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Prokopovics a tras bine cu 
orul in urma sa 1 - ne spunea 
eva in mijlocul uoei discuţii 
pra ultimelor evenim~nte din 

1 nostru, Şi avea dreptate! 
kopovics la Administraţia Fi· 
'ara a dijmuit banii statului, 

.:!iat după el a urmat Kovacs 
titlurile de imprumut ale pre~ 
urii, acum, excrocheriile 

de soţii Csermak, apoi 
racţiunile unui funcţionar 
pendat - dela judecatoria 

, ti, şi - apoi - iaraş sustrac
nea de lGO.OOO lei a altui 

, cţionar - acesta arestat -
,. dela judecatoria mixta din 

alltate . . , r raude şi excroche· 
. '" . . Marturisim ca pentru 
. ad e prea mu]t. Poate abia s'a 

plinit o jumătate de an dela 
ele comise Prokopovics şi 

e am ajuns ?Acolo, că dep
unul din primele locuri in 

dul oraşelor in cari s'au comis 
eguli financiare în dauna 
ului şi a particularilor, 
'nde şi care e cauza acestor 

i? ' 

uminaţi situaţia materială 
lor ce le. au comis, Toti oameni 
posibilităţi materiale reduse, 

~ cu ambiţii mari, Fiecare voia 
,trăiască pe picior mare, sa 

ânce bine, să. se'mbrace ele
t, să aibe mobile scumpe, etc. 

. toate aceste nu le puteau 
din salarul lor, care abia şi 
le asigura strictul necesar 

. i vieţi modeste. Şi cu toate 
tel:, , . 
odestia, posibilităţile lor de 

. aşa reduse cum au fost, ve, 
in contact cu acei cari îşi 

au permite orice lux, n'au 
( t rezista tentaţiei de a trăi 
'bine. de a parea mai mult 
't erau şi . .. s'au atin.. de 
ul altora cu st)eranţa lwbuna 
nu vor fi descoperiti - .C,l 

',alţii, - şi.or fi zis . . . 
cum, descoperiţi, ce s'au f.irut? 
kopovic!O e mort - mort df.· 
ria·i mâoii - Kovics rătăceşte 
lume, soţii Cst:'rrnak in arest 

'entiv, unul din funcţionari 
câtoriei suspend •• t, iar celălalt 
rest prevemiv . , , 
u schimbat, .:um se zia", cin 
pe ruşine 1 ••. 
merita OAT'e? . .. Nu era 

. hine ca fiecare să se'otindă 
cât li permitea plapoma? 

CAP SAU PICIOARE? .. 
- CONSIDERAŢIUNI A .. SPORTIVE.-

Nu trebue să mai accentuăm po~ 
l)ularilafe6 de care se bucură fui· 
bolul L'l rândurile tuturor claselor 
socil;le. Popularitatea acesta este 

I cunoscu!ă de foii şi 8sta ~)'pUcli in 
de-!ljuns scenele pe cari le po· 
vestim mai jos . 

Să lăsam deoparle part€a hazlie 
a Illcru.ui şi so stăm nitel serios de 
vo~ bă. Spotlul În general e sprijin't 
de iootii iumea pentru <'ii regeoea. 
reazi!i şi desvollă f.l.icuf IineretuJui. 
futbolul in special. e sprijinit pen
Jru speef8cu]oz!latea lui, insii spri 
.iinlll 8cesla nu fre buie S8 meargă 
alM de d~p8de, indU cdor ce joa. 
că tulbot si Ji se dea totul. pentru 

ceilalti neriimânând nimic. futbaliştil 
8U picioare şi plămâni mai bune de
dU ce laIIi muritori, dar aceasta -
-- nu indreplăleşte pe nimeni să·~ 
pleseze În locuri cerJ se cuvin ce· 
lor ce S'tlu pregătit penfru asHeJ de 
JucrurL •• Este o situatie anormală, 
cere ar trebui să incetezl'. Locul 
sporUI/Uor e in aer liber. nu in bi
romi! .. 

Insă popularitatea aceasta şi sim· 
patia cu cur! sunt priviti şf primiti 
futboliŞtii, fi crest o nejustifICată şi 
Si dăună!oare răsturnare de valori 
cu c6ştig - şi plerd~ rea. de ase~ 
meni. - unilateral: pentru jucalori! 
(pierderea nu e pentru eL) s. o. s.!! 
Să 'ncepem decJ. .• Toate ... ieIă,ile păntâlltului au dedarat răzLol o ... ul .... 

- Planul de Lăfah" al .... et .. Uoarelor, - )\po«::aliplilui ~ 
apropie. - Pregăli'i- ... ă de apărare! 

Uit tinar 6rodlin ce poartă lin nu· 
me Identic cu al unul tutbollst a] 
GJoriei. Il losl la Braşov. Infâmplă
tor n doi şi ~€ l.a O fnbricd ce ;n.. ~~ 
tretine U!l dub sportiv ş' prin urma Statul mojor al tuturor vlefu,toare-
re O echipă de flJlbo31. lor d'n oer, din apă, de pe pdmâflt 

_ Eşti arădan 1 .• Te angajăm la ŞI de sub pămarlf. lifz1b It Şf invfzi-
fabrică •• , 6000 Iei IlJn8r şi ce mfti bUe. 
pici!! •. d.n joci in echl)& noastră.. CAMARAZI, 
te legifimezi la noi 1 , 

- De 8ng8jat~ m'aş angaja la 
fabrica. dar ... nu sunt ftl~bolist ! " 
răspunse tâniim! nostru. 
~ Eheee! .. lItund se schimbă, 

nU cred că avem locuri libere! .• 
veni răspunsul. 

.. ,Dar pentru un fulbolisl erau Ş1 
încă plătite cu 6000 lei lunar şi ce, 
mat pică! •• 

Alta ... adică o discutie surprinsă 
pe stradă Între dout fUrati. şomeri: 
~ Au 8llZif că le.. (nu scriem 

unde că censura ne laie şi-aşa!) 
sunt 'te· o câteva posturi vacante ... 
Oare ce·ar fi să incercăm? 

- Degeaba dragul meu ~ riis~ 
punse celiilllit - acolo numai aeeii 
eşH futbolist le numeşte 1. .. 

- Cu alte cuvinle preferă plcioa· 
rele în locul capului., 

- De! ... 
Pe aceÎ8ş linie. Ia şedinia comi

siei fnterlmare era si; se 'nfâmple 
un caz, care datorita discrefiei cu 
care a fost administrl!! la ccllulli~. 
rlştt1or. nu s'a transformat Într'un caz 
mare: 

D, losir Vulpe - direcfor. in spe. 
de ziar sporUl' - a declarat: 

- De câteva ori am venit la pri
mărie pe la orele 8 jumătate şi am 
trecut prin bIrouri: totI, dar absolut 
toU funcllonarU citeau ziare ... Asta 
nu se poateI... Rog comisia interi· 
mu"{) să fnterzic8 introducerea zia 
relor in localul primărfei! ••. 

- Dar atund - îl sciipi destul 
de tare vorba pe un' ziarist - cum 
vor şti functionari! situatia "Ororie!" 
in clasament şi celelalte chestiuni 
în leg~tură cu sporfuJ! •• 

• 

A sosit momentul. P lCO:;t"il vie
ri noastre, omul Irt:3ue sa dispară. 
Când veti primi ordinul de atac, 
tot ce este vietate trebue să con~ 
tribUB Il nim icirl;'3 duşmmului no
stru comun. DJli navdh din toale 
p"lT'Ii!e, cu miC', cu marf', fecare 
după puterea voastră. N~ ne va 
putea r z;~ta. Omul e laş şi nurnei 
supunen~;:j noastră l-a făcut ş~. şi 
ia aere d~ sfăpânHor. Prima ofer.
sil.'l va fi pornită de v1etăne mici. 
O~donăU1 dar micrcbllor, milio",ne-
10(' de gâze. furnici. g5.ndacÎ. scor
pioni, coropişni1e, vieI ml , albine, 
p~iar j:m', omill, păduch;, pun'CÎ, 
plOjlliţe" şi toa'a fauna mică, la 
pt'!mirea ordlnu'ui de atac sa se 
arunce {u vit~iie contra omuiui şi 
prog,:niturli lui. In a doua linie de 
afac vor intra păsările cerului şi 
harnicii ostaşi ai apelor dacA ina
micul V:f voi sa calce domeniile 
lor, iar dacă se vor Întari În as· 
cunz,Hori subterane, vor intra în 
<le tun;:.' şobolami, cârtifele şi toti 
ostaşii subpământeni. 

Toate patru pe deie se vor puni 
la dispoz;ti21 Marelui Stat Major şj 
vor art:ona dupa planul de repar~ 
Uzare. Curtfirca deci:;ivă a pămân
lului de aeeasta bestie numită om 
va fi îndeplinită de marile carni
vore. 

Plan de repartizare pe speciall
tăti. 

Statul mojor: LEi, tigri. leoparzi. 
pantere, ,:'Ipl şi fcate carnasierele 
mari. 

1tansporturi .. Boi, măgari. că .. 
mile şi toti cetâttnii cari s'au In· 
deletm i~ cu fracI unea. 

Ta'1curt: Broaşlele tesloase . 

Cavalerie: Epurii. puretii, cangurH. 
Aviaţia: Toată populafia inarJpată. 
Bombardament: vulturii. Ştatete: 

porUITi beii, Recunoaşteri: ciorile. 
Sbor fară vizibilitate: bufnjtele. cu· 
cuvae)e liIiecii. restul inaripatelor 
pentru celelalte servicii" uKiliare. 

P.folechn/e: Caii pentru fabrj· 
care de şrapnelr. Capre, o!, pentru 
f.bricare de gloante. 

Gaze D.horli. 
A,Weria: Urşii, elefantii. 
In/anterie de atac: Toate gazelf' • 

insectele şi gândacil. 
Boale. in/tc/ioase: Toată corpo

ratia microbHor. 
Marină,: Toti cetăţenii elemen1u

lu~ moblt. 
E"cadrJ!ele de fluviu sub comanda 

şf!uci1cr. cele de mare sub (0-
marda rechiniior. 

Selvlciul de presă: Maimutele. 
(Mersi de compliment!) 

Agenţii de ltgătMra: Şerpii. 
Jntendenţa: Vulpi. hiene, 
ReslUl vietăţilor la dispoz;jla sta

tului major după necesitatf', 
Toti 0, hSli bravei noastre ar

mate· vor ri pref:p tili În orice mo· 
ment penl ~u pllrr ira ordir ului de 
î '1,("pErpa oSfltiF tllm in dl;poziţi
uri amănunlif1?, 'Nu şe vor facF 
nr 7onÎeri, Cuvântul de ordine: 
UCiDE. 
(Vt:s~lla) Ma~E'le Stat M?jor. 

p. (onf. V. I::,d. 

Desigur 
- Draga. sunt pe pun.:tul de .a 

incht'!a o ,:f.1CCff' Cli V. şi . aş vrea 
sa te'ntreb: ce fel de om e asta? 

Foarte cum se cade ... 
- Dar e cinstit? 
- Fo;ut<?'!eu I-JŞ încredin,a chiar 

şj onoarc,] mea ... 
- Bine. hine. nu de asta e vorba, 

ci d;)C'a I se rOJte incîcdinţa ceva 
de valoare, .. 
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In eu 
Român;i ortodocşi din Ineu <\lI 

făcut ofertă romano-catolicilor ca sa 
schimbe cu protopopii şi anume par 
pe par, fără nici un diferend banrsc 
sau de altă natură. 

Ce zic la aceasta cetatenii? 
Popa Todoruţ: de, un şef mal 

blind aş primi! 
Parintele Adrian: doar nu va aVC,l 

mina atit de grea si doar Sf. E V;1n· 

ghelie va fi mai uşoară. 
Părintele Giurgiu: tot un dr de. 
Eli: deputatul Michi: la banchetul 

ce s'ar face aş contribui cu toti banii. 
primiti pe iepuri, inclusiv bl~nile 
lor. 

Avocatul Pclgaş: ginerile candi· 
datului de ar trece la catolici, nu mi 
pasa şi aşa cu m'am ocupat cu tre 
cerea lOdivizilor la "confesionali" doar 
să,mi capat competinţa dela Răpsig. 

Preoţii din eparhie: cu unanimi 
tate voteaza. căci ar primi un şef 
mai ingaduitor. nu ar mai fi asaltati 
cu memorii, cari se iscălesc de tea 
mă fata de faţa sfânta şi de b,ub,i.. 

Ex judele; hine că am putut in· 
asa banii pentru teritorul de vânat 
pe anul 1935/36, când teritorul nu 
a fost arendat. dela tovarăşi, bine ca 
am vanat teritorul cu braconieri a
nume comandaţi de mine personal. 
pe car; i'am cunoscut cu ocazia 
praxei de paznic public de vânătoare. 
etc. Banii bineinţeles nu vor ramâ· 
nea in buzunarul meu, dela Pecica, 
c.ici la Ineu voiu trimite fazani ar
ginţii şi vulpi argintii. Dar sa tacă 
Ineuanii să nu auda superiorii şi mai 
ales Pecicanii. Tovarăşilor cari plâ' 
tesc teritorul le dau dreptul de pază 
asupra teritoriilor in epocile oprite 
de vânătoare. Deci Omescu, Hede
şan, Mac.aveiu, etc. nu se pot plân
ge. Până la cumpărarea samânţei de 
vânat din strainătate, banii sunt con· 
tabilizali astfel că sunt asiguraţi. 

Avocatul Iancu: in cazul când ca
tolicii primesc oferta, eu raman la 
ortodocşi şi aş face fuziune politică 
cu succesorul. 

Petrică şeful naţional-creştin: se 
poate vorbi de o fuziune şi i-aş co· 
manda o cămaşă albastră succeso 
ruJui. 

luănaş: aş trece la ortodocşi şi 
incalte aş putea trimite liniştit feli~ 
citarea cu toate titlurile mele. 

Vasilache: bar~ mi aş fi şef şi aş 
lucra in tihnă. aş putea vorbi de 
fuziune cu colegul Iancu şi aş da 
dracului pe colegul pelgaş la cap. 

Primpretorul ca şef al Căminului 
sâracilor: nu mă pot pronunţa. 

Prezidenta Reuniunei Femeilor ro· 
mane: aş fi mai competentă să fe~ 
licit pe dl preşedi.nte. şi nU ar tre
bui să ma adresez oficial sotului ca 
in trecut cu ocazia predărei tradi
ţionalului buchet şi a pânei cu sare. 

Şeltln 

Exista la noi in sat un om in 
varstă, care de "vesel" ce e, când 
se află in birt la "Nindor" loveşte, 
pe oricine nu lasă după el, cu scau
nul În cap. 

Nu ţi-ai găsit şdule Încă omul!? 
Un fedor de "Crai" .cu curechiu 

tn bată şi cu moarea in carpa", 
ameninţA pe feciori că: "va varsa 
maţele pe jos" oricăruia, care s'ar 
incumeta să vorbească cu draguţa 
lui... Dar bine "Craiuie~ aşa se poar· 
ti craii ? ... 

Dascălul (simpatia noastra) se poar~ 
ti numai cu mănuşi albe pe mâini. 

Gurile rele (de aurI spun că le 
poartă mereu. pentrl1ca sa nu Se ob
serve cât de bine e spălat pe mâini... 
O fl şi asta ... Cine ştie de unde sare 
iep orele! !... . 

Bravo.' 

I 
"in Ininişao. 10 Lei kgr., papricaş de vitel 4 Lei, mancări mai 

eftine Il I B · la _ e !It Iau r il. ni... u «: u re s 1 1, , 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

Butenl 
- Cică in urm.l indi':Jţiunilor 

cbtc de celebrul cir. Gill, casa de 
rugaciuni deia 1101 a fost trJmfer 
mat .. În .. , dormitor pentru bartiştii 
de orice vârst,\ şi de ori..::{· f';en: 
Toti dorm pc p.lîc ! ... 

- In legătura (lI cir. Gill. ne 
vine'o minte o Întrebare: baptistul 
american şi cu sex appeal 1;1 unguri 
il interzis bilptişrik·r fabricarea r,lChi· 
ului sau le a rermis o şi re mai 
departe? 

Haimag:u 
- Un milionar :;;i fabricant de 

frânghii dela noi, vrea s.t se 'nsoare -
aşa se spune prÎn sat - cu o domni
şoară de vre'o 50·60 ani. Condiţia 
principala ce trehuie -:;0 indepli
ne.1scJ, c::.te: dantura să i fie rar.! ca 
să se poata peria fuioarele prin :a ... 
Dar apropos de i1!>ta! Cu torta c.i.ş
tigatâ la Borza ..;e s'a întâmplat? .. 
A rămas ceva şi pentru viitoarea cu· 
coană sau a mancat o "ştigliţi\" toata? .. 

De... "cah .. 4' 

Din Şebiş ne soseşte urmatoarea 
mostra de cerere şi limbă: 

"Subsemnatul.. secretarul bisericei 
reformate şi preşedintele societăţii 
bărbaţilor reformaţi .. aranjeaza o se
rată dansantă de "caiu" ... 

Adică voia s.1 zici ceaiu ... 
Un lucru nu se inţelegem noi. de 

ce aveau nevoie bărbaţii reformati 
din Şebiş să facă un "caiu" - cca..i14 
- că dacă sunt reformaţi, sunt şi cai".:' 
astfel că n'aveau nevoie să danseze ... 
Nu? 

Târnova 
Zilele trecute câud in biserica s'a 

oficiat parastasul pentru Ionel Moţa 
şi Vasile Marin. primarul comunei 
a intervenit oprind să se tragă clo
potele şi impunând scoaterea drape
lului indoliat din biserică. 'Toate 
ac~ste spunând că el - primarul -
este mare şi tare. Că- prim,uul e 
tare şi mare se vede ea, dar vorba.i 
pănă când, cii primariatul nU-I pe 
viaţa şi oamenii nu uita! 

Almaş 
S'mpatlcul nostru Oaoea şi a re

inceput actll1ihtea, artisti:o-nmzi
cală, - peste vale - terminându
I-se luna de miere. 

Lica·1 nostru este foarte fericit 
după succesul avut la .•. Ham ... 

Si nu fIe supărat D-I Braşavon 
când inlr'o bună zi cineva·j zicE:: 
S~rvus Ilie dragi... D~a(uma nu 
te·oi 111 ai vedea.. rămâ.i, rămâl cu 
bine ... 

Glumele şi pov~ştil~ lui Ucătiş 
s'au cam ispravit. Cu ce mai dis
trezi acum primarul? 

VorbIm si de R3da să nu i fie cu 
supărare. Suntem informati - re· 
gretăm cam târziu - cJ Ănul nou 
i-a adus: O... SUfUledtL. panl la ... 
brâu .•. 

Bocsâg 
Unul, mare-n gură, a petrecut acu 

de curând toată noapte .... Simţindu 
se bine la acest "hei, dimineata a 
cumpărat ţiganilor Bu1ca şi to\'arăşi
lor săi, o vacă pe care le·a dat o 
de haram. Acum vaca va avea viţel, 
pe care - aşa se vorbeşte -;ţig.lnii 
il vor da, drept recunoştinţ;i.:şefu\ui 
cu cheful t., 

Brad 
- Se vorbeşte pela noi - aşa am 

auzit şi aşa scriem - ca un funCţio~ 
nal' de pe la ,Jinanti" aduna muie' 
riIe din mahalaua dinspre De\'a şi 
se duce cu ele la cinematograf. in 
timp ce barbatii lor muncesc pâna 
le ies ochi. Ca "finanţii ~ ;iştia~s şme
cheri. o ştim noi. dar nu ştim ce 
vor fipune bărbaţii femeilor când vor
afla de tre<tbă... 

- O simpatici şi frumuşiei du
duiţă. care voia sau voeşte şi acum 
să. 'oveţe o meserie rentabilă, şi-a a
les ca prieter.e nişte ... madame dela 
hotel. 

Păcat de ca L. 

Şepreuş 

o cucoană dcla nOI, - nu mai 
spunem care, ca sa nu ;).e bucure 
celelalte - este foarte suparată de o 
vreme incoace. Motivul: tinărul care 
urma să·i devină rudenie. s'a casa
torit !. .. 

Va închipuiţi suparare. deci, şi, 
durere pe oişte ochi frumoşi ca 'n 

. , 
VIS .... 

Nădlac 

~ Eliei, ce s'au mai bucurat "tyep
toşii~ noşttii sâptămâna trecută, când 
au văzut in ziar, că. rubnca inchi 
nata lor, pardon Nădlacului, a lipsit! 

Astfel, Mlklos, a tinut pe Anidka. 
numai in c<inteee. fumănd tutun de 
contrabandă (?) ca şi cel din anul 
trecut, cind a fost prins şi amendat 
cu vre'o nişte mii lei, Bela Halas)'i, 
n'a mai trimis nici o scrisoare la~ ... 
Cieago. ci s'a dus chiar el, în per
soana, şogoru It,ziaH. - dascălu, s'o 
.sămălit" să se facă şi mai de trea
bă Stuţ1ai-Sokolistul. a făcut mai 
multe vizite catedralei Sfânta Ana. 

Factorii poştali, abia ~joiesc" să 
imparti scrisorile de dragoste, adre
sate unor cunoscuţi don Juăni, din 
partea. nu mai puţin cunostelor mu
ieri cu cari intreţin o corespondenţă 
.... bogată. cbeflii (se ştiu ei care-s) 
n'au mai chefuit, pentruca~i mort 
(de beat). .... sezonul, Societatea tine
rilor, "SE. Gheorghe" nu va fi loc de 
întâlnire pentru ... (inţelegeti O,Voas
tre ce vreau să zid), un tânăr (nu-i 
dăm numele, pentrucă ni e prieten, 
şi n'am vrea să·i facem reclamă gra
tuită) văzând că intre românce nu 
mai are trecere (aşa crede el, noi 
msă ştim, ca are!), s'a mutat intre 
.... totoaice (ho. coane I vane. nu ne 
Înjura!) crezând că numai ele au, .. 
sânge mare (vorba lUI şogoru Mi~ 
hail) etc. 

Nici ceilalţi, pe cari nu i-am~po
menit aici. nu s'au lăsat mai pe jos. 
De bucurie au tras o beţie, ştiţi, 
noi . - . da'ntâia, şi sughiţau, incăt 
am auzit până şi noi dela redacţie, 

Noa, nu·i bai, vedem noi saptă
mâna viitoare ce, o mai fi! 

Un succes •• a 

Croitorul R.>ihemberg d~ia teatrul 
co:nun,t1, despre care m:-am ocupat 
În leg:itură cu Împrumutarea costu· 
m~;or din g:Hd ~(ob I teatrulUI, eSte 
,:oncediat pe data de 15 Mutie ... 
Se spune că. va fi inlo.::uit cu un 
român,,_ Să :vedem şi credem cl 
dup;\ el ar mat trebui c:oncedlatl 
şi a1t ii ! ... 

luăn Nojllă scrie: 
Md tăt lân 

o cil gise lua ( 
şinleu nu mal! ,CI 
mice nime nimic Işei 
IW! la Bdra'Pu Inc 
nu pot ghlşl e~ Ilin. 
Numa ge (lft/a In I 
să parte cd /Işi m~ 
glac/o gea buna vice 

'!la cântă tdtă ziua şi tdta noap i~~ 
In COfU la Domnu dleclor gi ş:o dlll 
Ruia şl şei şe nu c(J.rlM beau zi aes 
noapce păn blrtu,' şi ncUl VIII7I/I 'nge 
scrle. Dreacu şeie şie io apucat Dlti 
cd 1nto vreme nu i.1capell să 
Nama nul baiu cil acuş ma da: 
paclo sa vdd că şle fac apu Vd sat 
Apu ei nor ag!unge pân lo~ ca! UI 
lu arumba gln ca o gilt Ai, 
apu sam tdlelt vafVU gila cuşmoo , 
că amu şiaşe vinte vara. 3Ut( 

Numa nil şdu cum o vin( Tax 
dac4 in Chişmiell zic uoamm!!\u 
anu aiest ge aşeta no eşit ulşa Da 
M, log pantru cd domnu con!1 lib 
Isai o fost la vânat ş1 so cemlli Da, 
nul paşce. 013, 

- Apa o şi avut urSII g/ţep! 
sd lla iaşd gin bdrlog al dupa ngl 
vad tati contorlori şI pertectoti i r 
vândiOrt bun! ca la jlocu Ş e 101 ~i 
cat mai am!/. o săptămână 0' ' rba 
tlâna o gf(itnadd el lei.. N"ma !nch 
pLc ge. zmâ~/a o lost ca lei al i ta 
nor fost gr! aşeia ptl cart il Jac< 
uoaminl la #/eus ntllr.a ge aŞli: 
papirllş şi el argint tau ... 

- Numa ge Qşela geabandJ: 
şi Bogdan gila lost1şdl ar fi 
stl aibd gestUl Jei ge aşela eli a 
nar fi sbitrat aşe el tariI aUd: 
nil prEj.tel cand so tfaut eO. un 
g ageta/ul. saracu Bogdan elo· ni, I 

gat 1arle că so fl ednglt cd p 

strâgd aşe bu;td mai iuce gr;I .opi 

Şi iard sd laş'e lel abltegat. '\u' 
tatie mi mie ca nunerabă o .~ po 
aglunge lei sd vadd zile ge Ipă 
câl1d să margd iard pd glasa . cu 
elia Arad părul la Gurahont ~ Ce, 
ptl glasa treia CM.m mere omu Cu 
deie cu pUl1lnu In maşd la not a.j 
Ei frace Bogdan!, noI Idranil, 
dacd fim o tdrd domni tdt 14 p~r 
rdmântm •.• Asta poace să to iti; 
ne! şi domnu Pascu Ferdinand . 
Sem/ac. - al 

Al vos/tl !~m, 
[VAN NOfi Cum 

Rădeşti ~u, 
Masa din crâşma lui fried . 

servit ca pat clăcani10r lui M 
Cme au f03t aÎa t ştim noi, 

la!a·j nO;ITU nu prea se 
pela Friedman seara d'n cauz~ 
goHor. (fricos eşti nene Llie!l 

Jura din R!deşli s'a pus 
treabă; lucră cu două calie la, 'rtaJ 
liturl de războaie. (Sd ratele il! Ita: 
le aşteaptă.) 

R ldeştenli cari se vor supZllum 
"Bravo"t vor primi o pipă ca! 
fumărica din rădăcina de vi~ ilfel 
şi o câpătână de varză pen prin: 
băgău. !ef, 

Sub~rjm3rul d!n Cii a pierduÎ rupr 
z-:lşulc , capulu~. Cineva avâ(ld portI 
nobil, i"a donat altul, dar ZI Te ai 
pîsărolul prin vârful lui. 

Mai bine poliţia 
L3 cea mal urâtă şi iubi. 

bjbornitâ din lume, a palru( 
hol. Baba naibii. nu putea să . 
mă. J·a auzit şi apropiindu-se' 
de el, I~a priilS: a li 

- Te-am prins ... N :1· t' fac 1. 

şi nu te dau nici pa mâna poi' R 
Dar cu o conditie.' noaptea a5~ 
dragoste cu min~! 

- Auleo! - strig \ holul ~ 
riti! •.• pOlitll! •• ajutor !". hatil! 
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~o "Bravo !" anunţă : 
DoCtorul Lupu a fost internat 

:" sanalor pentru a ~e feri de ... 
1, ., ca~e. a inceput sa omoare 
,~lşe\lICI ..• 
, IncA o r€miniere ca asta . şi 
, llioÎştri \,lor fi fara portofolii ... 
J In urma activitatii din timpul 
, ~mă a lui Stalin. autoritatile 
~ vice au hotărît im:;ortarea 
) insemnat stoc de oameni pa· 
1 din Europ3, cei din Rl..1sra ne 
'1 aestui pentru a Sdlisflce pofta 
~ linge a dictatorului . ro~u . • • 
~ D.lii Inculet. Ju:a ŞI DI'.lvara, 
o ~iniştri de 51at •.• p! scaun. 
. al pltrulea pentru organiza· 
; ~a unei partide de .• poker . . 

~ ~unare 
i,o zi Popip \'oia S.1 se urce'll' 

3utobus. Dar acesta era apro,lpe 
Taxatorul ii spuse: 

: ~u este loc, nu y~ puteti UfCiL. 

Da cum să nu fie. ci v.ld două 
libere ... 

,i Da, e adevilrdt. d,tr nu sunt 
0laltâ ... 

I 
~ ngaru 
j ~i respectabili tati, unul al un ui 
" ii celalalt al unei fete, stau 
, ~rbj: 
I !nchipueti - zise tata fetei -
:,~! tau a ohit 200 lei fetei 

Jacă sa duce să,j viziteze ca-

Auzi ştrengarul dracului L .• Asta 
: cum văd nu şi da seama pe 
I !micuti işi cheltueşte banii L.. 

Rusia 
un consiliu al comisal'ilor po' 

ni, unul se plângea: 
Poporul ne iubeşte foarte pu· 

~u' e adevărat - răspunse u· 
- poporul ar urma, prin foc şi 
1p3 pe oricare dintre noi, dar 

pi cu o condiţie ... 
. Ce condiţie? 
I Ca acel comisar să aibă inten
r' a.j omorî pe ceilalţi!.. 

: puri de criză 
~ lUi tineri vorbesc: 

[mi pare rău de tata, - Z1Ce 

- acum va trebui sol întreţină 
I lemei ... 
I Cum. doar nu şi· a luat o prie-

~u, dar m'am insurat şi eu, 
j ~llnse primul. 

!~ent 

Î~eia A. B. voind să se rem
acasă, intr'un moment de ui· 
~ sine s'a urcat 10 autobusul 

" stare gravă, nenorocita a fost 
: ;'Jrtată la Spitalul Central!... 

:umă veche 
\ Qfenea - credem chiar la 
primăriei - cineva se adresă 
!ef de serviciu: 
mprumută mi 100 lei. că mi-am 
portmoneul acasa ... 

, Te ai ars, ce te faci d.tcă-J gi
ne~astă ·ta ?c 
~imic pentru că nu e nici un 
in portmoneu L.. 

Bravo! 

Au În.:epol ••• 

Pe un tînăr betiv~ cineva-I În-
treabă: 

- De ce bei atâta ? .. 
- Ca să-mi inee necazurile ••. 
- Şi reuşeşti? 
- Nu prea! 
- De ce? 
- Pentru că, de .•• necazurile au 

început să inoate!... 

Intre lineri 

- Am auzH că nu mai faci curte 
Liviei. e adevărat? 

- Da! "J. 
- Şi de ce? 
- P~ntru ca e n~· .. 
- Ce are aface asta? .• 
- Nu. dă! .. 

Din ,..-iafa ele.,..-ilor 

Doui elevi se ceaft.1: 
- Da-mi şi m e din pâinea ta 

cu unt, ce dracu (şti aşa de sgâr
ciI? 

- Nu sunt sgâwf, dar nici tu nu 
mi-ai dat nici odata nimic •• , 

- Cum, nu ti- am dat eu acum 
o lună gripa de n'ai venit două 
Săptămâni la şcoala ?.. Dar aşa 
eşti tu nerecunoscător!... 

La ora de {izl.-:. 

Profesorul explică: 
- Căldura face ca lucrurile să 

se dilate. adică. sa crească, iar ră
ceala, frigu!1 le face să se micşo
rez"' .. , Care·mi puteti da un exem
plu? 

Ionel se ridică şi cu glas sigur 
Si une: 
, - Vacanta! 

- Cum aşa? - in1reabă nedu
merit profesorul. 

- foarte bine: vara când e cald, 
vacanta e de două luni, pe când 
iarna. e numai de două săptămâni... 

Fata lui Morgan 
La ora de fizica: 
- Spune· mi ai văzut vreodati f e~ 

nomenul optic, care se numeşte Jata 
morgană" ? 

- De văzut n'am vazut-o mea, 
dar am auzit că e foarte frumoasă. 

- De cine vorbeşti nenorocitule? 
- De fata lui Morgan dela te~ 

lefoane. 
(V. A.) 

Radio KapscL 193~! I 
d,,', 1" au sosit tipurileaJe: 

'II:',~ varate ale acestuI . bi an! Se pot procura 
. in rate lunare con~ 

~c . !r~:$1r; venabile la Hirs::h-
_ man, Gh. UZal' 17. 

Ce preferA 
Un tânăr pare+ni,s~t adică nu ni 

se plfe nimic, fAcea curte uni fete. 
Aceasta exasperată de nehotarârea 
baiatuluit intr'o zi îl intreabA: 

- Ascultă, îmi fad curte de 
alâlea vreme: aş vrea să ştiu. vrei 
sa mă iei de nevastă sau • . • 

. • . - sau! - răspunse Iă· 
nărul. 

•.. Şi tu tOlte aceste s'au 10-
gojjt zilele trecute! 

. Stagiunea Teatrului Românesc Permanent al Aradului. 
(Concesiunea Asociatiei Ziariştilor şi PUbliciştilor Români din Aradj 

SÂMBATA 27 fEBRUARIE, ore;e 8\/2 s'.:ara precis 

~~~:~~{u":~~I~o~';~~:~ Un t 8 ti o lele nou H 
Comedie În 3 acte, de M. Landay, traducere de Haralamb L. 

MARTlt 2 Martie 1937 orele 8 30 seara precis (în abonamen') 
ArlişHi Teatrului Nafional din Bucu
reşti in frunte cu doamna Agtpsina 
Macri şi Ion Sârbu vor juca: ~t~le căI~toHre 

piesa moderna in 5 acte de Victor Eftimiu 

Preturile Io:urilor; Loje p. 320; ef, 1. 260; tt. 1[. 170; rez, 65; 
5. 50; si. 30; balcon 1. 30; balcon H. 27; balcon 111. 17; gar. 10. 

Bi!et~ d~ vâ.'\zup la fa~3 Teatrului. 

Totuşi poate • • . 
Unul dintre tinerii arădani, cel 

mai obraznic şi mal lustangiu, a 
fost nu de mutt în Bucureşt:. S~ara 
a hnt masa inh'un restaurant. La 
o mas i aiatu"j de el, lua masa un 
domn in SOIlăraşla unei femei extra
ordinar de frumoasa. Tânărul no;
tru a luat fa.: şi a inceput să 
f xeze pe dna şi să·i facă tot felul 
de semnt>. Dar Ură ~uccc~. Ca 
totuşi să intre'n vorbă! la un mo· 
ment dlf l se ridică şi să duse la 
masa alaturată, unde ~e adresă 
Domnului: 

- Vă rog să-mi spuneti unde 
este W. C. (cabinetul de toaletă) ? 

- Te urei pe scările din tund 
şi te duci pe coridorul din stânga. 
Acolo vei vedea o uşă pe care 
scrie "Pentru Domni' • • • Inscrip
tia să nu te îngr,jească. poti Întra .•• 

Mica pUblicitate 
AM PERDUT increderea În or

ga.nizaţia liberala de Arad, Cei ce· a 
vor gasî. sunt rugati a o trimite pe 
adresa: Hen!iu, deputat. 1l1eu. 

VÂND În fiecare .. Dimineată" 
"Adevăr" cu 6 lei kg r.: M. Saa~ 
veanu. 
INCHIRIEZ, jumătate dintr·un pat 
întreg. Oferte cu indicarea chiriei: 
Szep Mariska. 

CAUT. post şi titlu de director 
ia un palat cultural. Adresati vă la 
Popita, serviciului cultural al pri
măriei. 

MI-AM uitat poşeta la un func+ 
tionar Usca', la care anume am ui
tat. Cel ce·a gâsit·o este rugat a 
mi-a trimite. M~nti A. Mor. 

PROTESTE contra ureării tarife
lor de către societatea de telefoane, 
furnizăm În cantitAti marit sub pre
tul de cost. Adresa: eomerciantii şi 
industriaşii minoritari din Arad. 

CAUT ĂM solutii de a scăpa din 
inchisoare. Oft:rim scrisori de va· 
loare ce.hoslovace, aur, arglntării, 
covoare prerS;1nt>. etc. francisc 
Cserm"lk şi soţia. 

Cetiti şi răspândi1i 

" B ravo" 

CAsAtorie origInală 
Ana Toma. de 13 fani, f ]ta lui 

Orumbă din Almaş a fost luată din 
d. VI. primară. şi mlir ttltă - vorba 
vine - cu Teodor Halmăgeaot ur. 
flăcău hăpt cu 10 alli mai bătrân 
decât ea .•. Dar nu dilerantl de 
vârstă importă, {i faptul că acest 
fel de căsătorii - 8 fetelor sub 
16 ani şi a bAietilor sub 18 ani
sunt oprite de codul penaJt pentru 
câ degenerează rasa •.. 
A~a că Ana Toma şi bărbatul ei 

n'au putut gusta plăcerile runei de 
miere, pentru că s'au amestecat 
jandarmii in afacere •.. 

Ai aUZit că ••• 
• .. Marele maestru de dans 

din Bârsa s'a dus să organizeze un 
curs de dans la Almaş, dar nu i-a 
reuşit deoarece nu cunoştea vinul 
roşu? 

• .. Conducerea casinei române 
din Peclca a hotărât să lucreze 
numai cu români ? 

· _ • La Şicula e pace şi linişte. 
nimeni nu se ceartă si toti trăies.;: 
in bună intelegere? 

_ •. Părintele Io~if dela Răpsig 
s'a decis să facă economii şi mai 
mari decât până acum? 

o mică observaţie 
Soţia către soţul său: 

- FaCI rău că-ţi vopseşti mustatile .. 
- De ce?.. Se vede? 

Da, pe gâtuI servitoarei ... 

Dictionar modern 
Nou Ilâsnd: Opera. anonimă. 
Gemelli: FactuIă cu timbru dublu 
Fata mare: Laudă de prisos. 
Budoar: Republică femeiască. 
Limbă: Periuţă pentru parveniţi. 
Moarâ: Femei in grup. 
Toaca: Soacră ideală. 
Politeţd: Mască falsificată. 
Scaun: Cap de filozof. 
Sarutare: Furtuna care vine. 
O;biada: Avans fărâ chitanţă. 
Iubire: Poveste veche. 
Diplomat; Voiajor politic. 
Mincinos: Om fără obraz. 

(G. 1,.) 

Impietate 

că milşă, criluilfa mflnt:fI 
Dumineca trecută s'a oflciat la 

biserica gr. cat. un parastas pentru 
cel care· a fost Baciul Cicio Pop . 

alitate superioara şi pret eftin la 

~RflD mfmBRU ufi "consum" ŞI Ilfl 
, , ,,1 n (j fS n IR (fi" 

... Autorităt\le publice - sau mai 
precis: capii lor - au strâlucit 
printr'o Impresionantă absent!. 

,. Aceasta pentrucă au Detrecllt 
până'n amiaza mare la balul AMEFA. 

Este ... că este frumos? 

1/ , 

(" 

I 

I ~ , 

'\ ' 
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Veniti la Teatru Duminecă 28 V S h 
Februarie. O singură reprezenta- era - c 11Tarz dela O per a din Vi p 

tie cu marea cântăreaţă germană . II B:Me la casa Jeal! ului z'lnlc lntlr J 
10 1 (1 m Si .5 7 () II! , 

EU 

OlimpIada epfgrameJ 
o întrebare lui R Gor,ţml 
i 1 !rgft;;ră cu "l"g-r: re 1 a.ct
re'slă arlitei L~f y ClleT, 

Dt· m fi ab,er/fat. ~plm(a i 
Lui tell)'~: motjl'Q·j absenţa, 
Dar ia 'splme,' la teatru ce catai 
Şi cum iti motil'Czi... prt'zcnţa? 

Ziaristului sportiv dela Ştirta 

Ca sâ afirmi ca eşti spaTii)' 
Te ai apucat [tir'de matil'. 
Sa patinezi atât de bine ... 
."Pe ,·,fund: nu pe patine, 
Şi-acum când ghiaţa n'o mai vezi, 
Mei îtlLrrb - pe ce mai patilli!zi?-

Rasboiului erigramalic. 

Cumplit rdsboi epigramatic. 
A inceput: şi s mulţi eroi. 
Insa n'aş ,'rea ca mai apoi 
Să 'nceapa lm răsboi ... dramatic, 

Myo 

--------------------D-lui R. Gorgan epigramist 
şi funcţionar la fabrica 
"Astra .. 

Irz epigramde-tî marunte 
Ai "rut să tIe apari". UII IIItwte, 

Şi~ai reuşit, stimat astran. 
Sapari, atât doar, Im". gorgan. 

C·tiD Mirones1:U 

CrimA şi ..• pedeapsă Lui 
Pasquino 

.. Porcul" te·a 1nuş.;at, confrate, 
De .. partile delicate ..... 
Cu de ai compus, se par.'. 
EpigrameJe. ţi "/dgare. 

Pasqu,.lo .. o, Pa~4uino 
Haide, VinO, \'ino, 
Inul tot se naşte 
Şi·acum ai ce raşte. 

Că te-ai bagat in vadra cu laturi 
Nu ne a mirat deloc 
Cei ce s'asenmie, \'ezi bine. 
Se adună la un loc, 

Cruda realitate,.. Puquino! 

Am "TUt spada să'1l crucîşez 
Crezând că eşti spiritual 
Dar dllP'o singură 'ntâCnire 
M'am lamurit,' eşti." trh·ial. 

Lui Myo .are din senin, fără 
să-i fi adresat vreodati vreun 
c\lvânt, mă consideră duş-

manul său 

E" te iert de data asta 
Să îţi spun vre o rautate 
Cdci nu vreau ca cititorii 
Să ma creada de·a lor parte' 

R Gorgan 

apare în fiecare saptămână 

Director: 
SIMION MICLEA 
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f~ PALATUL CULTURAL 

la ora tOl ~, se inaugureaza I I 
E~poz;i,ia de iIUpriDlale 
executate de elevii Şcoalei de Arte Grafice 

din Bucureşti 

Răspuns prompt 
Ca de obiceia, În /lecare seard 

un grup de functionari se'Întrunesc 
În colţul strada Brăllano, pdldllrd
gind şrncurcând bundtate de pllm· 
bare a celor ce n'au ce face el-şi 
scot la vedere picioarele şi prostia, 
Marii seara, în timp ce verva eru
puJut de functionari era pe sfârşite. 
trecu an bdleţ.Jş daco.nd de capdstru 
un mtJgar. 

Unul din g/Up, prinse ocazia şi 
se adresd bateloşu/ul: 

- Ascultă. Mie/aş de ce tinl pe 
frate-Mu legat de cdpdslru? 

- Mi-e frica sa nu fugd şi să 
se faca Iane/ion ar I - ldspunse 
prompt plclal. 

Dela Csermak cetlre . • . 
Inainte cu câteva zile de a Izbuc

ni scandalul Csermak, cineva s'a 
dus să·i ceară achitarea datorie!. 
Şi Cserm .. k, care probabil ştia ce-o 
aşteaptă, a răspuns: 

- E, asta-Î scandal! . . • Să şi 
plătesc şi să stau şi'nchis pentru 
datorii? Asta nu merge, deci nu 
plătesc şi gata 1 • •• Ce, câti 
oameni mari au stat la inchisoare 
şi azi sunt cinstiti de toată lumea? 

..• Da, aşa ~, Însă au stat 
pentru altfel de fapte decât 
Csermak! 

Poşta redacţiei 

- 810 Săptămâna asta n'am 
prImit nimic. Se poate lucrul osla1 

- Amor~zatul din Nădlac Mă;, 
că al dracului .. pseudonim ti ai luai! 
Ne bucur~m de,., eventuah colabo
rare, Însa vrem ÎntAI să: ştim cine 
eşti. Până atunci - regretăm - nu 
publidim nimic din ce ai trimis. 
Chestiunile ce ni·le comunid, le cu
noaştem insII, sunt cam delicate şi 
tlşa pe ••• necunoscule nu merg. Ei, 
fiÎ curaj, şi ne spune cine eşti. nil 
fi IBş, Cfi majoril5tea nădlăc8nitor, 
cari fnjură numai când nu·i aude 
nimeni. Vă garantăm cea mai mare 
dlscre(if'. • 

- Rallo 19riş! Ce s'o 'nlâmplat 1 
De ce nu dati, semne de vlată? 
Scrieti! _1$_ .. , ....... itJIIQ • 

ROltlANll 
Produsele BrânzărieÎ româneşti 

Intrarea li bera. 

Incăpăţfnare 

Pentru ziua de 25 Martie se pro
iectează la Arad o serbare a tine
retului ortodox, serbare la care au 
aderat toate şcolile din Arad, cu 
excepţia uneia doar, unde - se 
spune - că s'ar fi (uiMra definitiv 
şi irevocabil g~niile muzicale al Ara
dului. 

Despre adevărata calitate a aces
tor genii, nu e cazul să vorbim. 

Subliniem doar, că incăpătinarea 
e admisi bilă câte odată. Şi anume, 
atunci, când e insoittă de pricepere. 

Altfel... o satietate care n'are 
prinţipurl înseamnă că nu le Bre! 

O poveste •• 
.• care se poate intâmpla să fie 

şi adevărată. Ne·a povestitpocineva 
si noi nu facem decât s'o repro· 
ducem •.. 

Ceremonia dela biserică s'a ter
minat, de asemeni şi masa dată 'CI 
cinstea oaspefifor veniti la nuntă. 
Tinerii s'au retras in apartamentul 
destinat lor, pentru prima noapte 
dintr'o căsnicie care se presupunea 
că va fi trainică. Au început să se 
dasbrace. Decdată tînăra doamnă 
- de drept - se adresă sofulul: 

- Stinge te rog lampa că mi e 
ruşine •.• 

- De cine. că numai noi do! 
suntem aici •.• 

Dar mi-e ruşine de peştişorul 
din borcan ... - răspunse, cu ochii 
apleca fi in jos, cuconîţa. 

S'au culcat ..• 
A doua zi dimineaţa, tinăra 

doamnă - şi de drept şi de fapt 
acuma - se adresă so!ului: 

- Dacă este adevărat că eu sunt 
prima şi singura femeie pe care ai 
îmbrătişat o vreodata. cum se face 
că şti imbrătisa aşa de bine? 

- Dacă eu sunt primul şi singu
rul bărbat - răspunse sotul - pe 
care l·ai iubit şi care te·a îmb~ăti
$lt vreodată, cum se face de şti că 
eu îmbrălişez bine ? .. 

... Ar trebui să dăm şi urmarea 
~cestej discutii, dar credem că e 
inutil: t03.tă lumea o cunoaşte. 

... ·w ........ 
A.ROMA~'" 

" l . "1 dati d sunt unicele in România premiate a toate expozIţii e cu me a e aur. 
Consumaţi specialităţile noastre, ca vestitul ROQUEFORT 

Il. Kg. dela 25 la 62 Lei, Caşcaval de PARMA dela Lei 25. Caşcaval Grecesc 
dela 20 Lei, Telemea de toamnă dela 12, PAstramă de gâscă dela 25 Lei, Lip-
tau de iarnă dela 13 Lei ", Kgr. Şi multe alte specialităţi. găsiţi la detail cu 
preţurile de angro, ~"O'W '" fU ",,,. "'ion. Arad, CAllea Banatului Ni'. 3 

•• AW .............. $ stII' $' ne. .... ee' .... 
Tiparul Tipografiei ~Diecezane" Institut de Arte grafice, Arad 

Grafologie . 
Tim. A. - SentimenfalflalE 

goliu. ExuberantA. Depresiuni 
teşti. Uneori vulg!'lrltafe, mIIle' 
SenzllaJă. Punctualitate. 

N. N. - Voin1ă. Iti place 
minezi. Forlă de rezistentă. CI 
in gândire. Bunălate. EşI! 
căpătinafă. Spirit confemplalt! 

Ptr - Individualitate COor 
Putin impresionabil, insă cur 
ne mare. Impreslunile sunt 
cu gren dar Iasă urme ad' h 
suflet. Cam superficial. In!' a 
desvoltafă. S 

SteJa M. - Fire melodiei e. 
IIcfitelll Finete. De ce·li ple 10t 

de muU singurătatea? Con! 
flva. BJândetE". Distincpe. 

Llana. - De ce eşti CUr' 
Decă analiza e bine făculă, 
mai vrei să şti( şi cine o 
Eşti un mister pentru dIa, 
Actionezi repede. dar disor 
Nestatornicie. Repede In ma 
impulsivH. 

Lea S. - E cam putini 
dtale. Judeci rapid dar su 
Sentimente adânci, durabile, 
jos. Impresionabil memorie 

T. S. - Fugi de slnguriil 
toate cii uneori iti place 1 Si , 
s'ar porea că mediul În care mI 
nu te satisface. Putinii mând~ mo 
nic. Materialism, energie,' .. 
prea bine intrebuintatli. Am ~ 

FLoare loşle, - dar abln " . . 
bobocel care se deschld~ f .. dti 
mal la primpvarii. t 

Sandy. - Prea pesimist. 
te din 181l1ul acela. MI e frlci 
faci vre- o prostle. Mat multa 
fii energic. Priveşte şi sprt 
pămânful il al o vlată fntre8~ , 
ochi. au. , 

Tonio B - Uşor impres' 1llJ~ 
Memorie tenace Avânt, ve' , ' 
decala lentă, dar corecll ar 
descurajezl atât de uşor 1 a 

Ştefan. - Impulsiv, dar I!rllt 
superficialitate. MedIocru. ,md 
gar. Ai o doză de lene spi' o~ 
mei de din ea şi deputaillor, ! nş 

Pul. - Nu te supăra dm ost 
comunic nimic. AI un scris J bit 
8s'a am spus totul, Puişor. ' 

ş, I 
II 

Re 
da' Gurahonţ. 

_ Jidanul Pollatsck di[l f "t . 
incepe sa nu'ncapă'n zdrenţe 
gându-se cui vrea sa- t~crel' 
ţara a cheltuit sume enatrn 
aducerea in ţara a eroilor n 
lişti căzuţi pentru cruce in. 
insultându,i. , c 

Hahane perciunate, ia la, . ut 
tintă că ţara n'a spesat ni 1 

acest scop, deci nu te a coSt, PâIi 
o para, : id 

Noi cari te cunoaştem de r a J 

mea când erai director 13 t, s 
asociată .... Şti pnvestea cu cler 
creştinilor de pe aici? .. 

N II uita că ţinem cont 
aceasta insultă şi o să vezi li, 

- La FClliş păintii unei fe: 
todoxa işi indeamnă unio \ 
să treacă. la baptişti. AcelSl' 
se poată căsători cu un baptt 

Părintele preot are şi d,1 
sa combata răspândirea sect. 
turma sa ... Nu·i aşa? 


	Bravo_bw_202
	Bravo_bw_203
	Bravo_bw_204
	Bravo_bw_205

