năbădăi? 

Satul era mare, lunea înfloriLi, 
Cerul plin de stele, - crângul, de poveşti, -
- EI, o aratare tristă, gârbovită, 
- Ea, sburdând, vioaie 'n braţe tinereştî .. , 

MORALA: 

Aşa pătimeşte, din nărav, cel prost, -
Nu-i Întotdeauna cap ce-Î în căciulă! 
Poţi să ai, în vjaţă, avere destulă, 
- In căsătorie, trebuie şi .• _ rost r 
(Pinguinuţ) o 

FrancmasoniL. Revanş~ 

Ciufulici. 

. ..1ocali, grupaţi in lojele "Concor~ . 
dia", "România Mare" şi HHorea" sau 
dizolvat, "pentru a da celor ce ar fi 
dubitat, dovada patriotismului mem
brilor lor, - şi pentru a se conforma 
botarârci centrale atat de categorice". 

Mitică spune nevestei: - Dragă 
am primit iarăş o invitare dela Po
pescu la fnmormântarea celeI de a 
treia neveste. 

Noi n'am "dubitat" intent~nţiile 
francmasonilor evrei căci ştiam ce 
urmăresc. Şi o dovadâ in plus ne 
servesc şi ei in pasajul subliniat de 
noi... S'au disolvat in conformitate 
cu hotarârile centralei. 

Ori, notărârile aceste pot avea două 
laturi . 

- Vom merge. 

- Bine. bine, dar nu te gaa-
dăşfi că ar trebui să mă revanşez 
şi eu, măcar odată? 

... 
~1t~()~JI"l~"~~~-I~I--~"--"~""~""--~I_.~n"""$_~~e~ ..... 
~llSele Brânzăriei româneşti 

. "A.ROMAT" 
~t ullIcele in România premiate la toate expoziţiile cu medalia de aur. 

~~~1lJ.aţi specialităţile noastre, ca vestitul ROQUEFORT 
_: el~ 25 la. 62 Lei, Caşca~aI de P~ dei! Lei ?S,. Caşcaval G,re,esc 
i ~ .Lel ,. Telemea de toamna dela 12, Pasttama de gasca dela 25 Lei, lip~ 
~til~a dela 13 Lei lr, Kgr. Şi multe alte specialităţi, găsiţi la detail cu 
.... e ~ a~gro, _ ,,"O~~,." Ind. IUhn. Arad, Calea Banatului Nr. 3 I a ve e. a.< .....- • ...,A .- , ... $ sat.. '''.7 
i 
I 
I 
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Formule de prezentare 
SOTIA 

Camara dă de viată, ce întunecă des
tinul 

Şi suprimă libertatea, veselia, chefuJ, 
vinul; 

Un bazar larg de pretexte şi pretentti 
cu tipfcul 

Şi care trăeşte bine - nu cu sotul
ci~. cu-a micu] L. 

• 
SOACRA 

Un vulcan ce veşnic fierbE:', un ar
bitru'a căsnicie~ 

Un tab:ou uzat de vremuri, o remi
niscentă vie, 

O fantomă voalată cu nervi şi inflă
cărare 

Şi care - pe lângă toate"':" este şi .• 
nemuritoare. 

'" 
AMANTA 

Un potop de sentimente, forme aibe 
ca zăpada, 

Ochi şireti şi zâmbet vesel, gura ro
şie ca fraga, 

Părul ondulal şi negru abundent 
inundă ceata ... 

- AsHel e fiinta scump~. care-fi 
pa pă toată ••• leafa .•. 
• 

COPILUL 
O păpuşă rubicondă - itrrpredsă ori-

gini -
O caricatură care are cap de gelatină 
- Şi ades e o urmare motivată a •.• 
I . idilei _ 
Şi care Ia chip aduce cu ... prietenul 

familtet. 
'" 

SERVANTA 
Un diminutiv bombastic făurit in 

noapte roză, 
Chip gingaş de baiaderă cu preludU 

de nervro:ză, 
Cu bujori aprinşi in fată şi cu păr 

moale ca lâna, 
Durdă, plină de sperante şi mal bine 

ca ... stăpâna L .. 
(V.) Sandu RUS8U 

Ai auzit că ... 
_Latco din Şebiş, nu ştim ce 

are, căci a devenit foarte modest 
şi foarte servÎabil cu Jumea? (Oare 
nu de când a fost scoborât în grad 
şi urcat pe stâlpi?' 

- O domnişoară dela Arad, a 
vizitat săptămâna trecută pivnitele 
dela Mioiş? 

_ La Cuvin se va organi za o 
masă cu diferife bunătăfj ca ,sco
verzi" cu brânză de oaie şi • ci Ia 
această masă va fi invitat şj pri
marul promontorial împreună cu 
casieru] ? 

_ Sotia unui inginer, de necaz 
că i-a f05t pus soţul În 'lBravo"! 
a cerut foaia dela un abonat şi a 
aruncat·Q in foc? (Exemplarul l·a 
plătit cu trei JeÎ_ Dar ce crfzi cu· 
coană că lucruJ nu se ştie?) 
u m .............. "..,. 
Cititi şi răspândifi 

"Bravo" 

• j 



1 

Pag.4 

Explodarea. cailor 
Autobusul N 0, 7 - Biserica mi .. 

noriţilor până la Gai - a ajuns la 
fabrica Neumann. In momentul când 
să se 'ndrepte spre Gai, ncaii« dela 
motor s'au oprit: 

Vă.zând drumul pe care aveau de 
mers, caii şi-au zjs: 

- Decât să umblăm pe aşa drum, 
mai bine să." explodăm!... 

Şi erau gata s'o Jad de nu inter
venea şoferul să-i almeze. 

Dar oare pană când? 

Una faci şi alta". 
Simpatica şi tânara soţie a unui 

cunoscut arădan de-al nostru, şi-a 
vopsit părul în roşu. Intr'o zi când 
se aşezau la masă doamna se adresa. 
bărbatului : 

- Să nu te superi, dar pe când 
pregăteam mâncarea, mi-au căzut 
câteva fire de păr în supă ... 

- Ce importanţi are? 
...:.. Are dragă, pentru că eu am 

voit să fac supă de cartofi şi văd 
că mi a eşit bulion!.. , -1 Radio Kapst::L. 19;3:~! I 

•

'. , - '~- a1!sosit tipurile ade: 
1 , varate ale acestul 

• " ,,' an! Se pot procura 
,~ , În rate lunare con-t > ":::~~~ . venabile la Hirs:h·1 

_. _. . • man, Gh. Lazat" 17. 

Ce aştepta moş lan? 
Moş lan porni de-acasă 
Şi spre vale s'a 'ndreptat, 
Să se ducă până 'n sat, 
Pe o vreme cam vantoasă ... 

Cum mergea pe drum cu zor 
Şi cu ochii spre pământ, 
S'a pornit de-odată-un vânt 
Dirz, să sufle 'ngrozitor. 

Si 'ntâlnindu·l pe moşn~ag, 
li umfla căciula 'n fugă, 
Şi i o repezi. - svârlugă -
Sus în vârful unui fag! 

Moş Ioan văvând ci nu e 
Nici un chip sa o dea jos, 
Iar copacu alunecos. 
Sus nu poate să se sue ... 

S'aşeza lângă tulpină, 
Tot trăgând tutun din pipă, 
Şi aşteptând din clipă 'n dipă, 
Vre·un ajutor să·i vină... 

Dar nimic .. , A aşteptat 
Paru ore şi mai bine ... 
Nici un ajutor nu~i vine ... 
Peste dealuri s'a 'nnoptat, .. 

In spre sat mergând spre casă, 
Trecea paşnic un ţăran 
Şi zărind pe moş Ioan, 
Se porni să il descoasă: 

- Ce tot stai aci Ioane? 
Ori nu simţi ce vânt tăios, 
De te-ajunge păn' la os!? 
Grele vremuri... Prea avane! 

Atunci moşul, firoscos, 
Zice către cel ţăran, 
..:.. Ia, aştept un airoplan, 
Ca să mi dea ciciula jos 1 

(V.) Zaharia B. -Buruiană 

Bravol 

I 
Primăvara 

I -
Cumpăraţi cele mai bune şi mai 
eftine haine pl. domni - la firma 

Josil Muzsay 
A R A Dt Str. Berthelot No 2 
vis- a -vis cu teatrul orăşenesc. 

La Madrid 
- Un astfel de ghinion numai 

eu pot avea... - se plânge un 
spaniol către un cunoscut. 

- Dar ce s'a 'ntâmplat? 
- Inchipueti, azi dimineata am 

primit cadou un calendar de perett'. 
M'am dus repede acasă şi 1-am 
pus pe perefe şl·am plecat să mi 
schimb cartela de pâine ... 

- Dar până aici nu văd nimic 
interesant... . 

- Da, ai dreptate, dar la amiază 
când m'am inapoiat acasă, n'am 
mai găsit peretele ... 

Au destule 
Un american soseşte intr'un oraş 

european. lşi ia o călăuză care să-i 
arate lucrurile mai importante din 
oraş. Ajung la o clădire relativ 
nouă şi destul de importantă, Ame
ricanul spune: 

- O de astea avem cu sutele'n 
America! 

- foarte trist! 
- De ce? 
- Poli, asta e casa de nebuni a 

oraşului! 

Intre prieteni 
- Mâine voi merge la balul 

masca!. Voi avea o combinatie de 
costume aranjate in felul urmiilor: 
Înainte pompier, înapoi ceferist. ia 
dreapta faclor poştai şi la stânga 
finant. 

- Ce reprezinti cu asia 1 
- Un cumulard. 

Cauzl şi efect 
La şcoalii profesorul explică 

elevilor despre ingerul piizitor. in. 
treabă un elev: 

- Cine e la căpiilâiul tiiu seara 
când te culci? 

- Mai intâiu vine bona, şi când 
incep se adorm vine şi papa. 

- Bine, bine, da altcineva nu? 
- Ba da. 
- Ei, cine 1 
- Uneori vine şi mama, dar a 

doua zj totdeauna se schimbă bona. 

Depinde 
Un om mai În vârstă, dar mare 

amator de fetiteo, se adresă mai 
acum câteva zile unei frumoase 
\iâ!1zătoare dintr'un magazin de pe 
corso; 

- frumoasa mea, permiti unui 
admirator al dumnifale sa·ti.·. 
închirieze frumusetea? 

- Da ~ veni răspunsul - dar 
aş vrea să ştiu: cu oara sau cu 
luna? -

:::::::: :::::::: :::::::: :::; :::::::: :::::::: :::::::: 
~ Barul ,ii - ~ 

~ "CORnUl vRnRroRllOR" Dancing ~ 
E Arad :: 
" ~ - -i! Program senzaţional - r: - -5 1937 Martie !! 
~ " - -- -u ~ - -
~ F orfunafa ~ - -:: MERY· LU, :: :: . g TANIA MYRALI, I 
fi FLORICA ŞILVESE ANU, ii - -ii BENEDEK ELISABETHA r: 
" " ~ :: - -ii Minunatul Jazz :: - -- -:: -i: "NERMEŞAN)) ii 
:: :: 
~ -...................................................... ..................................................... 
C. F. R. Centrul V Autobuze Arad 

Publlcaţte 

In ziua de 8 Martie 1937, ora 8 
se -va ţine la Centrul de-- Autobuze 
Arad un examen de şofeuri. 

Candidaţii vor trebui a avea mi
nimum 26 maximum 40 ani, dove
dind cu acte o vechime de condu~ 
cere de 5 ani din cari cel pUţin 2 
ani pe autobuz sau autocamion. 

Examenul va consta din Îpscris, 
aducind cu sine cele necesare şi 
carnetul de şofeur, oral şi conducere. 

Se admit numai candidaţi din Ba~ 
nat şi Crişana, neadmiţându ~e cei 
cari au mai dat vre un examen la 
C.ER. 

Se va depune la Centrul 5 Auto' 
buze Arad, până la data de 7 Mar;· 
tie mclusiv cereri cu următoarele 
.acte: 

Actul de naştere, studii, naţiona
litate, bună purtare, livretul ·militar, 
certificatul unde a funcţionat: 

Cei angajaţi vor depune la admi· 
tere in serviciu o garanţie de 5000 
lei in numerar la cassa colectoare. 
Directorul mişcării C. F. R. Bucureşti 

Alexandm Zarifopol. 

TEATRUL COMUNAL 

Sâmbătă 13 Martie 
THATRUL cARABuş - TANASE 

VOX POPl;LI .•• 
VOX TĂ.NA.SE! 

Biletele la Diecezana 

~-----------___ J 

l' a 1 ii Ti e. cămaşă, crauată 

calitate superioara şi pret eHin la 

HRtlD, mEmBRU bfl "consum" ŞI, bH "lnllfSnIR[fI" 

00 Tipanal Tipografiei t1Diecezane" InBt:itut de Arte grafice, Arad 
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Grafologie 
Pegas. - Fire echilibrată. C 

Iubeşti singur6tatea. Spirit de oh 
vaţie. Cultură. Caracter bun. 
cer. Gust estetic. 

Bombonel. - LaS8 pa mIIi' 
ziu Caracter nedesvollat. 

Ghis - Minuliozitale. Spirit p 
tic. Te gândeşli mult inainte d! 
Începe un lucru. Rafinerie &0,' 
In general scrisul foee impr 
bună. Ambitios. 

Aviator. - Eşti inlr' adevăr 
un motor de avion. Imi parea " 
până şi literele de pe hârtie 
invârl ca elicea unui avion. N, 
Sft te conduci bine. Sborul e 
primejdios Fii calm. Nu te . 
impresionat, mai ales influentat 
Poate să- ti fie fatal. 

C. H. 4. - După IniUale 
clase in seria hidrocarburilor 1oS! 
chimie organica. Eşti "uşor". l' salvi 
mai spune ceva. dar sa nu le pe! 
peri: cam mincinos. Nu prea e '. dl 
atribuI. 

Sportiv - Vioiciune, dis~ 
sufleteescă bună. Superficial 
Volubilitate. Avânt, într'adevăr 
ractere pentru un sportiv ~' 
Mai fii Înse. 'şi putin sport' 
lectuaI. 

libelulă. - Sentiment/llă.· 
influentablJă. Coordonata. Me. 
buna. Simt muzical. Inteligenlă 
turală Sociabilă 

Gloria - Nu prea eşti d tă d 
tie nume. FărA supărare, a1 - un, 
defecte rele. Cu, pufină voinli '·i ~ 
ai putea indrepta. CultiV8' ti 'ce 
rezultatul va ti intr'adevăr o . 
pentru dta. 

Vestală. - ... dar o veslali 
dernă. Dacă doreşti detaileţ 

-îllanfci:Pentrn dta. fac Cu -

Pup. - Ca la Bombonel. 
elin G. - Tenacitate, in' 

nare chiar. Vointă. Faci totul 
Iar. Ambitios. !::xpansiv. Nu le 
tumeşte mediul in core triie,!! 
teUgenta. 

Discuţie conjugală 

Zilele trecute. ploiolse şi r 
făcut pe multi să nu iasă din 
fapt. care i-a determinat să 
de vorba, la gura sobei, cu r 
tele respective. 

Unul, lăsând de citit 
adresă sotiei: 

- Woronoff vrea &ă 
viata omu!ui până la 150 un I 
Sper, dragăt că şi tu vei trai a î 
149 ani... OUQ 

- O~ ce nt;m:d 149 ani' 
intreaba !:o1ia. ' d 

- Pai .... un an aş bal 
tr8iesc şi eu linistit!... de 

apare în fiecare 
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