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Stări inloleraLile ( 
,~Irecut aproape ,uobs~r. mul l10strn SII fie confinnat, s.j{l.ţoful ceior ce ,,'j/il( româ· li 
~i iHformaţia că "OUa COf/- N~-ar d()f)ed.~ odatti I/;ai mult Ndşte - că cti cari au ştiut 

" 'W a f<,m-icei ~Astra· a ca străinii sunt alot pHtrr- lucrurjl~ aceste -- şi SUtit 

~diat un prim loi de 17 tJici ÎII ţară la Hai. Ei S1ltlt des/fli! - le·au lolcI'at. Este ~ 
;rj()1lliri minoritari 1KOŞ- vârâţ; in toate intreprinâe- rllşillos, aar le-au tolerat,! 

~ti dda conducere care a riIe parliCllla,.e conduse es- CIUlI şi de a, - asta o -, 
~,tJ1 din Arad od<Jtii cu clflsiv de slrâni, in timp ce 1'f-d,P in fiea{n"c zi, c.ilUi ~ 
FlWr# primaverii... Asta românii Sfwt pltiliţi cu k· Uliul şi altlll se pcal,tă alt- ' 
I':Idtşte, ca la ~Astma furi de mizerie. fel de cmH i-ar permite tit ) 
~)iI,,, prea mulţi strcini Avem, il! tluastă privÎHţ<i, mod Hormal, salm'ul şi us- j, 
~i, f)Ja,nne, cât~ obscrmţi. o seri~ de dat .. statistice des- t .. ~a ffevcslril 7 

~
i.ttrvmlii li ireblfit să pr~ Sitf1<lţi~ jer,50ntllului Pană ce auste sliiri IIU 
(!iti'" noi anul trecut când dela .intrept·;lIdedli; par/ieu- vor fi remediate şi pâHa ce , 
. f'Kblicat tabloul persona- Iare. Ei bine, e jur # slm- elcmcninl '-01II.1lleSC 11" va fi ') 
fi li al salal'ii/or ce il/ca- piu Îll,r;rOZitOT, _ (iupă CUtii ÎII proporţie df ~O':o in Î~- ~ 
jJ:J/. asta o sp"nw, în se tJa vfdea când VOII' ÎlfCC- treprindet'ile particulare, na-
~J~leWU Dar billc că pe publicarea acestor dak ţivnalismul e J;lcut in zadar. 
'1\.1 CO!fduccre - OMI! citI('; Romdnii webue sa fie ba- f 
iam j" fruntea fabricti Elrmctlf,a rom.Ît.esc, - gaţi in i./tI·cprinlcrih mÎno- ( 
~~rJ'? a i,~teles fllomenttll repcla ... - platit c,~ salarii rifat'(. Sâ invde, '. căâ ' 
il ÎlICtpuf să-şi cureţe bi- de mizerie. dispare in far<J streinii IIU s'au l~âs,'Ut i,wa-
lI1it a, minoritari, ;lovI!- minoritarilor şi a cetdteni· laţi," peHim CII la râlll-
iai ill fdl~l acesta că do- lor sirei»i/ Precizam dr:o~am- du] lor ~ă siie c{)/I{iucc 
~ remâniZfJrt:a ~-adrdor datii, câ la fl sitţg!lră intre- Asia r! l~omâlJii să se filaj 

i:w rlalitate, UU flumai pe prindtye s»nt.. 23 cetăţm.i .: ,desobişnuiască dela ugrml 
~it. Am firea să ne bucu- sfrci1/i, cu salarii 1Hai 'nari sfatul'li şi să ual'ă stJrt&i-

,/ <lC~s ucru, .. ar PfW- tor să fie allgajaţi ., în 'r' , t 1 4 de :'5 000 lei Itmar' 
. II 1111 pute,»: povestea Va ;'ccunoaşfc o-ricine, că orice c(mdiţiu»i - la i"trr-
,,:(4 ce4 fIlmă, nu ne Iasă asUtl de illlpr~iurărj 11" Intii p!'i~,derik parlicuZ,lre şi strr-
'F,;uJ.... pot dcii/lUi Ne n,i .. ă,. - şi i"e f 
:1, Qr fi "licat ca p"si,nis- aM/firi. d.. ,lIoi .. "'·-i..:"''' fi _ ;,'r. ftiltolt~"! 
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Nu trebuie scăpat! 
I 
~ activitatea zilnică a omului scapă 
~tt lucruri. In grabă trece cu vederea 
Ir.zitd, uită de o întâlnire de afaceri, 
"li un tren, Toate îi aduc o pagu, 
i oarecare, dar aceasta intotdeauna 
: !'care repara. 
~" tot aşa e cu turneul marelui ar
(Ion Brezeanu, care va juca Du~ 
=,.1 seara la teatrul comunal drama 
~pasta" şi Corul Leonida faţă cu 
~tiunea" ambele de nemuritoruI scrii· 
'Ion L, Caragiale. 
!!m auzit în repetate rânduri pe 

mulţi exprimându'şi dorinţa de a ve
dea jucat in Arad teatrul lui Caragiale. 
Anul acesta s'a jucat înainte cu câteva 
luni - "Scrisoarea pierdută", când iu
bitorii de teatru au umplut sala până 
la ultimul loc. 

Duminecă seara, arădanii vor avea 
prilejul să asiste la reprezentarea "Nă~ 
pastel" şi "Conului Leonida faţă cu 
reace iwrea". 

Suntem siguri, ca vor 
toţii: ...... .- .ş 

par/ici pa cu 

. ...-. 
'el1e nu-şi instalează 
~Iefon ,. 

•• un •• 

.... ticol care pare a 

\iulrea telefonului automat pre
~e anumite cunoştinte elemen
~ Sunt anumite semnale fără cu
~ri.'6 cărora oricine poate cii· 
I intr'o Încurcăfură neplăcută. 
idefonuJ .nealllomal- se mânu~ 
t mal uşor. Cu toate acestea 
~r!l le e fdcă să-I atingă, Se 
!Se de el cu instinctul omului prf
') pentru lucrurile necunoscute. 
lnlâmp!are autentică şi hazlie 

iii edifica: 
lilropoJla 8 chlemet intr'o zi e
I)p[a ftrădantl la telefon. S'a 
lentat Un mic funcl!onar, dar 
~ I s'a spus că L P. S. S. in 
ÎOană vrea si aibli contact cu 
Il:sloriu], functionarul 8 chjemaf 
Irgen!§ pe un superior al sau: 

fi .. ec:laInă, dar nu este 

~ Poftill, vii rog, vorbitf la 'ele
fon cu 1. P. S. S, mitropolitul Ar
dealului. 

- Ă, 8. mal bine vorbeşte dta 
în locul meu. Spune că sunt eu la 
aparat, 

Functionarul, ce s5 face, s'a supus 
şi de bine de rău, a scos·o la C8~ 
pat aşa incâ' mitropolitul a 8,ut Jm· 
presja că " vorbil cu tna1tul tune· 
!ionar in persoană. 

Când să ied din birou, acesta -
Inaltul funclionar - a dal~ pe sală, 
peste un coleg căruia n'a neg1fgiat 
să. comunice. umflându·se În pene: 

- Acuşica 'Vorbii la lelt/on cu 1. 
P. S, Sa mitropolitul •. 
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Un v ... agar despreaOBDIeni . 
Sen:.:a'ionalele desc:operh'l dinlr'uu:grajd dărDanaal. 

. Un colaborator ocazional a lui 
"Bravo!~ asistand la dărâmarea unui 
grajd din marginea oraşului, a cules 
dintre căramizi şi ţigle câteva mo
totoalc de hârtie cari i se păruseră 
lui că seamănă a... bancnote. Con
vingându-se de contrariu, a voit să 
le arunce, dar în ultimul moment a 
zărit câteva cuvinte cari l-au pus pe 
gânduri. Intr'un târziu s'a inapoiat 
acasă şi a examinat mai atent co
coloaşe1e de hârtie. Spre marea lui 
stupoare a constatat că hârtiile con; 
ţin nici mai mult, nici mai puţin 

decât fragmente din însemnările zil~ 
nice ale unui măgar şi ale unui bou ... 

Prin bună voinţa acestui colabo
rator. punem azi la dispoziţia citi
torilor, insemnarile întime ale mă~ 
garului, - atăt cat au fost scrise in 
fragmentul găsit Insemnarile boului, 
le vom publica săptămâna viitoare. 

In faţa conţinutului extrem de in~ 
teresant a însemnărilor ce urmează 
mai jos, ne obţinem dela orice co
mentar, măgarul avand in intregime 
dreptate 1 

Din jurnalul ÎntiD1 al unui măgar 
De ce ne jigniti oameni buni? 

Ce V,<,lU făcut? 

.1 

Am ,\juns acas~, truN, cu glnduI 
]a ojlhna dulce şi bine meritată du· 
pă mUI1::a grea a zilei. Bucura') la 
aerul caid din grajd l la mirosul plă
cut al fâmllul, ma prEg;~f :.:.m s;1"'l1i 
mi:m!Ji;sr ut;:i1Sfa "'Om~t:rl~ prmf7l.1!1 
10 I.a" puternic, când deodată aud la 
spatele meu o pereche de palme 
răsunătoare şi cuvintele: , •. "paştele 
mătil, m~gar 1âmpit!" Era st:'ipânul 
care-şi certa sluga p~ntru nu ştiu 
ce. O~hii mi-s'Ju împăenjenit de la
crimi şi mă gândeam: 

Piângeam. MI·a frecut pofta de 
mânc .. re, f5,r:u! stătea i:pitHor in<1-

il 
int~a mI'a. şi ţlU ~1t-i Slmţn;l'l1 t"'I,"'i._--- I 

ro~ul. 10lUI 111"11 parea amal', '.mar. 

De ce se compară unii oameni cu 
mine? De ce terfel~5C oamenii nu
mele meu prin faptul câ·ş! spun u· 
nul altuia măgar? Adkă ce? Sunt 
eu oare chiar aşa de prost ca un 
om? Sunt E'U atât de râzbunăfor? 
Sunt eu stăpânit de setea de domi
naţ!e? Imi trebue mie, sau am ce
rut eu vre-odată E1iopia? Eu am 
deslăntuit răsboiul cîvi1 din Spania? 
Am descoperit eu thes1iHe alea pu
turoase de le zic oamenii gaze? 
Sau 1e fabric fU ca sa·mi u\:.id cu 
ele h'atii mei? Am mânua eu vre· 
od~tă mitraliere S3U tunuri? 504-
crele eu le·am Inventat? Găsiţi dv. 
oameni in rasa mea vre unu de ăla 
la care.i spuneti " peste". sau închi' 
riez eu grajdul meu ca aiiii să facă 
dra goste aco!o? A fost intre noi 
măgarii vre-un Gro3s, Cagera. sau 
alti comerd'lnţ1 d2 d.::viz",? Nu, nU, 
nu. P.::ntru D"mnezeu, ce aveti cu 
noi măgarii? Intre noi nu a fost 
nici un Site ConstastinesCIJ. nu am 
dat n3.ştere nici odată la nici un 
consilier de nrei un fel de cultură. 
n'am avuI parhmente. n'am votat 
legi, nlam dcfraudat timbre juber
cu loas€', nimic, nÎIl1Îc. din cele ce 
hc oamenii, şi ei totuşi i~u numele 
nostru in deşerft porec;indu-se el 
pe sine cu falni.:uJ, cu nepătatu] 
nostru nume. Pjâng lacrimi amare. 
Bietii mei frati cât pot ei suferi de 
pe urma acestei batjocuri la care 
ne expun oamenii, cari se zic ca. 
roana creafurEor. 

BOllfl vecinul m~ u de iesle. mugea 
pe infundate. {mi povestea şi el 
necazurile saleI provenite din cauza 
eoarnelor. Poate că odată ° să v!-le 
spun si dv~. Am plâns din nou 
amândol. 

Măgdruş. 

Dragoste! 
Zilele trecute. pe autobusul de 

Aradul nou, o cucoană ducea cu si, 
ne şi un pachet mare. Cineva o in, 
trebă: 

- Doamnă, ce ai in pachet? 
- Dragoste ... şi·o vând cu 2 lei 

kgr ... ba unuia dela primărie i·o dau 
gratuit t ... 

'" Ehei t... Foaie verde 10bodă, gu
ra· mi este tare slobodă!... 

Dece? 
Cucoanele cari îşi dau rendez~vous 

(nu cu soţii lor, - asta o spunem 
pentru a Jămuri pe cititori) preferă 
Aradul nou, Gaiul sau Şega? După 
câte ştim noi, în oraş sunt hoteluri 
destul de bune. 

Iar cât priveşte discreţia, să fi e 1i~ 
niştite ca nu scapă de ochii ai că, 
ror proprietari au şi gură. 

Dece? 

EroII din Tel Aviv 
Un ziar care vinde ştirile senzaţio

nale cu un leu, auunţa că evreii din 
Palestina au alcătuit o bigadă de ... 
autoapărare. 

Cu ovreii au alcătuit o brigadă de 
autoapărare, bine, intelegem şi ero~ 
ismul şi ridicolul faptului. Dar pe e~ 
roii brigăzii cine ii apără ... ? 

. (Sf. Pia tr ă) 
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RApsfg 
La noi e O casă mare cât o ce· 

lote,. dar la care niel pentru bani 
grei n'ai găsi o fereastra întreagă. 
Cu toate aceste proprietaful se ba
te cu pumnul in piept spunând că 
nu-i nime ca el in sat! . 

U credem, mai cu seamă de cânel 
şi-a adus nora cea numai un pic 
mai mare decât.. mBeuI, dar cu bani 
multi. Că de, de afund bătrânul li 

pălit şi a văzul mulle. Mai ales pe 
nore-sa in fereastră .. rujmanită." mai 
al dracului decât o muiere dela oraş! 

Ehe 1. .. De-ar ştlfuna sa vorbească! 

Baia de erI, 
- o duduie blondă a spus că de 

af şli cine·i corespondent la .. Bravo!" 
I.ar pieptăna nitel ... 

.•• 0 asigurăm că pentru cores
pondent piept~ntitura ar fi o ade. 
vărată plăcere. duduia stând aproa. 
pe el În timpul operatiel!. .. 

- Intr'o tamilie umblă zilnic un 
profesor şi un elev. Oamen1i dela 
noi sunt curJoşi: cum se salută a
ceşU dout când se 'ntâlnesc în a
ceiaş casă? 

- Dna şef şi fiesa au râs şi în
jurat Is auzul unei fapte pioase a 
unei doamne dela. nof. Lumea e 
sCllndalizată de vorbele celor două. 

Noi întrebăm: La Baia de Criş 
nu sunt jandarmi 1 

Hălmaglu 

- Prin sai se vorbeşte. că unul 
ar fi ... muls o vacă ce şi.a perdut ... 
pantalonU lângă grajd. Proprietarul 
vacU e din cale aiară de supărat 
pentru treaba asta şi ar vrea să ... 
recompensese pe cel ce l-a pogu. 
bit de fapte ... Până atunci insă, va
ca. lovită de .,streche" 8 fugii de 
aproape nici mulgătorul nu ştie unde .. 
Apvl, .. t...~ \UlG o.Hi'S.. QĂ fi fio lapfQlq 
de bine I 

- E rău!... Prin urechile unuia 
poti vedea vârful .GăinJi" Dar 08-
meni- s răi şi spun că mal târziu se 
V8 putea vedea prin ele şi tol ce 
se 'nfâmplii intr·un anumit atelierl. .• 
Om vedea-o şi p'asta de·om trăi! 

Brad 
- Pela Brad este o... serviloare 

care nu vre.l să se marile decât cu 
un mândru flnant. Dar o intrebare, 
că nu putem astfel, În serile intu· 
necollse cu ce se distreaza 1 

- Oare cele două fele unguroai
ce, care au făcut "marha- pe doi 
lânări din Brad. nu se gândesc că 
sunt prea limbute şi că ar putea rii. 
m6nea intr'o seară rară măsele şi 
cu câteva coaste rupte 1 

- Cineva, probabil o cucoană 
cu gust de scandal în gură. i'a răs. 
tit intr'o seară către un tânăr. 
pentru că acesta nu făcuse ceia 
ce voia cucoana! 

••. De unde era să şUe bietul om 
venit proaspăt în ora,. ceiace şti~ 
ceilalti? 

- La câteva restaurante şi câr .. 
ciumi dela noi se· vând nişte beliluri 
de trei zile te doare capul după ce 
le bel. Apoi pe margine sunt şi de 
aceia cari vând băutura in mod clan
destin. Nu se gândeşte nimeni să 
ia măsuri 1 

Bodegă $li Be ..... ie 

"La Pec:;i.canul" 
S'l!. deschis in ('.hioSOll din Piaţa 
A, Iancu. Vinuri de Miniş. Gră
tar special, Gustări. Mâncari 

cal~e şi re.ci" la orice od. Bere spe
Ciala .Dacla" 1 ţAp 7 Lei, 1 halbă 11 

lei, 1 kg. vin, dus acasa 10 lei, 

t ar •• $ • .'$~ .... ~e. ..J 

• , -_~_ _ _-~t '...:_ 

Bravo! 

Vio ..u.ni.,an, 10 Lei kgr., papricaş de viţe14 Lei, mâncări mai 
eftine R 
la _ e sIa u ra •• lul Bucure,ll, 
Arad, Piata A. Iancu 100 Proprietar Traian Cristea 

Nădlac 

Simpaticul confrate scris in limba 
slovaci, "Nase Snahy" în ultimul său 
număr, pe lângă alte multe "chestii". 
ne aduce şi o informaţie din ... Butin, 
unde este invaţatoare (am putea şti 
unde şi când a terminat Şcoala Nor
maIă?) ... Mitza Kubicova. Nu insis
tăm asupra celor redate - cu lux 
de amănunte de confratele nostru, 
- întrebam numai pe cei in drept, 
dacă şi azi, când avem atâţia învă
ţători şi invătatoare diplomate, ro~ 
mânce fără posturi, se poate ca PQS~ 
turile sa fie ocupate de indivizi 
cari n'au decât 3 clase gimnaziale ? ... 

- Suntem rugaţi de Popa Nicu/aie 
sa arătăm că nici nu s'a gândit sa 
doneze cele cincizeci de mii lei 
pentru "scopuri de binefacere". Poal 

te că dacă era vorba de ceva ... fuste 
mai închidea... ochii şi dădea vre' o 
4-5.000 lei. N'are el bani de cât 
pentru aşa ceva, nu pentru "filanl 

tropie". 
Luam act de această notă. insa 

noi ştiam de mai nainte că nu-i 
nimic adevărat din cele scrise, ca 
doar au aparut în ziua de... 1 ApI 
rilie, aşa că e de prisos ac-eastă ... 
desminţire. 

Dela dl. dr. Oprişa n'am primit 
nici o desminţire până acum. Poate 
pe ... săptămâna viitoare! Ce zid clie 
doctor? 

- Cicago a fost la Igriş, unde a 
baut - la un birt - un deţ de 

Semlac 
U!zuia dela noi 

1. 
In Semlacul nost bogat 
Avem U'l tip tafe 'nllâmfat: 
[şi dă aer de boer 
Dar tII fond e.· plotoner. 

1/, 

Are 4 comercIale 
Mat are şi· un pic de stare 
lnsă-1 tare afectat 
Fiindca li casier .• la sat. 

Saravale 

- Noul Primar Clocandlc când 
8 preluat conducerea primăriei -
zilele trecute - ca să· şi arate 
"puterea" s'a răsut la sub81ternl cu 
cuvintele: .. Mă, eu nu mis Minda! 
Şi de nu ascultaU de mine ce vă 
spun, vil bag în. .• Pusta Maghiarăl" 
Zău 1 Mă, că "tare" te mai aco' 

şeşti! Vezi numai să nu te trimllă 
ei mai intâiu În... Planeta Marie. 

- Se zice că invătiitorul D2mi. 
an a greşit când a votat pe Minda 
primar. 

- Vom povesti, în numărul vii· 
lor de ce o americană a avut in 
2 săptămâni. nu mai putin ca... 2 
bărbat!. Lumea vorbeşte că fata ar 
fi bună şi ci mumăsa ar fi dată 
dracului. 

râchie. Ni,se comunică, în legătură Almaş 
cu ea, că. incurând va părasi ţara, 
plecând spre America. Bine, bine, De două săptămâni Lica. a fost 
da ce va face atunci Rela Halas)' ? supărat că Almaşul n'a f;gurat In 
Pe unde VlI; m~i merge ?... ~Bravo". riimânând astfel fără ocu. 

Se vorbeşte că baci Gyiorg)'ică, ~ patie. Ce· i bre, de clmd aJ ejulot 
ce-i cantor, prea se ocupa cu unele la .. inmultirea blvolilor, Il s'a seu. 
văduve din Bujac. Uite tu la el, ci 1 t 'f t 1 
h

a.,. nervosi 8 ea •.• 
,. amiş" mai se ţine. 

_ Gurile rele afirmă că Bistyak face - Noii proprietari de moară s·au 
pe cantorul în biserică, in speranţa hotărât să introducă electricitate pe 

- . . - h ld d intreaga şosea judeteană A518, 
ca va pnml ceva... o uri e pă, pentruca betivilor de pe... .bule
mânt. Zău ? .. vard" să le pară şi noaptea ziuă. 

Români f Aprovizionaţi'vă cu toate 
cele necesare numai dela "Llbrlria - La noi câleodată oamenii se 
Româneasclll. Incural' aţi munca pol preiace în porci şi atunci se 

inchid in cocInă 
româneasca şi cinstită! 

Igrlş 
- Individul esre a turat scându

rile dela J.Casa Nationa.lă" dacă 
mai injură pe cei dela ,.BrC/vo /" 
va fie arătat cu numele lui lIdevărat, 
ca să-l şlie toată comuna. 

- Şvabul ăla cu fantoma. este 
neputincios la aparitia ei. Nu tol 
aşa este şi ... şvăboaica. care, din 
contrii, se simte foarte fericită când 
vede halatul alb, in care apare mo· 
gâ:deata •. o 

- Chenta (ah, acest biped im
becil !) Citi tot cur8jul ce·} pretinde 
d·i are, n'8 Îndraznit să dea sere· 
nadii şi lui A.drian lu' Tuca, de fri
ca ciomagulul! 

Nota. Chento, Întreabă pe "domn 
noiarăş" ce inseamnă. cuvintele: 
blped şi 1mbtcil, pentrucă la şoala 
ungurească din Majlalh n'81 invătat 
aşa ceva, ofi cât te-al 1lne tu de 
ocoş şt de .,chinez·'! 

- UnU rău voilorl ne·au infor· 
mat greşit despre persoana dJui. 
notaf. DS8. este totuş un om de·o 
cinste exemplară ... 

- Se vorbeşte prin comună di 
Mt"la roşie a incepui să tragă cu 
ochiul Cucului, pentrucii. ,. "cucu i 
mândră CUC"t şi ... dragostea veche·f 
fără pereche. 

- Numărul insurăteilor e in 
cr~ştere. Aceştia insă promit că se 
vor conforma noului Cod Penal 
fiind mai de cinste ca cei din ••• 
"câ.şlegi '. 

AI auzit că .. ? 
•.• Un nădrăgar din Şîcula prieten 

cu ungurii 8 căutat să producă ne .. 
inţelegeri intre români dar n'a pu
tut face nid măcar atâta treabă cât 
tace la tăcăcăria sa din familie 1 

••. 0 doamnă din Paullş, mergea 
pe tramvai citind romanul .Căsă
torie de probă" ceiace a făcut pe 
un călător să zică: acesta vi·a fost 
idealul ciiutat '1 

•. Unul din Almaş vrea acum să-şi 
cumpere vioară că de cravată ItSimy" 
s'a plictisit 1 

- Un al ul, fot din Almaş, 8 câş
tlgal vreo 25000 lei la loterie, dar 
repede i-a papat cu nişte fete 1 

.. Fâtu No. 1 din Miniş şi-a rein
ceput aclivitafea in domeniul denun
jurilor anonime şi mincinoase 1 (Nu
mlli să se Ună bine. că... ulciorul 
nu merge de multe ori la fântână!) 

.•. Părintele Morgovan din Cicir a 
pierdut cheia dela casa cu bani a 
bisericei? (Dar. epropos! DIn ce 
bani a plătit pi!rÎntete .răpălatiilefl 1) 
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luăi1 Nojiţă scrie: ca 
lacd ma gl mub .. -

am ttIt vrllt 10 S4 P1SO~: 
va POVfsttfSC şearr noa 
vazut ta Ja o ad~. 
r.iitară gi nemtlern BR, 
Aradunou o Natc . . /a. .. 
rad cum ti zic Şva~ jua 

, giaclo. Noa şi CUI! . mai 
vd spun mor dUI . nu 

pdcaci1e mele şo pâlece gl tittJ. mu. 
lertşci la Nalaiad dard sd pet1e;t~ 1, fi; 

on pir, Noa apu dara după şle TII- ~l 
am petrlecut niam dus o târd it :Jnd 
şpaltir sd li/gem d·ua cum is el. 'oare 
şllle h nltmJl. Apu abg~ am vdz 1 ari 
o târă g!n lele că am agiuru in/OI "alai! 
loc inge lerau gramagiti o droa, li ca 
el nit:mtol. Tăţi ascultau pd llII! r..u a 
suit pa o masă. Şi Mtra aşfela g ,&ma 
gură gl numa mdsa la fi Plişep ;11 o 
Să vegt numa că or Jost şt Ei 'aa 
şeta ia carie nu Jlo plăcut şle ./ g' 
spus ş/ela gl pă masa, ca va trl ·titue 
inşieput să tiV/lased. Atunşl el 
o să,d on dom11. tarie mi co fo 
Tumân gta nast şî când mnio câI 
plt va doua pdlmi la un clen/da . e v( 

strlgasă am gângit etii sboard gir. mmtt 
ţll gin gard. Da neemlu dreacu' de e, 
o avat ginli tari că tăti or răm asuţ 
aelo lnge io pus statu. Noa că ' .. aces 
nU ma gângii 10 numa ge G$ela 
pic g~ Iziba tăt fu ca nemtii il 
Îl1lbutllşâra pd domnII mneu, 
dacd ia văZUl bin!e il mal şi pl . 
ta coastlle on pic. Nu şelu şir, 
fost domnu nu mi sa parle mie 
lam întâlnit 10 Ineeva tnge iard 
cam ocoşit. Lol cota io o ţdră 
btnle. . 

- Domni ca domni numa 
stotl ş1 ducenarăşr lumâni eln PJ, stra~ 
cota când Of fost Paşeile ungurt; mn~ 
nor lucrat ş1 şar inchis m/heill~ : a ( 
ducenile III nai putut tu bgl't tU . '~pe] 
sdcumperl unpacglduhan O drojrp. . 
on leu. Apu dacă ma/stori şi duu' .~ se b 
tdşl din Pân.cota ls oşe TllmănJ .,I;b c 
poace sd lIe fie ruşime la ndrL ~ a, 

- Cât ar fi fost ăşcia gln pa. '~uce 
cota 1Ie. nu şciu cum la paşcne '.' 
gurieşcl, făt to întrecut on bin '. 
şei şi bitdU in sat aşi pă /â\, z.~ Pf 

Sântana o pd lângd ChlşJneu, " U 

num aduc binfe aminct! şi camIn rel 
la b!rtaşll atesta OFl. uom avea pedes 
deie 200 ge lei. Da Momullera. 
gă şi navea ginglllaşle atâta b 
A.1Uf1# birdul asta şei şi birlQf 11'0 ' 

ZIS cătă uom sd fllrle bani i . ca 
gaZda lui. Şi uomu prost lo as . ~e 
tat şi,.. o farat bani şi 10 dat la: onnd 
taş. Aitsta IIi bucllrie că şo căp 'celăl 
bani io Mut cu prEc/ni 
A~e mă uoamifll b!mt. Md 

apucat ase o greaţă ge voi şi 
p,rostile şie le faşltti ... 

Al voslro 
!UAN NO} 

.~ ::::::::~:o=c: :::::::: :::::::: :::::::::: •. .. :: 
:: 
:: 00 
:: .. .. 00 
:: .0 
:: 
:: 
:: 

EUGEN KAFKA 
Prăvălie de Coloniale ,i delicatt!< 

Arad, Piaţa A.ram Iancu 3ole
ră tot felul de articole trebulo' 
cioase pentru casă şi bucătarie 

Preţ eftin. .. 
• ::::=:,::::::::: :1:::::::::::::: :::::::n·' 

Fiecare colaborator dsp J~ bUl 

de pentru cele ce scrie'Jii d 

.......... +"'""-........ ,,+++t+~~ .... + ... O.,U ... O_."' ...... + .... +' ...... tUne 
~.:+ .. t. .......... _.v .. t ••• t,., ..... _ .. _ .... _ .• av.-... . 

~~ Stefan WeisJ :~'~ia 
~~ , croitor ".loj 
:: ARAD SE' Cll bil R • tr. ml~ .~t 
i::i nesen 15. Stofe ex~ . .0(, 

i! clusive, croială ex, :'cţte 
III' . li~la. ~~ ce enta. - Preţuri 80 ~\ 
:1 epal 
o:::o::::::o::=::o:::::~o:::::o::::::o::::;o:::~ 
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~aca postă! 
~nsO~;e- di~~A~ad-;dr~~ 
1 noastre in 7 Martie c. cu men· 

t 
BRA VO-LOCO 

,: /4. .. Bratislava .in Ceboslova' 
jua de 8 Martie c. 

"mai spună cineva că posta 
r nu merge, vorba aia, ca pe 

r~l, ne intrebăm cum au putut 
r,mtl scrisorii spre J3ratisla1'a, 
IJnd marcile erau tocmai pen' 

i,

·oare in localitate adică 4 po
i aţ~aţie ? 
:;lal! 
li ca expunerea să fie corn' 

I-Ji addtlgam Ul1 caz: 
licltat de·al nostru s'a mutat 

~
:lI o luna în str. ~loşca No. 
"ace!te fa:t~rul. r~spectiv n'a 
. 1 gaseasca mea ŞI - regulat 
'~titut exemplarul cu menţiunea 
ri.'IIt". Noi, ca abonatul sa nu 

t
iam trimis, prin curier, ga-

; e vorba de treabă, nu se'n, 
himeni, dar ia să·i vedeţi rond 
fde exemplare de onoare cum 
'~asupra omului! D. Ioanovici 
r aceste t"cruri? 
I 

Izvorul 
cel mai eftin 
de cumpărare 

~arul de concurenta. 
I la teatru Arad 

~traşi 

~mnişoară din cea mai bună 
~: a oraşului are accentuate 
î:;e pentru bărbaţii in uniformă. 
f; se sfieşte să afişeze aceste 
be chiar în mod forţat, adu ~ 
'~rba de ofiteri şi când are le
I:U cele ce se discută, ca mi
f cu ... dubirea pieilor de ie-

I 
l:lzi povestea cu mult antren 
el ii face curte cel mai chipeş 
cin regimentul de ... pederaşti. 
pedestraşi? ... ) 

I 

ude? ••• 
I?Ocaţi cari se cunosc bine, se 
k pe stradă: 
m onQare .. ! salută unul. 
~ unde? îl ia gura pe dina· 
~ celă.lalt. .. -
luteril,1 
tintAril la. 

~MAN HARTMANN -
t 

ARA.D, Palatul Ml~ 
norililor. Membru la 
Consum şi Inlesnirea 

bătrâneştl 

Iloje la teatru căţiva domni 
~e Se distrau admirabil pe 
~ ,Călugărului din vechiul 

le.?ună dispoziţie, unuia din' 
~ll din lojă i· a venit o idee: 
Il Un ac cu gămălie? s'a a~ 
~I uneia dintre cUCoane. 
~na i l.a dat. Şi cum prie
tu se aplecase prea mult peste 
~. lojii arătând "ispititor" ... 
illl bine întinşi, şolticul beer 
?at .odată sănătos spre ma
!lcţle a tuturor celor din a. 
~ă. 

n\epat aşteaptă ocazia să se 
le. 

Bravo I 

Păţania unul Imprudent 
Un tânăr, reprfzentant al unei 

reviste bucureştene. se duse, nu 
de mult, la un doctor oculist ce 10. 
cuieşte în prei ma unul mare hotel 

. din localitate, pentru a Încasa cos
tul abonamentului pe anul in curs. 

Cum uşa era de3chisă t tânărul a 
intrat. şi după ce a colindat toate 
camerele, a ajuns in bucătărie (poa
te asta ii era şi intentia) unde a 
dat peste cete două drăgâlaşe ser
vante ale casei. 

La intrebarea inspaimântată a 
femeilor: ~Cum ai Intrat, domnule"~ 
tânârul in chestiunE', pentru a glu
mi putintt>J, le- a arătat o cheie pe 
care tocmai o avea in mână şi spu
se: .. Iată, cu asta am intrati". 

S'a interesat, apoi, dacă sunt a
casă stăpânii, şi aflând că nu, a 
plecat, spunând servitoarelor că va 
reveni • 

Şi a revenit. Dar îl aştepta o sur· 
priză. 

Stăpânii, alarma ti de servitoare. 
bănuiau că se introdusese În casa 
lor un răufacator, şi in consecintă 
luaseră toate măsurile pentru ca a· 
cEsta să fie prins in cursă. 

Când tânărul glumet şi-a făcut 
aparitia, s'a văzut inhătat şi dus la 
sectie de .organul fortei publice". 

Orice proteste, şi chiar legitima
rea, au fost inutile. Şeful ştia el ce 
ştia .• Lasă. bă, nu face pă şmeche· 
ruj, că de altfel nici mutra nu te 

Să-I mal slăbească I 
Intr'o noapte, o societate com~ 

pusă din câteva doamne şi domni, 
petreceau intr'un restaurant. Intre alte 
subiecte discutate a fost şi cel al mem .. 
brilor la secţia de tennis a "Gloriei". 
In cursul discuţiei cineva a lansat 
propunerea: 

- Să prindeţi câţi mai mulţi mem, 
brii pentru "Gloria"! 

Ca urmare, unui Înfocat glerist 
din grup i s'a şoptit: 

-Prinde~l de membru pe ... dom~ 
nul de lângă 'tine! 

Atât ia trebuit acestuia şi nimic 
nu 1 a mai preocupat intreaga noapte 
decât să-I prindă de membru - pen~ 
tru fl Gloria ", natural - pe vecinul 
său. 

Stăruinţele acestuia au stârnit un 
haz teribil, până spre dimineaţa, când 
o cucoană, poate chiar soţia dom. 
nului. i·a zis: 

- Ia mai Iasă.I şi d-ta de mem
bru, nu-i nenoroci şi bucatica ce l-a. 
mai rămas! 

Gheorghe Szil vay 
croitor pentru dame 

face costume şi Pardesiuri 

pret ertin 
ARAD, Str. Ooldiş No. 5. 

arată să fii. Te-am prins asupra ia ____________ _ 

faptului şi vei suferi cosecintel~". 
Şi consecintele le-a suferit fiind Cuvernatorul Depunerilor 

dat la .Bravo!-, căci trebuie să a
mintim că identitatea tânarului .şme
cher" il fost până. în cele din urmă 
stabilită şi el pus t.e picior de li
bertate. 

Dupa această păianie tânărul a 
mal avut, totuşi, curajul de a tre:e 
din nou pela respectivul doctor, a 
cărui solie pt'ea evlavioasă a plătit 
abonamentul fa- '"Sttsamintita revistă' 
relfgioasă, politiCă, socială. 

In urma achitării abonamentului. 
ambele tabere şi-au cerut scuze: 
sofli fiindcă au făcut o regretabiiă 
confuzie, - tânărul reprt!zentant 
fiindcă le-a căşunat atâtea griji. 

Aventura unor chiloţi 
Bărbaţii să-şi stâmpere apetitul: 

nu e vorba de chiloţi femeeşti. 
Astăvară, la băi, un domn din 

inalta societate arădană era în com~ 
pania unor cucoane, tot arădane. 

Cum, cum nu, la un moment dat 

dela Adm. Pinancittrft Arad, 8 
câştigat la loterie - nu a statului 
- un berbec. 

II facem atent că având berbecul 
... să n'o loca... de oaie [ 

tt .. ~ 1.. S:'UI-':':~~!S_ .. ,. 
: 1. MOTIU: I Arad, P. A. Iancu colţ cu str, I 
: Meţian.u. slor~ pe~lr~ da- : 

I IDe ". do ... n.. Millasurl. I 
pânxelurl. plapoIDe. 

: V iin:t:are sen:t:ational iY 
• de ieftină. 

I Membru la Consum şi 
Inlesnirea ... _ .... 

şi·a dat seama că se găseşte în im- Se găseşte. 
posibilitatea de-a,şi îmbrăca indis
pensabilii pentru simplul motiv că ... 
dispăruseră. (Pă;, cum ... numai o pe
reche avea? N. culeg). 

(Cuvin) - Nu de mult fa primă
rie a v~njt un contribuabil bătrân. 
pentru a.şi ridica obiectele seches. 
tlate pentru neplata impozitului. Gă· 
sind acolo un agent fisca'. altul 
decât cel cere·j făcuse sechestrul. 
i se adresa! 

1 a căutat in sus şi'n jos. A 'ntre
bat pe unul pe altul până ce o cu
coană s'a prezentat, îmbujorată la 
obraz, să i predea". obiectul pierdut: 
îl luase ... din întâmplare. - Dvo6sfră dela .,şfaier{O daU 

Dar ca să vă treacă pofta de co- tot pe calul care J,mere", numa nu 
mentar vom adăuga că suntem ab. ştiu ce·o mai fi când n'o mai putea 
solut sigur de sinceritatea cucoanei, .,mere", 
cunoscând raporturile de camarade- - li dăm in cap ,f.I vindem pie
rie dintre ea şi domnul care s'a dis~ lea la loba J - răspunse prompl 
pensat pentru câteva ceasuri de in~ agen1ul spre nedumenirea băfrânu-
dispesabili. luI. 
II .... •••• .......................................... . 

i T E A T R U L C O ~u~n~ă~1~ Aprilie. orele 9 seara i 
i ccNăpasta» i 
i «C O nul L e O n i d a '/ a t ă cur e act i u nea») i 
: amb.le de Ion Luca Caragiale, in rolul principal : 

: IANCU BREZEANU : 
: care va fi sărbătorit cu ocazia implinirii a 50 ani de teatru : 
: Bilete la casa Teatrului t .................................................... 

~~ ,--------- ~------------------
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Ne buculăm 
Dr. Brutus Păcuraru. a tost aJes, 

zilele trecute, membru acUv al sin
dicatului ziariştilor minoritari şi con
comUen'. drept răsplată pentru arti. 
colul pubHcat Dumlnecă In ,.Hidep·· 
a fost numit şef al biroulu.i de pro· 
pagandă şi publlcitale la fabrica 
"VIta mosi" 8 d rului Krepil! 

.. , Ne bucurăm sincer şi· I trans
mitem telicitările noastre 1 .•• 

Teatrul Comunal 
Luni 12 Aprilie orele 9 seara 

Teatr. Reg. Maria din Buc. reprezintă 

"DE ZIUA. ~EVESTE-MI" 
comedie în 15 tablouri, montata pe 

scenă turnanti 

in rolul principal 
TONY BULANDRA 

Bilete la Diecezana şi seara la cassi. 

Conferinţă 

Duminecă, 11 Aprilie, orele 5 d. 
m. la Palatul Cultural, va vorbi d. 
prof. uni v. Sextil Puşcariu, despre" 
"Hărţile graiului rom.ânesc". 

Intrarea liberă t 

Crov.ica lDedicală 
Trep ••• ,l. 
Este o Intervenţie chirurgicală, prin 

care cu ajutorul unor inslrumente -
ciocan şI daltă - ae găureşte capul pa~ 
cientului pentru a 80 scoale deacolo .j~ 
ferite lucruri necunl1e. Se ciocăneşte osul 
craman şi prIn laura a~tfeJ practicată 
medicul are uneori surprize ciudate. Sunt 
bolnavii cari au În cap girgăum, pla~ 
nuri de refaceri economica-financiare. dia. 
cursuri politice. alte diferite şi variate 
minciuni, mulţi cu api la caPt s. mai 
găsesc şi de aceia. cari a", aer şi fum 
mult (sunt ăia... mfumurali) In lunga 
mea carieră de doctor, am am găsit la 
unU petroaie. praf mult pe care-l l'ântll' 
rau sub forme de Încercări literare. rime 
de verBuri, sc:risori de dragoste. compo
ziţti muzicale, etc. Unii tenori - am 
avut printre clienţii mei şi de aceştia -
am avut chIar întunerec be8Dă in cap. 
Trepanllţia a fost aplicată pentru prima 
oră la noi ţară şi cu mult succes de 
maestrul Găetall. Alţii l·au imitat eli mai 
puţin succes, dar tot atât de Iscusit, E bine 
ca înainte ele trepanaţie bolnavul să fie 
nucoţizatJ pentru a eTÎta du~rile prea 
mari. Pentru unU bolnavi, cu caracter 
cronic. trepanatla e8te fără folos Deaceea 
mal bine • dacă în loc de ciocan se în. 
trebuioţează barostul, cu care se plseazi 
oapul bolnavului până se face terciu. 
Pentru orice eventualitate) şi (l,ai doritori. 
se vor acires. r.dacţiei • Bravo-, unde 
vor primi detalii Cu privire la tratament. 
Se garantează discreţia absolută. 

DT. Flaym"t; 

• apropie 

«:ăldu~a! 
~Eftină, Igienică, Cris· 
talină, est(! numai ghi
ala arli/idală fabricată 
din apă de apaduct in 

FABRICA DE GHIA~ 
ŢA A ORAŞULUI. 
Abonamente şi comenzi: 
la Uzinele Municipiului, 
Tele/on 25. 
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Epfgrame 
Eplgramlstului Topor 

Pseudonimul ce·ai ales 
E cam riscant amice 
Căci s'ar putea. cum se'ntâmpIă-ades, 
Cbiar ţie 'n cap să-ţi pice! 

Myo 

Lui Gorgan, pentru epigrama 
din "Bravo'! No. 207. 

In poezia mea d'atuncea • 
De "crucea mamei lor~ n'am spus. 
Pe mame jos vreau să le pun. 
Nu să le urc aşa de sus ... 

Ion Topor 
Eroului vizat de "Bravo!1< 

No. 207, sub utlul "Sebiş". 

Tinerel rămas in urmă 
Cu injecţiile acelea. 
Mi se pare că de·o VTeme 
Te mănâncă tare pielea. 

R. Ustic 

D!ul Ludovic Dauş, roman
cier, eate de curând a SC08 vo
lumul .0 jumătate de om-. 

S punea unul că nu e bun 
Nu" 1 contrazic, avea dreptate 
Căci opuI tdu nu e roman 
Nici cel puţin pe .. , jumătate 

Cum a ajuilş LlMiovic Dauş 
.0 jumătate de om"? 

Lectorii. toţi s'au revoltat 
Cd.nd l-au citit, l·au injurat 
Şi '~au izbit tare de-un pom 
De a rămas juma' de om. 

Dlui Primar Coţolu, care în 
cadrul unei cuvântiri invita Con
siliul Comunal să facă o pe
tretere la iarbă verde. 

Consilierii dumitale 
Ii cunoşti bine, cum se vede 
Şi-aşa ai spus în cuvantarf 
Că VTei să i duci la iarbă ,'erde. 

R. Gorgan 

Sindicatul Cultivatorilor de Sfe .. 
eUi de Zahb din Arad şi Banat 

No. 66-1937. 

Ruiz către cnllivalorii de sfeclă de zahăr. 
Slndlcatul Cultivatorl1or de Sfeclă de 

Zahăr din Arad şi Banat, are onoarea 
a comunica cultil7atorilor membri, - că 
apriga luptă pe care, cvltivatorii de sfo
clă de zahăr au dU8'O prin organul lor 
legal recunoscut pe Ţară timp de luni 
de zile, - in Interesul urcăril preţului 
afeclei de zahăr, în fine a luat sfârşit 

Guvernul nu a respins pretenţiunile 
cultivatorilor ci, declziunea in aceastA 
cauză de mare importanţă a amânat-o 
pentru mai târziu 

Celelalte conw\iuni ale cultivării au 
fost stabilite din partea organului com
petent, adică din partea Comisiunei Mixte, 
ce. în majoră parte sunt aceleaşi cu con. 
diţieni1e din anul trecut, cu excepţia ca 
î.ns\:şÎ preţul sfeclei de zahăr, Guvernul 
il va fixa şi comunica la o datA mai 
târzie, 

D. Ministru al Comerţului şi Indus. 
triei a promis reprezentanţilor cultivato
dlor, el atunci când va stabili preţul 
afeclei de zahăr. va avea in considerare, 
după putinţe, în t~rtisele cultivatotUor, 

Avem onoarea li aduce pe această 
ealc la cunoştinţa membrilor noştri cul
tivatori, aceste cODsid"raţhml, cu menţi
unea el toţi aceia cari după luarea la 
cuno~tinţl a cel'lra mai BUS expuse vor 
dori să se ocupe cu cultivarea afeclti de 
zahăr, să 8emn~z, contractul in a';est 
sens, văzut şi aprobat de Sindicatul nos
tru, - in să inainte de termenul semi· 
natului. 

Arad, la 23 Martie 1937. 
55, Dr. MarşÎt1I, 

preQedinte $5. AlfuldY 
dIrector 

00 

Bravol 

Sport 

Awnefa-Gloria 
Etapa divizionară de Duminecă 

ne rezervă derby-ul local. 
De câţiva ani, acest match a fost 

evenimentul sezonului, lucru care 
nu va fi desminţit nici acum, 

Decât ca, forţele combatanţilor, 
de altădată, sunt diferenţiale. 

Amefa, cu tot C'şecul dela Timi~ 
şoara - este in maxim de formă, pe 
când "Gloria u cu echipa descom~ 
plectată din cauza match·urilor dela 
Sibiu-Făgăraş-Bucureşti-Arad sol
date cu toţi atâţia răniţi - Thei
mler-Volentir-Dobra-Rohan - se 
prezintă in acest match, cu sanşe 
dimiunate, ~~ 

Nu ştiu cum va fi formată echipa 
pentrucă Gloria nu are - din vina 
cui, se va stabili odată şi odata 
un lot de jucători-rezervă, 

Cerem însă in calitate de supor
teuri desinteresaţi, ca alcătuirea echi; 
pei să fie lăsată in grija antrenoru
lui, care mai înaintea tuturor este 
chemat să cunoască posibilităţile de 
randament ale fiecărui jucător. . 

Cu toate acestea, nădăjduim ca 
jucătorii Glorişti, chiar cu o echipă 
petecită, vor face faţă onorabilă, şi 
vor lupta din răsputeri pentru câş
tigarea matchului, 

Cato Cenzorius 
p, $. Cineva ne sugerează urmă

toarea echipă: 
Theimler - Adoc: Varriasy - Zabb, 

Lupaş; Igna - Mercea, Micola, Rohan 
Henegariu şi Chereşlădan, 

.... Aceasta pentrucă acest cineva 
susţine că "GloriaM are 11 jucători 
dintre cari numai ... · 7 foot-ball-işti. 

~:~~~~~~~~~~~~~~ 
:'l.. ~ 

~ Noutăţi GHETE de Primăvară ~ 
mare asortiment ~ 

~ FRAŢII APPONYI ~ 
~ ARAD, vis-a-vis cu Primăria ~ 

~ Secţie de modă bărbătească ~ 
~ membru la Consum şi Inlesnirea ~ 
~o .~ 
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Dintre toti cel ~ai_bine II O S Z 1'" O DAR 
spal', curala ,1 
'Vopse~te, Sir. Slroescu No. il. 

I 
Artn culinara 

- "Astea au fost un fel nou de 
prăjituri pe cari le-am făcut aseara". 

"Am remarcat şi eu.,." 
- "Da??" .... 
- nDa, după felul nou de crampe 

pe cari le-am avut!" (V.) 

........•.................. " ....................... . 
•• ............................................... Ii ••• 
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Cititi şi răspânditi 
"Bravo" 

~I---------------------------I 
Primăvara 

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

Iosif Muzsay 
A RAD, Sir. Berthelot No. 2. 
vis- a -vis cu leatrul orăşenesc. -

lrutitut 

, 

Nr .. ~ 
Balada căsnicie! [alde 

Foaie verde de pelin root~ 
Viaţa noastră-j numai chin ' Il' 

Fiindcă te găndeşti frăţie ., d'u 
Ce sa faci, cine să fie! !It CI 

Par exemplu - măi băietl '. pi 
Ce te faci, dacă i ~lJlmoo~"'" 
Tu n'ai bani de o ţigaretă 
Şi nevasta ta i chochl;tă; 
Vrea să·i cumperi pălarie 
Ca a ei să nu mai fie. 

Tu duci greul - tu 
Te suceşti şi te 'nvârteşti. 
Tu dud dorul de o ţigare 
Dânsa vrea s'o duci la 
Tu duci dorul unui şpriţ 
Ea, ar vrea ar vrea un 
Tu 'ntorci hainele pe dos 
Căci eşti economicios 
Iar nevastata măi frate iau 1 

Se fardeaza şi pe spate 

Se spoieşte - coafează 
Face cursă - se masează, 
Ce să zic, parcă 'i nebuna. 
Vrea in fieeare lună 
Rochii 'hoi şi toalete 
Lungi, sau scurte ca la 
Şi pantofi de crocodil 
Fiindcă are ... sex·apiI. 

Foaie verde din fereşti 
Când o vezi te şi cruc~ 
Joacă roluri ca la teatru 
Şi tu faci pe dracu'n 
Ca să aibă ce mânca; 
Spuneţi voi - nu este a~ 
Ba, azi face pe subreta . 
Sau imită chiar pe Greta, 
Ba, pe Cooper il iubeşte 
După Gable se topeşte 
Şi că ce mai tura vura 
Moare după Jean Kiepufl, 

Şi iar verde de trifoi, 
Grea e viaţa pe la noi. 
Unde te duci - s'au te' 
Una ştii; c'ai sa plăteşti: 
Mergi pe drum - te 
Ce tot face pe nebuna, 
Ca să·ţi faci şi tu 
De şomerii ce s in pană, 
Ai scăpat de ea fartate? 
Te ia alta de la spate, 
Ca să i dai cât pentru-o. 
Pentru fetele... bătrăne 
Şi oricum te învârteşti 
Tot plăteşti -

Foaie verde busuioc 
N'am sa mă insor deloc 
Căci dece n'aş insura 
Doar să am pe cap 
O nevastă azi, frăţie -
E o curată nebunie. 
O im braei ca peJo 
Ea te dă afar'pe uşe, 

Te-ar iubi de-ai fi . tu 
Un Boyer saa un 
Insă cum eşti doar 
Nu te sufere prin casă. 

Dacă vreţi să m'asculta~ 
Unul să nu vă'nsuraţi, 
Ca să ştie şi femeia 
Că suntem noi, cei cl1 

Stofe 

Bul. Regina 
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