
,~ '--';;"--

ag.~ IV. NI". t 64.- 3 Mai -
lre 
CU A 
~'if 
-~ 

I 
" 'as; 

efo ~ 

_ -=:C:::"l liW«& 

2 LEI 

guvern? 
- Arădanii, prevăzăiori, se pregătesc -

Ită 

lt! 
le 
H1 

fui propus. , 

Se svonise în zilele trecute, el 
imediat după sosirea în ţară a dlui 
Titules~u, - Sosiri cari în totdeae 

una produc fiori reci guvernamen
taIilor şi sperante celor din opoztie -
demisia guvernului este iminentă -
drept e că ,.iminenta" n'a trecut în 

I dar, câ f'omânul nostru POfl-
!f.:,;ul!e/lf pe durmu/ care D, N. Titulescu 

Someş, doctor utriusque - juris. 
Jnteresându-ne în dreapta şi stânga 
despre motivul calmuIui ce·1 stă
pâneşte, am primit din partea d-Iu! 
Tălrnăceanu, următoarele lămuriri: 

- Boca şi cu mine suntem sin
gurii argetoianişti la Arad, aşa că 
nu avem cu cine ne certa pentru 
locuri. 

Eu voi lua Prefectura - cu de
legaţie - şi capul listei la senat. 
el va lua Prin;âria şi capul listei la 
Cameră, 

- Ei bin~, am întrebat, dar cum 
veti complecta celelalte Jocuri? 

- Dacă e nevoe aducem argeto
ianişti din altLoraşe, sau o să ne 
înţciegem şi cu voi şi-apoi tine-te 
trai, neică, 

Mu!ţ;lmiţi cu aceste explicaţii, 
ne-iim adresat şi d-Iui Alexandru 1. 
Mitra, şeful ::1 verescâlliJor lecali. Ca 

. ~ t'ealizorea scopului propus, monH:ntul când scriem aceste şire - , 
~'F~c1ef'(!!a sporită de enluzias- din cauza unor Încurcături externe 
ciurt află/of, dar, va Con- cari azi se dovedesc a fi simple .. ~ 
~s!a.o '] entuziasmul a f05t PUl' lncurcături interne, Între dnii Dinu 

~~!;D;:;):lnn:;,L .-:U~tv~ :j: fai-;fI~ _13 :~j~~~c:i-::z~ ţii-I~;~~:~' înf~g~;ii';-~ 
I,rag' va 5c~za. Jenat ~f, va I'efuza la ciolan, a trezit oareşcum din le
:ofâ?r dupa ce sollc/tafol'ul a targie pe politicaştrii noştri sco-
ră~ va exclama,' .. Mama lui! de ţându-i astfel la iveală. " 
~ se, ap~caf de. fl'eah~ d~că nu-i Primul care ne-a surprins cu o 
tnd/~ 6 ~ duca la si ar;'>!! 1" la: mină ,- nu de aur - veselă şi ti. 

romanul, ~uhwp~v~ra greu fa- nerească a fost spadasinul-brolrin-
as,sote n:uo,~ sa-şI mceteze ac- g-os AI. Babescu, pe care l-am în

că ,ea, fotl C(U w ce i-aJ promiS tâlnit cu uii~pachet voluminos sub 
rn~jl da cu parGf'ea: ,.Rşa-i tl'e- braţ, in drum spre curăţătoria chi

I Ş!~a::,a lUI de pl'05f I De ce mică "Hospodar". 
lela~ca de. un IUCI'U dacă nu-; - Ce duci acolo domnule Colonel? 
L eiC '" ş, hucuroşi trea mai - Ceva foarte care nu trebue să 
'a jls. ştiţi, răspunse cam încâlcit d!. Co-
ositn con/rost cu această .. 50/i- Ionel. 
'be~te" o românilol', la min,pi- - Ei dar totuşi, nouă ne poţi 
car:; /0 eurei, ohservăm alt {el spune, că doar noi decând îţi facem 
9 eiidorilafe. ha ei, chiafl dacă reclamă gratuită şi desinteresată? 
.. .1 'une oarecare este primită - Apoi că noa, hai să vă spun: 

(Juf/etire, În momentul când aci e fracul cu care vreau să mă 
-.,)şte pftima piedică, SOI' lofi imbrac când depun jurământul de 

rtână dela mână, numai să primar, şi-I duc acum la curăţat, ca 
re pe omul a căf'ui acfiune să fie gata, ne şopti tainic la ure
riS În imoas. Şi reuşesa m- che dL Colonel şi porni în goană 
'una I5pl'e admiratia neprecu- spre .Hospodar". 
o flomânilop ca!'e se miră: In drumul nostru, ne~am întâlnit 

r. da, fin la 0/a1t4 pe când şi cu fiorosul Dr Hrehor~vitz, care 
fI'om mânca unii pe al!ii!" a 'nceput iar să-şi lase câteva firi
'OI, uitond că li s'a cel'ut 6Pftj. şoare de păr în barbă, pentruca ast
pentf'U sa/val'ea unui român, fel să fie mai impozant şi - in caz 

D. AI. Vaida.Voevod 

să putem vorbi cu d-sa a trebuit să 
facem aproape o oră anticameră, 
deoarece tocmai atunci se găsea 
într'o şedinţă cu Mitra I. Alexandru 
şi cu 1. Alexandru Mitra, vicepreşe
dintele şi secretarul general local. 
Problema care i-a preocupat, a fost 
desigur eventualitatea crizei, căci în 
clipa când ne-a văzut, dl. AI. 1. Mi
tra, după gât cu 1, AI. Mitra şi cu 
Mitra AI. 1. ne-au zis în cor: 

-- O să fie bine, o să fie bine I 
Mai mult, n'am putut scoate din 

ei, dar ne-am asigurat pe când vor 
veni la putere. 

In tabăra Naţignalistă e linişte. 
Eventualitatea unei crize de guvern 
nu tulbură preocupările constructive 
atât de frumoase le "Totului pen
tru ţară". 

aIWli cu o hucupje I"ăufăcioasă : că va ajunge iar deputat - să poată 
an~o luil Rşa-i trebue dacă se flata fetiţele dela" Raiu· sau .Bandi" 
~pri de ca!" nu-; vrednicJ' sau, •. dar ştie "d. deputat- mai bine 

,; c!'eclem oă atâta timp, câf decât noi, cari n'am fost demult la De _ăp'ămâna frecută 
,ii 6e VOfl mânca unii pe Bucureşti. 

tf( nu 'VOI" fine la ololfă ca Alături de d·sa am văzut pe d. 
li/ele {ferului, &unt zadarnice Dr Victor Bărbuş, pe care cu acea
actiuni. 71'ehue Întâi şi Întâi stă ocazie, n secratem din anonimat. 
ii/ăm să fim solidafll, să fi- Dsa n'are nădejdi mari. Doar 10. 

ja:' si} n(! (SPf'ijinim, fără p!'e- cui dl·lui ~~Ip~, la Primărie vrea 'ore, unii pe a/Iii, cdei numai să-I ocupe, incolo e foarte modest. 
'm pulea clăpon} 7'01'0 aeeasfa, Cel care ne- a frapat prin tăcerea 
~mai cu numele e6le a no,.. sub care se ascunde, este eternul 

nostru amic Dr Boc~ Julius - ot ' 

Se ştie că la noi la români e o
biceiul ca prietenii să se ude recj~ 
proc la Sf. Gheorghe. Ei bine, Joi 
seara, unul se adresă altuia: 

- Inainte de masă am ~trppit pe 
nevasta ta, dar pot spune că nu 
era nevoie ... 

- De ce? 
- Tocmai atunci făcea baie! 

Vaidiştii sunt preocupati de in
fiin~arca unui nou sindicat... ani
malic la Arad, aşa că puterea ... îi 
Iasă reci. 

In tabăra gogo cuzistă, n'am gă
sit pe nimeni, deOluece d. preşe
dinte focmai dormea, iar d. Atha-
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D. O. Goga 

nasiade Jenică era tocmai plecat la 
vie, iar ceilalţi, tocmai nu erau în 
stare să ne dea nici o lămurire. 

Deci puteţi vedea, că politica şi 
'. pe;:4ii ei IDeal:, sunt oricând g~ta, 

pentru noi. Primiţi-le jerHa şi răs
pIătiti-le-o cu vre-un, .. vot. 

Noe Gară,.a 
. reporter pOlitic de 

culise. -
Chest~a... săptămânei 

(Desemn de Mareşan) 

••• Cum se spală onoarea la noi 1 
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Baia de eriş 
Pe amicul nostru negru, in ulti

mul timp il mai lăsase in pace 
mâncărimea de sub limbă. Insă dra
cul nu doarme. Ce să vezi! Ince
puse a i se ivi altceva! Il mâncă 
pielea îngrozitor. Şi vorba aia, nu 
e boală fără leac. Cineva i-a scăr
pinat-o aşa de bine, încât acum 
pare un miel negru, blând dar ... 
amărât 

li spuneam noi că este ac de 
fiecare cojoc. 

I ~~t~,?r;~?me,~";',~! ~ ~X 
teză foce costume elegante, parrlesitlri 
şi trocar, preţuri sol ide, serviciu prom t 

A .. ad, SI,. V. Goldiş No. 5. 

Bravo, 

Ruşine şi obrăznicie!.. 
- Trăim, oare, in România-Mare'1 -

Ne-am ocupat în coloanele acestei 
reviste despre multele şi feluritele 
obrăznicii şi provocări, ale minori
tarilor. Credeam că. după un oare
care timp, aceste provocări vor in
ceta, sau, vor fi sancţionate de au
torităţi. Ne-am înşelat! Minoritarli 
caută şi azi, ca ori de câte ori li-se 
prezintă ocazia, să· şi bată joc de 
tot ce avem mai sfânt la noi, şi 
trist este că se află şi români, cari 
din prostie, naivitate sau neştiinţă, 
încurajează aceste maşinaţiuni ale 
streinilor. 

riie româneşti, a obiectelor ce le 
confecţioneazA. 

Suntem siguri că, tariful a fost 
redactat numai În ungureşte, la in
demnul jidanului parazi.t - tipog~a~, 
JY!OfICU5 Weisz, care a mşelat nalVI
tatea meseriaşi1or. cu justificarea că, 
trăsura şi părţile ei, n'au numiri În 
... româneşte. O dovadă a acestei 
presupuneri este că, imprimatul a 
fost sustras fraudulos, dela cenzură, 
instituită în Nădlac, fiind in zona 
de 15 Km. de la frontieră. 

Nr. 1j. 

Gurahonf 
Vn tip oare care Caraboi, sa zi 

rabescu din Iosaş, cuprins dtlzi 
domanie, zilnic se plimbă cu '" 
goală prin Gurahonţ, schimbât A 
reu mânuşi le de pe o mână ~l 
şi se prezintă cunoscuţi/or: .~ ( 
C. A M.-ului", candidat de a~
examen de subofiţier jandanPl 
saI ar 4800 actualmente În coia 
nelimitat? Descrierea personal! [ 
tura mijlocie, fata văxuită'"1 f 
groase, pantaloni cenuşii ultima . 
ghete peticite, etc. In, 

Vezi şefule că ni-se pare ~ 
vacanţa atât de lungă. ~e 

- Informaţii mai precise: fi 
honţ, hotel Mauthner. ICI 

.. .................. Iă 

--------~ Brad 

Intâmplarea a făcut să· mi cază în 
mână un imprimat, care se zice că 
este "Tariful meseriaşi/or ferari din 
Nădlac". Ei bine, cu toate că in a
ceastă comună nu există nici un 
maestru ferar ungur, acest tarif este 
scris numai in ungureştel E o ru
şine pentru meseriaşii, români şi 
slovaci, că şi azi - după 16 ani 
dela unire şi pe această granită -
tolerează ba chiar impun (contra 15 
Lei buc.) acte de felul acesta. In 
plus, unii dintre meseriaşii români, 
au neruşinarea să .. motiveze" apa
riţia acestui tarif numai în 1. ma
ghiară, cu faptul că: ... nu ştiu numi-

Pentrucă această obrăznicie nu 
poate fi tolerată, mai ales la granita 
de Vest, cerem autorităţilor in drept 
să procedeze, imediat, la confisca
rea "tarifelor" şi să sancţioneze În 
.mod exemplar, pe perciunatul·căţel 
~in slujba Budapestei care, de alt
fel, nu e la prima lui ispravă, iar 

CURS DE' STENOGRj ~ 
Sub conducerea unui fost i ~ 
graf parlamentar. se de\::o 
Sâmbă.tă 2 Mai un curs (' J 

nografle. Cursul durează, ( 
luni şi are loc În ÎÎecare 6r 
Joi şi Sâmbătă, dela orele [ 
în localul şcoalei priman ..... 
str. Iosif Vulcan. Taxa de.: c 
300 lei. Inscrieri la Admi, lE 
tia re~istei noastre din slr~ 1 
xandrl No. 8.' Iv 

Am cam neglijat orăşelul nostru. 
Dar promitem să ne ţinem de cu
vânt şi de fiecare dată să spunem 
câte un cuvânt de el şi ţinutul lui. 
Apropo I Frate'mprejur Cacamber 
nu mai dai semne de viaţă? Mai alaltă 
ieri binevoitorul scriitor d. A. Ho
doş din eroare desigur, scria şi 
lăuda într'un ziar pe un oarecare 
mot cam cu numele Camber. Nu 
cumva eşti _ tu acela? Zău şoadă 
1reabă. Al dracului sânge de moţ! 
Cum s'a făcut apă ca să intre sub 
o piele de ovreiu ... 

Croitoria Weisz 
Arad, Strada Eminescu 15 

Stofe exclusive. Preturi 
sol i d e. - Croi ales. 

Apafeu 
lndricău Axente, şeful adventiş

tilor a lucrat şi a chemat şi câti-va 
ţigani la lucru în ziua de Dumine
că, 24 Apri tie. La intrarea ţiganilor 
in grădină, feciorul lui lndricâu a 
zis uiluia dintre ei: 

- Mă ţigane, pune-ţi căciula la 
jintă să trag un glonţ În ea. 

Ţiganul l-a ascultat şi feciorul a 
descărcat arma de vânătoare. Rezul
tatul a fost următorul. Căciula ţiga
nului a rămas neatinsă, în schimb 
in burtă i-au intrat câteva alice, 
trântindu-I leşinat la pământ I 

Aşa·i că Dumnezeu nu bate cu 
bâta? 

Motocicletă 
de vânzare la 

PETRU MAGER 
Uzina de gaz 

Să vă aprovizionaţi din vreme cu 
ghiaţă 1 In urma lipsei ghieţei na
turale, numai acela va fi sigur că 
în timpul căldurii va avea ghiaţa ne
cesară, care dela inceputul sezonu
lui se aprovizionează dela fabrica 
cu cea mai mare incredere. Deci, 
cumpără de pe acum dela fabrica 
Reusz, bulev. Regele Ferdinand 
33. Telefon 141. Tot acolo sunt 
frlgorifere de inchirat. 

meseriaşilor să le fie ruşine 1 II 
... Şi. şeful de post - în acest 

timp - umblă după "gardişti" să 
le facă mizerii! Nu crede că sunt 
alte lucruri - ca acel de mai sus 
- unde trebuie să procedeze româ
neşte şi să ne scutească, pe noi 
dela • Bravo l-dc ai face mereu ... 
neplăceri? ~e zici? Dr. Ciocan 

~~~~nl~~~i 
Este in interesul lbi 
fiecăruia de a lv 

R - -1 Consumaţi produsele din fapte a Brânzăriei Omanl. "AROMAT" singura firmă română premială 
cu două medalii de aur, faţă de toate firmele din România. Oferim 
Brânza "L I P T A VI< dela J 3 Lei 1/4 kg .. Roquefort prima Lei 63. 
Roquefort secunda Lei 8. Brânză TEL E MEA 7 Lei 1/4 kilogram 

deveni a bon a1d: 
~~~jii 

Fabricei de ghi1a
C 

~'&.~ 

,;.'~ ~.~ r{f.f~F~4i" 
" .... ~~ i~"~ ~ a o r a Ş u lui AI! 

~~~~îl 
căci numai aslfePc 
asigură cantHatiti 
ghiaţă artificial2 n 
sară. - Se gara~
gl1iaţă de prima ~dl 
fabricată din <tu 
a p adu c t şi Sili. 

prompt, in oricegi1 

zilei. Telefon: 2~1 

Produse de Lăp,ă,ie şi B,ânzărie Arad, Calea Bana'u'ui 3. 

Nădlac 

- JUf'oi C8e!ousk; -b(~şevicul 
se laudă că .... ne batrcu "korMcs-ul", 
ce-I are in că de pe timpurile când 
era "primpretor I Să poftească! A
propos, ştiam că individul a loM 
bolşevic, dar că e5le şi mmcinos 
n'am aflat până eri. Vă vom arăta 
de ce şi cum, În nr. viitor. 

- S'a prins "muşuroiul" care ... 
săpa În societatea religioasă "Oastea 
Domnului •. " EI e cunoscutul baci 
Gyiorgyicăl . 

- Ce caută o Anghelină Ia casina 
meseriaşi lor? Nu de alta, dar prea 
vede şi critică pe toată lumea. 

- Mlklo6 - credem că ştiti ci
ne-i - ţine predici În Sf. Biserică 
în cari atacă legionarismu], punân
du-J ÎIl aceiaş categorie cu bolşe
vismul. Noa, că nici nu-i mirare, 
de ce, În urma predicilor sale, cre
dincioşii se fac sedari L. 

- Uzina Electrică Îşi ţine - În 
sfârşit I - Adunarea Generală. Ne 
rezervăm s'o comentăm, până după 
ce vom vedea hotărîrile. Până atunci 
rămânem la cele scrise şi cerem să 
fie daţi afară DI'oszlf'J şi HOl'sonf' 
alegându-se 'n locul lor români! 

Inlre prieteni 
- Vino Alecule la mine acasă 

să vezi o luptă intre fiare I 
- Cum asta 'il 
- .•. Işi pune soacră-mea Iipitori! 

N'ar mai avea nevoie 
.... "Cu:coana, intr'o cămăşuţă îra ns
pllrenlă, se adresează linărului în 
patul căruia se află: 

.:..... Grozav îmi place cum mă 

strângi in braţe r .. 
- Dacă bărbatul ai li ar şti. .. 
- Da, dad ar şti şi el... n'aş 

mai avea nevoie de tine, scumpule ! mr-~HjtAM1)D-. s~ 

~_ .. &2&iJII~ _ P!il!llIiIiBiIDIiswn ..... lIN blănar Arad, Str. AlexandJ,~ 
'1'" agv Primeşte peste vară spre păstratri 

• felu! de blănuri şi haine de iarnă ~n 
• . mai mare garanţie şi preţul cel main s 

l' .... LI ".~.:.'Mll_ LP1 _, ( 

Primăria Municipiului Arad ~~~ ---------------=:--.---,--_-i..D 

Publicafiune 
- , 

Ice 
!al 

~ 1 
I 

Se aduce Ia cunoştinta celor interesati, -- c~ 
măria Municipiului Arad, - ~:~ 

în ziua de 14 Maiu 1936, ora 11 a. t~ 
va tine în sala mare de şedinţe din edificiul pri:f~~ 
licitatie publiCă orală pentru tăierea în dijmă a fâ~ se 
comunale, cuprinse în caetul de sarcini af1ător lai ci 

Licitatiunea se va tine în conformitate cu Ato 
II {) din legea contabilitătii publice şi potrivit noţ 
de licitatii in vigoare. ~s 

Bucătărie de cas~ şi dietică 
Caetul de sarcini se poate vedea în camera ~;~ 

a primăriei. în orele de serviciu. ~ 

Arad, la 24 Aprilie 1936. ,ct Arad, Strada V. Goldiş No. 5 tn curte 
Abonament amuzi şi cină 900 Lai lunar. Afară de casa 20 Lai zilnic 5 feluri 

" • 

"'-
Primăria Municipiului; d 

Nr. 12.374/1936 ~. 



11. 164 ..., 
i sfân'! 

saziua de 4 Mai, în calendar fi
dtlză ca sfânt Florian. D. Chera 
l,O spunea: 
)ât Auteo! Ce mă fac? Luni e 
i ~l Florian! . 
A~ Ce sfânt - întrerupse Zabb 
a~"-'- Florian nu e sfânt! E Flo
anpur şi simplu. Aşa a fost şi 
coia fi ! 
la!! De ce? - Întrebă cineva. 
i "1 Pentru că sfinţii n'au ... prie
~a - răspunse scurt d. Pişta 
manţet. 
! 

~e-i necazul? 
~: fiecare familie e câte-un necaz 
Icoană povestea lv\arti scara pe 

.Jă necazul ei: 

.D: Eri, după ce bărbatu' meu a 

.l\l acasă, ne-am aşezat la masă. 
it t nu terminasem supa când se 
I~oneria. Servitoare veni şi spuse: 

" Au venit zugravii 1 
ă I Ce zugravi? - am intrebat 
~ ~Tbatu-meu. 
~le Lasă-i să intre. Eu i-am che
arL răspunse el. Şi intrară două 
e,: de zugravi, cărora bărbatu. 
rmle zise: 
;lr1 După cum v'am spus, toată 

iveala veche o daţi jos şi şi 'n 
:~ ei faceţi una nouă şi frumoasă ... 
~ Dar bine dragă - zisei eu 

lbia sunt două luni de când am 
Ivit locuinţa. Ce mai vrei! 
( Nu-i vorba de locuinţă- mi 

adresă bărbatul meu - ci de 
aiii tăi drăguţ-o! Şi să mai tră-

,. cu'un aşa om! - exclamă cu
llta noastră. 
~ 
\1 sia' 
~ aruncaţi la coş declaraţiile fă

~ in uiti mile zile de către oame
lIePolitici; căci, mâine, din ele, vă 
atni confecţiona un nou program 
Iăhu un nou partid politic I ... 

ra~~pur~re=---·~ .-

1 idrasla neastâmpărată a unui cu
~ut funcţionar, e în clasa L de 
SIU, Văzând el. că unii sunt scutiţi 
cegimnastică, alţii de desen, altii 
2{muzică, intr'o oră de dirigenţie 
adresează profesorului diriginte: 

t Domnule profesor vă rog să 
• scutiţi de ... purtare bună! 

dJre-Î ăla 1 
'!ribuna1ul din Paris a stabilit, în· 
in n proces de divorţ, că femeia 
: se poate fotografia cu corpu I 

.~ decât cu autorizaţia bărbatului. 
1.,Vorba e, care bărbat îşi va lăsa rasta să. se fotografieze goală? 
~~,Dar mal e o vorbă: care femeie 
icere voie bărbatului pentru treaba 
la dacă vrea s'o facă? 
, 

~ vor face '! 
ela o intrunire, d. Ion Mihalache 

sP.us: "Pentru ce să mai ţinem 
tăzl un Senat de pensionari, cari 
tfac nimic ..... ? 
Cu alte cuvinte, când naţional

'i)ăn.iştij vor veni la putere, vor 
,sfllnta Senatul. Dar ce vor face 
lţ s~natorii? Unde-î vor culca? Şi 
li cme se vor mai culca toate de
rondele ce şi:au aranjat viata 
.•.. baza senatonlor? 
)ţ . 

osibil, dor ••• 
~ecent, pe stradă doul cucoane 
rb~u despre... tineret. Una din 
l:lse: 
: Lasă, nu-mi mai vorbi de ti
,ret! Ăştia nu ştiu face... nimic I 
ţ- Posibil, draga mea, însă ... 
r de mai multe ori 1 

t 

B ra voI 

Cameră separată, lapte, 
şi... pâine albă 

Recruţii s'au încorporat. Trecerea 
din lumea civilă, în mediul militar, 
deosebit şi nivelator, a dat şi dă 
intotdeauna, naştere la o serie ne
sfârşită de intâmplări nostime. Re. 
dăm câteva, pentru ca cei cari au 
trecut prin aceste momente, să-şi 
mai aducă aminte niţel de viaţa mi
litară. 

Un recrut sosit seara la regiment 
a fost băgat in dormitorul comun. 
A doua zi diminiata la vizită me
dicală se adresează doctorului: 

- Domnule doctor, eu nu pot 
dormi într'o cameră cu mai mulţi. 
Mie să-mi daţi o cameră în care să 
fiu singur •.. 

- Uite ce e - răspunde docto
rul - eu n'am camere, dute la 
domnul căpitan şi spune-i să-ţi deil 
el una din locuinţa lui. 

Recrutul prinde un caporal: 
- Domnule căprar să mă duci 

la domnu' căpitan. . 
Capor~~ilduce,darnumaidupl 

masă. Recrutul sună. Vine ordonanta 
şi 'ntreabă: 

- Ce vrei? 
- Vreau să vorbesc cu domnu că-

pitan! 
Ordonanta crezând că-i ceva im

portant, intră şi scoală pe căpitanul 
care dormea. Acesta iese afară şi 
întreabă pe recrut ce vrea. 

- Dom'le Căpitan, Vă rog să·mi 
daţi o cameră în locuinţa Dvoastră 
pentrucă eu nu pot dormi cu mai 
mulţi la olaltă ... 

D'aia 
Tot directorul dela "Bravo!" mă 

intrebă imediat după "explicaţia" pe 
care mi.a dato: 

- Dar ştii tu dece automobilele 
Iliari nu pot face automobi!e mici? 

- ??? 
- Pentrucă-s cu ... gumă ... 

Au urmat nişte Dumnezei, nişte 
sfinţi, lucruri cari n'au importanţă. 

Un alt recrut se plânge doctorului 
- Dom'le doctor, eu nu pot mânc~ 

pita neagră şi nu pol bea ceaiul 
ce !li-se d~ din2ineata. Vă rog spu
neţI ca mie sa·mi dea pită aibă 
şi lapte ... 

- Bine, dragul meu, răspunse 
doctorul, te duci la dl. locotenent 
dela tine dela companie şi-i spui 
că am spus eu să·ţi dea pită aibă 
şi lapte! 

Zis şi făcut. 
Peste câteva minute doctoru se 

pomeneşte cu locotenentul respectiv 
care-I apostrofează indignat. ' 

- Bine doc'ore, ce cap şi la tine 
de unde aia ... măs! să-i dau eu ălui~ 
lapte şi pâine albă? ... 

Răspunsul doctorului a fost un 
imens hohot de rîs. 

Ultima şi tot cu doctorul. 
Un alt recrut care voia să pară 

mai prost de cât îi în realitate la 
vizita medicală a spus: ' 

- Dom'le doctor sunt bolnav I 
- Ce te doare·? 
- Apoi mă doare in lăuntru, 

pieptul I 
- Şi rău te doare? 
-- 0, de te-ar durea pe tine aşa 

cum mă doare pe mine, bizuit îs că 
terai duce acasă şi te·ai culca pe 
o dungă! . -
După cum vedeţi, şi milităria are 

părţi. .. frumoase. 

Căufăm 
Corespondenţi la: Baia de Criş, 

Vaţa, Brad, Chişineu·Criş, RadnaNăd
lac şi Lipova. Corespondenţa va fi În
f;oţită de fotografie. şi adresa com
plectă pentru a putea trimite legi
timaţiiile şi instrucţiuni. 

Primăria municipiului Arad 

Publicaliune 
Se aduce la cunoştinta celor interesati, - că Pri

măria ~\unicipiului Arad, ~ 

in ziua de 26 Maiu 1936, ora 11 a. m. 
va tine în biroul Serviciului economic. camera· Nr. 59, 
licitatiune pubJică cu oferte închise şi sigilate, pentru 
aprovizionarea Uzinelor municipiului Arad cu tuburi 
Mannesmann. 

Licitatiunea se va tine în conformitate cu Art. 88-
110 din legea contabilitătii publice şi potrivit normelor 
de licitatii în vigoare. 

Ofertantii cari vor participa la licitatiunc vor depune 
odată cu oferta (care se va înainta în dublu exemplar) 
şi o garantie provizorie de 5 % din valoarea ofertei, 
în numerar ori efecte garantate de Stat. iar oferta se va 
face numai în conformitate cu caetul de sarC1nt, care 
se poate vedea în camera Nr. 59 a primăriei, ori la Uzi
nele municipiului. 

Arad, la 28 Aprilie 1936. 

P,imăria Municipiului A.,ad 
Nr. 12.111-1936 

- - --~~------=::~-_-~---<-,.c- --~~~-~---=--
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Bravo I - sporI 

- Ultimile evenimente sportive 
ale grupărilor din localitate, au con

stituit tot atâtea sur
prize dureroase pen
tru sportul rom â
nes c. Trei tnfrân
geti intr'o săptămâ

c7 nă - vorbim de 
"- Gloria, e natural -

e p~e~ mult. Nof înţelegem că o 
echipa poate fi şi Învinsă .. Dar sunt 
Î~frângeri şi infrângeri, - cari pot 
ft acceptate şi cari nu admit nici o 
~cuză. Di~ categoria infrângerilor 
tnacceptabile sunt cele suferite din 
partea Universităţii şi a Amefei' iar 
cea. din partea Ripensiei, accepta
tabIlă. Primele înfrângeri ne au ară
tat că În echipă e ceva bolnav, iar 
dovada ne-a fost furnizată de mat
c.hul cu. R,ipensia. Din cercurile glo
rIste, nI s au dat asigurări, că pen
tru Malchul cu U. de Duminică 
echi~a se va prezenta compleet re~ 
mamată. Vor fi inlocuiţi - defini
tiv, ni s'a spus - Barbu, Faur şi 
19na. [n urma eşirii acestora, echipa 
se va prezenta În formaţia urmă. 
toare: Theimler- Varjassy, Volentir. 
Lupaş, Vanea, Pecican-Tudor, 00-
bra, Rohan, Chereşlădan, Mercea. 
Credem, că În prezent este cea mai 
b~nă. formaţie ce o poate prezenta 
Gtona. 
. Insă, dacă şi eceasta formatie va 
suferi infrângeri, să nu ne emotio
năm, ci să fim tot alături de Glo
ria. Prietenii in nenorocire se cu. 
110sc. 

- Deşi nu întră in cadrele ace
stei rubrici, credem că e bine să 
menţionăm: Loja ziariştilor este 
exclusiv pentru ziarişti şi nici de 
cum pentru cucoane, chiar dacă au 
plătit. Să ocupe numai locul plătit 
şi nu altul. 

. - Alta: Uşa din spre bufet a 
trIbunei e încuială. Nu inţelegem de 
ce? Ca să nu vândă bufetlerul sau 
pentru ca în ~az de incendiu -
Doamne fereşte! - spectatoni să 
sară peste ziduri? Noi ştim că d. 
inginer Tripa a dat dispoziţiuni ca 
uşa să fie deschisă. De ce nu se 

. respectă? 
- Alta: Gloria are un bufet. Bu

fetul e închiriat. Atunci de ce se 
mai permite vânzători!or ambulanţi 
cari de multe ori n'au nici autori
zaţie, ce staţionează înaintea pOrţii 
să-i strice deverul? • 

In judecată I 
Omul de .curaj civic" care a in

c~rcat să şpertlliască pe dnii ,Vulpe 
ŞI Olaru, va fi dat, zilele <lceste în 
judecată. Informatorul nostru ne-a 
declarat că la des baterea acestui 
proces, vor fi date în vileag o serie 
întreagă de fapte scandaloase, me
nite să arate cum anumiti oameni 
eaută să-şi asigure' avantagii prin 
încercări de conrupere a conducăto
rilor. Multe le cunoaştem, dar aştep
tăm procesul ! ... 

Dece'! 
Mergeam pe stradă cu directorul 

revistei "Bravo '" (o cunoaşteţi? -
il cunoaşteţi?). Deodată ochelărosul 
Simi intinse mâna şi-mi arătă un 
camion cât toate zilele. care trăgea 
dupli el un minuscul automobil re
morcat prin legătura unei funii o
norabile: 

- ştii tu a cui e automobilul ăla ? 
- Al lui cel cu noroc. 
- Bine~ dar ştii dece.l trage după 

el camionul acela mare? 
- ??7 
~ Il invati să umble ..• 

JI 

~ , ; , .. , ,. 

----~-----------~ 
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({)f,WllIl de 
JHureşun) 

D. dr. Iustin Marşeu, 
preşedintele despărţământului Arad 
al "Astrei" şi al societătilor cultu
rate federalizate. 

Ai auzit că ... 
••. Domnul cel cu gura mare dela Ha

jurii Hălmăgelului, care face pe gro
zavul, va fi pus cât mai curând în 
comedia numită "Aventurile lui Du
daş" dela Hajuri, vechiul simpatic 
al răposatei "Unca"-

... Baronul din Bârsa, oricât ar vrea 
el să nu mai apară la această ru
brică, se 'nvârle de mereu e p'aici? 
(Păi... aşa-s bocrii, trebuie purtaţi 
prin ziare ca să fie cunoscuţi! 

... Un funcţionar dela gara C.A.P.S. 
din Şcbiş, face poftă fetelor, spunând 
că va fj numit impiegat la CFR. 
(numai fă mai multă cartel Ai şanse 
să ajungi şi inspector şi atunci să 
vezi ce iubit vei fi!l 

.• .La reintoarcerea in Satu Nou a 
directorului şcolar, cineva i-a spart 
geamurile? (Ş'apoi ce credeţi că 
dacă-Î spargeti geamurile o să-I fa
ceţi să plece? Dar asta nu depinde 
nici de el nici de voi. In schimb, 
paguba tot voi o plătiţi!) 

... Domnul ăla mare dinŞepreuş 
mare de un cot, pune mereu ţiganii 
să-j cânte: "sufulcată până'n bl'âu"? 

... Toţi semlăcanii iubesc pe Moş 
Origore şi-I vreau zdravăn şi sănă
tos, numai să nu mai umble seara 
pe lună cu straita plină şi să mai 
lase 'n pace raţele şi gâştete. 

... La alegerea alor doui membri 
in comitetul şcolar din Miniş, pri- , 
marul, inainte de începerea votării 
a declarat aleasă lista lui, dar până 
la urmă a rămas aleasă lista ... na
ţional-ţărănistă. 

... Perceptorul din Şicula, la Sf. 
Gheorghe s'a simţit admirabil? 

... Baronul din Bârsa a primit vii 
"spirtuoase li felicitări pentru rezul
tatul obţinut la Timişoara. 

... Excursiile pe valea Deznei au 
început şi că .. Zugăul" Deznei a şi 
fost inaugurat acum câteva zile cu 
un banchet la care au luat parte 
patru persoane, o bucată de slănină 
şi trei legături de ceapă verde? 
-"u ... Un jidan din Moneasa a voit să 
bată un pădurar invalid şi tot el 
a voit să-] reclame jandarmilor pen
tru că nu l-a putut bate? 

... Şeful ocolului silvic din Şebiş 
a învăţat că oamenii "se transportă" 
şi materialele .,se deplasează"? 

Oare ce-or fi 1 
Ziarele scriu că guvernul a inter

zis intrarea în ţară a românilor 
macedoneni ... 

Oare ce-ar fj dacă am mai im
porta niscaiva jidani din Palestina? 

Colţul vameşilor 
In fine, conducătorii municipiului 

au luat măsuri contra vameşilor, 
astfel că înregistrăm aci că vameşii: 
Barna,. Şaur, Bencecan, Popovici I , 
POPOVICI IL, Neamtu, Debeleac şi 
IanC?~ici, au fost concediaţi din 
serVICIU. 
. V<:dem că print:e c.ei concediaţi e 

ŞI vamaşul care şI-a II1jL1rat şefUl la 
telefon, Suntem curioşi, dacă şi a
elim va reuşi să aranjeze lucrurile 
ca atunci cu înjurătura. Ce zid 
Piişcuţ? 

Revizuirea sl,einilor 
In curând, va începe, Inspectora

tele de Muncă, revizuirea celor 
?O.OOO str:ini ce stau cu pasaport 
l? ţară, luand, sub titlul de specia
hŞtl, locul românilor cari şomează. 
Se spune că revizuirea se va face 
anul acesta cu o severitate 
e x tr e mă Să sperăm. Dar pen
tru ca revizuirea să fie într'adevăr 
eficace, noi credem că inspectoratele 
~e mun~ă s.ă ia în considerare şi 
l~f~:m~tlU~tte pe cari le deţin zia
riŞtII ŞI siguranţa despre anumiţi 
specialişti strcini şi activitatea lor, 
Num.ai Î~ felul acesta putem scilpa 
de dIverşI miilJeri, moskovitzi, aczc1i, 
etc. 

Adunarea Glorie; 
Sâmbătă la ora 6 d. m, În sala 

mică a primăriei va avea loc adu
na.~ea generală a G!oriei. Toţi mem
bm sunt rugaţi să participe. Adu
narea se va ţine in mod irevocabil, 

Pentru adunarea de Sâmbătă ru
găm: i) reducerea membrilor din 
comitet la 7 şi 2) a celor din direc
ţiune la 3. 

[n felul acesta se va pulea lucra 
mai uşor şi mai eficace. 

Să fim politicoşi? 
Serile trecute, 'Ia unul din . cine

matografele .. rădane a fost un domn 
plutonier-major cu doamna. Au luat 
loc în stai, iar lângă doamna, după 
cum suna biletului cumpărat dela 
casierie, s'a nimerit un cunoscut 
de~al nostru. In pauză, soarta a voit 
ca poşela doamnei să cadă jos. Cu
noscyt,ul nostru, politicos, s'a aple
cat ndlce poşeta şi s'o dea doamnei. 
Dar, intentia lui a fost retezată.scurt 
de don' p'tonier-majur, cu cuvintele: 

- Ascultă dom'lel.., Nu ţi se 
pare că eşti cam lung la deş'te? , 

Goi - Din bă,bier ••• 
măcefar 

Bărbierul Ardelean Ioan, zis voi
nicu, zis ţiganul, suferă de mania 
de a fi boxeur şi măcelar. 

In zilele trecute iar i-a venit poftă 
de luptă. S'a dus deci la cârciumâ 
înarmat cu o pereche de foarfed 
ascuţite. Nenorocirea lui a fost că 
a dat de u~ rival mai tCire ca şi el, 
peste Secuhci. Acesta i-a dat nişte 
injecţii cu foarfecile lui proprii. Du
pă injectii i-a făcut cu picioarele şi 
nişte masaj mai zdravăn ca la băile 
Simay. După primirea portiei a luat~o 
liniştit spre casă, pe mijlocul dru
mului, lăsând în urma lui şiroaie 
d~ sâ~ge c~ dintr'un. "gligan" ră
flIt. Fund ZI de Dummecă şi oame~ 
nil pe acasă, îl aplaudau şi-i stri
gau: • Bravo maistore III Urmările 
ins~ au fost cam neplăcufe pentru 
malstoruJ. căci mulţi clienţi l-au pă
răşlt. 

• ....-ee, ,[ bI •• 

I F H 1 croitor pt. domni Arad: I ' ampe Strada Alexandrl No.S. 
• Are În depozit stofe exclusive. 

Face costume elegante. Preţ eftin. 
'1 Ai JR!Wilil, _,_~m & & T 

Hălmagiu 
- Clientele dela părâul buclucaş, 

au inceput să se rnărîte. Astfel, zi
lele trecute, una s'a măritat cu mare 
alaiu şi ca să îndeplinească În totul 
cerinţele vieţii .. domneşti" a plecat 
cu mirele în voiaj de nuntă la ... 
Buteni. Suntem informaţi că 'n urma 
acestei căsătorii, călugării au postit 
2 zile şi trei nopţi. 

- Gogea, a declarat ritos că~şi 
f~ce casă, - de scăeţi, a adăugat 
c!neya. Dar cu ad~alele lui' ocupa-
11U1ll, ne spunea cmeva, e grea zi
direa casei. Dar ca să se vadă că 
nu suntem supăraţi pe el, îi tri
mitem un architect ca să-i facă p!a· 
nurile, aşa cum îi doreşte inimi
oasa 1 ••• 

Casieru' 

No·1 
Pecica 

Lui Cos1ică, marei 
rellclan sportiv, Ci 

cepe a face pe gll' 

Ai Început a face pe grOZ411f 
Şi la urmări /III fI' /,!,âttdfŞti 

N'ai de gât/fi sa-ţi iaşi Ilârl. 

C t " j' . 1 _os lCil, mare ". raff''''' /Iloi j 
••• ____ '1 ...... ...,... ......-.~ 

Cetiţi "Bravo! 
Da;u-Fiat -} 

In săptămâna ce-u trecut, 
nostru Dabu-fiat, n'a dăbt:, 
Tot timpul şi l-a destillat ~ 
furuncurilor şi repaJ(itullli tlll 
Speram că săplămâna vilto~~ 
putea inregistra ceva mai \(i 

IA~~/' ~ 
~~61 

t- r· , 
apare în fiecc,e Sâmbătă 101 
........ amMm~~~~.·~~~e 

Abonamente, ro fn( 
pel1tru ?rDŞ: 150 l( i .i 
pentJ li Judeţ: J 20 lel «l 
pentru int;liluţi: ŞI in1lil11 
deri, 1000 lei aDUc!. ~ ( 

I 

Abonamentele ~e 
se p1ă1esc inairll1l 

Director: r;. 
SIMION MICLEA, l 

Radiei, fostul casar al partidulni 
naţional-ţărănesc din Gai, se price
pe de minune a incasa bani şi dela 
cei ce nu sunt membri. Zilele tre
eule, nefiind acasă vecinul lui, şi 
în calitatea sa de casier, mirosind 
că vecinul său - are nişte bani 
- strânşi cu multă trudă - a tre
cut În ogradă, a spart geamul şi-a 
Încasat vre-o 2800 lei. Dar vezi 
naiba de politie a bănuit şi desco~ 
perit pe marele meşter şi după nişte 
"gâdâlituri- banii s'au re'ntors, iar 
domnul casar RRdici va pomeni cât 
va trăi decând i s'au strâns dege
lele mâinilor În uşa poliţiei. Muri· 
sită uşă! Hei frate Radiei, ne miram 
noi, de unde, arunci .. t~mburaşilor" 
câte 500 lei la mllJătşag. când tie Redacţia şi adminislla6 c 
nu-ţi p!;:cc Juclul?? I Atad, strada Alexar.d .. ; !l,a 

A 1'cos mâţa ghiarele prin sac!!! w 
Q 

~~~;-;~ " m'i3"'~JUfe 

m Restauran'u' este ~ intreprindere roJlt'ş i neasca, unde se servesc mii 
~~ 11 Z U G li cări calde şi reci, în orice li~ 
~ I-J. ,JrJJ. precum şi vinuri foarte bU~i( 
~~ Deasemeni excelenta bere 'il, 
~ • JlZVGA ~rj 
Î ARAD, Bulev. Regele F erdinand No. ~'; 
~~~~~Zl"W"E'P'.'~'~I'J 

Primăria Municipiului Arad ~ 
----------------------~------__ ----~~I 

Pllblicafiune , 
en 
dil 
i î 
Ei 
:p., 

Se aduce Ia cunoştinta celor interesati, că irc 
măria mUnJcipiuJui Arad, - fi 

în ziua de 19 Maiu 1936, ora 11 a. m,~~ 

va tine în biroul Serviciului economic, camera Nr. ~ i 
hcitatiune publică cu oferte închise şi sigilate, fi 
tru intreprinderea 1ucrărilor de canalizări şi ins:m 
lafiuni de apaduct ce se vor executa ]a edikiile pu:'pu 

in de~u.rsu.l anului buge.tar } 936-1937. ~~i 
Llclta1lUnea se va 110e In conformitate cu art, it. 

110 din Leg-ea contabilifătii publice şi potrivit norl11ior 

în vifyoare. ,u & ,dl 
Ofertantii cari vor participa la licitatiune vor dep' î 

odată cu oferta (care se va înainta în dublu exemd· 
şi o g~rantie preVăzută de caetuI. de sarcini. în nufş~ 
rar, on efecte garantate de Stat, Iar oferta se va i)ă~ 
numai În conformitate cu caietul de sarcini şi pe tab~, 
de ofertă lntocmit de Serviciul tehnic al municipiului, br; 
pot fi văzute în camera Nr 59 a primăriei in oreleel~ 
serviciu. ~~ 

Arad, la 21 Aprilie 1036. ~/ 
Primăria municipiului Ati I 

N ~l r. 11.157 ]03",.J. i 
Ti,arul CONCORDIA Jnstilllt de Arte Grafice ~I Editură S. A. Arad, Str. V. Goldiş Nr. ti. -lUI 

Ist 

IL:! 

~~ 

'~~----------------------------------


	Bravo_bw_056
	Bravo_bw_057
	Bravo_bw_058
	Bravo_bw_059

