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..Domnet" şi fd .. ăn~.ii1e. 
'E o problemă de c~pe ne-arr7 
tm' temuI /Să np afing8m, având 
~/e semnele IJnei apropiate fur· 

. 'IIi. Două 5unf cauge/e jus(e ale 
a'fjl'ijo!'vrii fl6QS!l'e, Una, că mor-a 
I'ăneoECă nu e lăsată ÎII pace, 
liniştea domoală a sotu/ui, ci me

lUl e turhul'otâ de (JZ~l!ltde pa/i-
.('; noosff'e in;'er1fle. Şi a/Ia, că 

Igrănfmea af"ibue acea~ 1c'J ne/in !~îte 
:VponrJJ7filof' bu"g h9zimci. 
UDe undfJ princ inainte o,'am'2,. 
'l'rJnimei7 şfu.I da ".vlsten/o /Il/mOI 

.d câtoroo J...orfide mOfli, de cori 
-i aiii/,:N! Iară bătaie oe ecp, şi, 
-,af' la alege!.; pOf'lamentare se 
U'ondesfo şi ca afif'mându·şi UII 

ţep! cetă{enesc, fa uc/(} re, ostăzi, 
dJ oMIOQ pOf'fir/e, gl'upcl'i dema

'\afice şi nc-democ/'ofiee, de stdnga 
1l de dreapta, unele moi na/iona o 

: l~,'e decât celelclte. făf'JnimCi1 a 
,€urs Într'un gf'(!U impas, la o pe
c'k 'i/oasă Înc!'uch~m'e de căi şi 0-

n~ niăpj, de a n .. şti, d"că să ma; 
-~~, 'te----m1C! fIU de cei ce i 6e mi
"~IP.~C pentf'u (1 şi asigul'a adef'errla 
I Lh,.'/·, dac,; pâm, , deunăzi mi/o
Wlle eflau /)I'ivife cu defef'en lu, 
;tezi, atunci, după ce patimile 

('Pli/iea au pf1ins riie/ăc/n; şi la 
,ie, sunt considerofe cu uNijmă .. 

1. De aici apoi bătăi, schingiuif1i 
mici sau ma/'i on/agonisme 10-

uJe. chiuI' pf'intr8 tăran;, cu of'ice 
~Clziune. cal'J 158 deosebesc de cele 
,Ia of'aşe doal' pf'in vaf'iefatea 
lrcumfepenfial'ă a ciomege/o/'. 
beă nu şi a tevilol' de reuo/veT'. 
roz mai elocvent decât ee! dela 
'ehedinti şi unde se UOf' mai tine 

r;legeI'Î, nu ne t/'ebue; acesta, şi 
fngu!', ne dă destUi de g6ndil. Că 
'II/de vom ajunge astlel, numai 
"afiJl cel de sus şfie. Şi, de unde 
llână ef1Î tăranimea GUGa multă În
jl'edH'e În păstOf'ii săI sufletcşU 
~cal;, pf'eofi şi Îrwătă/of'i, şi În 
!~felectllalitalea "domniJop- caf'i, 
facă se 'nfâmpfa 5 dea şi pela 

'lale, $e Inle!'€,au da $ănăfofeo şi 
!mze~ia făf'onulul şi dădeau, unde 
~lveau poftă, şi pevele. cal'i el'Ou 
;J6clJlfat8 cu nesat şi urmate cu 
l~f'(!din,ij, astăzi pODefele hune, şi 
tacă 6unt date de căff'e un Of'ă-

lean nepolific. sunt ascultate cu 
'ndilel'enfă. Moi e nevoe de 00-

l'mentari; ? Reeastă indile!'enfă ne 
~ă cef'fi/udinea că s'o schimbat 
~tlJa la sate, În sufletul ţăf'OnuJui. 
1 Ş' J :.: ._ , I uacu, Spf'R a avea o looano 
\fi mai fidelă a acestei sfăI i desQ
lfl'eahile şi ;ngf'ijof'ătoof'e, am face 
ii constatarea (f'istă că majof'ifa
~a "domnefului- politic cobopâlof' 
la {apă pf'inff'e elecfof'i~ În maşini 
~mondjcoa5e, este !'eCf'ufafă din fiii 
le (ăf'ani (1),. situatia, de până aai 
puma; desogf'eabil(j, dqvine ohial' 
"~'Q8pel'anti şi if'emediabiliJ prin 

)elul ei sumbftu În care apol'e ca 
~ (Jl'udă f'eolitate. cu toate năzhă-
l 
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Lipsă de Dudoare f sau •.• ? 
-- Comentarii la lucruri simple -

Punând cuvântul pudoare În titlul 
din capul acestor şi re, nu ne- am 
gândit nici un moment la VI eo chestie 
sentimentală d,ntre-un bărbat şi o 
femeie. Nu. f';e~am gândit, însă că 
"lipsa de pudoare' este cd r~."i 
blând e~,;~tl .:c se poate da, ~,t~tu' 
dinei ~tât tit obraznicc, tii:: lflq)(:r ti
nt:mă, a unor mÎrlcwari iată tk aU
to ită!ile noastre publice, faţă tic 
conducătorii a"':eslor iluto:ităti şi mai 
mult sau mai puţin, fată de marele 
public. Să luăm şi să analizăm nu
mai, atiiuG!nea fab;'icei Olundmann 
faţă de d. Iosif Vulpe, avută cu oca
zia anganjilrii unui băiat, - CaZ e;{
pus de nui aci. săplămâm~ treultâ. 

Conducerea fabricei Grund:l:ann, 
a cerut dlui Vulpe, în calitatea sa 
de preşedinte al camerei dE: muncă, 
să·! H!miiă P~ltru bileţi spre ang<'i<ue. 
D. Vulpe i· a trimb d0ul romam, un 
neamţ şi~un ungur. fabrica angajează 
din patru, unul, - şi şi acela ungur. 
ln aparenţă lucrul e simplu. In fond 
fabrica şi·a bătut joc de d. Vulpe, 
fâcându-I ca la Tândui său să-şi 
bată joc - natural, fără să vrea -
de ceilalţi trei băeţi, pe cari ia fă
cut să ispereze - şi cum să nu 
spereze dacă au fost recomandaţi de 
preşedintele camerei de muncă? -
că în fine vor găsi un angajament, 
un prilej de câştig spe a nu mai fj 
În sarcina părinţilor cari in timpul 
cât au fost la şcoală şi-au luat bu
căţica dela gură pentru a le da o 
învăţătură, o meserie. Dar unde e 
bătaia de joc, - veţi întreba. Este 
in faptul că numai un băiat a fost 
angajat-, ungur - şi prin aceasta 
în ceilalti trei, s'a născut sentimentul 
că fabrica nu dă ascultare recoman
daţiilor preşedintelui camerei de 
muncă şi în consecinţă fabrica e 
mai tare decât o autoritate de stat. 
Cum se numeşte asta? Simplu şi 
foarte grav: subminarea autorităţii. 
Da, pentru că ce-şi vor fi zis băetii, 
fabrica Grundmann e mai tare decât 
d. preşedinte al camerei de muncă 
de vreme ce are muncitori minori
tari şi angajează iarăş un minoritarI 
Şi maşinaţiunile aceste ale fabricei 
Grundmann, sunt grozav de scan
daloase ... 

Şi Încă ceva 
Metoda de mai sus nu apartine 

numai fabr:cei Grundman. O utili-

tiNe politicole, şi IăI'ă o picătUI ă 
de decentă neceso/'ă. 
Să luăm aminte f Din veslibulul 

spiflitual al mase; tă,.ăneşti ame
nintd uf'gia unO/' .egaIItăti" safl!r
nale, doboftotool'e a intel, efuali/dliJ 
noastfte ahia În laşe I 

Car. 

zeaz~ t'.',~li.: jntr~primieni(; n~;; ci ln 
schimb ÎJ1ifcprinderile mici, utillzeazi'i 
alte nianopere. Să vedeţi. 

Dumifale, cititor orăşeilll, Iti naşte 
soţia un bliiat sau o fată. Abia s'a 
consunnt fei'ieti;: I ('ve .. iment Şi eşti 
(1saltd de "fu lp!t: ma;,;':'; zinelor f;pe
dale cu aliir.r:le pcn:ru copii: .:iiru
l'ioare, ar\;(,-,!(' l~e '!n,>!dă. aliicole de 
j~' ,.; mi. ce [),:l' oferte de felul a
c'~.sta nu vei primi numai din Arad, 
ci şi elin alte oraşe. Şi te 'ntrebi 
dta, cetăţr:an anonim şi plătitor de 
impozite grele, CUlTI ai ajuns deo
dată atât de cunoscut? "Chestia" e 
simF'~: comercL:nţii s'au informat la 

primă. ic la ,AlţerLll S' ării c1Vilc, că 
rcgisuele-s publice, _. dar legiui
torul hu s'a gândit că de această 
publicitate Vor beneficia În primul 
rând comercianţii! 

Şi aSIa e tot lipsă c:e pudoare. 
Sau cum se nUHiCSle imi"i:unea stre
inului - fie chh~ coITtCJciant - în 
chestiile tale Î1ltitne, sl;mat cetă;can? 
Unui comerci;mt român, nu iar fi 
dat prin cap una ca asta, dar mino
ritarul caută pe orice cale să bene
ficieze de ]8cunele organizaţiunei 
st;:tului pe care-l urăşte şi-I submi
nează ... 

ll'od .. Baltag 
........""',,....' .. ~~ ..... ~-...,pt<t.,...,...,.....,...., ..... ~ ... ,,..,~""" 

L-am văzut la colţ de stradă. Ţi
nea dreapta in sus, autoritar, mân
dru. - ca autobusul, în care eram, 
să nu se izbească de carul prost, 
neobişnuit cu regulele orăşeneşti. 
Ţinea mâna 'n sus, rnănuşală alb, 
până 'n cot, un român verde de 
deal, cu obrajii odată rumeni, plini. 
"Circa" 1- a trimis aci, la încrucişări 
de drumuri, să vadă şi să fie văzut. 
In postav păros, mat, kaki, cu piep· 
tul scos, hoinarul livezi lor înflorite 
ajunge să facă ordine pc uliţi ast
faHate, in oraş. Priviţi.), aşa, cum 
l-am privit şi eu, Cu bocandi col· 

Preşiden,io Dlai 
Dr. Marşieu ••• 

in organizaţia naţional-ţărănistă Arad 
e un fapt cert. Se vorbeşte tot mai 
mult de o eventuală convocare a 
adunării generale a organizaţiei' 10· 
cale, care să aleagă pe d. Of. Mar
şieu. Aceasta, pe la începutul lunei 
Martie a. c. Nu ştim cum se vor 
împăca anumite persoane din orga
nizaţie cu această stare de fapt ca
re le strică dela inceput toate soco
telile. E vorba, ştiţi de cine ?". Te 
pomeneşti că fără ei nici nu s'ar 
găsi prefecţi şi primari, pentru ori 
ce eventualitate ... 

Alegeri parlamenlare in 
,ud. Arad? 

Se vorbeşte tot mai insistent că 
la finea lunei Martie a. c. vom avea 
alegeri parlamentare şi în iudeţuJ 
Arad, în locul dlui Mihai Mărcuş 
demisionat. In aceste alegeri vor 
concura candidaţii partidelor: liberal, 
naţional· ţărănesc şi naţional-creştin. 
Numele candidatilor ineă nu se cu
nosc. 

ţoşi în picioare, cu chipiul sur pe 
o ureche, ursuz, becherul de român 
ajunse vardist in oraş. Să miră şi 
el de ce e. şi, împlântat la guri de 
stradă, stă semafor viu in ploaie şi 
ger, din zori şi până în umbra nop
tii. El e autoritatea care veghează, 
şi nu se teme, care te-ascultă şi te 
învaţă, care se execută şi-ţi ordonă. 
EI e: vardistul! român de deai, al
tădată mai sdravăn, mai fălos, mai 

. voinic, semeţ ca un cap de munte. 
Azi ~nsă, nimeni nu-l întreabă: de 
ce e palid, şi dacă mâFlcat·o. 

c. ,ea. 

Rezufla'u' alegerilor par 
'ameninre •.. 
din 18 Fehr. a. c. la Mehedinti a 
dat următorul rezultat: 

t. Part. national-ţărănist Dr. Lupu 
20867 voturi. 

2. Part. naţional-creştin (cămăşile 
albastre) 18.923 voturi. 

Le Hanedoare: 
,1. Part. naţionaI- ţărănist d. Ghiţă 

Pop 31965 voturi. 
2. Paft. liberal 24.940 voturi. 
In amândouă judeţe au fust aleşi 

pe lângă toată teroarea, cu majori~ 
tate sdrobitoare de voturi, candidaţii 
naţional-ţărănişti. 

De când ... 7 
Comisarii· de poliţie sunt şi pla~ 

satori de bilete de teatru. de învi~ 
tări la ceaiuri, baluri sic.? Noi ştim 

, că alta e chemarea poliţiei I Avem 
atâţia hoţi.... dar, poliţia a devenit 
o agentură, fapt căreia ar trebui să 
j se pună punct. Hoţilor de sigur 
că le convine. nouă fnsă nu! 
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!l" La petrecerea din ] 5, aranjată 
în numele meseriaşilor au fost nu
mai unguri. iar pe drapelul româ
nesc, au scris: "Nagy szamar vcn
deqlo". In afară de aceasta, pat
riotul GarJiaş, de originC:' german, 
de ce el protestat şi a bătut din 
palme, atunci când românii au ce
rut să le câute- româneşti 1 De ce 
EI ordonat să se cânte numai 

Pentru "Electrica S. A." Nădlac 

csardds". Dar cum petrecerea 
s'a făcut în favorul cantinei şco
lare, suntem curioşi, ce sumă s'a 
vărsat acestei ccltltine! 

Ple,cufa 
O doamnă din loc, e rugată să 

fie mai atentă când numdră bani 
sau să-şi pună paznici Ia casă, ca 
hoţii să nu-i fure banii (halal de 
hoţi, dacă din 10.000 lei au luat 
numai 200 lei 1) Pentru pază. cre
dem că ar fi bine să angajeze 
"străjerii" comunali, cari ma.i anul 
trecut într'o noapte, au pnns un 
om pe când sărea afară, pe o fe
reastrl1, dintr'o anumită casă. 

Gurahonf 
La o nuntă, două cucoane dis

cutau: 
- Ce frumoasă-i nevasta asta!... 

Pdnă-i lumea nu imbătrâneşte! 
- Ce, asta-i frumoasă, să mă 

vedeţi pe mine când mă gătesc, 
parc'a şi ti o fată mare! 

De ce vă certaţi, e discuţie inu
tilă! 

Sânnico'au'-Mic 
La cele întâmplate, cu Hristos, 

care a fost poftit de către Gătt, 
tiin uşa birtului înlăuntru, dân
du-i-se să bea În separeu, iar pu
blicului spectator Încasându-i se 
câte 2 lei de persoană, ne întră
băm = În ce scop s'a încasat acea 
sumă? Sau am uitat de religie! 

Comlău, 

- Un comerciant român, dar 
Înrudit cu nemţii, îşi permite să 
"tutuiască'/ pe cei ce nu sunt de 
categoria lui. E naivitate sau în
gâmfare. Ori în cazul acesta nu 
poate pretinde că e domn. Şi do
vada e, că în afară de "ameţit,j 
se pricepe şi la gimnastica făcută 
cu dansatoare1e, la o nuntă re
centă. Este? Sigur că este! 

- Şeful de post a promis că 
va interzice jocul "căluşerilorli la 
serbarea din 23 pentru că dară 
costumele căluşeriIor ar fi uniforme 
politice. Bine-i dom'le şef! 

Şebif 

Domnişoara dela postă, a cerut 
să se facă o anchetă contra lui 
Latco. Bine duduie, dar ce se va 
întâmpla dacă se va cere anchetă 
"sentimentaIă" contra dtale? Dar 
apropos, mai este o duduie la 
pastă? Da? munci aia-i care are 
dese ciocniri tot "sentimentale

jj 

prin comunele vecine... D. Masilu, 
nu are nimic de zis? 

In numărul trecut, am adresat con
ducătorilor "Electricei" Nădlac, câ
teva Întrebări. Cum n'am primit până 
acum nici un răspuns, răspundem 
noi la ele in ordinea În care au fost 
puse: 

a) Şeful biroului, este Draszlyl, 
b) DaI Drasztyl e ungur, c) Prim 
mecanicul este tot ungur, d) Harsanyi 
,,\-'arton este deasemenea ungur, e) 
Toate posturile mai importante sunt 
ocupate de unguri, f) Da! Uzina şi 
biroul sunt conduse de streini (asta 
direct căci indirect conducerea o 
are un român). 

Prin urm'ue afirmaţiunea noastră că 
Uzin<l Electrică din Nădlac, este COI1-
dusă de streini, este justă. Atunci ce 
se mai aşteaptă? De ce conducătorul 
şi proprietarul majorităţii acţiun~lor 
ţine atât de mult la personalul str.:!m? 
Să ne-o spună sincer, recunoscând 
cele scrise de noi, şi lăsăm toată 
chestia in pace, - publicând numai 

Hălmagiu 

- O numire regretabilă s'a fă
cut la noi, fără a se lua in consi
derare împl'ejurăritc locale. n.nume: 
M. din Pietrariu a fost numit pre
şedinte de onoare al burlacilor din 
tlălmagiu şi jur. Numirea s'a fă
cut wm am spus şi mai sus, fără 
a ~e lua În considerare, că jocul 
acesta se cuvine lui... Gyuriţi, ştiţi 
ăla cu panta10ni speciali... 

- Lumea e curioasă şi ar vrea 
să ştie, ce s'a intdmp.lat cu cu
coana aia care a vemt la 1"i.rad 
să se mărite? 

LipOV!l 
La balul mascat, aranjat de a

sociaţia , .• Cionvicau
, s'a observat 

un lucru extrem de dureros: tot 
timpul, aproape, s'a auzit numai 
muzică ungurească. Dar, partea 
curioasă a' acestui bal, n'a fost 
numai aceasta, ci şi premierea măş
tii. Premierea nu s'a făcut după 
merit ci după capacitatea finan
ciară' a cavalerului simpatizant al 
"ochişorilor

j

, ascunşi sub mască!.. 

Saf1nicolaul.Mare 
- 1. Sfâr(lează) s'a inapoiat 

dela Bucureşti, cu regret însă, că 
nu mai are bani să facă .. poteca 1/. -

••. 1"i.şa păţeşte omul .•. galant 
la Bucureşti! 

- .. Ghiţă Guleamătă/I se ..• în
soară reuşind să tragă primul "cercl< 
depe 'deget, aşezat mai ~nainte. dS 

. un altu1. Bagă de seama că QJ 59 
te faci "Roşu" ca ouăle la Paşti. 
Până una alta, sincere condolenţe ! 

- Pilăriţa
j

, a dat cu piciorul în " ~ ... cuşmitu] ei. I1sta. pentruca a 
căzut la ,nostrificarell

• Verigheta, a 
reţinut-o.l aşa reiese din afişul foto
grafului. 

• .• Pe semne o va folosi pentru -
Damasf şi pânzătu,i pen',u lingerie, covoare şi 
plapome recunoscu' ca cel moi e,.in magazin 

alA,;t::!:i; GLESINGER ARAD ~~taa..a 

motivele cOf'e-1 defef'mină să fină 
stf'eini În slujbe şi să-i apef'e atât 
de fOf'e ... 

Precizări: 1. Se afirmă că prin 
campania noastră vrem să determi
năm angajarea unei anumite per
soane În biroul uzinei electrice. Nu-i 
adevărat. Cerem dovada. 2. I\laterialul 
documentar nu ne este furnizat de 
angajaţii români I'aur şi Drâglil, ast
fel că societatea comite o nedreptate 
când intenţionează să-i dea afară 
din serviciu. 3. Dacă societatea dă 
afară pe cei daui români, suntem 
în clar cu intenţiile ei: vrea cu orice 
preţ să se scape de români pentru 
a hrăni streini, unguri sau ce-or 
mai fi. 

Cum se numeşte asta domnilor 
dela conducere? Nu e destul că ro
mânii nu sunt primiţi În intreprin
derile minoritare, dar chiar dvs. ro
mânii îi persecutati şi boicotaţi? 

Radu Ciobanu. 

a două oră, dar nu cu un doftor 
de marve, ci acum baş cu un mc
aic adevărat 1 Succese! ... 

- 2(.ule I Trimite necondiţionat 
ceva material pe săptămâna vii
toare, căci nu mai avem Clici ni
mic! Nu uita! 

PâncGla 
Se află de vânzare, prin licita

ţie publică, un cărucior antic de 
copii În bună stare. Ctlruciorul este 
confecţionat din nude, lClr roatele 
sunt din lemn de bambus. licita
ţia se va ţine-a la locuinţa pro
prietarei. 

Cauza licitatiei este: Copilul 
crescut de alţii, a ajuns acasă şi 
nu mai are nevoe de el. 

Buleni 
Minune 1 O vacă din Buteni, a 

plecat Sâmbătă dimineaţa, împreună 
cu doi tauri dela percepţie, la Ineu 
unde a stat până Duminecă seara. 
Apoi zău, lumea tot vorbea că per
cepţia din Buteni, are şi tauri, da 
la ce să mai aducă şi Primăria 
tauri, că doar aceşti doi pot fi şi 
la intreg judeţul. Butinceni, faceţi 
economie, căci percepţia vă dă de 
toate 1 

. Baia de eriş 
Un domn oarecare, în ultimul 

timp, în loc să-~i vadă de treburi, 
s'a apucat să facă educaţie studen
ţilor şi învăţătorilor. Se vede treaba 
c'a uitat chestia cu iapa, că a cum
părat soba din birtul lui Vuc, că 
nu-şi mai trimite ciracii la plimbare. 
Astfel nu se explică ceia ce face. 
Dar mai e ceva. Pentru a da altora 
educatie, trebue să fii altora exem
plu ... Este? Este! Dar nu la acest 
domn ... 

Rodna 
- Signor "Ciclo POpII şi-a p~o

curat o praştie cu două ţevi Şl-O 
undiţă pentru a pescui peştii din 
prăvălia lui Dubeştian ... acasă 
are crescătorie de somni în fântână ... 

- Din cauza gerului Cinema 
.,I1pollo" a îngheţat, iar jidanul l-a 
încuiat ... Vorbă să fie Il de s'ar 

împăca, cu flSCUL ... Sun~, 
curioşi până când va menţind 
pă ăI dela "Corso('?? Că de, a~ 
nu-i aşa frig... I 
... "f...." I ni auzI ca .... 

• .. Herr Direktor OII unei soci~ 
din Dazna, în viitor nu va~' 
pleca personal cu scrvitoarea 
spital, pentru a nu da de băn 
(Vezi, ca aventmîie am0roasell 
nu-ţi mdnJnce direcţial) , 

.•. Un învăţător din lY!inea~ 
o nuntă a cunoscut o domnişQ 
- pe care a peţit-o imediati 
iar a doua zi dimineaţa, i-a S 
sa vie cu părinţii să-I vadă? I 

• .• Popescu-Velea zis şi Dum 
când întră În casă la omr ~ . 

'nainte îşi vdră nasul prin oal 
cari natural, nu fierb pentru el 

· .. Feciorul cel mai "ţanţoşj' 
Pleşcuţa nu mai ameninţa Ctl băI 
nevestele din comună, ci-ci adn 
nevasta proprie? I 

... "Hinteujll dela notariatull 
moş e folosit numai şi numai) 
persoane oficiale şi în chesti 
idem? (zău?) i 

'" Cioban din Şofl'onea, curd 
tare, într'o noapte auzind sgoj ~ 
la pod şi crezGÎnd dI-s hoţi, ~ 
trimis băiatul - pe fereastră i ' 
vecini după ajutoare, iar când 
venit vecinii, au găsit iapa, tlfO 
pe o grămadA ele paie şi ront~ 
]a cucuruz din pod? i 

1tt.7 ... ,,~ 

J,.OUIGC 
I 

'- Câil1 am afirmat Că -'~dic( 
rul M Nădlacu!ui este fostul ,,~ 
pretor" al roşiilor şi actualul 9' 
primar. JUNÎi e/j(;lovsl~l!, nu ne! 
gândit că "boşevicut" de mai 
va avea apărători aşa "tari". Ş 
tuşi I Chiar dintre români! Ad 
deşi ştiu că "dictatorul", in ti] 
revoluţiei a fost tare şi mare, . 
pără chiar, dacă ar fj nevoie 1 
pună în joc vitiţa. Aceşti domni l 
se ştiu ei care-s - uită că h~ J 

vicul îşi bate joc de ei, după. 
vrea, E bine să se ştie, că năf ( 
canii sunt conduşi de CselOYf r 
aşa cum crede elI:. Că e o rut 
asta n'o mai disculăm. i 1 

... Şi acum Pân podrichtăr t 
rai. - Ilie prinde caii 1 - pa I 
şi ne ne intentează proct"~ pen~ ~ 
calomnie!.. I 

- "Balul mascat" al "focarilq c 
admirabil (Ştiţi, succesul mor~l 
Ce z;CÎ Trifule, nu se ştiu şi ~ 
mânii petrece? Credem că da,' 
ales că avem şi dovezi. -. Brall1 

t' 
Apoleu te 

1n ziua de 24. lan. 1936, ~ ~ 
jidanul Rosenberg n'a arborad ~ 
pelul naţional?, mai departe ~ 
n'a fost Închisă prăvălia şi cr~ I 
Înainte şi dllpă masă? nu e sl! s 
toare legală? ftceasta nu e ru~ )i 

Dece în toate Duminicile şi I 
bătorile şi înainte de masă tCI 

crâşma deschisă? ! • 
Organele în drept dece nu~ * 

control? să-i aplice Legea pe!
respectarea repausului Dumi~ Ţ 

Doar sunt în comună tot }dl 
de autorităţi. . 

Bine că a fost firul telefoni ft' 

ranjat În zilele de 23-27 la~l 
se făcea şi comerţ prin telefon.! ------------lU 
Cititi Bf'avi~ 

.1r, 
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I Calendar monden 

DU,\Hi\lECA, 23 Februarie or~le 5 
[3 d. m. Ia Palutul Cultura! va confe-

I 
lnl 
ne 
aq 
1 

.t 
~I~ 

:al 
I 

nQ 
'el 

1 t."JII{ia d. l:ie Lunr!ufescu, procu
ror la Curtea de Ap!;!1 din Timişoara, 
a.c31're Mihail Eminescu. Confe
rilllţa este organizată d::! Asociaţia 
Ziariştilor şi PubJiciştiior Români din 
AT<1U. 

Sambăfă, 29 Februarie, orele 10 
seara, în saloanele cafenelei "Pal ace" 
Serata dansantă a funcţionarilor de 
bancă. 
Sâmbătă, 29 Februarie, orele 10 

seara, în saloanele Cercului Militar, 
Raiul Reg. 1 Roşiori. 

) ! 
Calendar leafral 

~d~ 
Işa ' MERCURr 4 MARTIE orele 9 seara, 
lf la Teatrul Comunal, Turneul Tea· 
~ trMlui Alhambra, va reprezenta ope

I t reta-revistă: Dunărea aibos'ră. 
lnt LUNI, 9 MARTIE, orele 9 seara, la 
, L Teatrul Comunal Turneul Teatrului 
laI Regina Maria, va reprezenta, corne
eI dia Lozcd cel more. 
şir; ,\iA.RTI, 31 MARTlE, orele 9 seara, 
)ă! la Teatrul Comunal. Teatrul Operei 
:In l~omâne din Bucureşti, va repre-

I lellta Rigo!eflo. 
d I Bilete la Diecezană, 

lii ~ic'orie dublă 'sti 
I la alegerea part1ală dela Mehe-

ra dinţi, naţional. ţărăniştii au obţinut 
.. mandatul cu 2U 335 voturi. Natu

J'~Ql'l ei 9n~nţă: marea victoriei dela 
I -i }v\e,1~dlnţl... 

ld, 

r -,,. ,r-~'~,\_) 
,,~,~,'y.;)~! 

tff' f ţ.. ~~:: 'A } "'~ 

[7ţ;)î ~{:l':) ~\\ 
~I f'."'- ,;,,-." "'1<1~' 
~ .,.; ~:.: _.~',:,' .. :,.-:;,," 

tC'" ~,~:: ... f'1' ~)' 
,p{ \"""'; ,'·./'1. f , 

,"; "~o" (1. ~ ,iI'.,;{ ... '." \ 
leJ". '\. ~'..'>~:'~<:\t ..., ~ 

~/~ .. '.'''.'/'/.'~i"'~';1.7 ..... ,ţ~" . ?"4.~'\"~','ft. ,.p':\"}. ,\~~:.". t 

Ş'~ ~~ 1f'''.,~.",,: ~ ~.î"' . V;<:b, ,', ':\:>YJ"' ' , 
:f: ~j~\ t' ,,> 
1 Naţional-creştinii au obtinut 
:t 11.353 voturi. Şi ei anuntă: stră

ni iucita biruinţă naţionalistă dela 
1~ Mehedinti. 
l • Ei, dăm 100 lei premiu celui 
ă! Ci'irC ne va spune: a cui e adevă
IW Tdt(, victorie? 
uş 

I Ntlmai la i,.c~p"t. 
r J Un cunoscut tînăr şi-a schimbat 
! locuinta. n doua zi întreabă pe 
n~ găzdănta căşii: 
j.J ,:-: flscllltă m~dam! r':ostul d- tale 
1, cmnaş nu s'a plans că-s multe ploş
:~ 'Iiţe? 
1 i - Nu. Doar primele zile ... 
1,. _. Cum asta, că doar patul e 
ra1 'tIin ... 
!' Păi bine." Cum îţi spusei, la În
(<:eput s'a plâns şi eJ, dar pe urmă 
f!k regulă a venit să doarmă la 

t (Mine în pat! 
j 

rd Două dudui ••• 
să! să le zicem pe nemerite, Florica 
l~.;>Î Tudea, vorbesc despre modă. 
,i t - Tu, am să-mi iau, pe leafa 
, ~ ce-o sli. primesc, o rochie stiJ., "re-

i leţanţe" ... şi o pălărie cu tuIt Să 
J~ Mi vezi apoi... 
J~ - Eu, - răspunse cu modestie 
in! Turica - tOl'lltă haina am s'o fac 

jdîft tuIl, ş'apoi să mă vezi. 
. - Ba nu!... fiu să te vad~ 1... 

li rectifică cea clintdi. . ." 
l~ "., CI apare 
tI·f Peste câteva zile va apare numă
-rut pe Ianuarie al revistei "Cerce-

'h,ul dela Graniţa de Vest", cu'n 
J l1..Jgat material tehnic literar şi dis-

tractiv. 1 

ţ 

I 
t 
f 
! 

Iacă io mai gios subscrisu luăn Nojîţă nam scris săp
tămâna trecută că am fost să văd şi io aJegierile gi abJegaţi 
gila Mehegint gi cătă Oltenia inge uamini au doauazăşîpatru 
gi măsele şi îi damă iuveti. Apu şiam văzul -aelo nişi ,In 
iad nu cried că să poace vigea. 10 gângeam că alegerile 
sa fac ca păla noi con porricaş gi vital co iegu,ă gi răcie 
ŞÎ cu una gi vin şi cu vorbirea lUi Ioşka Vulpe şI alu prota 
Cos ma şi alu Horga şi alu PeUca. E numa ado îi aU fe
lul. O fost bătăuş gialu Lupu şi compănii îmbrăcace În chi
meşi vânăce gialu Cuza şi Goga. TăI cu bâce groasa in 
brânşi şi bătuce cu euie. Apu când săntâlneau înşepeau 
să să bată ca uărbii şi să loveau inge nimereu cu bâl.'ile 
şi altii cu topoarele. Că gi sor bătut dracu şei numa pră
nişcii I.! Lupu zâşeu că jiuveti cu ii tân, eătanile lu Goga 
zâşeu că cu ii tân şi sapucau gi bMaie. Apu gi apuca on 
jUlJece Întră ii şi nu iera iuce )a fugă il băceau gii mnirosa a 
corhaz că dară ge zâşie căi cu Lupu îl băeeau cătanile)u 
Goga şi dă zâşea c<li cu Goga îl băceau bătăuşii lu Lu pu. 
Gestul şi binie co fost urât şi gie ruşinie. Nu maş fi dus 
io la juveţt să V2d alegieri numa am auzit că şî la noi În 
Arad or fi alegeri la 29 mărJisor Apu io vă spun săi ascul
tati pă tăt şi pă [oşl<a Vul pe şî pă prota Cosma şi pă Pefica 
şi pă Horga şi să vo~aţ cu şinie vreţi: Să le spuni.efi la fie: 
care că gi el vă plaşle că aşa scăpa fi. Până atunş18 vă mal 
scriu io nu ma să trâmiceţi aboJimentu. 

Are destu!ă ••• 
La o onomastică - şi au fost 

anul ăsta destule - Între alţi şi 
multi se află şi un cunoscut pisălog 
arădan. Acesta când a dat ochii cu 
d. ini!. Tripa, directorul uzine lor 
comunale, a început: 

- Casa noastră n'are conductă 
de apă... Nici o casă din carÎÎer 
n'are apă L.. Cum se poate ? ... Tre
bue să ne i ntrod uce ~i a pă in cartier ... 
Şi m 'il cu seamă la noi În ca:;ă 1... 

D. ing. Tripa, a ascultat cât a 
ascultat pisălogeaia dar pe urmă s'a 
plictisit. şi a răspuns: 

- Nu întroducem pentru că ntai 
nevoie de apă? 

- Cum să n'am... De ce n'am 
nevoie de apă? - continuă pisălo
gul nostru. 

- Pentru că ai destulă in cap! 
- il execută prompt d, ing. Tripa, 

AI vos{u 
laăn Nojî,ă 

După M ehedin,i 
Se spune că lupta electorală 

dela Mehedinţi, s'a dat între ideia 
naţională, - reprt;zen
tată prin naţionali-cre
ştini - şi ideia jido
vească, reprezentată prin 
partidul naţional- ţără
nesc, .. 

.. , Cu toate aceste lupta 
s'a dat cu ciomege Între 

doui români neaoşi şi amândoi 
feciori de popă 1. •. 

Din AbisÎnÎa 
- ltalienii merg din victorfe În 

victorie înaintând mereu în libi
sinia ... 

Da! Dar cu cât se Înfundă 
mai mult În fiblsinia, cu atât se 
prelungeşte războiul! 

Med. Univ. 

Pe slrada 

- Crede-mă scumpa mea, că 
lucrul cel mai bun din lume e 
fructul oprit... 

- Da? l'itmlci te OPN!5C să mai 
pui mâna pe mineI... Intâi să plă
teşti! 

l-a cal. cer, fag şi carpen 

LEMNE de FOC 
cel mai eftin la depozitul 
de lemne 

AUFRICHT Calea Victoriei 
1-3. Telefon 69. 

!!:!:."brula "Consum" şi Jnl~rtirea·. 

Loleria •.• 

- Vezi, dacă al Juca ia loterie 
n'ar trebui să cari bagaje şi să 
umbli desculţi t. .. 

- De jucat aş juca eu, dar am 
cdştigat impresia că la loterie se 
pierde întotdeauna t ". 

, 

Masca,i ••• 
spre mulţumirea tuturor. 

Lui Lăzărică Silvic ...... 
n T v m,~l'Ih Era la balul ~domino". 
;0<'" ~.nn'!ll~ ~ f ~il luăn şi Virgilică fura intrebati. 
"'.... s a\!~ii~, .. , .,;1:1 re" după miezul nopţii, de către Octi-

ii ceru odată un hamal sărac o 
pereche de ghete vechi, fiindcă 
făcu serviciul de a-i aduce ,.vâna
tul ll dela g<1ră. 

- lo-te ţi-i dau pe ăştia, îi oferi 
ghetele Lăzărică, dacă îi caputezi. 
Îi pui talpă, limbă nouă şi şireturi 
o să fie ca nof... 

lnll'e 'raier;. 
La cafenea, În cadrul unei dis-

cuţii despre femei: 
- Ce preferi: blondă sau brună? 
- Mi-e indiferent... 
- Cu a!te cuvinte, fustă să fie! 
- Nici aia nu-i necesară! 

Ai li intreba'? 
S'a întâmplat zilele trecute pe 

unul din autobuzele ce duc la gară. 
Inghesuială mare. La una dintre 
statii se mai urcă o femeie extrem 
de grasă. La haltQ următoare, se 
urcă un voiajor care voia să prindă 
accelerat~1 de Bucureşti. Omul se 
'nghesuia să găsească spaţiu mai 
mare, dar sc'mpiedecă de cucoana 
aia grasă. 

-- (a ascultă dom'le ce te'nghe
~ui aşa? Vrei să te urci pe mine? 

- M'ai fi Întrebat asta înainte 
cu 20 ani? - replică voiajoru] 
calm, spre hazul călătorilor. , 

Abonaţi "Bravo 1" 

medic dentlst şi boIi de gură mioriţă de ce nu-şi dejJun costumu-
Cons.: 9-12, 3-6. rîie şi măştile, 

Arad, str. Eminescu 10. Iar cei doi îi răspunseră dezolaţi: 
- bine, mă, dar, sub roba asta. 

eta' It uşa No."5. n'avem nimic pe noi !... 
- _____ ""!':w..-~~~ 

Sofia. (Dela trimisul nostru spe
cial) - Prima ciudăţenie observată 
după sosirea mea aici, e numărul 
mic al miniştrilor. In timp, ce la noi 
în România, nimeni nu ştie numă
rul exact al miniştrilor pentru că în 
fiecare zi se sporesc, aid, după 
multă bătaie de cap, am găsit şapte 
ministri mari şi lati. Iată-i: 

Preşedintele consiliului de minis
tri, numit pe buJgăreşte: Guliamăte 
cogemite minister. Imediat urmează 
ministrul de interne, zis Harpagicătă 
minister, din cauza producţiei de ar
păgic. Ministrul de externe, care in 
toate ţările trebuie să fie .. şmecher, 
e numit în Bulgaria, Pişcherătă mi
nister, iar cel de justifie, menit să 
mpace certurile, se numeşte: Gâl
ceavătă minister. Ce ne-a mai ră
mas? A, da, ministerul de războiu, 
numit lataganătă minister, cel de fi
nanţe, numit Tejghetarătă minister 
- din cauza tejghelei in care se 
adună banii - şi ministerul de in~ 
structie, numit Azbuchierătă minister. 

Am remarcat că in Bulgaria nu 

au bulgarii, 
există ministeru al muncii Am, cer
cetat cauza şi mi s'a explicat că de 
vreme ce toti bUlgarii lucrează ii) 
România (Ia producerea zarzavatulun 
ei aparţin de drept de ministerul 
muncii din România. Altă lipsă e 
cea a mihisterului sănătăţii. Mi s'a 
spus că de vreme ce Bulgaria n'are 
doctori, locuitorii 'sunt sănătoşt şi 
n'au nevoie de un ministru care să 
le apere sănătatea Am observat, 
încă în drum spre Sofia, că. trenu
rile circulă extrem de regulat. Mi-am 
intrebat cine-o fi ministru de comu
nicaţie. Ajuns la Sofia, m'am inte
teresat şi spre surpriza mea, mi $'a 
spus că nici ministru de comunicaţii 
n'au. Mi-am exprimat mirarea şi mi 
s'a spus: 

- Regele nostru e mecanic de 
locomotivă. El conduce trenurile. 
n'are ministru să le incurce. D'aia 
m-rg aşa regulat I 

Am rămas oarecum .tetatet" şi 
am scris. Despre altele in reporta
jul viitor. 

Ba'gar Oc'. Onal 

I 

• 
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luăn şi Vil'gitică ... 

Poştaşii tntre • • • costumaţi p~ntru balul mascat cdo. 
mino" se opriră înaintea oglinzi din 
sala de dans. 

- Virgite, întrebă luăn, ghici 
care-s iOt din lda doi? 

- Ins~antiJnee pe'e'isfe -
- Ăla, arătă Vi'·gilică. În oglindă. 
- Care "ăi<!"? nu vezi ca-s doi t 

preciză luău. 
Ăl . - .a ni ... 

- Ăă, -- vezi că nu ştii. Ăla 
de-acolo e cella relativ: sunt şi nu 
sunt eu! Uite acum, mă vezi? 

- ĂhA ... 
- Cum, cum, mă Vezi, din mo-

ment ce eu nu mă văd.,. 
- P.ii exact, cum zici tu: văd 

ceva reii.l:Îv ... 
- Şi e:;;ti sigur că vezi? 
- De ce n'aşi vedea? Nu-s orb, 

const"tă Virgilică. 
- Ba da, tu eşti un orb relativ, 

rectific:1 luăn. 
- Ei. dar tu? 
- Păi. a:nâdoI sântem c~va re-

lativi şi inpersonaii... doar ştii teoria 
lui .Ebştdo" 1.. 

I Aten'ie 1 

I 
l1.rticole de fototJrat~at: 
Aetra Oevaert, K1da 1:. P~rutz '" , , .. - lrl depozit. Lahorator nentru 
aUW.h)Ti. Articole optice: 
ochelari, rame. Ochelari după 
reţ'~tă ll1(:dic.~ lă, se pregătesc 
s!Jh conducerea specialistului: 
Tiberiu Veszi. 

Sigismund Kelly 
magazin ~ special de articole, 
fotugraflce, aplice, autol11obi
H:-.lice. Stmda Alexandri No 1 

Şomoşcheş . 
Oamenii cu miU de anilmllde 

de reproducţie, se 'ntrc() bă, de ce 
conducerea cu seamă cea disol
vată şi cea care a contestat ale.
gerile din anul acesta, nu s'a în
grijit de aceste animale, încât au 
ajLlns să rabde foame? Ce s'a fă
cut cu veniturile pământuri!or, 
proprietatea asociaţiei? De ce un 
taur a fost tăiat şi carnea vândută 
la 1~i1ogram? Cum s'a putut cum
pără un armăsar impropriu pentru 
reproductie? Şi altele. fitragem a
tenţiunea celor în drept şi rugăm 
să se facă o anchetă. 

\linga 
- Este adevărat, că şefulică s'a 

lăudat .că îl frânge gâtuI celui 
care l-a băgat în... ttBravo ,- ? 
Doară n-o fi vrand el să devină 
celebru în frângeri de gâturi pen~ 
trucă în acest caz il sfătuim să 
rămâncL. viteaz la ruperea qâturi
lor ... dela sticle1e plint', şi fiindcă 
în cealaltă iposta5ă ar mirosa de 
tot... a ţigan. 

11 mai sfătuim să se lase de 
ade de vitejie şi set vină la "Bra
vo 1i

', căci i-am pregătit o primire 
grandioasă ..• demnă de un şomer, 
care se respectă ! ... 

CăIăfor;,i comod in au'o
busele Soc. Mero " COt J 

Sunt "fainÎ'1 copii poştasii. Şi de 
ce n'ar fi? De ChefUC5C ei, ctldu
eşte toată lumea. C:'b.:i prcl.:U 111 zise 
într'o sc,lră llmoşuiica" - un poş
taş şi el ~ "ce e al tău e şi ill 
meu, şi ce e al meu e tot al me;:l!l< 
De mânâncă unu, mtlnlÎncâ tOţi .. , 
dm dacă b>2clU? .. Sunt buni bC:llCţi 
poşt~lşii noştri T\m beut şi Iloi cu 
ci, aco!o, <1 ~a simplu, 1(1 ° lTICl:,>il 

mică şi cu in~Jllesliiala mare, nu 
la restaurant, nici ct1knea, nici Spe
Itmc(1 ordinnrd SGU bar, ci la o 
bodegă mică, bode~Juţă. Ceeac~ se 
spune despre d·umeţ, că ci-că îi 
şade bine cu drumul, s'ar putea 
spune şi despre cel ce bea, că-i 
şade bine cu beutuw, dacă se fnee 
domol şi cu măsură. 

Ilşa veni intr'o seară şi amicul 
nostru NeJdu, pe la orelc 10 şi 
găsi kl bodegelţă o lwnc multii! şi 
bine dispusă. Unii râdeaf1, 1I1ţii se 
zeflemist'l.EI, iei se 5cobcC1 ul1ui in 
dinţi, colo duse altul .. ~:)ri\~llH la 
9ură. î!1fruptându-se din cJnd În 
când din "chercii" de pe tcjfjl1cauii'i. 

- va s-.:::Iut, domnii mei, îmi daţi 
voie? şi voi să se (lşeze la o masă 
numeroasă, cu trstide-, palwn:, ţi
gări, scobitori, solnită, dc. 

- N:.n ... nu! fu răspunsul scurt 
al amicului Manea, poştaş şi el. . 

- 11m spus eu totdeauna 'că 
"tu" nu eşti prietenul meu, ripostă 
celălalt şi se aşeză la o masă stin
gheră, de unde, de vi;:;-ci-vis, îl fixa 
supărat pe M<.mea. 

- Lasă-l mă! stărui de colo V.l
sile pe ldnţJă l\\([tlea, faci şi tll a
cum pe supăratu ... 

"- Mi:1 Vosile! Ci ... ci. .. te-omes
teci? Hai şi tu aici..., du-te drac~l
lui! chema "turcu" pe Vasile, HCli 
să biem.... Btîlâ-bâlâ-Dulâ-bâlâ ... 
suf!(l Manea în paharul cu vin. 
V'lsik, ştii tu aşa?. 

- Cum, cum, mă? 
_ .. - la-te, bâlâ, bâlâ .• 
- Hi-hi, ia să fac şic eu ... 
- Faci pe dracu.",eşti prost mă, 

prost... 

apare în fiecare Sâmbăiă 
• 
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Necesară învăţătorilor cari se prezin~ă la exam~nul 
şi gradul Il. precum şi la complectarea flşelor şcolarllor. 

- tia? De ce-s eu P103t?".Prost 
eşti tu ŞI ... 

-- ii,JÎ noroc V(lSiie, .. 
Să trJt:"şti şi ~;":'!l1p{i;:ClrcT. 

U.;'>d se eksehbc !or~l ~~i (lpd~TI 
~i Hnl(j~ldjcă~'~ . 

- ... t\m fo:;t şi eu lel tltl:ltCl ŞI 
mi·ou {;Î(ut i\jd o pofta d,: i'c,lHr,d. 
zambi tI'llojuJicâ d la văzul lui l\\'.1-
ne;l. 
~ Ce LJci, 111(1, n Întrebă ,)mo

şoli.:d ". 
- Ci...ci .. ,fac, nu vezi? Beatl, şi 

ce e?l... Pe bdnii mei fac ci vreau 
şi întonă: M(wanca beQa<1, Manea 
plZrtcşie .... f\ poi serios către ,.mo
şulică ': ai ceva de zis? Şi cLei ... 
cinc-i contra? 

- Eu! protestă NcJcla în pi
cioare, scăldându· şi chclia în lu
mina bl'cului. 

- Ce, ce, tu? Cine ... cine eşti tu? 
- SU .•• sunt) cine sunt... POŞ'lLlŞ 

CQ tine ... riu eşti prietenul meu 
şi·am tcrm1ntlt, - se aşe(1j~ă :ic~ 
deia pe scaun. 

M(ti putinii qăIăgie şi mai multă 
beutură! stngă ek după tejghea 
boa e0 arul. 

Ned.: t1m zis ceva? 
M.: T tI, co ... ecolo să taci! îl gă

getă Manea pc Nedela. 
NeG!.: mă roqJ n'am zis nimic ... 

hetl, şi beau ŞPI-;'(U meu, e, şi ce 
ai tu C'J. :;.pri~ul meu? 

M.: Bea, eu îl plătesc. 
Ncd.: munci, îmi dai voie? se 

apropie şi MCll1ca Si.{. închint.·.. . 
M,: Să troqti, stat draculuI ŞI 

tu aici! 
Nedela <;e (IŞf'ZrlSe' mulţumit J.:.1 

mCSt1 toi ,\1arH'll, ~tli',; incepu să 
frct!O:l ('ze : "Ci·c;' ci ne·daa făcut 
c ... c ... crJ~maa'll dn;:n" ... joI' Nedela 
spuse "sârhuÎuk;" ti" (liâturÎ: Ma~ 
nea e bun c('pil, c corn prost, dar 
bun ... 

lntr'tlstea, intră pe uşă şi con:1 
Mihai "rondu i

', ursuz, şi de felul 
său. 

- Şefule! îşi comandă tuica tu
nător, Conu Mihai, Cil pe vremuri 
"la circă(' Una L .. Şi lui, una, ş'atâttt! 
ceru şi pentru Vasile o "abesilli. 
ană'1 (o juma de vin sifonat). 

Coane i\1. hai! i se adresă d· 
neVCl. 

. ... retci, 111l1! Vrei şi ţie? 
- Dă-i ş; lui, tIm nWttt! lTld~: ~ 

ceru cona 1\1i11C1i. , 
... - Dcr mic C'oane i\1ihui ?.. i I 

-.- ~ \ .. " f'''' ~">-r.;I' ]'\,1 r ' " t" .... ,,'.""'-P L \.oi. - ) ~- l ~ .J J.... -\- L '\.l'- 'J > U • '~U t 
PlllltcolonHor ... Tc;::f, 111rl!! I 

._- Eşi u[lir,j ,,:r:lkJtllTlle", .,Llubi·~ 
tocnle", ~c rJ~li C"~!r: J\lihai, îwM 
limba su, C(l t:pit:tcie cl.:k ;;wi! 
"dulci/l

, t)cnhLl cari l1U Se stlp~tră: 
nimeni. . fJ 

La altă mos (1, Nea f'EF.l, recihll 
unuia, că ci·că .,odaW'!{ tren ... tHi<.' 
tJ urul s'a sup;1mt fiinJcă <1.;0 le cst~\OJ 
scris, că fumatul nem permis", t:X·l1i 

plicând pro.'iiia ungurnkJi. (fi 

- SJrbule, lJco! iil.Ti fI(';"')!, \'hH:n 
~ile Il striga de colo dclo m~bă~ăf 
1\'\~lnea. . i 

- liimlc!!!... Toată lumea, ridicau.< 
semaforul "sârbutu", şi cio(:m~llU;n 
p(Jh(/rele: Manea,' N(~de!a, MoşuJ? 
lică .toţ;, toţi.... f' 

... ZM, zdt, nu face aâL ~ 
Că-ţi dau peste nit ,u 
Şi- ţi stă urât... cântau, carel1e 

!71Gl încet, C(Trc l11d tare. ~c 
-. lko, Ilhi: îl fnloeră ~~L;n,~Jrtl 

pc lVlo~uliră. . V I 
- "i'1mtln, am an, che nu mo~n 

pot" ... !i zâmbi /Jfrumo~," i'.ţi)~:!]1ic{jn 
- ... Ora de închidere, dom!lÎf1U 

looor!... Îe 
Ckf(J.~ed)iJ 

t . ~ ~y,. 'J. 'i"" ,:;, 

ciflfi "Bravo;,;', 
_--.----------1,:' • - . ~it Primim înmagazlnafl!, 

În magaziile noaWe u s cat e ~it 
şi ci ITI e n t a te rf ' 

'x, 
ALBERT ti 
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