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este "Zabb Xstvanti'? Unde •.• 

- o chitanţă revelatoare -
Intr'un pension de domnişoare de 

pe calea Rahovei, În ora de "E.du
caţie". profeş:oara atacă subiectul 
"mariaj" . 

- Unde se fac cele mai multe 
căsătorii? in treabă ea. 

- La ofiţeru 1 stării civile, replică 
o brună prea bine formată pentrl! 
vârsta ei. 

Ce '"ebuie să Iacă 
- Speranţa inimei melt', dulcea 

mea Nineta. ce trebue să fac ca să 
fii a mea? 

-~- Să incui uşa J 
.V;~'l:. 
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Mama mare, culcânc.lu-şi nepo
ţelul îi spune un basm: 

- Îi fost odată o femeie foarte 
frumoasă care se ruga lui Dum
nezeu, iar Dumnezeu o asculta În
totdeauna. ficeastă Încântătoare fe-

uIti foarle multi. au ajuns in 
asta, În locuri de cinste, in 

. uri de conducere. cu foate că 
!lI lor ar fi trebuit să fie in 
. parte. Firea noastră tolerantă 

~
permiS să·şi facă mendrele, 

'se transforme din porci in 
eni de frunte, din unguri 1n 

. i români, din hulitori ai noştri 
f patrioţi. In toafă fara a fost 
~,Şi Aradul nu putea face ex
pile în această privinţă Dovada 
• mult decât peremp'orie, este 
ruJ reprodus aci. 

t Ce cuprinde clişeul? 
Clişeul este fotografia unei 
ilante, eliberată de Subsectia de 
'ldel1tă din Bichişciaba. - un fel 
serviciu de spionaj. 
'~ăm textul in traducere: 

bsectia de evidentă 
Bichişciaba 

CHITANŢA 
000, - adic~ despre unamie 
oane. oferită de Zabb Istvân 
linar din Arad, pentru "orfanii 
răsboiu~\ şi mai departe. 1000. 
Idică unamie coroane. pe care 
ferif·o pentru scopurile .. Ar· 
ei Naţională", le~am primit 
Iru transmiterea lor la locul 
~eslinatie. 
~chişCiaba. 1920 Sepl. 19. 
j. HERBERT. căp. 

conducătorul subsectiei 
a să zicii ne-am lămurit! 

Cine-j "Zabb /stvdn· f ? 
Mărturisim, că de când avem 

acest document, am făcut cerce
tări minutioase pentru aflarea lui 
•• Zabb Istvân" pentru că nu pu
team crede ca acesta să fie d. 
Ştefan Zabb, membrul comisiei 
inferimare a municipiului Arad . 
Şi totuşi numai dsa are acest 
nume in Arad, prin urmare dsa. 
in ziua de 19 Septembrie 1920 
- retineli vă rugăm data - a 
donat pentru ol'fonii de I'ăshoiu 
din Ungal'ia TOOO coroane, iar pen
tru scopurile .. Rrmatei Nationale" 
a Ungal'lei, a oferit, tot atunci. 
suma de 1000 coroane. 

Am spus mai sus să reţineţi 
data la care d. Zabb lslvan a 
făcut aceste donaţii. O repetăm, 
le-a făcut la 19 Septemhrie /920. 
- doui ani după unire - când 
frontierele Românie erau defini· 
ti" fixate. 

Inainte de a trece mai departe 
întrebăm: autorităţile şi societă· 
tîle filantropice româneşti au în
registrat astfel de donatii din 
partea dlul Zabb Istvân? 

Să plece Zabb IstvcJn! 
In baza celor de mai sus. cerem 

indepărtarea dlui Zabb lstvân zis 
Pişla Şpermantet din comisia in
terimară, pentru că el nu mai 
poate sta alături deceila1li membrii 
români - buni români - de a
colo. locul său, in urma faptelor 

~. ~ -meie avea portofelul compiet !:loi 
seara când se culca, şi a doua zi 
dimineaţa era plin de monede a 

cuprinse in clişeul de mai sus, 
nu este in comisia interimară, 
ci în cabinetul judecătorului in
structor. Apelăm la conşfiinta 
şi demnitatea de români a mem
brilor din comisia interimară. ru
gându-i să se debaraseze de 
Zabb IstvHn zis Plşla Şperţmanfet. 

Rada Baltag 

Nin~e 'a Sinaia. 
Ninge la Sinaia, anunţa cores

pondentul unui ziar. 
- Fleac. La Arad a fost un În

gheţ! 
- Cum un îngheţ? 
- Uite aşa. Doamna X şi-a sur· 

prins bărbatul cu servitoarea in 
braţe... şi bărbatul a inghetat de 
frică 1 

Ceva mai slab. 
- D-ta, domnule Nedela nu bei 

de fel apă? 
- Nu, de mai bine de treizeci 

ani n'am băgat o picătură de apă 
in gură. 

- Nu te speli nici odată pe 
dinţi? 

- Ba da. 
- Cu ce? 
- Pentru a-mi clăti gura, am un 

vin ceva mai slab .•. 

CONCERT. DumlnlCi 21 Iunie, ore 9 
seara, are loC In sala m că a Palatu
lai C.lturaJ, concertul cunO.Cutulul 
tenor NICU RABEGA, deJa Opera Ro
mlnădinBucure,U Lap an dr.Cs6nvi. 

o sută leI. 
Piciul intrerupe pe bunică: 
- Şi încornoratul de bărbatu

să:.l nu bănuia nimic? 

Să nu le-e s',,'ce ... 
Judecătorul. Eşti căsătorit de o 

săptămână şi iti baţi nevasta. Cinci
sprezece zile de inchisoare 1 

Prevenitul. - Domnule judecător, 
e mult. Nu ne stricatilunade miere! 

Vâ"s'a 
Sunt mulţi copii cari au o aver

siune faţă de vârstă. Toată lumea 
îi întreabă de vârsta lor. E o în
trebare clasică împreună cu cea
laltă intrebare tot atât de clasică 
I,cum te cheamă". 

Dar în afară de faptul că toată 
lumea ii întreabă, mai e o greutate. 
Vârsta se schimbă şi ei nu pot tine 
minte schimbările ce survin. Şi mai 
este o a treia greutate. Dar mai 
bine ascultati ce·a pătit Toto, fiul 
unei cunoscute cucoane t.tinere". 

Un prieten ii pune lui Toto in
trebarea clasică: 

- Câti ani ai? 
Toto face o mutră plictisită şi 

răspunde: 
- Nu ştiu nici eu. Când m'am 

născut mama mea a avut 26 de 
ani. Acum are 24! •.• 

Scrie 
O fetită de zece ani zice unei 

rude care venise liiă·i vadă mama: 
- Nu face sgomot, rnătuşicăLe

nutat mama a născut eri un copilaş. 
- Dar~ fetiţa mătuşichi, mi se 

pare că tatăl tău e plecat de doi 
ani în străinătate l' 

- O 1 asta n'are nici o . !mpor
tanţă. răspunse fetita, ne scrie în 
fiecare lună. 

. 
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Vinga 
Bulgărllel care se pllmbă a o 
depărtare de km. de Vlnga ... 
apr.; I'I\ănă,tul" ... 

In fânul de cltrând cosit .• 
Ţi-ai ridicat rachita, 
Te-ai aşezat. Şi, ce·f păcat? 
Păcat era de ai fi scăpat. 

Celei (. e mal sus, ,Itu uror i~ 
Tora .. BRAVO 1" le consacră .. 
rindurI. 

DaLă ',BR.AVO, prin câteva rânduri "a
[vizează 

Şi cu săgeţile ce aruncă vă şi sânge/rază, 
La o parte cu gândll~ că sunteţi flUmai v.?i 

[iignili 
Doar ... caţi IUJ sunt in lilme schilozi şi 

{oropsiţi. 

PRA DIA VOI.O 

Gurohon' 
- Pe Caraba No. 1, ăI de face 

pe inginerul la • Mica", mai zilele 
trecute l-a lăsat nevasta. Cuprins de 
spaimă bietul bărbăţel dă fuga l.:ţ 
fratesău1 Cara ba No. 2 zis Cara
bescu. care-şi mai zice şi... agent 
secret de poiiţie şi hai pe urmele 
fucoanei. Ajunşi la poarta scumpei 
umătate în capul nopţii, incepe cu 
rugămintele: "mămică SCllnl pă, dragă, 
scumpa mea, vino acasă, căci con
trar, mă arunc În fânlână, prefăcân
du-se că se repede la fâ.1tână. Ne
vasta, cu sânge rece îi zice fratelui 
său: "să vezi, să nu cumva facă 
prostia asta, ca. atunci. de unde vom 
mai... bea noi apă!" 

Covăsin,i 
Primăria Covăsint. a tăiat un taur. 

clasificat de autorităţile competinte, 
ca neapt. Executorul sărmanului "Mo
jar" a fost ilustrul şi curajosul în
văţător, care l-a ucis ca prin mi
nune ('.U 4 (patru) focuri de cara
binA! Să nu se mire cititorii de suc
cesul extraordinar al acestui "Ta· 
reador" român, fiindcă ne-a garan
tat :verbal că a fost primul ţintaş 
pe regiment. 

Se zice că 1.a omorit din pro
funde sentimente... didactice Dt 
Inv. a constatat(?) că principala 
cauză a stagnării culturale, - ba 
şi mai mult - a regresului cultu
ral este... taurul comunal "Mojar" 
care, bazat fiind pe teoria selecţiei 
a lui Darwin, şi fiind în dreptul lui 
biologic, avea şi el unele ambitii de 
aşi da contribuţia în economia na-· 
tională, prin înmulţumirea patru
pezilor in comună, După Dsa, patru
pezii, sporesc întunerecul şi analfa~ 
betismul in comună. Mare şi pro
fUl,dă eroare ar comite ineditul pe
dagog, de s'ar generalize extermi
narea bărbătuşi1or. Te ferească Dzeu 
de furia vacilor! .• 

Şepreuş. "y 

In comuna noastră nu de mult, 
au avut Joc alegevile consiliului pa
rohial şi al epitropului. Alegerea n'a 
fost numai o ceartă in Sf. Biserică, 
ci mai rău ca la crâşmă. Motivul 
pentru care s'au certat a fost că 
mulţi dintre credincioşi şi dintre cei 
proaspăt cununati Ia Sf. Biserică. 
nu au fost trecuti pe listele de ale· 
gători, Toată lumea se intreabă: 
Cum se tolerează astefel de lucruri 
şi până când 1 

... Par'că sunteţi la Nădlac, pentru
că numai acolo alege Popa Nicolaie 
in comitet pe cine el vrea şi trece 
pe liste pe cine-i convine f 

Fotograf 

Alex. Szab6 
Arad. Str. Brătianu No. 2 .. 4 in 
curte. Execută fotografii frumoase 
şi enin. -' Ser v i ci u p rom p t. 

Bravo: 
-------------------------------------------------------------------,--------~ 

D'ela "Electrica g. A. R." 
la ~,Villanvtelep R .. T.''" 

Comentarii dup'ă adunarea generală 
In sfâcşitt Adunarea generală a - "nereguli,\ dt:ce nu s'a allunţat 

intreprinderii "Electrica S. A R-" parchetul? Cine avea interesul ca 
din Nădlac, condusă de români. dar nl1e-regulile" să se aranjeze in ..• fa
cu funcţiile mal importante ocupate mUie, şi de ce? Credem - apoi -
de streini, a avut loc. Am aşteptat că nu noi suntem vinovaţi că dom
ca imediat după terminarea lucrari- nul În chestiune şi-a investit aproape 
lor să ni·se ră5cpundă întrebărilor, toată averea rn afaceri. cari lucrează 
mai ales că aveam promisiunea [)lor cu deflCit, nici pentru faptul ca până 
Dr. Alexandru Fântânariu advocat acum Harsany este menţinut În ca
şi a regretatului protopop Craznic, lHate de conlabil,cll leafi fixă de 
preşedintele consiliului de adminis- 200!J Lei lunar, plu.;; spt:se de de
traţie. Până azi însă, nu am primit plasare la NiidiJC, in timp ce Sunt 
nimic. Bănuim cauza tăcerii, dar nu nLlmai in NădJac, a:âţia absolvenţi 
putem inţelege de ce conducerea de comert, şomeri, Ce zice la 
adoptă politica... struţului. Nu e asta domnul in chestie? Tot va mai 
demn pentru nimeni ca să promită ţine şi pe mai departe pe Harsany? 
ceva si mai apoi, să nu îndeplinească, Adecă. de ce nu l-ar ţine, dacă are 
asta mai cu seamă că nu pentru in birou functionari, numai streini 
noi personal ţinem să avem răspu- (fapt despre care vom reveni în 
sul, ci pentru opinia publică nădlă- curând) .. 
cană. Nu ne indoim că pe săptă- Domnul cu morala şi cu româ
mână viitoare vom avea răspunsul nismul s'o rase mai moale. pentrucă 
promis. pentru a spulbera toate cele suntem dintre puţinii cari ştim că 
ce se vorbesc pe seama conducerii În familie vorbeşte de predilectie 
actuale. limba lui, .. Arpad, că are rubedinii 

Până atunci, vom face o' mică unguri şi că este văzut mai des in 
dare de seamă despre ... şedinţa adu- societatea streinilor, în deosebi a 
nării generale, unde s'a discutat şi... jidanilor şi incă multe altele În le
chestiunea "Bravo '''. E bine să se ştie gătură cu purtarea lui _românească ". 
că, aproape toate cele scrise de noi au Asta numai pentru ca să se ştie r 
fost gre:;:it interpretate. sau au fost Uită insă, acest domn că1 dacă se 
luate ca pure ... calomnii Ia adresa 1ine "mare român n (cuvântul ela ... 
conducerii. Altcum nu ne putem ex- modă!) trebuie să recunoşti că in 
plica faptul care a determinat România şi mai ales in intrcprin
pe unul dintre conducătorii so- derile româneşti (cum fi place si 
cietătii să afirme, că: ... "Nu pot uzinei de aici să-şi zică) românii 
da afară dela intreprindere pe Drasz- au întâietatea. De ce nu se aplică 
tyl, p.entrucă. el este acela care a atunci, acest criteriu de alegere? 
descoperit "nereglIIH~~' Comi~e '"Je~ ~ ~l.:r-1!lRoi-~!.aUnir.e.-credem că 
vechea conducere!" şi că... "Toată e timpul! Altfel, vă dăm sfatul ur
averea aproape, mi-am investit-o în mâtor: Schimbaţi firma de • Elec
uzină şi totuş se lucrează cu defi- trica S. A. Română'" in .. Villany
cit 1", Alt domn, tot din conducere, telep R. T. 1<. Aceasta, pentru a şti 
probabil fiind foarte nervos - căci şi nădlăcanii cu cine au de lucru! 
altcum nu ne putem explica - a Dar, n'am termiOl-'lt! 
zis că: "Nu primeşte lecţii de mo- e =- - --
rală şi de românism dela niste ne- Francisc Kovâcs 
preglWţi!" (adecă dela noi, N. R.)". 
Frumos, nu 1 ... 

Acum să vedem cam ce ar fi ade
vărat din toate cele spuse de aceşti 
domnii. In primul rând. noi nu am 
cerut ca Drasztyl să fie dat afară 
definitiv dela intreprindere, ci numai 
din birou. Aceasta o cerem şi astăzi. 
Apoi, dacă s'au descoperit oarecari 

Ate:ier de reparaţii de motoare, au
tomobile şi trăsw·ă. Stru ngari de ci. 
lindru Căliie speci;d,l Sudură auto
genă. Mare depozit de tr&suri gata. 
~:( cut ?rice comandă. Repar !răsuri uzate 
ŞI le şchtmb cu trăsuri noi. LustruiTî • D(Jco~. 
Pregă tirii de caroserii T'iteli er ci e tapiterie. 

[~eparatic specială el radiaoardor. . 
Arad, Strada Mă.raşeşti No. 5. 
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I 

Mâncali la . Arad lai 
restaurantul gării I 

Zilnic ciorbe şi lot felul de mâncări ~ 

româneşti. Grătar special: mititei, I 
fleici. muşchiuleţ. antricoate. etc. 

Vinuri alese din pivniţele cele mai re-

numite. Pelin de Drăgăşarti. Preţuri mici 

Condus de 

Ilie Mohor _
__ .rll.R::a-._Illl!ilIII'J ... lilIilllliliJI-__ IiI-eMlBliWlD_-__ 3 "'- -

Hălmagiu. 

- Duduia X, profesoară la 
grădi niţa de copii, este cerlatâ 
Un băiat, pentrucă n'a salut, 
Despre ea se mai spun~, că . Pe; 
horă, a ieşit din joc, spunânu' 
ea . wnt~ danse~ză n.umai cu .' Ip 
ton" ş~ cu hmghen, pardon, i ~ 
neti ... Măi, măi I 

- Despre duduia dela .Pă 
bttclucaş" am auzlt că se laudj' 
la toamnă - de bucurie că·ia~1 
nit ibovnicul - va face .US· 
invitând oe toată Jumea. Crede 
ar face bine dacă ar precize an . 
care toamnă, nu pentru alta" 
pentrucă toamne sunt multe, m ' 

MED. UNIV. 

Dr. Mihail Tăma~' 
Specialist in boli de gură şi d It, 
tistică, medic al amblJlatoruluid . 
tar dela spitall11 de Stat din A. __________ • ___________ ~t 

Paradoxe. 
Când viu acasă târziu o g' 

pe nevastă-mea acră (ai mI 
destul de greu). ~I 

Când viu - din greştaiă -~: 
vreme, o găsesc cu un amant '.~ 
dŢept e mai dispusă, ddr tot ~~ 
vine greu)... DaI 

BăI batul care nu-şi înşeal2 , 
v3sta, e nervos. brutal, dett:sli 
sătoria. 

Bărbatul care şl-o înşeală în~ 
mul an, o găseşte pe nevastă-~ Ci 
mai bine dintre toate. . 

Bărbatul care o înşeală du '.jÎII 

de zile ... sfârşeşie prin a o ~ 
.----= .. ,.J~ : ,---~ '---1L~ 

A. bau' Şl apa... ~Il} 
Ionescu are nasul roşu ca fi 

lăgică coaptă. ' 
-Drace! îi zice Niculescu. oa 

că nu din cauza apei bătlte 
înroşit nasul. ac 

- flreşte că nu t.. şi totu; . 
an întreg n'am băut decât I Mil 

- Un an intreg? Imposibi, 
- Ba de loc. fi fost pe 

mea când sugeam la ţâţă. 

Fete mati 
Vorbind ]a un banchet des 

zi şti, d. Ion MihaIache a spus 
- • Ei nu sunt altceva decât U j 

teleleici ale satelor. cari du fi 
şi~au trăit viaţa pe lângă gal , 
şanţuri, ia. Ja bătrâneţe calea" 'J 

ricii şi vor să facă fetelor mo -
.. .Iată că dnii dr. Lupa şi. " 

Potârcă au devenit... fete mari: . 
.j 

La şcoală. 

Lilly, o fetiţă mică, răspun 
şcoală. Dă dovadă de o inte' 'aş, 
sclipitoare. 

- Ştii ce e vânlul? 
- Da, răspunde LilIy. RăI 
~ Şi ştii dece se mişcă v· . 
LilIy se gândeşte puţm şi ră5, V

f 
[ 

- Vântul este aerul carf re e 
întârziere. Şi atunci el fuge ~at 
recâştige timpul pierdut I --Abona,i "Brovo! -_________ I.~SCI 
r-________ -r.

ebu 
Izvorul cel mai eftin de cum~ !leel 

Cult de text/le ~ Il 

1. B. N EU M A ~ S'J 
Mare asortiment de stofă, ~j' b 
suri, pânzături şi măru nţişuri liaa~e 
Piaţa A. Iancu. Colţ cu cinema" ~ei ~ 

. t" OSi ---------

1 
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IV • tagme"t de şed~ntă '" 
- parlamentara 

_ Du/lwilor! In fRro noastra e o stare 
u {anormală: 

ite pantawm; cămaşa de o POlti, eşti Şif 
nu lde Şcoală; 
.: p(lÎ, dacă ştii ~ă urii şi să'njuri cu fren~ie 

, ! . ajuilS celebritate, bun pmtm Acadenue ... 

mâncări mai I 
B u cur e şti, 

Arad t Piaţa A. Iancu 10. Proprietar: Traian Cristea 

Vin minişan. 10 Lei kgr., 1 păhar de bere 5 Lei, 

efti~: Restaurantul 
A.i auzit că .•. 

.. .Ia Şiria este vacant un post de 
chelner la restaurantul Central,fiindcă 
,acttlalui ar vrea, să se pensioneze? 

... La petrecerea aranjată la Pân
cota de InvAtatori, nici un minori
tar nu a luat parte. De ce? Se cred 
încă tot în Ungaria? 

<f{IlD-o ... ! 
. _ .Domnule Preşedinte, !'ă rog opriti 

ldi {individul. 
·ia uddi IW putem permite Sti ne 'njure-flci 
IS . {partidlll ... ~ 
le ,DORmI/le, n'aveţi cuvâlltul f· 
an. ...Cum vă spun, dar Idio/i... 
ta. ,T 0-0 i La pae .•. ! 
m - «Tu n'ai mamă? 

- cjos bandiţii 1> 
- Jos CU Izolil ! ...•. 

. ştia au luat prostia şi-an fâCllr P" /lct de 
/plogram; 

act«l vor, puterea, să li se dea de Izaram. 
" d! şapte ore-aicea, de le-am infruntat 
ld [prostia 
A. ; am. vrut să ştiu) arlU me, câţi proşti sunt 

[În România. 
<Dturtor ... >. 

Portrete 

Un critic al iubirii: Ninon de Lenclos 
.''fi'l.. Rrn l'ecifil scri-

."Y~·i:~",~ sOl'i1e ilustrei Ni-
i .\', " '.- 'l.(.~ .~,",'"r_ """",} d I , 

:'C,.<:- ·t'i~·~;f~/H . "non e IJenCJ06. 
', .. c.;.t'\.~';,?f' ee femeie infeli-.'\.I:r,. p'" c)' . .., .. 

~~\:rI~ji"i gen/a I .Cunoşfer: 
tI ~. oa menll de ml-
\i nune şi pă/rulI-

........ ~ - aea până În cele 
moi adânc; eute ale sullr?lului laI'. 

Rpl'oape nlC; p51hanalizo nu-i 
el'a sfl'ăină. Povestea vietei ei, e 
cunoscufă din nenumărate romane. 
nuvele, piese şi chial' ftlme. DaI' 
nu fl'ebue să confulldăm viola ma
fiei seducătoal'e eu ideile din (ăp
şOl'ul ei fl'lJmos. Ninon de Lene/os 

mei/al' ca să Înlăful'e capifulal'ea. 
s'o facă mai pufin l'uşinoosă şi in 
foi caZUl. /Să asigul'e această co
pitulal'e" . 

dii nu e numai marea artistă a iubil'ii, - ,Ban ... ». 

Ninon expel'imenteoză iuhil'ea ca 
un odevăl'al om de şfiinfă COr'e Îşi 
pune În joc pl';,pria-i hin/il. Simp
tomele iubirii, toate, sunt pli. nlru 
ea obieote de studiu pe cal'e le 
pl'lveşfe cu un sUl'âs destul de 
sceptic .Spre O-fi ataşa iubitul nu 
e de oiuns să-I iubeşti cu pasiune. 
7'rebue să-I iubeşti (;U inteligenJă, 
cu rezel'vă. DIn aCi?st punct de 
vedere ~ ducofia iubil'ii e exfrem 
de necesară. In Î:.Jhif'(!. economia 
simfire; constitue poate s;ngul'a 
metafizic,', l'aliona/ă". _ -Ruşine ... /" ci şi cl'iticul şi filosoful acesteI 

- • Mă, iti moi trdeşte mama ?" iubifl;. 
latti-le ilzteligenţa! Şi vâ rog sa luaţi sama . t.o .. cu!!oaşte cO,mi.cul şi fra.gicu,{ 
animalele ce ur/ti au pretmţii de SllS-Pu.şi • IUbIrII. Jnfeleg~ 't' sImte admll'r.h" 

t, -gândiţi-vii,atuncia,cumpotfiailorsllpuşi.' l),~/oal'ea estetIC'! a tutlJr~l' ,sltua
)1 wata asta anodind vrea sti fleconducd Ţara: fll/or, ea al'e eate o maxIma pen

ar m-e de ajuns ruşinea .. ni e de ajuns fl'f! aman/ul fericit sau desamag/t. 

Ninon spune femeilol' adevăl'ul'i 
destul de cl'ude. "Cât poate fine 
iubil'ea cu o femeie COl'e e numai 
drdgulă :;i sentimenta/ă?t( Şi aeeM 
odevăl' şi ma; amal': .. Piinta cal'e 
afe cele moi l'e/e păl'efl; despl'e 
h meI_ tJ tof lemeia f" /ocara ... ! ţ)(Jntl'u cel sfofOl'nic şi e'31 neCf'e

.J1arna ... ~. 
,Ii _. Vă rog ,m'ntreul-peţi, Domnilor, pe 

{orator! 
i" a o ploae, deasă ("ade invecti~'a de ... Obor) 

Ci·cii tloi am fost Cli Mta. Poate! Insă 

/cer pardon 
/iiIUttl, vedeţi dumneavoastră, n'au. spinare 
), {de baston. 
l' .tIie{i de·altfel aida : Ăştia au. (] pil'le-dtml. 
~f1 priviţi pe cel de colo. carejace-atâtagură! 

f" J mă lăuda frenetic; azi md'njură cel 
{mai larc. 

, oaU fi de-ajlws bastonul pentru-o-asemenea 
{spinaie? 

act! credeţi, poate, aJtje~ e-o greşelaă ne
I [ertată: 
l' iil.dcii Lupu-şi schimbă păml, dar năravul 

/nici odată ... 
~~ 

,Ipoliondrule •.. ! 
- cHeii Hitler i 

- .Skoda, Skoda..... . 
- ';os Cli l(umba !._ 

'.!os iţarii ! ~ 
- .Sus cămaşa! 

- RObule, ia dă-mi-i iumba !." 

t ' u $t·aude clopo/Ilul sunat de Preşedinţie 
fi" nimerit, desigltr, cel de la Mitropolie. 

~ ,Protestez cu vehemenţă".'" 
- cProtestează ... ! Insă, taci ... ! 

• Nu-ti permit s4 fii obraznic ... 
- .Parcă tII, acum, ce jaci ... P ?~. 

-Când s'o termina aicia, ducem chestia 
{şi 'It" Senat! 

" , • _ .... ti ••• oi' ..... II 

II .. + o... ., ~ .. .. ... ... . • .. ... . 

aşa discursull tine, măruţel, dia/ogat. 

dinc/os, col'e le convinge pâMJ la 
ul'mă. că iubil'ea nu e numai o 
chestie de inimă, adicd de simtiri?, 
ci şi de cugetal'e. o opel'ă oe arfă 
core tine În cele mai mic; amă
nunte. de uointa core o consfrueşfe 
şi-i dă lipol'ul. "Numai Însuşil'ife 
spil'ifufui pot umplea golul unei 
paJijunlsallli!ăcur8 •. spune ea Întp'un 
loc, şi sunl singurul miiloa a/ le-

Lectul'a !Scflisol';Jol' Ninonei de 
bene/os foloseşte nu numai eUl'fe
zene/ol' daI' şi femei/al' de inimă, 
ceci mO:"el1 curtezană a fost 1n 
pl'lmul rând femeie! 

D'Ara!!on 

Cetiţi ,-,Bravo 1.", . 
.... u. ........ a. .............. aa..................... &li 

Primăria municipiului Arad 

Publicaţiune 
Se aduce ]a c.unoştinta celor 

măria Municipiului Arad, -
interesati, că 

în ziua de 7 Iulie 1936, ora 11 a. m. 

Pri-

va tin~ în biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, 
licitatiune publică cu oferte închise şi sigilate, pentru 
procurarea a j 

20 (douăzeci) buc. cauciucuri anvelope de Înaltă pre~ 
siune tip JOx5 " HD. 

15 (cincisprezece) cauciucuri anvelope de joaSă pre
siune tip 750x20. 

... Clubui SportiV din Şumand 
cu ocazia matchuIui cu Şiria a in
casat atâtea goluri incât nu mai 
aveau unde le pune? 

... Domnişoara din Pâncota care 
era logodită cu un advocat a stricat 
logodna? Am vrea să ştim de ce il 
Care este motivul? 

... Lit petrecerea din Cermeiu, s'a 
dansat numai căzăceasca fiindcă 
unei dudui ii plăcea foarte mult 
acest dans? 

A. fos' Ia JimboUa 
Recenta noastră achiziţie d. E

mil CheibOSUţ a fost la Jimbolia, 
de unde - nu ştim din a cui 
imprudeţă sţa întors la flrad, 

Cineva întreabă pe amicul no
stru Mitică Bârfescu: 

- Mă, ce-o fi căutat ăsta la 
Jimbolia ?_ 

- Desigur, - teplică răutăcios 
Mitică - o fj fost în preludiul 
voiaj ului de nuntă. Vrea omul să 
îşi vadă viitorul... domiciliul forţat. 

(Se ştie că la Jimbolia e o casă 
de ... sănătate mintală). 

Emil Chelbosu 
f'imÎCul nostru Emil Chelbosn 

- posesorul celei mai perfecte 
chelii din I1rdeal _. era la masă 
cu mai mulţi prieteni. 

Unul dintre ei, cere două ouă 
la pahar. 

Intervine un altul: 
- Bine măI, tu nu vrei să dor1ni 

la noaDte? 
- Cum vine asta, întrebă mof

tuz Emil Che1bosu? 
Păi, tu nu şti că ouăle în

viorează virilîtatea? 
- Nu-i adevărat replică Emil 

Chelbosu_ Eu de vreo cinci ani 
mănânc în fiecare zi câte două 
perechi de ouă, dar in zadar! Ni
mic nu se 'ntâmpiă! 

Ne aude caiul. 
Pe stradă, mai alaltăeri, o fată 

întâlneşte pe o prietenă de pension 
care se intorcea din voiajul de nun
tă, petrecut în străinătate. 

Ele se opresc lângă o trăsurică 
c'un caJ şi incep să-şi pună reci
proc diverse intrebări. 

- Ce bine imi pare că te-am 
intâlnit! 

....:. Ce mai face bărbatul tău? 
Dar ceiace o interesa mai mult 

, pe neştiutoarea fată era altceva. 
R. RUNCU 

6 (şase) buc. cauciucuri anvelore de joaSă presiune 
tip 6S0x20. 

10 (zece) buc. camere tip 30xS. 
I ăbdare 8 (opt)" " " 750x20.· 

. - Povesteşte-mi cum ai petrecut 
. In călătorie ... 

r Un tip s'a prezentat cabinetului 4 (patru) " ". .. 650x20. 
prefecturii judeiului. D. Hădean. la Licitatiunea se va tine În conformitate cu Art. 88-
luat in primire: 11 O din leO'ea contabilitătii publice şi potrivit normelor 
i - Ce aoriti, d-vs? & 

~ - Aşi vrea să fiu decorat... de licitatii în vigoare_ 
- Cari sunt titlurile dvs? Qfertantii cari vor participa la licitatiunc vor depune 
- Sunt cititor. Citesc pe d. Po~ odată cu oferta (care se va înainta în dublu exemplar) 

~SCu-Negură, ceia ce constitue. 
rebue să recunoaşteţi, o' răbdare şi O garantie provizorie de 5 % din valoarea ofertei în 
~ceplionaIă!... numerar ori efecte garantate de Stat, iar oferta se va 
, " i %! face numai in baza caetului de sarcini, care poate fi 

S'AU PIERDut pantalonaşi albi. văzut în camera Nr. 59 a primăriei, în orele de serviciu. 
~. băie1aş, intre Piata Ştefan cel Arad la 13 Iunie 1936.' . 
) are :- Directiunea <;fr. şi Calea' Primăria Municipiului Arad 
~adnel. Aducătorul pnmeşte recom-
~ensa Calea Radnei 50 Arad. . N r. 17.602-1936 

. - Da ... am fost Ia Paris. 
- Mai bine spune dela inceput. 

Unde ai petrecut noaptea nuntii? 
Şi tânăra fată roşeşte putin. 
Tânăra doamnă începe confiden

tele! 
- Noaptea nuntii 1 Eram cu băr& 

balul meu, la ora cinci după masă ... 
Şi confidenţele continuă pe un 

ton coborit, cu toate amănuntele. 
Deodată calul care stătea liniştit 

şi, după toate probabilit~tile .asculta 
discutiile, incepu să mamfeste sem
nele unei oarecari emoţiuni. 

Atunci tânăra fată roşeşte. trage 
'prietena la o parte şi-i şopteşte la 
ureche: 

- Să plecăm de aci. Ne aude 
,calul I 

I 
I 
t 
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o lămurire: pentru Galerie • •• 

• 
ŞI ••• altii d. AI. Popescu-Negură 

Incep aceas1ă lămurire, afirmând 
că o fac fără nici un resentiment 
faţă de d. AI. Popescu-Negură. O 
fac însă, deoarece m'am convins că 
bunătatea este considerată ca pros
tie, iar nepunerea la punct, o la
şitate. 

Să incep Gar. 
Cauza Care m'a determinat să dau 

această Iăm'ilir~, o formează o no
tiţă apărută î11 ziarul .. Dim:neaţa" 
oe Marţi, ~!lb semnăttlJa dlUl N. 
Pvpescu-Negură. Asupra acestei no
tite, voiu rev, ni mai jos, iar i entru 
a fi îr:ţeleasă, voiu ace un mic "is
toricA asupra "conf ictulm" dintre 
d. Al. Popescu-Negtll ă şi semnata
rul acestor şi re. 

Inceputul 
Inceplltu .. conflictului" a fost pri

Jej:JL de o corespondentă a dlui Al. 
Popescu-Negură, pu:' i, ati! în .. Di
mineaţa·, În care a afirmat că "Aso
ciaţia ziariştilor şi publicişti lor ro
mâni din Arad", este ... ,.0 asoci
atie mai mult poUtici decât pro· 
lestonaIA ... " 

Ca răspuns la această afirmntie 
gratuită, unul din initiatorii şi lup
tătorii pentru înfiinţarea "Asociaţiei" 
şi colaborator al nostru, l-a Tt pezit 
in aceste coloane, aşa cum merita. 
La câteva zile după aceasta, d. AL 
Popescu-Negură, în âlnindu-rnă În 
gară, m'a apestrofat, foarte scanda
lizat pentru cele apărute în "Bravo!
spunându-mi să nu-i mai dau H bună 
ziua". că nu-mi mai răspunde la 
salut şi nu mai vrea să stea cu mine 
de vorbă. Am spus bine şi a"ll p!e~ 
cat, fără să mă sinchisesc de supă
rarea dsale. 

Câteva zile după aceia, fiind con
firmat În postul de corespondent 
pentru Arad al ziarului "Universul" 
d, prot. Dabiciu, corespondentul zia~ 
rului "Curentul U

, în cursul unei dis
cuţii, mi-a spus că ar fi bine să se 
facă o împăcare între mine şi d. Al. 
Popescu-Negură. D. Dabiciu, motiva 
foarte just această propunere a dsale 
spunând: 

- "Suntem trei corespondenţi şi 
cu ocazia diferitelor evenimente, este 
fatal să ne întâlnim la aceiaşi masă. 
Ori dacă voi nu vorbiţi, situaţia este 
extrem de penibilă, nu numai pen
tru noi, dar şi pentru cei din jurul 
nostru·. 

Am acceptat propunerea dlui Da
biciu, iar ca urmare, am oprit 
publicarea in "Bravo lH a u
nui nou atac cont..,a d .. lul 
Al. Popescu Negură. Ba mai 
mult, bunăvoinţa mea faţă 
de acest domn, a mers atât 
de departe, IncAt am con
simţit chiar sl...I... servesc 
cu material pentru cores
pondentll 

Totul părea că re intră in normal, 
mai cu seamă că Duminică seara, 
in gară. d. AI. Popescu Negură ..• 
mi-a adresat câteva cuvinte. 

Rrad nu s'a inll'eprins nimic con~ 
/l'a zÎol'elol' nOG611'e. IspflavG lun,,· 
fional'uJui GIURGIU dela Ca nsis tOl', 

de a arde un smgul' exempJo{l din 
• Dimineata", in/entionând prin a 4 

oe05to O manifesta fie ostilă ziare
lor noastre, nu merită nici un Iei 
de ofentie, cu atât mai mult că a 
Il'ecut neohservată de nimeni. 

.. Inlol'ma{io opăl'u/ă În ziarul 
"Univel'eul'" este cu det5ăvâl'şire 
10lsă, ea fiind trimisă de noul 00-

1'8SnOndent- gOl'disful fY/ic/ea Ru
gustin - cal'e ş;·o o/eril serviciile 
ziarului .. Dimineata" În urmă cu 
dom ani, 

.. Ziof'ele noos/I'e 6e hucl.f'() de 
mari simpatii În toate cercurile 
s61'ioase din localitate". 

Semnat: AI. Popescu-Negură 
Prin această notiţă, d. AI. Po

pescu-Negură, a încercat să des
mintească informaţia dată de mine 
şi apărută in "Univnsul- din 13 
Iunie, în care spuneam, că lu "Cru
cea Martirilor- s'au ars foi din zia
rele "Dimineata" şi "Adevărul-. 

Ori. eu~ inainte de a trimite 
acea Informatie, - să şti dle 
Negură - am verificat-o. Am 
,Uut cine le-a ars, câte exem" 
plare s'au ars şi de unde le-au 
avut. De aceia, nici n'am trimis 
inlormatia a doua zi după ce 
s'a consumat faptul, ci a treia 
zi, când "Itiam totul. 

Adel'ărlll este că d, Vi,rel Oiurgiu, a 
luat culloştinţă de arderea .Dim;'uţii~ la 
Alad, dÎll chiar desminţirei lai Popescu zis 
Nl!gllro.' 

II. Afirmă acest Popescu zis Nl!gură, că 
actua/ul corl!spondent al "U nivl!rSlllui. gar
distlll Allgustin Mic/ea şi-or fi oferil ser
viciile -Dimineţii. şi ar jl" fost rifllud! 

Asupra acestei prostii pe carI! numai fflfZ' 

Ieria cenuşie de proastă mlitate a acestei 
creaturi o poate illventa, imi permit să in
sist /Ilai mutt, ea privindu·mă direct. 

Intiii fie toate nil sunt eu t'orespondenflll 
ziarului ~ Unil'ersul. la Arad. (Incă o do
vadă despre buna infonnaţie de care dis
pune indil'idlll Popescu zis Negură, 

A doua oară nu sunt .gardist" această 

calitate neputâlldus-se da !,imăll/ti, deoa
"('ce flll există ogardişti. deciit in imagi
naţia bolnGvă a spllrmtflor callalii şi a 
lilzgăilor lor, îll rândul cărora est~ şi Po
pescu zis Nrgllră! 

A treia oară nil mi-am ofnit serviciile 
acum doi alti -Dimineţii. şi, prin UmUlrf', 

n'am lost rtjuzat! 
De unde a Seos acest ilustm imbecil a

ceastii e/lormitate, nil-mi pot da cu soco
teaw! 

De sigur cii 'Il faţa ordinului categoric 
primit din partea spurcatdor cana/il: de-a 
idl!lltijica pe i"iţia/odi arderii şi noi da pe 
mâ/la Parchcfului, stJ;Jendiatul tuturor pre· 
fecţiior de Arad, a illtrat ill derută, şi. Jzd
scoceşte mil/cÎiUli, pmtmm să iasă cu. faţa 
curaki. 

Il averliuz insii, din aceste coloane că 

lupta di'ltre noi dOl~ de-abia a 'flCCPllt! 

Alt ceva... "Chesfia" de Merc .. r; 
Prin cele de mai sus, notita dlui Pentru notiţa publicată de d. AI. 

A1. Popescu-Negură, este dărămată Popescu.Negură, .. Dimineata" şi-a 
În ce priveşte inexactitatea faptului 
şi falsitatea informaţiei transmisă primit răsplata Mercuri dimineata, 
de mine. când a fost arsă iarăş şi acum pa-

chetul întreg. 
Dar mal este ceva, care do- Eu am aflat de ardere in biroul 

vedeşte posibilitatea de infor" de ziare .. LObi" când, d. AI. Po
mare a diui AI. Popescu-NegurA. pescu Negură, m'a acuzat că eu aş 
Dsa afirmA că noul corespon· fi regisat arderea. Tot atunci, d-sa 
dent al ,.Universului" este •• - mi-a mai spust pe cuvânt âe onoare, 
.gardistul Mlclea Augustin" f Şi că cele apărute în "Dimineaţa" sub 
tn cazul acesta. mă tntreb: ce semnătura d-sale, n'au fost trimise 
poate ,ti, ce inlormat1uni din spre publicare, ci ca un raport con
Arad poate avea d. AI. Popescu· fidential către direcţia ziarelor. Cred 
Negură. dacă nu-mi şUe nici şi am fost şi elol de părerea aceasta. 
numele. deşi sunt din 1929 tn Insă chiar aşa, d. :m. Popescu Ne
Arad. am lucrat cu dsa la .. Ara· gură nu trebuia să afirme neade~ 
dul" şi de peste trei ani redac- văruri despre "colegii" săi. Dar 
tez acest .,Bravo"? asta nu mă miră, pentru că d-sa, 

In ce-l priveşte pe d. Augustin intotdeauna a fost În bună priete
Miclea, dsa a publicat În "Ecoul'. nie cu intriga şi însinuarea... pe 
următorul răspuns pentru d. Al. cari le-a utilizat până acum cu 
Popescu-Negură: succes, dar acum j s'a înfundat. 

/lustrul poet necunoscut şi gazetarul cu 
anemice resurse inteucluak care este Popr~ Speclacolul diri.' gară. 
seu-Negură - sluga pleC4tă a spllrmfefor 
canalii gaUtiene din palatul • Adivorullli< Altfel nici nu-mi pot exp ica ati· 
_ in no. de eri (l monitorului rornunM tudinea dlui AI. Popescu zis Ne
~Dirninf!tlţa. Încearcă să desmintă arderta gură, avută !Vlercuri după masă în 
_ III Arad - a porciiriilor rore-l salari- guri. Când m'a văzut în restaurant 
uază! . Ja o masă unde-mi făceam corec-
Şi mrniie d(Jui! infamil caii eVidtn#azli turile corespondentei. mi-a zis: 

) 

)7",-,L.:,,;'1:-

d. Dr. Romulus CoţlOlu 

P' egedinfe/e comisiei Interili' 
a municipiu/ui Rl'ad, care, desi: 
nu mai folel'a alătur; de d6a' 
Zahh Pişto-şpermonfef, 
chitante dela unguri . .. ------.---.1, V 
retinut următoarele cuvinte spu~ 'ai 
d. Al Popescu zis Negură: ist 

- Ei, o să .. mi lac şi Ia 
damblaua! ... 0 să iau ~ b 
xemplaf"e din .. Univers t 
le ard şi .. apoi cer dela uni 
mineaţa". 50.000 lei pe~. C 
asta şi-i primesc! 2, 

Este o lature a dlui NeO'ura hne 
aceasta. ~ a I 

Cine esl ui i 

Dar in definitiv cine este a 
domn? Pe Hmpuri a fost C~ 
pondent la .. Universul" _ Acum 
funcţionar la inspecţia C. F. R 
unde primeste un salar de I 

sau 48uO lei lunar. 
Mai este-~~ores~en.t 1tl 

relor .Dimineata" şi .. Adt'văr' e 
de und_e n:ai ridică lunar s. "ii 
de 4473 Iei. In afară de acea ali 
"'!ai redactează revista "Hota, ij 
dm Arad, unde a recenzal n'Ja 
reu numai scriitori jidani. E'l~ ( 
încă, un fel de conferentiar fie i 
tural al Federaţiei SocielăI: 
Culturale din Arad şi'n aC€~aac 
calitate a tinut recent o cor 
rintă, in care a combătut poli' mii 
de .. dreapta. .. ne 

Iată dar omul! ma 
Am tinut necesar să fac ac: I Ur 

precizări, atât pentru cei . E 
nu~l cunosc, cât şi pentru cei s B 
il cunosc şi au avut relatiun T 
e1. Am făcut-o fără resentim RO 
pentru el. Vocabularul... .. ceIă! feso 
il pt!strez pentru alte ocazii, I 

Simion Mi" rra -----· .. -------< .. "mic 
Cetiţi Bravo'" Ilci~ , , • zave 

----. _______ -tatun 

apare in fiecare SâmbăIă 

lui 
~: 
1-- AI 

p. deplin bll/IO. credinţă ti acestui /fflzetii- - Vezi. nu mai turna gaz peste 
ruş, ce-şi redadează c~respondenfa numai foc .. Eu am relatat În mod obiectiv 

me~ 

Neva! 
nă dl 
-D 
iti d~ 

Cu 1zerute,.ăruri. cele ce s'au petrecut 1... J1b 
1 ă l IS onamen'e: : eai 

Să le ltuIm pe rând: -am r spuns, că eu am re atat 
• O A P pentru oraş.' 150 le'\ lin' r- D 1. In tiesminţirea pe care încearcă să c ca ntotdeauna, 1. 1. opescu-Ne- .. 

Doul feţe dM, PopesctJ zis Negură, reClllZOQştecă s'ar gură a plecat. Apoi a inceput o pentru judeţ: 120 lei an' - li 
Cu aceasta credeam chestia lichi- fi ars UIZ sbzgur exemp/(lr din .Dimineaţa. discutie vehementă cu d. dr No- pentru instituţii şi intrepr rastră, 

dată. de către d. Viorel Giurgiu, fimcţio!zar /41 veanu, asupra arderii ziarului "Di- deri, J 000 lei anual. ~tr~j 
Dar Marti, spre surprinderea mea Consisior. mineata". N'am ascultat totul. Am Abonamentele inle 

in ziarul "Diminiaţa" apare urmă- se plătesc tnai"! n a~, 
toarea notiţă: Măcelăria Ţisca Adam pAraaud'1 iSatrnadNao,CtOtl., Director: Mia 

"Rl'od. 14. - Citind .. Universul" SIMION MICLEA ~ind 

I~n~ o/~Jol=u! .. Dnimosjnt..~u",'i"lJăor"olmi nUOn6J~aul'~ vinde in mic şi mare, carne de vită, vitel, porc, miel, cu cele mai Redacţia şi administratlJ~ta.CI 
" y ,- ., ... r- reduse preţuri. Onor. public e rugat să cumpere cu toată increderea '" 

măloal'ele; numai dela măcelăria mea I A.rad. s'rada Alexandri No. - p~ 
__ .:~:o~p~f.~u~/~e~S~/e~o~b~s~o~/u~f~in~e~~o~c:~~!h~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J.~==::~==~::::~~~~puns 
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