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'eza ef'8ismelof' I'omâneşti 
le In lungul oeacurilor şi cuh 
. stGpâniri/ol' sireine, o 101'
I ziua de 10 !lJdu, săl'ha
t nafiona/a, - sărhalool'w 

ii "'I'ilol' I'omâneşti. In această 
a "Iemof'am faptele Oltejeşfi ale 

ţOf'ilof', ef'oismu/ anonim o 
Inelol' de ostaşi c(Jzufi 0/0/

i ~i efli pe alta fiul Patriei pen-
1 .w vedea azi, şi noi a II'ăi 
I!q mare ş; Întregita, 

I dacă În această zi, Înălfăm 
~enfru ce; mO!'fi şi s/Gvim 

i JÎl7l1 fI' bue să uităm oii/ol'ul. 
!w noaslflă, a ce/of' cari n'am 
tnimic. pentf'U fapa (]cea5f:1, 
j să fie consolidarea, Întări-

aJ ca În oiitor, când ua fi ne
rl0 să fjş t01'8, să poală opune 
tnfă valupi/of' duşmanI?, Ori, 

l1li. acesta nu-I putem face de· 
'UJesooltând in noi oil'tufile 
fl1Jşaşti şi altă oirtute, mloi ne
ni azi ca. Of'icând: economJO. 
'rl-c; /0 noi foată lumea I hi
t ....:.... tofu! nu numai banii _ 
U~!ai. a socoteală, astfel că În 
~ 'ritul necesitătil impfil'loase, 

1
· i OP8 nimic. 

", sărhă/oflind ominfll'ea sf'oi
, ne gândim şi Ia u;i(of', Fllt

'i':1J1hălof'iNO e o profanare. 

_Jledfc 
emeie se duce cu bărbatul ei 
die. După ce se re'ntoarce, o 
i întrebă: ~ 
Ei, ce v'a făcut doctorul? 
A, ceva special. .. e un doctor 
irdinar I 
~um? Ce? Dar spune ce v'a 
p 

1. Să vezi dragăJ are nişte me
I Speciale ... Pe mine m-a ultra
j. 

, t Iar pe bărbatul meu l-a ra-
. iopit 1... Mai rar aşa doctor r 

~ • S:nt pricepe .•• 

2 LEI 

IFDO~1rlUIL IPOIPLUIL 
Probabil că nu ştiti, de aceia vă 

spunem noi: Frclltul popular an
tifascist a infiinldl ş! la Arad o 
secţie şi a deschis un club În 
strada Calvin, in casa lui Hâ
mory, cel care in casa sa din 
str. Eminescu adăposteşte clubul 
partidului naţional-cl'eş!in.,. E de 
admirat omul acesta care a r"U
şit să 'mpace aşa de bine slânga 
cu dreapta, naţionalismul cu bol
şeIJismul. Dar să trecem peste 
d Hamory. urmând să ne ocu-' 
păm de dsa într'un reportaj a
parte şi altădată. 

Antifacism şi lipsă de logică -
tare de ţara şi popoiul cme-i 
tolerează, 

Alt punct cere egalitate Je trata
ment a tuturor nationalHălilor 
conlocuitoare .. subscriem şi noi 
3sta, dar cu condiţia ca dreptu
rile evreilor (pe cari le posedă 
:0 afară şi pesie IC}ji) să fie re
duse la Cele aie romanilor' 

In alt punct se ,ere ... ar'estarea 

cand nu-şi poafe plasa ideile 
rec'lrqe la arme propriu zise 
peutru a le răspândi, iar pe cei 
cari nu le acceptă nici aşa, îi 
omoară pur şi simplu, - cum e 
In Spania. Ori in cazul acesfa e 
ciudat că mai vorbesc de liber
tate. Ce fel de liberfa1e e asta? 

In tot cazul, noi n'o dorim! 

sefJior fascişti. _ 
. Credem că e inutil, pentru că 

Radu Baltog -
n'avem fascişti în (ară şi'o afară La şcoată: 
de asta, dezid~ratul este În Uag- Odrasla func~ionaruJui de care vor-
rantă contradictie cu cele cerute t 
În pun chil 3, 'adecă libertatea beam săptămâna trecută, furnizează 

Ce e F.P.4.F.? \:!l\lântului. şi manifestărilor. Cu o nouă întâmplare hazlie, dar in 
Sec/ia Arad a Frontului popu- ~Je cuvinte, libertate, dar numai care rolul principal îl deţine un 

t profesor: Iar Anfi-Fascist, a inundat ora- pentru noi! 
şul cu o broşură (menţionăm Iar punctul ultim, cere, nici - Domnule profesor, am auzit 
pentru censură şi siguranţă, că li 'Cii mult nici mai putin decât pe tata spunând, că noi ne tragem 
nu poa~t~ !'ici in~icatiunea cen- r,~alizarea pactului de asistenţă uin maimuţe: E adevărat? 
surat, mCI tipografIa unde a fost ! :ufuală între România şi Rusia - Probabil, răspunse profesorul, 
linpr:matil) care (uprinJ~iGcHt'- ~Jvicacc:"i~-tJl re..llitaf~iuc;iTrite ~: < daL.ţlOi aici !a ~coală nu ne OCI;~ 
esenţiale ale acestui front. deveni astfel: Rusia să se poafă păm de chestiile voastre particulare .. -
Broşura constată că viata po- amesteca in treburile noastre in· D b 

litică se fascizează treptat prin... lerne, să protejeze pe toţi agen~ egea o 
suprimarea presei anfifasciste, ţii comunişti şi să ne calce Ţara La o arenă sporfilJă, vine un 
interzicerea întrunirii naţional- cu armatele ei, iar noi să stăm tip cu faţa suplă, prăpădit ca vai 
ţărăniste dela 14 Noembrie 1935, cu mâinile 'n sân! de el: 
a frontului comun a meseriaşi- - Ce.ai păţit? 
lor şi industriaşilor, procesele şi ' O ciudătenie _ Am primit o telegramă că 
condamnările anlifasciştilor Con- Am mai spus cândva, că În a murit tata şi toată noaptea am 
sfantinescu-Iaşi, Tudor Bugnaru, politică armele inlrebuin1afe sunt plâns degeaba ... 
Ana Pauker, Colev, Luca Lâszlo ideile. Deci ceva abstract. Este - Cum degeaba? 
~i altii, violentele dela Baronul însă ciudat că, partidele de stân- ~ Pentru că numai azi dimi-
Ilfov, etc, ga, şi mai cu seamă frontul po- neată, am observat că telegrama 

In faţa acestor "grozăvii" F.P. pular, care pretinde că e paşnic, a fost adresată fra!elui meu l.,. 
A.F. propune unirea tuturor for
telor democrate pentru asigura~ • 
rea păcii şi Iiniştei t pentru câş- Chestia ••• săptcmânei 
tigarea ... păcii, pâinii şi libertătii.. Joia trecuta, tin "VOC,lt a fost atar(l! de un clien: pe::tru că 

In Spania 
I-Q hnpro':t'suai pentru 0l10rLlr ,zitl:eie). 

r;publicist arădan, bolid pe stradă Dar dacă, Frontul Popular la 
~s acasă - a nu se confunda noi nu s'a realizat, Spania, are 
,'gana - citind, telegramele în prezent "fericirea" deosebită 
~ revoltele arabilor din Pales- de a fi guvernată de un aseme· 

l1iontra evreilor, a exclamat: nea front popular, care până la 
Uite, dom'le! ... Acu' pricep urmă s'a dOIJedit bolşevic sadea. 
: de ce antisemitii nostri trimit Iar pacea, libertatea şi pâinea, 

:p~ în Palestina 1 au fost inlocuite prin lupte de 
ti stradă, închisori şi sânge, după 
hd'eş'e metodele din Rusia şi Ungaria 
ur şt'lm ce ă t . f' t din timpul lui Kun Bela, ; p ca e man o 1 vru • 
i)ăşească un cunoscut sgârcit 

,bP, dar mai deunăzi - nemai-

b' nemaiauzit! - a dat un leu 
I rb. Peste vre-o două zile, vede 
eelaş orb in hallul unui hotel 
nd a revistă ilustrată. 
Bine, mă, îl ia sgârcitul nos
~i alaltăieri cerşeai pe motiv 

Au orb şi.acum citeşti? 
~~ citesc? Pardon, mă uit nu

J Ilustraţiuni... 
-) hul nostru a plecat multumit că 

,st înşelat. , 

Ce mai "or 
La sfârşitul broşurei sunt in

şirafe 1~ puncte. cari reprezintă 
dorintele frontului popular anti~ 
revizionist. Spicuim câteIJa din 
ele: 

Punctul 3 cere libertatea . cu
vântului, a manifesfarilor, a gre
velor, a în!rebuinlării limbei ma
terne 

... Astea probabil, ca evreii şi 
minorilarii să-şi bată joc ~i mai 

AVOCATUL: •.• Stai 1 ..• Ce faci omule 1 
CLIENTUL: Vreau să-ti plătesc onorarul! 

(Dcsemn de Mureşan 
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Curlici 
Sugător deri",ă din a suge 
ţă\â, tus!ă, a suge d n 
sllclă, elc ... 

Pe Bon, scumpi amic;' 
II CU1tOSc şi copii lI/ ici. 
.f:' la Primărie brg't'lil'or 
Şi !a R.aza-i .. ·,·l!.r;iit,w. 

Că evrel!'s Cinsliţ! şl hoti 
O şlie l\!c'n, o ştiu IOţî... 

jidmlll-i h(J! ciit timp tru'i{şf,~ 

Şi şlllCdterl; g(Îl1dfşte. 

.!ido~'I/-i blln şi e cinstit 
Numai dupăce a murit. 

M!ckeV Mous~ 

Semlac 
Mâncătorii de carne dela noi, s'all 

hotărît să se 'nfrupte dela cel mai 
tare şi mare om din sat. zis şi fă
cut, iar pe când mâncătorii de car
n: zicea către rate: haideţi cu noi, 
ca dacă nu vă ducem, cel mai ma. 
re şi mai 1nre om din sat eşi din 
casă, dar nu zicea nimic de pie-

« I ~ carea raţe or, dovedind prin asta 
că e şi cel mai fricos din sat! 

••••••••• G ••• q.~.$~~.~QR.~ 
~ Q 

: RACHETE : 
~ ~ 

!II articole pt. footbal : 
~ corzi pt. rachele la ; 
• • 
: MAIDT, ARAD ~ 
; Palatul Minoriţilor : 
••• ~.U"~.UD ••• ~~~ ••••• ".R; 
Hălmagiu 

Ai noştri ca brazii, odată cu ve
nirea primăverii, mai au o bucurie: 
sosirea călugărilor la mănăstirea 
"Pomologhia şi deschiderea cursu
rilor de ucenicie. pentru călugărije, 
- cum a fost ŞI anul trecut. 

Bucuria era umbrită doar de' dis· 
pariţia unei călugăriţe, dar când dis
perarea era mai mare, ea s'a retn
tors şi-acum totul e 'n regulă.' 

~~CiC~~;~t~~ 
Este in interesul 
fiecăruia de a 

deveni abonatul 
WfJJNiRiMY* t _ 4P"'1ltG ' 

Fabricei de ghiaţă 
F • '--~ oraşului Arad - 7. 

căci numai astfel i se 
asigură cantitatea de 
ghiaţă artificială nece
sară. - Se garantează 
ghiaţă de prima calHate 
fabricată din apă de 
a p adu c t şi serviciu 
prompt, in orice oră a 
zilei. Telefon: 24 şi 25 

Aradul.Nou 
Vechea noastră cunoş1inţă - a

tât de părăsitâ - d. director Se
rendan, s'a produs iarăşi. 

Când i s'a oferit biletul de onoare 
la frumosul concert dat pentru aduna
rea fondurilor în vederea facerii ieo
nostasului dela biserica ortodoxă din 
Aradul-Nou, ~. Serendan a spus: 

- Ce mă mteresează pe mine 
biserica noastră 1? 

Oare tot atât de mult l-a intere
- sat şi pe timpul cât a fost epitrop 

~i când şi-a vândut casa Statului 1 ... 

VENIŢI LA EXPOZITIA 

de A.peri'ive llomânesti 
Duminecă 10 Mai a. c. - v ~ ."""'--

LA. RESTAUR4NT·BODEGA.: ~oul!uram localu' 

O E hl Ş ORE A N U 1~~~~1,d~~~~e~~~, ~:~:. 
carle. 

(curtea tlotel "Cornul Vdnătomlui") Vinuri asortate 1 _arzn 

• l&lL= 

Năd'ac 
- Jura; Cselovshy, dic1atorul 

Nădiacului, a· afirmat - ştie el unde 
şi când - că autorul articolelor 
din revista noaslră ar fi cerut ca 
să... intervină la "Uzina Electrică" 
pentru a fi angajat. O minciună m'.Î 
mare ca rangul lui din timpul ocv~ 
paţiei bolşevice I Cine s'a dus la 
el să-) . ,protejeze"? Să precizeze I 
Allfel inaintea noastră, pe lângă că 
e un bolşevic ordinar, mai e şi un 
mare mincinos. Să se ştie! 

- Incurajati, de bătaia primită 
la Sf. Gheorghe de Dr. Fu-Man- Ciu, 
doi domni au inceput antrenamen
tul. Primul, se ştie el care· i a fost 
făcut, de către al doilea. knock-out. 
Dimineaţa următoare însă, s'a pre· 
zentat... invingătorului să-i ceară ... 
scuze, motivând că a fost beat. O 
fi fost. dar cum rămâne cu zicala: 
.. Şi bătut şi cu banii luaţi şi .. .r', ba 
chiar şi cu "m iile" de scuze? ... 

- Nişte indivizi caută cu orice 
să debiteze pe socoteala noastră nişle 
minciuni sfruntate. Le atragem aten
ţia că e timpul să se calmeze, nu 
pentru alta, dar dacă vom răscoli 
ceva mai adânc suntem siguri că 
nu le va conveni I 

- In curând vom fi în situaţia 
plăcută (pentru noi), de a da la 
ive~Iă nişte che~tiuni "senzaţionale". 
Cei ce vl1 simţiţi cu musca pe ca-

~ ciulă, s~u pe <:l0P-,- aveţi puţintidl 
răbdare, că În curând va exploda 
bomba ... 

- Conul Sârbu-comisarul s'a mai 
.notoHt! Mai zică cineva că nu COtl~ 
tribuim Si noi, numai aşa oleacă, 
la puriflcarea moravurilor? ... -- _ cusas -Cetiţi "Bravo!" 

M 

Bufeni 
Un oarecore domn din Buteni -

al cărui nume nu·1 arătam din con· 
sideraţie faţă de superioriii săi -
vrând să-şi arate autoritatea, a bti
tut pe un nenorocit dement cu nu' 
mele de Teodor, Acum îl credem 
şi noi că e mare şi tare, - d:-l.r, 
vezi neică să nu dai şi peste oameni. 

Motocicletă 
de vânzare la 

PETRU MAGER 
Uzina de gaz 

GUf'ohonf 
Duduia, aia, dela copii mici, in 

li psă de altă Glcupaţie, in orele li
bere se duce la locul unde femeile 
spală rufele şi se ceartă cu ele, in
cât mai zilele trecute era s'o păţea
scă ... 

Noi credem, că nu e de demnitatea 
duduiei f.ă facă aşa ceva, pentl u că 
nu ridică nici prestigiul şcoiii şi 
nici a dăscălimii. 
-----,------------------~ 

Croitoria Weisz 
Ara d, Strada Eminescu 15 

Stafe exclusive_ Preturi 
sol i d e. - Croi ales. 

Scaun de grădina' 50 
Bancli..... 100 
Masă.." 100 
Pat 100 
Par de trandafl!" 8 - 10 
Rudl1 pt. d-apel 10-15 

lei 
Tipii pf. tâmplari 10 - 25 m rm 1 I.eu 

per met!"u. 
S.Al\;fB~R~ER UZil1il de lemll pC in
dustne Şl fabncare(l de t:'(isuri în cmle la 
MTf:.LUL NF:G!~U - Telefon 477. 

Primăria Municipiului Arad 

Vinga ni 
- De când e lumea, câne 

pe om in • interes", se face! ' 
şi cu ziaristul din Vinrya j. '" , ~ 
va vedea singur intr'o zi al . 
~adarnic la "DraganlJ şi i~ 
111 ... sec. E grozav d~ bel~ 
mai ales faţă de cei cari ii i 
"clientela" dela Drăgan Şj! 
se ... usucă. Noi ii recoman~ 
se 'ntoarcă la prielcnii i ; 
"cau!ă" pe acasă, că-s mai",1 ~ 

Sânnicolaul-Mote '1 

n: J 

. - Pentru săptămâna ac~ 
ţmut să trimitem, în anch! J 

redactor "special din Arad: 
făcut o vizită tuturor "Si~~ : 
noastre. Redăm câteva .. illii . 

... "Când am sosit în Sân; • 
in primul rând am căutat să\ : 
cu Ghi{ă-Bul'fă-G!'amofonlJl J 

multe peripeţii am reuşit~, j 

sesc acasă. Când am într;: J 

tocmai povestea unor cun~ j 

frumoasă "poveste" cu o.:, 
legată de un pom fu .. raIă, m j 
?e ~işte tipi. Povestea şi-o j J 

J:l timp ce ... patefonul cânta. ) 
favorită ,.Am un leu şi vrei j 

beu "!... Susţinea cu tărie, că rt ~ 
e: .. adevărată şi că "eroii" 11 
ŞI azi. Din principiu nu I-~ ( 
tr~zjs, mai ales că ne prOnl ~ 
rmterea... abonamentului I 
Deja el am plecat la Ul'/on ţ 
riozo, care nu mi-s'a părut b 
fmios, ci mai mult... căctt 
Acesta a incep.ut să mă bat~la 
cu tot felul de .. proiecte ce~şi 
pentru "marea excursie" a 1 
lor României·, prin Iugoslavt : 
hosle'acia şi chiar._. În B~e 
E foarte su părat pe amiciikt~ 
că nu-I Iasă În pace să şi ~J 
~ afacerile", stricându-i toatem~ 
tdile. Ion 5Iârr(lează) e foc j 
părat pe noi. Zice că djn~ă 
noastră nu se poate._. însura_ 
se distreze cu radio- ul cu pÎ~ ~ 

Restul in numerile viitoart I 

M • bl" " 1. lea pu Icdafe ~ 1 

. CĂ~T~M asociaţi pentruf 
file pWnJte. Gloria. : o 
CUMPĂ~ "naft~!ină pentru6n 

rea. fracul UI l~. viltoarea gU)ar 
naţlOnaHărămstă. La revis~vl 
Senator. iiţ 

CAUT chiriaşi pentru slrtt 
nervei. Canalizarea o garantcuj 
hitectul Marian. ~al Publicaţiune 

Se aduce Ia cunoştinta celor interesati, 
măria municipiului Arad, -

SE CAUT Ă volumul Pr'o 
pentru a fi predat celor eni 

că Pri- plătit dar nu l-au primit. : ce 
ANGAJĂM apărător bunt. ~ 

în ziua de 26 Maiu 1936, ora 11 a. m. 
a ne susţine terenul de f )
comitetul local de revizuirei.. ) 
Hajos. Un 

va tine În biroul Serviciului economic. camera Nr. 59, FAC orice, dar numai cont ~ 
llcitatiune. ~ublică CU oferte închise şi sigilate, pen- Fr1Jlich, clubul sportiv Olo,ăs 
tru aprOVIZIOnarea Uzinelor municipiului cu tevi de plumb sau Uzina Electrică. "s~ 
Ş1' 1 b 1 ANGAJĂm controlori penlrm' , 

p um moa e. trola vinderea şi ora de inel ' 
Licitatiunea se va tine În conformitate cu art. 88- bodegilor şi restaurantelorec1 

} 10 ~in Legea contabiIitătii publice şi potrivit normelor Garda financiară. a 
In vigoare. .C:;U~PAR două !1umiri ,fÎ~l 

pnmaTi pentru a-mI face un ŞI 
?fertantii cari vor partic}pa. la licitatiune vor depune· Lb. Col. Babescu. ; ~ 

o.data cu oferta (care se va mamta În dublu exemplar) d~ I 
ŞI o garantie provizorie de 50/0 din valoarea ofertei în Să vă aprovizionaţi dia vi- ~ 
numerar. ori efecte garantate de Stat iaroferta se va 'face ghiaţă 1 [n. urma lipsei. g~ t 

• A f' .'. turale, numaI acela va fI S, c 
~umual In" con ormltate cu caietul de sarcmi care poate in timpul căldurii va avea g~. 
Îl vazut In camera Nr 59 a primăriei ori la Uzinele mu~ ce~ară, care dela începutul ~: 
nicipiuluL ' ]Ui se apr~vizionează delana1 

A 
. . cu cea mal mare increderI 

rad, Ia 28 ApnlIe 1036. cumpără de pe acum dela! Y. 
Primăria municipiului Arad Reusz, bulev. Regele F~lU 

33. Telefon 141. Tot ac~g( 
Nr. 12.112-1936. frigorifere de inchirat. teă 

1 
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n'ecul percep'o,aor 

ne D',lpoi ji'oie de mahol' 
el 31'a jiicu! stllta. perc<'pf(ll 
d S/% umblll din sat in sat 

Şi dt'sct:lţ şi lIt!fIlITncaf 
a~ 
i~ După tiriri de încasat, 

!I~ D'apoi foaie iasomie 
.. Cinc-a' llfii!lfat aga/tie 
II'I 

N'a lăsat eircu.71scriptie 
şi, . 

, Tic-l Dumneuu o 11ue. net, " .. 
, Să vada cum !m-mlt'. 

'. f Cum fl/umesc pmlm ° mie 
l...1 plin mi s'a jărut el/clie I De culoare portocalie. 

1 Dela Balint la Fâna/ă 
:~ Doamne multe se Î1waţă. 
:h! Dela Fânoţă la Grecll 
j,i Ail «isai Cli totii secu. 
11~ Dda Greeli pân la Gllra 
,llli Au umplut olJlizii forma. 
int Dela Dnea plin la Şaur 
:ă\ Se câştigă ceva GlIr, 

Ul Dela Şallr la Ţiiral1ll 

t t Doamlle grl'll mai iese banu, 
tri D'apoi ce zici de Urite 
n~ Cum se laptă şi frăllIânti'i 
().. Şi-apoi foae de SI/sai 
. m Pe Liizărescll Mihai 
) i Aproape că-i şi uitai. 
ila, Perceptorii din Arad 
·ei Ăia cam prea dcs se rad, 
!li Ş'apoi loae de sulji'tui 

,e! Ba unul şl~a luai maşillii 
-al Că nu poate pe picioare 
)~ Să se plimbe prin sejoare. 

, IplăcUi t an 
[tu tipăt lung, strident, s'au au
ien tăcerea ce domnea În hotel. 
~t~larii din cam~rele vecine, curioşi, 
:etşit În coridor. Cameris~a. por
l 1, directorul şi subdirectorul au 
alt într'un suflet. Toti tremurau: 
3~e o crimă, o rănire. Au ajuns 
iihtea camerei din care s'a auzit 
~l. Deschid uşa. Domnul, în 
Iernase-plimbă prin cameră. 
)C~ E moartă? intrebară. 
n!să "ea" - o tânără şi fragedă 
[r~_ întrebă din pat: 
Jil Ce vreţi? 
art De ce-aţi ţipat? 
t De ce? .. Pentru că... mi-a 
~ plăcere? 

u! • 
: o penSlune 

rubnt p'aici pe la noi o serie de 
~u)ane mai În vârstă, mare parte 
s~ve, care dau masă şi cină, \n 
~iţ[uni mai bune şi mai eftine 

rtt la restaurant. Unul dintre cu
nttutii noştri, cari i·a masa la o 
~ană de astea, ne-a povestit, că 

?/o zi unul din obişnuiţii mesei, 
r !nit cam târziu şi li găsit clăti. 

ce i-au fost iervite, reci şi fără 
mt A spus lucrul acesta patroanei, 
f i~a răspuns: 

e,;" Ascultă tinere, eu fac clătite 
linte de a te fi născut dta ... 

m~" Se poate, - replică tinărul, -
01 ăsta nu e m'otiv să mi le dai 
. să le mănânc acum! ... 

~mini.cente 
)reeent, o fată, după multă şovă

a mărturisit mamei sale că e 
\{Îdă. A povestit toate amănun· 
In şi mamă-sa, la sfârşit o întrebă: 

!" Dar bine de ce nu te~ai opus 
~ te-a dus la hotel? 

11- Păi ... credeam că-Î o glumă 
vi. Aprilie ... 
ht 
sl,ta redactiei 
r~iŞol'. -' Restul. din anumite 
llVe nu se poate publica. Trimite 
naterial. 

~r\ y. . 
lat • - Brad. - Materialul tri-
:Jlu se publică I Trimiteţi altceva. 
;rJ!glJ8. - Ce s'a intâmplat? Co· 
fcă urgent 1 
1 

I ' . .. b' I . . t • . . \~ dea !O mal Jl0S su scnsu ŞI aşI ras In clpar.1U I 
luăn Nojîţă, mam tăt gângit şîam tăt cotat să gă-
săsc că gi şe so luat glIa nolarăşî girepltl gl a 
fdşie cOl'llrace. Apa am găsit. lşe că pan ~ăpr~uş 
o fost nişce pământ zis rezervă ge stat ŞI pan 
1932 1l0tarăşu carie o fost aclo o făcut bin1t: şi 
10 vândut la on uom cu contrdCt. Mărturii la 
faşerea contrafului îşie cor fost on uom mon ~i 
on jidov' care jioară pă OTj~e numa să nu pătJsca 

nimic. Noa şi apll îngiei hiba la contrat. La contrat hibă nui «1 
hiba îi acla că notarăşu o vândut pământu Statului pă bani buni 
pă care io băgat în jăb făcând pagubă la Stat. Apu dacă rwta
răşÎ fac treburi ge <tşcea şi păgllbiesc statu bine o făcut sfatu 
când ia oprit să mai facă contrace. Lasă să le facă fişcaJ:1şi că 
şi aşe ii aproape mor ge fame Şi dacă şier bani gila 1Joamf;ni 
atunşi uoamenii îi taie cu hrişca cum o făcut Mican ]iDia gin 
săptămâna şielaItă. 

Noa apu să vă buricaţi să nie trâmiceti abolimentu că vam 
aşcieplat gicstul. 

Al vostu 
luăn Noj'i,ă 

o goangă formidabilă în raza 
direcţiunei silvice Arad 

(De care nu are cunoştinţă nici prof. Blaga) 
Suntem mai recent informati, că 

ar exista în raza Direcţiunei silvice 
Arad o goangă, nemai văzută şi 

. nemaipomenită până in prezent nici 
chiar în poveştile moşilor şi stră
moşilor nostri. (Auzi Dlc profesor 
Blaga) de şi este indigenă şi deloc 
nu exotică, dar e foarte rară În felul 
ei din familia şi specia goange!or 
transcarpatine dislocate, dar şi mai 
mult interesantă fiind quatropodă, 
în regiunea Biharieî în jurul izvo
rului Crişul-Negru - popasul mo
filor - care roade cu fălci înzestrate 
cu măsele moştenite dela predece
sorii săi grecotei din Fanar, cândva 
suprapuşi pentru istovirea vlagei 
şi prebuşirei neamului descendent 
al Romanilor devariaţi cu vitejie in-

vinei bilă pe plaiurile vechei Dacie 
ia pădurile din cuprinsul ocolului 
silvic Steiu, pendinte de Direcţiunea 
silvică Arad. 

Am fi foarte satisfăcuti şi mai 
mult dl orofesor Blaga, dacă dl 
Director Piso ar fi aşa drăguţ, pe 
CUlll îl şi cunoaştem ca atare, şj 
ne-ar da in aceasta c11estiune hoh 
interesantă şi formidabilă şi excesiv 
de interesantă, chiar şi din punct 
de vedere istoric-natural. informa
ti unile cuvenite, cu cari şi Idl pro. 
f~sor Blaga şi-ar complecta multele 
sale ştiinţe naturale in acest do~ 
meniu al goangelor indigene, În a 
căror aşteptare Redacţia Bravo anti
cipează dlui Director sifvic Piso, mul-

. fumirile sale. Fag ... 

Restau,antul este o intreprindere româ-
neascăJ unde se servesc mân-

A Z U G JI cări calde şi reci. în orice timp, 
H. precum şi vinuri foarte bune. 

Deaseme niexcelenta bere de 
AZUGA 
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Să loarne doi 1 
Unul din bunii noştri amici ru

raii, s'a cam "gri sat.. un pic mai 
într'o, .. dimineaţă. Şi cum la un 
moment dat nu mai putea nici mă
car ţine paharul în mână şi nici 
a-şi păstra echilibrul, cineva pro
pune: 

- Măi, fine ţi doi de el, şi unul 
să- i toarne vin pe gât. . 

- Hâc, nu s'ar putea, Me, să 
tie unul hâc şi să toarne doi hâc? 
sosi neaşteptată dorinţă a amicului 
nostru. 

Nimic 
La conferinţa lui Nae Ionescu 

despre "Libertate" a participat şi 
amicul nostru Virgilică. 

Seara, pe Corso se'ntâlneşte cu 
Osmanciuc, care- t întreabă: . 

- Ce-a mai spus ăla mă? 
- Că o muscă zbura prin ca· 

meră. 
- Atât! 
.- Ba I Şi-a mai lis că la Viena-

un om umblă pe cap. 
- Atât? 
- Atât.! 
- Nimic altceva? 
- NimicI 

.SE "iii 

Lămurire oportună 
Intr'o familie cunoscută, mai cu 

seamă prin puritatea vieţii pe care 
o duce, doamne se adresează dom
nului, imediat ce domnişoara a pă
răsit prânzitorul: 

- Oare n'ar fi bine s'o lămurim 
pe Mimi asupra unor chestiuni mai 
intime şi mai.. delicate? 

- De ce s'o lămurim? O s'o 
lămurească bărbatul când s'o mă
rita. De ce să ne batem noi capul 
cu asta? • 

_. Eu cred - răspunse doamna 
- că ar trebui s'o lămurim, pentru 
că eri m-a întrebat că ce bacşiş se 
dă madamei principale dela Clinica 
ObstreticaIă ... 

"Grecul" 
Directorul dela, bravo" are inco

moda plăcere de· a fi fratele mai 
mare alui Nae Gurârea căruia îi ţine 
o carle neagră. 

In acea carte se putea citi intr'una 
din zilele săptămânii acesteia: 

Astăzi, Nae a fost beat. 
Dar Nae, ca să corecteze şi să-i 

facă bucata, punând mâna pe carte, 
grec, a schimbat astfel: Astăzi Nae 
n'a fost beat.,. 

• 

Bravo t - Spor' 
- Cel e 

spuse de noi 
în c ro nica 
precedentă, 

s'au adeverit. 
Echipa rema· 
niată a 010-
riei, a adus 
victoria de 

Ou,ninecă asupra Universităţii din 
Cluj. Dar asta a trecut. Observând 
jocul de Duminică a gloriştHor, am 
observat că între jucători nu există 
coeziune. Nu facem nimănui o vină 
din asta, dar remarcăm faptul şi 
cerem ca antrenamentul să fie în
diUmat în această direcţie. ca la 
v·itorul match din 30 Mai echipa 
să fie eficace. Un alt lucru obser
vat este ... jena de a trage la poarta 
ad \'ersară, preferând driblarea inu
tilă şi inoportună. Trebue părăsit 
sistemul - şi mai cu seamă de 
către Tudor - şi tras la poartă din 
orice poziţie şi la orice ocazie Nu~ 
mai aşa linia de înaintaşi va deveni 
într'adevăr eficace şi temută. 

- Adunarea generală a gloriei a 
decis să facă şi imposibilul pentru 
buna stare a clubului. Foarte bine. 
Cei ce vor să lucreze să fie lăsaţi 
să lucreze, să nu li se pună beţe'n 
roate. Dacă li se vor aduce critici, 
să le studieze cu obiectivitate, fără 
pasiune, şi să reţină partea bună, iar 
lozinca să fie: Totul pentru Gloria 1 
S'au in râ In it ... 
După cum se ştie, Miercuri seara 

compania de teatru aiuf Tănase a 
dat in Arad o reprezentaţie. Artiştii, 
au sosit Miercuri după masă cu 
trenul de Oradea. Pela ora şase. d. 
Nae Gurărea posesorul unui nas 
respectabil, povestea: 

- M3i, azi m'am în+âlnit nas in 
nas cu Tăr.ase l... 

- Cum? Unde? Ai fost la gară? 
- Nu! 
- Ei şi atunci? 
- Simplu - răspunse Nae Gură* 

rea - eu eşearn dela "Palace" şi 
Tănase era 'n gară - tocmai se 
dăduse jos din tren I 
Col'ul vameşilor 

Concedierea unor vameşi, cum 
am arătat in numărul trecut, a 
produs mare panică printre ei. 
Mai speriat e vameşul Ilie cel 
cu berea şi cu oul şi ăJaJaJt cu 
tnjurăturUe. Dar, noi ştim, că deşi 
acum sunt indârjili, imediat ce 
vor părăsi slujba se vor inmuia 
şi vor incepe să se roage lui 
Dumnezeu să li se ierte toate 
păcatele, făcute cu voie sau fără 
voi... IHe îşi va mai complecta 
şi cursul primar. iar şefului ser
viciului financiar ii va frece su· 
părarea. 

Radio-Hălmăgel ... 
ne comunică programul care se 
va desfăşura la Hălmagel la 10 
Maiu. Programul serbărilor se va 
desfăşura la ,.Şpăler", loc vesfif: 

In această zi .. Ţiganul" va aduce 
"Prepelita" dela Băneşti. Să spe
răm că vom vedea iar muzican
ţii dela Tisă în vârful părului 
dela ,.Şpăler". 

In saloanele Restauranfului 
"Lip·t cu ocazia ... sfintirii prepe
lifei se va face predarea "Pistor
nicului" de către "ţiganul" şi va 
fi luat in primire de Musfefosu1, 
marele ghicitor şi făcăfor de ... 
prescuri. 

. .• Vedeţi să nu uHati nici de 
Sefulică şi nici de "ealfa" de 
popă care ItU s'ar supăra dacă 
ar fi chemat să facă Prohodul. 
pardon cununia.. . 

Jf 

", " ~ 
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do Protopop Milta'j Cosma, care tot vicepre
şedinte a rămas! 

Ai auzi' că ... 
... La escursia dela zlJgăul Deznei. 

au fost şi alţi învitaţi, dar pe când 
au ajuns acolo se'mbătaseră legă. 
turile de ... ceapă? 

... Jidanul din hloneasa, pe ziua de 
1 Maiu şi-a vopsit gardul În roşu? 
... D. ing. lakocsy, a zis: che, clIe, 
nu şti cine scris pe mine la .. Bravo lot 
che, che, io nu fecut la nime reu? 
(Dar cine a spus că a făcut rău?) 

... La Hă/mog;u a apărut al şase
lea şi ultimul volum din romanul 
~Gagea" sau ndin ciubărul sfinţit 
la screnada din toamnă"? 

•.• Păsărica din Şepreuş duce casă 
bună c'o .. urzică? (Oare e aşa de 
tare de a putut inmuia.. urzicatul 
urzicii ?) 

.,:Cucoana aia bogată din mijio. 
eul Sotului. Nou a hotărât ca săpI 
tămâna viitoare să plătească grâu
luat pe datorie anul trecut dela 
moară, rochiile de catifea şi plata 
servitoarei ?, .. 

... Directorul Serendan din Aradul 
Nou vrea să sărbătorească "jubi· 
leu]" de 40 ani de serviciu şi că 
tot atunci îşi va plăti şi biletul de 
onoare la concertul bisericii? 

.• Percepforul din Şicula. l~ Sf, 
Gheorghe n'a voit să plăteasCă ni
mănui un pahar de vin, spunând: 
cu banii ăia mai bine mă'mbăt eu 
singur de mai multe ori? 

.•. Subnotaru] din Vânători face 
înregistrările în poezie iar notarul 
le semnează în proză? 

Un .ncrezld 
Este d. Olariu secretarul general 

al municipiului Arad. Acest om care 
îşi închipuie că oraşul e la dispo
ziţia lui, continuă să protejeze la 
primărie pe Stoian deşi judecătorul 
de instrucţie a dat ordonanîă defj~ 
nitiză de urmărire impotriva lui. 

Şi să se mai ştie despre acest 
secretar general de municipiu că 
Miercuri când 150 de micăIăeeni aş. 
teptau, in faţa primăriei, hotărîrea 
comisiei înterimare in chestiunea 
datoriei lor de 10 milioane, acelaş 
domn Olariu a scos capul pe geam 
s'a uHat la mulţime şi s'a întors spre 
membrii comisiei interimare spu 
nându-Ie "Iiniştitoru : 

- In că n'au scos cuţitele, nu-i 
nici un pericol. 

Să bage de seamă d. Olariu să 
nu glumească cu oamenii necăjiţi 

o Cavaleria uşoară 
cu Rokk Marika 

Conducerea cînematografelor car- "Dărueşte-ne noaptea" (titlul unui 
telate ne vor servia În curând cu film, N. R.) ar bate cu siguranta 
un nou film, în care rolul principal recordul imbeciiităţii, dacă nu al' 
e deţinut de o unguroaică, are nume fi avut nenorocu! d~ a l'ula con
Răkk Marika, [ se face reclama in- comitenf cu "Covolel'ia uljoal'ă' 
tensă ce i s'a făcut mai anul trecut caf'e i-a luat {nainte cu nenumă
şi filmului - nu mai reţinem tit- role lungimi (va să zică e mai im. 
lui - în care rolul principal a fost becil, N. R.) gpatie mai oles Intel'· 
deţinut de Zilal1y Iren, - cea cU pretei principale (adică artistei 
cârlig la popii valahi, - film ce Răkk Marica N. R) despre care 
s'a prăbuşit În indiferenţă. Acum, reclama spune că: dansează, cântă, 
urmează "Cavaleria uşoară". Nu călăreşte •.. mai lipsea doar adaosul: 
ştim ce subiect are filmul, însă se- "spune ţara ce iubeşte şi vorbeşte 
rioasa revistă "Vremea" din Bueu- franţuzeşte" spre a avea tabloul 
reşti, scrie, la cronica cinematogra- complect. 
fiCă, următoarele despre "Cavaleri a .. ,Desigur minoritarii noştri, vor 
uşoară" (nici nu-i acordă o men- leşina în faţa aaestui fenomen ma· 
ţiune specială, ci în legătură cu alt ghiarl... Să le fie de bi:~e! 
film) : 

IReIa LNprrSilRlla-g"-V"~i~~~ :~e:~:;::;=IWI 
• felul de blănuri şi haine de iarnă pe cea 

mai mare garanţie şi preţul cel mai redus. 
1iU&iUtM~t!1!TfT7_.2 "5S#m'!5ti"'~W'.Zl"liilIIf"" 

.4 apărut Aimanahal Oraşului medicilor, advocarlor, inginerilor, 
şi jud. Atad cu 15.000 adrese fabricllor, intreprinderilor comerciale 

]n pa{{inile acestui almallah sunt şi industriale ale comercianţilor, me
înşirate adresele tuturor autoritâţi- seriaşi10r şi numirea străzilor din 
lor şi persoanelor cu rol cOl1dt:că- oraşul Arad. Iar la acei cari au te~ 
tor atât din oraş cât şi cea mai lefon, am indicat şi numărul de te
mică comună, lefon, pentru ca acest alm<lnah de 

Inşirând numele şi adret;a tuturor adrese să ~ervească tuturor şi să·} 
preoţilor, profesorilor, învăIătorilor, întrebuinţeze cu folos. 

• â a • dll ee 

Primăria municipiului Arad 

Publicatiune 
Se aduce la cunoştinta celor 

măria l'i\unicipiului Arad, --
interesati. - că 

în ziua de 28 Maiu 1936, ora 11 a. m. 

Pri-

va tine in biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, 
a doua licitatiune pubJică cu oferte închise şi sigilate, 
pentru darea in intreprindere a lucrărilor de zidărit şi 
tiniLhigerie ce se vor executa la edificii1e publice sub 
durata anului bugetar 1936-37. Ofertele se vor face se
parat pentru lucrările de zidărit şi separat pentru lucră
rile de tinichigerie. 

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

Ofertan1ii cari vor participa la licitatiunc vor depune 
odată cu oferta (care se va înainta în dublu exemp]ar) 
şi garantia preVăzută de caetu1 de sarcini, în numerar 
ori efecte garantate de Stat. Ofertele se vor face cu un 
singur rabat pentru întreaga lucrare. Caetele de sarcini, 
şi ori ce alte detaili se pot cere în camera Nr. 59 a pri-
măriei. 

Arad, la 7 Maiu 1936. 
Primăria Municipiului Arad 

Nr. 23.633-1936 

Unei domnişoare 
r.şli Il/crczldă când zilnic, doi sali trei 
Iti spun că eşti atât de "Jllillii> 
Eu te'ntreb dacii'll afară de comple·tll ~ 
Mai ai incă vreo altă haină? jONA. 

Dare de mână ... 
Dupăcum u uii - şi unele - şti 

Nae Gurărea locuia până mai de 
năzi la, un hotel din apropierea im 
diată a unui bar, Acum are ,.carne 
cu intrare separată". Intr'o seii 
cineva-l vede pe stradă fără pardes: '"' 

- Unde te duci Nae, fără pa 
desiu, nu ţi·e frig? 

- Să vezi, dragă, mă duc aCi!, ti 
dar pardesiul locuieş1e incă la 
hotel... 
Mili'are c 

Un sergent, deştepl n evc d. 
mare. se prt: zinfă la doctor: o 

- Ce ai? Ce te doare? il i flj 

frebă dodorul. u 
- l\poi, răspunse sergenl el 

- cred că am ... diareie la tălp:,oşl. 
dela picioare! ...f!, 
De cel PO 

Un cunoscut vaidi!;t şi con~ el 
eiant de animale, vorbea in ju' ni 

la o intrunire publică. Un ţăran.5 
întrerup să : I 

-o Ce·i cu sitldicatul pentru 
portul animalelor? 

- A fost desfiinţat! e 
- De către cine? el 
- De domnii ăia dela Bucure' -
- De cari domni? - inSis!~ ,el 

ranul car~ voia prE'cj~ări. IZ; 
- ApOI de către hberali! _ ,u 

bucni în sfârşit vaidistu 1 nostrv, , 
- Atunci de ce nu ne vor 

contra liberalilor? ~ întrebă fn ţ' 
zul tuturor ţăranul nost cu. 

.. .lntr'adevăr âecer---· I 

Apropos. • • ~ 
1'1 

Se ştie că la Viena a izbucnît~, 
s.~andaI ţormidabil in jurul sode ,n 
ţlt de aSIgurare n Phoenix". [n le e 
tură cu asta, se povesteşte că CI 

arăda~, s'a dus la un doctor ~ e 
s'a plans: rll 

- Doctore, nu ştiu ce să m 
fac, de două săptămâni nu pot do iu 
deloc... EL 

- Ce să-ti fac - îi răsplJ I 

doctorul cu gândul aiurea - teeJ 
teai asigura la altă societate de el 
gurare decât Phoenix 1 

... Trebue să adaugăm, că do .,1 
rul s'a asigurat la Phoenix 1) 

Viena şi nu la cea din Arad. 

~! 
C"-

apare în fiecare Snmbăfii 
~ .............. ~ .. _ ..... 
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