
I 
) ... ,., 

An. ~r. 148: 5 lanub c 1936' .1' 

.f 2lei I 
.1 

alUN l'ipdrcm azi În fornwt mărit şi'n 

".~ ...... _~~~~_-......~~--I ., 

In hafnă nouă WI 
hJillă nouă. H fost o veche do- ati 12 000 ). . 

:"J i rinţă, a noost"ll, (J celor câţiva ti~ In es ru, sa ar:, .. . UDar 
.- ,~ " "eri Qrtlpaţi în jurul lui n Bravo!" pu-
~ ~' :llţa de a îmbrilca scrisul intr'o hai- Despre români, minorit.ari şi salarii _._. 

,# el maÎ mare": j;ţntru el avea mişcările ~"""'" _ r .,', • 

• A'f 1ai libere ş( aputea Îmbrăţişa meli Tup cdiforii de ziare, au văwt În Atelierul de poduri şi şasiuri: Ing. conditillnile imptlSe pr:nlegea de 
·1' ~., .. :~.,:,! I ,i1ulte lucruri. Cu ;,forţăn tlril1şe, numerele de Crăciun a marilor jur- J. ,Mihoi, IUOOO lei lunar, A. Tatrai protecţie a /ntljjcji mrţrooa/e., 

,ca lipsuri şi luptând cu lleinÎele- mde din CapitalA, reclama de o pa- maiesim,] 2 OJO leÎ bnar, l. Seibert, l~u ne·an) fi ocupat de această 
, ,1 gcrea unei părţi" abonaţilor ('Gri gîrlă a labricei ,Astra" din Arad, secretar, 10.000 lei lunar, fabric~.~uacă e,\ n'ar afişa intot~ 
t ," . n'au înteles si ne \)!tliea:>că abo- p"tma hhf'icd !'omâna de vagoane Din alte capitole, exlragem deo- deawfla românismul ei. Dar fiindcă 
:1 \.' , pamentul, alU reuşit să luăm, Itl ŞI ma/OOM. Insistăm şi rugam să camdată câlev-1 poziţii: JIlg. Şef A.w-1.lcut·o şi o face. am voit să ve-
I l!1ceput de ani haină nouă, ca tot reţineti carac/erul de !'omână a a- Hraniţchi, 22 700 lei lunar, 1. BruckAem şi noi românismul ei. L.am 

i
· " 1 c·eştirwl. cestei fabrici, pentru a putea con- maon (func.~, J 6,000 lei lunar, ing. R. văzut în parte m;Jj sus şi-l vetr ve-·..." 

. 
l~., "~Dar 'pentru ca "haina noastrel ~tata dlll cde de mai jos urlele lt;c~ Pt/ifi.8.0001ei IUllar,jng,şef.S. Weiatr, dea în viitor. ,."... 

, \ ,~nă~ită i, .să !ie t?t nouă şi c~Jra!c1 TUri foarte interesante 230(XHeiluliar. /.(jhibu3.500 fei/unar. , Astăzi În afv.ră ~e'e ma: "sus, ....... ""' 
! .. in fl~care s.ilpttîmdnă (1 (multii 1:1 Examinând tablotll de fUll :tionari Regretăm că nu putem publica mai vrem să remarcăill . un lucru:'"" 
I \ .,;~ care intrăm, avem l1evoie de puţi II şi salarii dela fabrica .. Astra" Con~ deodată tabloul cu futlcţionari şi De câte-ori se~ angajează., ,un fUll4;-' ... ~ 
~S.... .......m~i multă intelegere de-cdt pdnc1 statăm la primele capitole ul'mătoa~ salarii deja fabrica "Astra" pentru ţidnar nou, el este obligat să sem?""" 
''*. ~ Ils'·9 VOHL(]vea? Nu ştim, 'dm' rele: .>o--~-.""" a se vedea flomâni5mu/ ei şi·acon- neze o scrisoare către fabrică, prii 
~~' spcruln,'''' Atelierul de slrungărie: B. Witt· ducălorilor tie-acolo. Dar crede-m care recunoaşte că este angajat Ollmâi 
'~:'.~. .~. Rrn cernut făina abonaţilor noştri. mann, maiestru, satar: 12,000 ki că ace,t lucru se vede şi de aci. pentru o Lună şi că la sfârşitul lunei. 

[
. ::t ărJţa - cei CI! ne-au citit fără . lunar. Proporţia Între salariile lomânilor şi . fără nici o altă formalitate, se eoo-

H ~ '.~.~'~_~pl,~. t\Qscă -:-. a fost arunCc,ti'l. ~telierul de. Iăcătuş:.rie _~i til1!clli- a minoritarilor vorb~şte ,dela sine, sideră delT!.iSionat,. Jn f~lul. acesta 
'1.';" ~- ~U(..r=-I~-~u--jttl'rR." .. ·t~llro~~~~~~-;-te-:-~~~-B-~-~~~~:---Je~-f~-!_~I-!~'~ rt'~~f: r:"n}p~-1}~>l ~~tn~J1~~~-.• I ... d.92~; Jl-'gP:I -:-~l_L..r ~'" ...... _~ 

'\~t, , ,,:a~i tr~i »ani în sir au fost alături 12.000 h!i lunar. P. Hanga secretar, ţlon~r.u rOma?1 ŞI dmfre , ~rnontarJ . anume, -: Jar funcţlOna~ul P?ate fi 
~l: 'lIe noi ornim I~ai de arte cu crc- 5000 lei lunar. Ing. Şef: G. SOiM strewl tran~plră de rom.amsm:

1 
fă- pus ~n!:~rl p" rlrurnu.n" Şl, trea~a 

~"f' ţ'P. Iţ" . p, I ~t 15,OGO lei lunar. Ing. V. /Iancu cându- ne sa ne... "emoţlOnăm de asta II se inUilipl& ~!1!fes' r9wa· ,Ulln (1 ca ŞI a 11 III se vor Q a unJ. ,. . f b . . d l' t '1 . 
,·Pri'I1'gtdm nou pentru ma noas- 11.000 lei lunar. griJa cu care a nea m ep meş e TIt or.. . ~= _ "' __ .. 
':ro nouă, nu avem. pustrăm pc l4&i _ ~ __ ._. . 

ţ&j. vechiu, care ne~ permis şi până ./ -
vei, ~(/ prin gIt <l, ironie, şarjă Descoperirea Americei 
Sau înjurăfura ură, să îndreptăm 

o lectie . .,: 

.ţ;., ']wfte rele, - să facem de multe F 4'ă • ! 1 ~ 
1:~'3;ri ca dreptatea sel iasă de StIi"> ,~illdC 111. anu aces a se ~or Ull-
r't broc şi păcatul să fie înlătumt. pliu] 4~4. am ~ del~ descopemea A~ 

. - Bravo domnule, atund suntem 
dej,i descoperiţi. 

Atâta a fost tot". ~\. ",om continua deci pe aceiaşi li- "' me-nee! ŞI ~v!lnd In veder~. că" no~ 
';;"'Îe de conduită, fără să ne uităm /'"ne~am se~v1t mtotdeauna clhtom ma] _._~ .. __ .-_------
: '. • :~, un ,păcătos se supără sau cd'" mult d~cat pro,mpt, ,dă~ un. frag· 4· 4 f K" 
H~ itlll _ până-i vine rândul -râde ment dlO autoblOgraha lu! Cl1stofor IUlo 'pe rss. 
~, le prostia celuilalt. Nu ne va păsa Columb: Suntem informati că fostul dircc-
~ • 'e- supărarea cDeoanei ciI prea "Că m'am născut o *tie toată lu- tor al abatorului comunal, dr. Alexa 
t·" wlţi prieteni; nici de il bărbatului mea deoarece altfel nu aş fi azi pa- Kiss, - ăla cu cetăţenia falsa, cu 
F'. .'e~~i bea~îşt!g~J prin birturi. Se tronul, Societăţii Illtern8tjonaJe-+~X'--mărluril f.alu.~e.$I: ·-2eum după 

~
~ . .flt~; iregliteşte un· suflet nou în ţara portului de ouă". Că mă chiama ce a fost suspendat şi t::lib~rat . din 
, \ " .• sta bântuită de atâtea păcate şi Columb iar ştiţi. Dar să vedeţi cum închisoare, a cerut deJa prrmărle de 

'j ~{"urată 'de 'atCi\kl hoti Îll pantofi de a devenit cazul: Părinţii mei o'a- sărbători un ajutor bănesc. 
t: , ~ac şi cu cont la bancă. Şi-acest veau copii. Intr'o ZI mama se plân- Şi p~jm~ria A!ad~l~i, care În bu

+:, ' '~ttlet n,ou nu' se poate naşte până gea de acest lucru unui prieten al getul el n a găSIt mCI un ban pen
.,. :~, :( ;e plă,glle de....pe sufletul actual al casei, care-Î spuse că totul s'ar pu- tru <:pe:ele culturale, a acor?at fos
: .,.' 1 .. n'flcnilor nu vor fi ars,. tea indrepta dacă şi-ar înşela băr- tuIUl dIrector Subpapuc K1SS, uu 

După ultima şedinjă a delegatiei 
permanente a naţionaJ.ţărăniştilor din 
Arad, şedinţă în care s'au discutat 
mai multe plângeri contra felului de 
administraţie ce se face sul> liberali, 
d. dr. Lazar Gusti, a plecat insoţit 
de alţi doui membri) ia plimbare. 
Obieclul discutiei lor a format-o 
şedinţa şi, natural, diverse e acte de 
administraţie, considerate, - prin 

. prizmaDRo~~ist~~~~buzuri. 
D. UI. l.a:lar Gusli, mcheie dis

cutia, in gura mare, aşa dH auzi
rărn şi noi: 

- Numai d'aia vreau să pun mâna 
pe prefectură ca să le dau liţl.era
Hlor o lectie despre cum se con-' 
duce un judet 1. ..• _.-, , ," Cu gdndurile aceste Începem batul, adică pe "tata" cu cI. Ş'atur,ci ajutor de .. : 15 ooq lei '. . " 

!; \-... Nou şi îmbrăcăm haina nouă. mama scApă faimosul proverb: SAle fIe de bme ŞJ pnmăneJ şi Gara nevesfei 
o~ .--...... ..B"QVO!(I - Uite ce uşor e' Oul .lui Co- lui Kiss! ' 
~l;:~ _ lumb. domnulel Te-ai incheia' 

.. ~.', Iu -formea Zis şi făcut. Adică am fost făcut dă' -
\ ..... t '-il eu şi 'n amintirea acelei exclamatii La una din seratele sau ac vretl-
';... . La catolici, instituţia confesiona- m'au botezat Columb. petrecerile dela Crăciun şi noaptea 

?! t .• ..iJui produce şi buclucun ASlfc). .. de anul nou, d cucoană era În des~ 

I fite,,,,ittahila flaşn~tă, 
Care m'a ofriivit tot anu 
Regret cii !IU este-o gazetă 

. S'o poată CţflZllrtl... ffddeallu. 
(Tac.) 

;:e\ ':~va zile înainte de Crăciun, b.lr. Dupăce mă făcUl mat mare C8: să părţământul pentru femei, al toale-
,o. ,"'!:\aL..~i nevasta se duc la biserică arat că nu e vorba despre un SIITI- tei iar îl] anticamera sectiei bărbă- Vasile 

, .' .'" se spovedească. Intră femeia În- plu ou al lui Columb. ~am făcu! teşti, 2-4 bărbaţi. UnU intrau, altii La revellion, Vasile, 

, .J 
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j 

j 

.-~~ 
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'J 

""A ~. .. . .. ····.DupA...o jumătate de ceas;:se exportat~~(ie .nuăk Mergand o,da1.iL, eşetttrşi vorbeau. DeodatA apare de Câştigaşi şi tll 'It purcd. 
;~',~>~,trâ bărbatul. un comerciant din spre Indu am dat peste.păm~ntne~ după părete le despărţitor. un cap de DimiMata 'Il Sân-Vasile ~~'. r ' 

'(,-~/ , :, .,. itate. Acesta' auzind eă preotul cunoscut. Ne~am dat JOs dm car- cucoană: . Nu ştiai: eşti tu ori el ..• 
.~ ." . (""~e~e, zise incet1 gobat şi chiar lângă ţărm am văzut _ Tu eşti .•• Jorj? 
.. ' '" ,1. ,': '--Dormiţi pări~? nişte o~meni. Cu pic:,ea ro~ie ~a ouăle --;. Eu, -răspunse cel intrebat Pentru lolii Vasilii ••• 
'-}':::" ,''''''''' Nu doamnă, -'\ răspunse pre- de. paşh, cart se dIstrau m lurul u- cam jenat~ văzând cucoana. care nu-i 
~ . '. t' trezindu.se, - a~i că ultimul nUl patefon, -, . era nevastă. 
~.~ :'"+. păcat mArturisit, a fost că v'ati - Vă salut'le .zic eu_ _- Te·am cunoscut după glas, -
ir,; _ 'J.'lc'at de trd ori la rând cu unul - Salutare domnule! Nu cumva continuă ea, fără să-i pese de cei-
'. --:~\ - ........ JitlrH din prăvălia soţu- dumneata eşti Cristofor Columb?' lalti bărbaţi - dar ia spune, te·ai 
'1-J ., ....... - Ba chiar eu. incheiat la pantaloni? .. 

\ .. ~ 

-'-~ -"~ , 

~ :It -~JC 

','.!l 

110, 
. " 

- - . _~.--~"" ~ ~_ ~_... - "~" ~_" ""''''t'c 

. ' -

jungla c4 e junglă, neică, 
Şi.Ş' arată 'n timpi stx:relu, • 
La Tevel/ion, Vasile,-
Ti..tli arătat şi tu por/ntu .. 
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jrmu'itate de sat la ceasul biscri,'Ji mml'iirof. 
C(l familia Întreagă, numai (l sulii a dat, 
şi după aceia riiu s'a l'rIitat 
Mai bille s'ar fi fileut dădM 
din var şi cărăl1lidJ {n saf, 
ca musieeiosuf mai mult să fi eUş(fg,d. 

Rodna 
Ar fi foarte regretabil din partta 

noastră de a omite din vedere pre
ţioasele cadouri ale lui Moş Crăciun, 
care în anul trecut a fost fvarte dar-
nic şi anume: 

- lui Mironică t,:oş Crăcillll i-a 
adu~ un .. lâlindru" nou şi o doică ... 

- - Lui Pissyry basistul i· a adus 
iJM fmu'limbaj al florilor, un roman 

-~~--~mzaţional ~i i·a promis un inel de 
j:;godnă. • ., 

- Lui Traian' et suo fratelli Moş 
Crăciun i-a adus un diapaznn mu-
7.1~~entru aranjarea basului ... 

- lui Moachi un certificat de pau
~ în' ale bunei-cuviinţe şi-o 
scwitFi·de prAsilA •• 

-'Lui-Cristo ·-a adus o cucu
velluă, {) pere;;;bc d nănuşi vechi 
şi un portofel in- schim '11 unei lit
ru(c de vin .•. 

_0_ Lui Nasoş un livret mI 
fr.":.itlir că cel de Ţugfilăr i-l'a 
Si. iile ... 

4-.-''-'' . - li BLtţu o cutie de curaj În 
;..,....,...,.:.,.' .... .,;,u •• or . şi lipetrecălaniei ..• 
~.--- .-~. Sexului Slab niai"multe colinde 
-~ __ ~~~nad~,sub conducerea marelui 
""'-"~r "DANClU" ... "USCĂ-I UN~ 

-f'UL": 
"", ... :".~ . 

~fr ,:.....- Lui Bu~y titlJ de ,.Cavaler de 
---... " onoil"e 'il patrupc>:ilor" ..... 

- h1măriei un impegat nou fără 
~~,{ [tii .... 

• r.: lllJ...'j.,.~". M<:>", r."~('illn a fr.,S+ 
\. ~rn C ,l c 1 altii, dar. ,. 

Brad , 
- Se cautA un.asadat ~cn:r:; ~~ • 

N care vll'a fă-şi măre.· ::'t (lf ~c.:;r~, ~, ~ 
CO')ilul care se va naşte în această zodie, băiat ori fată, va fi vesel prin lmpreunarca capit?:,,; 101. ~, 

din fire ~i-si va revăISl repede necazul fără s[t-ş: facă s~nge r~u. - Un tlp,~iind pără:;il tit:;,. :;f':' 
Di~ f~agedă copilărie yo'r s.llfe~i de cevle Ill~i m~ae .on Ade varsat. In dă acum la Il)W Iată 'n •. , ... ~ ... t~ f 

cawri mai nurocoase de pupr, ApOI vor varsa laptele
v 
dm tata ma~Jl1 l~r~ Spune şefule, ~I faci c -'1V~ ... :f..lI'\ 

când aceasta va Întârzia la chef. Nu vor scăpa nevarsate ~c el, IllCI surpriză, că de,\ asta are .. ···[~.:.n: ,.~ 
oaiele de sub .. paturi. A nu-i cuşăr ca cealJfta? . \ 

Vor fi cinstiţi In slujbe mari, dar vor face numai gafe, vărsand - Teologul cu S. L in pieI:!!.; 
f la Crăciun n'a cânlat În straIlă pen ,~ gaz peste DC, 'v • _ • v • i" . d :6 

Loc primejdios pentru CCI nascuţl In zodIa Varsătornlm va f. V(ll- trucă a lipsit ji il~ca. Cam aer., 
sătura apelor. iar pe mare de vor c~iători, v~r avea rău de mare c~~- sărbători, nu? iJar l"să că te re '. 
plit şi amarnic vor vărsa. Deasemtm vor păii dacă mult pe autobu:,e.e cOl1lpens~,!ză la V,:ll;!.. ~1 

comunale vor călători, . Hălmooiu . J 
Asemenea la chefuri bine nu se vnr simţi, căci după multă. bel1- " .) 

tură vor da îndărăpt ce-J.U beut. In schimb nu vor dormi pe mesele De Crăciun a fost e, p~, .... ~ i 
din 'birturi şi niCÎ la muieri streine. . • , splell'Jidă. Publicul sa". Ji"h':}~ ti2-. 

Fata p..1scută in această zodie, să se ferească de mancarc multă ~ăCl llIirabil, citind n:visle~' z;.~·" id,l 
se va îll(Tr.'i~a şi cărnurile i se vor re\'~rsa făcând-o, batoză; Dca~emel1l să la urmă fugind spre ta;?" pentru ::,~' 
se fereas~ă a rămâne însărcinată. că"':1 va v~t~a ŞI ~e .. , n a ?,lanCa!!, nu cădea În mijlocul ... elo, -:~ Ş,! 

Băiatul nu va avea noroc la armată cacI va fi vărsat am regtmcr,t ... băteau I Şi când te gJ.ndeşti c'a: i I 

in regiment, la urm'i vărsat fiind Î~ complcctare.. .. fost oameni cari au ~ plătit pE':ltr, 
. Cei ce·şi vor alege ca mcsene. pe ac~~ de Incasator on .a.e treaba asta, iţi vine iă-ţi iei Jume t 

aerent de percepţie. la puşcărie vor aJun~e, fIIndcă. nu vor vărsa nlC,l- 'n cap şi să .. ti fie ru.ine CâlW cr.~ 
od~tă câ, alt incasat. Mai nimerită meseriC pentru el este ~cca de . .tCl- neva te 'ntreabă daCi eşti din 11.-. .$ 
ohetar in vreo cârciumă că multă beufură vor vărsa p~, gatul bCţlVllo.r. magiu ... Dar nu-i nk1k, la aHa p i 
b In timpul vieţii lor. dacă vor lua parte la revolutII sau răsbome trect,;re de felul aces:a - promi~} 
multă vărsare sânge vor ·vedea. botezată "La trei pădl:lt.: ~ -- - nu.' 

________________ SII!!II! ________ I!Z GI: __ ">:il >:il dracu nu se mai du,c de('~t da;; '. 

Electroliză 
Cu oco%iu mă,i,ii formalulu; 

CI -tai nepretuil "Bravo" pa· 
nem'p,e%enfo rubrică la ois'"' 
po%i,ia eilitorilor şi mai ale~ a 
citifoarefo. cărora le vo ... ,os- .. 
punde, absolu' aeriOB şi co ... • 
petent, la orice în'rebare de 
domeniu BufJe'esc. Oricine ar 
avea o Redu ... erireîn d,agoste, 
în căsnicie, In orice a.' do
meniu psihic. ni lle poate adf~sa 
-- d--a.; ... ă i""~"Drio.p _@-nand. 
cu psendonim pen'rua:r putea 

sufletească 
'ace CUOOSC1:: riisp1!lns~1 nos,,.:1. 

Având :n vedere că Î .. acest 
scop om angajat un specialist, 
uabun cunoscăfor al suflete
lor plătit numai pentru Între
,in_reti oces!d rubrici, rugăm 
pe c~i .cari doresc an priceput 

. "(fapa", al să~I, să .,imtZă, o
dată cu Intrebarea, şi un iim .. 
bru !le 10 lei. 
- ~ S~,.i~~_.,-~ . ,;-:jQ1J::j~Cţ.rP'" 
hza. . .c 

publicul va fi dinainte llvertizat ci 
are să asiste la lupte dts-as· catsh ; . ! 
can.coktail... , 

Zărand ~, , 
A doua zi de Craci! A prcşed i 'l. . 

tefe urbarialişti!or, a il!l În bi~~~ t 
rică şi a făcut vrc-o 5-h paşi cu CJ· I 

ciula in cap. Preotul v~z",lIjju-l Î-a zis / 
- Descopere-te ŞI d-la ca t'f 

creştinul! 

Omul nostru. Simtfildu-.se ~.i;;~ _ 
a i şir imediat afarA ..-I'n' blf'.·qC.. . 

AiliilS afilră isi zise in '.:'l('~J;: ţ • 

. "Va. i ce-am făcut! ~ (11i'~'{ ...... '. 

. .... p~,~~, ,_ i~ll· rlt.fp .~AU;;' ~-"".: ',- ' 
~;";':j.~·~~~·--~-~1-.~.···· .~::"' .. ~ . 

era ~. i sboare .căctul& 'i .. i. c,:-i 
" , .... - - . -._-'='-_. -~. ~ 

Pe ~936 •. - meni, - tocmai nene Iancu?? S'o· vedeţi -ce bandaja~L_m :,: "n,f __ .• ', 
spuneţi lu' mutu.. ştie dr. KoranyL. . • -: :""""" . ..;,.~/, I 

DI', 5, hTo!dovanu: Ce s'a scris S. Stelănufiu: Nu, rlu-j adevărati . 
despre tort nu e adevărat ... E curată aia, cu filmul activităjli ... Ce sa a., .. 

şi rehobilifări 
Nu '0 ştim de când, _ Doi nu-i 

ştim niciodată aşa, - dar am ob~ 
iervMl"j de O vreme 'ncoace arădanii 
sunt ~roarte supărăcioşi şi chiar ca-

-----, pricioşi ca femeile: nu ştiu de glumă! 
In toate, ei nu mai văd decât ceva 
t~rtdenţios. Nu-ţi poţi permite nicio 
Ol!uz;e inOfensivă la vreo pasjune~ 
plaCere Iau intimitate a 10f

J 
(cunos

Cutit de toată lumea) fără a nu Je 

amuză 1 Ce dezastru e să te 'nşeli obrăznicie! De·ar fi toti-, numai ca filmeze, mă? L "', L ' 
în om, auzind că te 'njură la fiecare Silvi 'baei I ! " Nedela E: E minciună: parcă s' ~ 
colţ de stradă fiindcă l-ai dat "Ia Gusti 1: Nu e adevărat C'M fi'n prezentat omul vreodată pogC~.::''1:lo..l'. 
gazetă". alternativă: e mihalachist sadea şi că iaca: eu ix igrec dela poşt ........ ", 

A trebuit să dăm aceste mici lă-· rămâne, e advocat şi rămâne _ Ş 'aşa mai departe... .:' 
muriri nu de alta, ci fiindcă am nici in gând prefectura... "_ . Ghilo Ciobanu: E'l1inch:ilă ~ I~ 

I ' aia cu "oita blândă", _ .. doar un". simţit nevoia, ca a nceput de nou Popila: Nu.i adevărat c'a vrut să . 
an, să desvălim cetitorilor noştri şi fie director al Palatului Cultural ! "t~~~;iaj~;:: v~u~~~ d~ Crăciun . ~ 
un secr:f profesional.. Ş 'apoi cine s'a obrăznicit să scrie uniformă frumoasă căt~J1~scă? De :, 

In atat e de . amară vIaţa asta, c 'are-un plan de culturalizarea mu- J 

încât nu ne strică să ni-o mai in.. nicipiului .. , Parcă, asta-i treaba lui? parcă mundirul flocos nu i·ar şAde, 
bine? " ~. t dulcim o le~că, Z~f!emjzând t:e 

GUBli /1: Minciună-i şi aia cu PpâslM: Ce, cu . aţ'fldicele Cl " 
$ ,uHliL 8a .. ~ aU .... ~.iU&~t!i: ~'dru·mUr~tre ., ·mândră "nouă", - D" ._, 

ne batem JOc, nu de oa~em ~l de doar, dacă, ici-colea, la câte una gumă, de negumă? e-acu:n. r..c.1~ 
~oartă, c~re.ne p.une ple?eCI, n; mai, vechiuţă"n, 11iciun apendice ... 
Incurcă, ŞI-ŞI bate JOc de nOI: atuncI, .' ." Ban: f-a vrut cadou nişte p;n 
de ce nu ne-am bate joc şi noi ""h. c.0sma. ASlgu.răn . de devo- teni? Dar

J 
are omu' cal, la ce fă-

de ea? Ei, în anul acesta nou una tament dm par,tea partlzamlor - ca- poarte ?... .' . _~ 
măcar de-am şti: să râdem sănătos.! dou de CrăcIUn? Ca ce?? Parcă [;ăză,.ica Stlvicu: l-a 1e:l de eră. 
Noi ne vom nizui să ştergem pri- are nevo~ de ~le? ?... .. ciun o puşcă. şi Încă (l'accca Chr, 
sosul de necaz pe care J·ar aduce ~ , Dr. Mlh. Ma.~(}uş: ~e-l al,a: "ma- trage alătura de vânat. Ba bine c ,. 
soarta În calea noastră a tuturor nual de censor ? Mal lăsatl-O dra- n'o, proteja vânatul.. De ce e ~"'1. 
şi d-aceea cerem colaborarea ceti~ eului voi, ăia, cari aţi scris aşa ceva, vie" ? _ ~.. v. ~ 
torilor noştri la muncă şi la râs, să în .,Bravol", Ho/leii ariir/ani: Dar asta de 1lI j 
râdem cu toţii, frăţeşte, româneşte f Dr. Coloi Romică: Ne dă auto- de,. că pilesc. ş~ . că, de le plaC' ft ~ 

,da prilej' să se supere. Am răsfoit 
revi-,>te vechi! "Gura Satului", .. Cucu", 
. .:.:.. t_~ am· ~ăsit ~'Ii 1"18i/l~ ef,. 
rării, giume, şi din gurile bătrâni/or 
o stim că nu-şi aduc aminte ca mă
car vreunul să se fi supărat pentrucă 
şi-ar fI văzut numele tipărit printre 
cHlluurile hazlii. Dar, am răsfoit şi 
revjsteie din vechiul regat şi, chiar, 
şi ceJe de după Unire: t,Veselia", 
"Incotro", etc., şi am aflat În ele 
zeflemii:ărf de fapte şi de oameni 
incomparabil mari, respectabili, de 
cari mei vântul să nu se at ng!, şi 
ni..:iunu! nu s'a supărat, ci dImpo
trivă, s'a amuzat, a râs. Observatu
L-aţi de ex. pe mare.le nostru Rege 
Fc:rdinaod în caricaturi excelente, cu 
miniştri, Săi? Ei, ce credeţi, s'a su-

Şi ca să ştergem orice supărare buse noui. N'am spus-o ... De cefe meIle.,. E mIDclUnă! iAu e n,in" 
. din anul trecut, e locul să dăm unele confortabile. Nu n'am spus-o! f El ciună: S'o6pună ei, _1 

rectiftcări, şi să rehabitităm pe sim- vrea, - noi nu vrem! f - Ho/feiele ol'ădance ,'~ Plk"t sa ;~{ 
. -..:......p:~~7 Nul Regele Ferdinand a râs 

cu poftă! Dar, numai omul cu minte, 
cult si sociabil râde. Nu orice om 

." insa ştie ce e gluma, ş-atunci ea 
,.. şi-a pierdut orice farmec, -- om de 

ăsta, neştiind ce trebue să facă, se 
supără, pentrucă aşa crede că e mai 
~ inteli gent" . Ori, trebue să se mai 
,stîe că nu orice persoană este re. 
marcată de o revistă hazlie. In ge
nerat sunt remarcate persoanele sim
patice. despre cari de la inceput se 
presuţtme că nu se supără ci se 

paticii noştri din numărul de Crăciun, Dol'o b.: ~u-i adev.ărat c'a yrut şi legi de ele săraq:le.~ci prii"' 
aşa, fără nîcio supărare, numai ca să plece la MIlano 1 ŞI care eşti tu, minte nu le·au trecJt'f Lirbăte-ii.~r 
să râdem şi să râdă şi ei - Ei, hai.... bă, de spui că n'a avut zile senine, .să mai spui că., ([e ruşine 1 '" ~ 

BroVO-ÎŞli;: Nu~i adevarat că vreau.,.... tocmai mătuşka noastră? Te,.batem,;!" Despre ăilanfj !Şi ăilanh', l'ir:ia ... · 
abonamente noui! - Cine-a spus mă, zău te batem .... ăla care 'te'~7 .. De mortuis nihil ni si hene" afară'~ 
că le trebue bani? Plătesc ei de se făcuL.l/, de unii şi unele~ utriuşcii, woronoffl' 
frâng ! Săracii ... ·... Rurică Văfion: Nu-i adevărât că dublii, pârnevenii, miearde şi rHi\.m-.:i 

DI', UI'su: Nimic nu-i adevărat are "curbe" şi "sacrificii", nu-i ade- tele, chechelii şi .checheloal~le dr- t' 

din "honoris-cauza" aia... vă.rat că nu va merge Ja/ popice. cari, fiindu-ne simpatici şi Ştiill~:' 
DI'. P;coş: !'la, ~s~a-i bt1~ă! D~ Mmte cel ce spune că pe cari i·a că nu se vor ~păra; nici ei,::," ni l~ 

ce aero-port !Il miniatură, cand n'aI. conjugat i-ar fire'.lttn05llr~tf)ri (niCi ele, ne Vflfll oct1oa in ~!''1tHi:' ,!_y 
avioane În an-gros 1, noi nu-I credem), şi el n'ar Ihai fi toare. Pe uniii-am OIu"'; '1>" "l;. _~,- • 

DI': COl'nel Iancu: Asta Înca-I bandajat, că s'ar simti mai bine I _ ei neştiind ce e I!I: ~ ~ , .. ' ;...: _,~~ 
una 'Mncaiui să nu fi ajutat pe nî- Nne, c'ai nimerit-o. A~u'. acu', să-i . de CI.: le-am fdee on--.· . " _ i' -.-

"', ..(f ',1 ~'::' ~ .•• -r ~.~} . 

-,,' \ .. ' '" , /' =-~:;', .. 7,ţ~ .. -~·,~~= .. '~_·~:'~~··;"":·--~~7 ... ~r·_~_·"· ... -~-------------~---,,,.-... ,-.. -~~--.. ----...r ._j .~::~ &~: 
. ."~ .,.- ~ţ t_- , < --, <-"'_ 
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Numai ta ••• 
S'a întâmplat în provincie, 
Bărbatul cu vre-o ] 8 a ni mai bă

trân decât scumpai jumătate, - şi 
la prc>priu şi la ani, spre sfârşitul 
unei nopţi de dragoste, esdarnă în
grozit de prefentîile soţiei sale: 

_ .. Dumnezeule, dar grozav tem· 
perament ai! Nu te mai saturi! 

- Singur tu te plângi de asta, 
- răspunse ea cal mă. 

Unei doamne 
TI' otac de astă toamnă 
Şi n:fllzi să fi a mea. 
Per Bacco ! frumoasă Doamrtă, 
Eşti ca Abyssinia. 
Dt fapt, 'de crÎnd le (urlez DoamlUl 
racui mici cuceriri, imi pare; 
Dilr; pânii la , •. Addis Abel-a, 
Ge tlepârfa re! ! 

(Tic.) 

Cum se 'ncepe •.• 
Un proaspăt tată povesteşte: 
[vlă pomenesc într'o zi cu o prie

!enă de a neveste-mi în casă. Eram 
cu fetiţa mea (de 3 luni) în braţe. 
Ş'apoi cum streinii totdeauna caută 
pe cât se poate să.ţi arate că le sunt 
dragi copii tăi, prietena nevestei mele 
voia să se joace cu fetiţa. Dar se 
vedea că nu ştie cum să 'nceapă 
(ea n'are copii), Apoi deodată zise: 

- Nu ştim cum se 'ncepe ... cu ... 
un copilaş •.. 
-: Simplu t 11 săruţi pe IatăI sAu .. ~. 
- Aha! Bănuiam eu el se 'ncepe 

cu ... greturi! 

CaJ'tici 
[u.bifii #lUi, de AIlU-Nolt, 
Nu ,,!am făcui llici'1lI1 cadou. 
Ci după obiceiul comllll 
•• ;; '4"";t JI)l12ă ''UIt, sau,,; 
Îoalle Pdlh1tîJ<m, 
nin~ peste an. 
Cu R"za ÎltlotdeCl/ma să te 'lIpac;, 
~i ce i-ai fiIcai, sâ-Î mai filei. 
Domnului Plimar Ţiltai 
CI! n "IlS primăria iu cui 
litfol"esc, primăria să ii răuuÎIlă 
.;a sli Jlll scape osul din mână. 
Coane Ursule! Îţi urez ce pot, 
Hinl peste tot, 

BpaVOt 

Sera~a Gl • ." " or.e. 
A fost organizată la "Palacc" pen~ domnişoara Oeni Putki care a şUtit 

ţruca locul de dans să fie prea mic plasa biletele cu o autoritate care 
Iar lumea să fie nevoită a sta fru- nu admitea refuz. Să ne trăiască! 
mos la mese ca să consume, Şi J 11- Faimoasa jeunesse doree a Ara
mea s'a 'nfrup!at măi vere, ca un dului a fost fericită; sub titlul că 
guvern la putere. Ce-i drept, s'a şi sunt - vezi drace - aranjori au 
dansat, cam sardelat, dar sta dan- căutat să se aranjeze dansând cu 
sat aşa cum le place bărbaţilor: să onome le plăcea. Deh 1 Aranjari! 
danseze şi să studieze topografia ce să le faci? 
anatomiei partnerei de coreografie D. Ioşca Vulpe n'a fost În apele 

,în care materie inginerul Gusti II lui. A şi plecat de vreme ... Era cu 
este profesor.. universal şi inventa- doamna. Dar zău nu..I înţelegem. 
tor d~ freCVente frecături pe loc Un neconsolat s'a putut vedea în 
cari constituiau senzaţionale noutăţi p~rsoana d-lui Buliu, cel mai găIă
pentr~ minora-i partneră, iar pelltru glOs suporter al Gloriei care, la se
domma sa reinvieri nesperate şi spe- rată, n'a avut motive să ţipe. Dar 
ranţe •.. neîntemeiate, mai ales că s'a înveselit când la masa bravistă 
avea un concurent serios în d. co- s'au ~propi.at fratii Dragoş cari, nu 
Ionel Brătoianu. nu ştlm pnn ce miopie. s'au adre
. Românimea a fost frumos repre- sat lui Gurărea spunându.j că nu
zentată în număr şi persoane nea- prea-i sunt boii acasă; 
cordându·se În gen, ci mai mult În - Nu-mi erau, dar bine că veni
cazuri cunoscute de mai nainte. Vi- răti le răspunse Nae în hazul În
ata conjugată. pardon, conjuaală, a tregii mese. 

Cermei 

fost uitată aşa Jncât veselia şi a pu- 1n general s'a petrecut bine. Toată 
tut face loc biruitoare. Au dansat lumea a plecat mulţumită şi veseiă. PansivlI' 
până şi cei mai pacinici cetăţeni (d. Nu Însă Înainte de ora 4, după care 
Popescu-Şpiţ încă tot abstinent s'a ~u mai rămas totuşi câtiv(! burlaci, A In. seara de rn('i!jr\f) :~liJ:~ .':' ':, 
arătat}. Nu mai vorbim de d. con- Iar clou-ul l-a făcut petfecăforul gandltor, 
silier Popita care intrebat fiind de Şteva Petrovici cu masa lui, mobiri- - Ce .stai <:',,1 r/,,:~s!v apw-'>':I-
o simpatică doamnă dece dansează zând muzica până la 6 jum. Da În. cosoJe? 11 Înl" !.: (JI, .dea, ' 
atâta a răspuns: callea şi.a petrecut admirabil. - Măi. mă g-lJ 1dc,:;: la 1) eh":'i1e 

- Dragă doamnă, eu sunt ca un Noroc în puterea că1cătorului electric' aştept ora 12 fără O s,,~,,: ", 
verclu: dacă·! tragi odată, merge 'n~ câştigat de Culă care l.a făcut să -?_ 
truna. .. respecte linia drumului spre casă d'-dSă pr?duc lIU ,~r"llfll"'" ::,â,t 

Păc::;t că numai la dans._. pentru a-I împiedica să nu devieze . In omemu,l ~ră~~":ill:ldi o::'_':!l, .. t 
Tombola de circumstanţă a 'avut spre Dacia. . Iar respec!abJlu! tău "rg~'1 !,,,iCtiv 

darul să stârnească un intere$ ge- • -~m uitat ceva. Cei cari au plecat să .nu se sesiz~ve ttho~f1itWWY~'~,;·>. 
neral. PAcat că obiectele de câştigat lOamte de ora cinci au să regrete un adIcă la ] 2 ŞI 1 seClln";.:i,. _'-
au fost prea ... serioase, in afară de ~pect~('ol ~~it .. "pindl:c~je Îuîr'ade- \,;". d' .... _____ .-
o pălărie de 150 lei câştigală de că- văr senza !lonaIă: r fi v1is damat cu v~ur; la 

tre d. director Ugrin. n""'lin S'icce~ umoristic de către Fj!"- De Crăcilll1 _ , :,,:"';:.' ~, ,~ 
paM?ur"avocâT eu1irj\ţ'răm'ca~{\:,~.---~lII!lIr~~~!trn'ifl<l·:;-ihm'1" :;j d };-'''''JuJ:L.r~,~ .. 'ta''ii1 ... :;, n'a 1 .. ), p,(;,.'.:. ,.--:' , 
zându· se asaltat de atâta noroc s'a . Ril1e, bme, numai :iA nu fie se- ii! p:lrt<:a a d ':.! ;, ':~~::- "~ 
uitat bănuitor la prea frumoas.1-i .r10s!.... autor ŞI. petre~, .• : ;j:-.A 1.1 

nevastă magnetul tuturor pn VII dor A$tepltl m hal!!! ~;.'J, Ianuarie... rla':ă că p1nn1ek _, ,.<' '", 
admirative de altfel. ",r-- otJ'fl"lf'Clcrastea,""TOM mai fiIăsafi să Îm~roceSU{,le' rlit1 r~: :4ii ~ <~ '~.;~---

Succesul tombolei a fost desigur intrăm.... r .Bibens cari l-au bAh'" '"1<1+ 1We. "~ .. ', ..... ' ... k . 
ă t d' ,"" '-. r;~ __ ........•.................... ~ •••.................... ~ 

• • 
V ZU In pnCi'1~ pen' :or :~:" '~'!'I-..' 
tele aparfamell:c'.:.ale-~'iltt~ '1' . e·' 
fost băhJI, cu C.1r:N'Şl ~,~ .. :, .. r1~':-' .... 
pul. ' ".-'_ ~ 

. ~iIJ.,. in loc de apă, 
4- HnÎllză şi erI • • , ceapă . .. 

Sla.,;~hi !Ind Shod,;r " ~ .. , 
: Res'a~~~~ AU ER Mar,i: ~o~~.ricaş de pui, 5 
: Joi: Spinare de iepure cu : 

-

Simpalicului flolliimur, 
,-:;i eelm1alt spiţer, 
Le doresc să devină bogati. 

Având curţi şi Cil argaţi. 

Dar IllI din doctorii . •• 
( :i jucând la loterii. 
Oomflil/ui Curilo, cassar 
1.' doresc să-i vad primar 
:"i cu dreapta lui Cit' tare 
fii primărie, să aducă indreptare. 

: - gogaloşi. . : 
• Abonamente la prânz şi seara, Vineri: Ciorbă de peşte din I!! 

: cu preţul cel mai redus 1 peşte viu de Mureş. : 
• Q 
M.~8eR ••••• ~ ••• ~ •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• ~_ ••• 

Unde suntem, dle. Szabo? 

. La LIna din srratele nficiai'e _Q~""-' 
nte de Crăcl un u? c::tn'·o jnl~'()r-
tantă' legatie strf~ifl!i, -~~'t~t~ la. 
bardoui tineri şi !:loiutu'.J.. -a:.-,I,_. 
ma~: un lraJlCc,z ŞI ~!lj ~~II. ~.~ ___ 

- Ce ici r .. ". ~ .. 
- Ştiu ~j el," Ce,la puUîvH tr.J--

. '. lV$nlul .. l~Jr-wi8kv aod soda~. 
gm~rul Szabo - penSl?nar al Shf"~~- Fugi de aici cu bet,turile "n-. 
tulu~ ~?mân --:- ne~a injurat pe tOţi glezeşti! luăm ma. ~;1"t; O' ~:I,~ --" 
romanll. Pe mme, pe dta, pe el, pe franco.română ,'" . 
toţi dela vlădică până la opincă,· de - Care? ' ... 

. ,Iegere 
abu n.ientă, 

Pe la mijlocul lunei Decembrie, 
un oarecare inspector şi inginer Szabo 
a fost in inspecţie Într'o pădure de 
pe valea Deznei şi cu scopul de a 
face o cercetare la Cooperativa Dezna . 

BIJU TERII Ce i~o fi trecut inspectorului şi in
ginerului Szaba prin cap, nu ştim, 
dar a pornit spre pădure. In drum 
a întâlnit nişte căruţaşi ce transpor· 

pe urma cărora încasează pensie -- Stawiski CInd SkliL:':: J 

grasă I . (VremeA) 
Păi unde suntem dle S~abo? In t~ • 

eitine şi folositoare în oroloage, 
in argint'rii, în decoratii la 

tara lui Papuc? Nu te gândeşti că -----------·------f 
prin văile ce străbat pădurile Deznei ~~A 1 ~ 

C I tau ,.dupi" pentru cooperativă şi a 
~U ornan Harlman voit să.i întoarcă din drum la locul 

de plecare. - vreo 8 kilometri. Că-
se ;~O~~\i~n .~~~~i~~~td~ ~:~ i 5X.lJl0}g~ 1 .. 

• i bijutier 
i\ r a, d, Palatul Minoriţilor. 
Membru la Consum şi Inlesnirea. 
_n--~ .. _n,,""" .... nnnn .... 
Ştie . •• 

Un învăţător întreabă pe unul din 
:~VI. în vârstă de douisprezece ani: 

-- Ce este o femeie? 
- Nu ştiu. -

, ruţaşii, prin glasul tânărului Tabuia Oare cum 1 
Gheorghe; s'au opus. In faţa opu-
nerii, inspectorul şi inginerul Szabo, Vămaşul Popovici a fost pus in 
i-a ameninţat cu bătaia. CărutaşÎÎ retragere fără pensie deşi-i mai tre
nu s'au emoţionat - şi nici n'aveau buia un an pentru a avea baza de 
motiv, mai cu seamă că nu cunoş- pensie. Iar vămaşul Bede Andrei, 

- E un singular.' 
mei?,_ 

- Nu ştiu. 

teau calitatea inspectorului şi inginer - ungur-- deasemeni, printr'o 
Szabo - şi au refuzat să se ina- decizie a fost pus fn retragere, tot 
paieze cu dupii la locul de plecare. fără pensie. Dar ... decizia de punere 
Enervat, probabil. d. inspector şi in- in retragere a lui Bede Andrei a fost 

Dar două fe- giner Szabo - care dacă nu ne Îov anulată şi menţinut în serviciu pen
şeală memoria, e penlsionor 0/5to- tru a-şi putea câştiga limita de pen
tului Român - a isbucnit într'o in- sie. RomAnul Popovici a intervenit 
jurătură. \ şi e] pentru a obtine această favoare, - E un plural. Şi trei femei? 

Elevul se 'nseninează subit şi răs· 
pund .... · 

Un." bordel. 

- "F .. Dumnezeu mama voastă dar fără succes, Oare de ce Bede 
de români 1" a reuşit P Nu cumva ne·ar putea' 

Cu alte cuvinte, inspectoruJ şi in- răspunde d. Ber'!ovan? . 

apare în 'iecn~~.;.. .. ;----t ~ ___ ,;-
Abonamenfe: 

pentru oraş; l50 id 1!f'l!al.,l-_-

pentru judet: 120 id 3 "!uaj 
pentru !116titllţÎÎ şi 1I1tre~'rin-
deri, 10. ÎO lei anua.l. 

Abonamen tele " se plătesc inainte 1 

Direclor: t ., 
SIMION MICLEJt ",,' 
Redactia şi administra!i? ,: '(;{1"--

Arad, .frada Alexandri Nt ,i 
, , 

~-., I,"!'!!r-~ 

T".rul CONCORDIA Institut de Arte Grafice ,. Edituri $. A. Arad, Str. V. Gol •• Nr, '6. , 
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De~o 'adm!ţţislrtrwtie I 

.v.Arilldu-ne format'.ll, am revenit \ 
,r-~f '-';1ra hO!llr:~re\ publicată Î~ n~m.ă- , 

J 1it !~e Cr~ciun de il nu mal. tnmlte \ 
l' .t:~1 celor c~ ru ~:-au plăht abo- \ 
illmentul. ! 

Le md ff'imitern şi numărul 1 
~,c::;!O, da!' Cii asta gala. Cine 
nM~~~ "d.Wi abonamentul. rcs-
iCi nt, nU mai prhne'şfe foaIa. 

S tlnc,iuni~e •.• 
Proectul extinderii s3.ncţiunilor con

tr;~ slăbiei şi asupra rrodusel?r pe
tro !ifere , este fuJgtrat de iryma Ita
\iH~â în următorul dialog mtre. uIl 
!a~:i şi fiul său din ba liIa farclstă: 

_ Tată. de ce nu vrea Eu:opa 
sl :1e mai trimită acum nici ben~mă ? 

_ fiindcă ii trebuie ei să-şI CU-

rt',C conştiin!a cu ea, fiule ... 
1.5fo!'mo Piatră} 

L;pova 
De snur nou, dşoara dela 9radea, 

a yrimit un "tiszt" in. umf?rm,~' 
D~oara Paula, u.n klgodillC pe cms.t;. 
Dşoara C. - fata maichii - ° pe. 
rl'che cisme ruseşti. 
, _ D aO'ent de dobitoace, ° că-

• h. ,., Cu te I 
d;;'ă, baston ŞI un pICIOr In... r,' 

",_ Oi Burciu. grefierul, o scn-
Staie de la părinţi şi ° partidă 
bmă. ' 

-:- Oi prof' M. ° ungur~aică pen-
-........... r~O a .. 1 \RV2.ţa Ho'ba magluară. 

._-~ ._ Dşcara L. un palton pierdut. 
.~ _ D~oar'1i blondin1!. dela corso 

un '$toc de bilete În alb. , 

.... 

~ _ --ni Fritz-C adova o fată c un 
~ţ s\aur~t .'~ 

lieşenovil veche 
" -:- Preotul, cat?l.ic Frantz ~~}:l!t6f:- . 

.'" '.~ . "'---~'Rif$b!""~~1kti't11e an-'i,r~ POT: \el! 111 l::u . . 

~u~~~hăatăm oameni cari să ceară 
.' ;::.er~a canalelor din .hota.rul comu-

~-'~~.' ~.~~:l'ttim . .. Pnrnăna comu-
1 ... t!~~~ _ 
~ - ' -

;,_._,~Jul HO!'. 
..... ~ --_ Gv,AiHul ~omlmal in şedinţa dela 
:~D~cemvrie, a decis să plătească 
, i~:..:J $') functionară pe lângl pretură. 

. "rUl1oio nara _ e f'omâ ner! Sch oler. 
Britv con'siliu} Românaşii noştrii 

JllOT.\1e foam~ chiar cu bacalaureatul 
_,.,.,~n b'Jll,ula( şi ea .•. mare .•• protecţie 

irc:~caie să aibă! -

Brava! 

Iacă, io mal 10S subscrisul luă!, .N0P1ă. după şie all.t~ 
f tia ge zîaristru la şcoala gc ZHlrIşfrl alu doftor~ 1: le 
aOţ~ăchll!scului gi la ,.Porânca Vre~nii" .9i~. s(l,la ilt Imparatu 
am viniif înnpoi la foaia noastă ,,~aravll v' ŞI c,:nd am aglU.ns 
. redaîPe la domnu del'eftor Şi am vazul. Ş\O fost, 8!1l 111-
~~put sl râd cun ociu şi să plâng cu şelalaU. ~m r~~ gle 
bucurie că cum mnio spus ?omnu deref!or că .,Barauu nost 
creşce cor fost ploi mulce m toamna şle lrecu. [o am m~l
tămit lu Dumnezo pântru ploaie. Numa ~omnu del'eflor. mlllo 
zăs sn nu mă grăbiesc tare cu mulţămltul că da,ră plOile _ge 
astă toamnă 01' făcut ele să crească şi ap~le. Şi apele ~,al~ 
mari or dus cu ele şinstea multor~ ab~lenţl g~la ,,~~r~uu ŞI 
ăşda nor· plăcii abol!ln~e!lt~ a~~ ca bgletu ,~B:l.rault it m,a~e 
amu da are vro şasazacl gl mu piUa abonap car~e nor P.i(jc~l. 
Ho iunie drawn iăbu lor am zăs io noa lasă ca le SCrIU l~ 
o carce să nle trămită abolimenlu, că noi • sanc:m oamem 
săraşi. mai săraşî gecât domnu Mărcuş. ŞI gecat ~opa .T~~ 
muta gila Lupeşci careo fost la l\lăgIăvlt. Că astm onlln1~. 
dra~ului să şiceşci "I3ărauu" să râzi şîn loc ge plată~ să . SU~lll 

e mamă pă şei şei scrie şi viţ trimă~, capu. an~u ŞI t~OI ~an .. 
~em mai mari şi nie trebe mal mulll bam p~ !~ŞC1C ~I ~ă 
hărcie că domnu Dinu Brăcianu deref~oru )abnşll ge h~rc~e 
şi preşeginci~ la l~berali să cerne ca sarăceşce daca me 
dă hărcia mal lezllIe. .' . .. ' • 

Aşe dară neam în~ăles.VOl mc trăml~ell ~boh!l1en!tl ŞI 
io vă scriu In olaltă cu. d~mn~l d.e:efto~ 111 he~an~ saptă
mână că amu mam blasla!nă.tIt ,ŞI l,? p.an ~uc~n.eşc~. 

Vă popcesc anu şie viile sa va Île gl~ bJnl~ ~I să v.ă 
ingrittti şi gie minie al ,vostru, al tuturor gl tăt blmele vOt
tor şi gi abolimence dontor 

luăn Nojifă 

Com!ăuş 
1 'r cmilitarii, sub c ,1~1,,,cta Illor 

in\', Constantinescu __ pwnp!ctor 
Corobeanu, au aranjat o petrecere, -
care a reuşit pe deplin. Tot ar ft 
bine dacă înv. Constantinescu ar 
duc~ şi supraveghia copii la biseri~ă 
iar d. Corobeanu ar veni cel PU\1ll 
la Crăciun la biserică. 

_ La Crăciun, strancle au fo~ţ 
tixile de nădrăgari, încât câ~tă,reţll 
n'au avut loc. S'a uitat oare tiplcul, 
care spune că cine nu ştie cânta, 
n'are ce căuta În strană.? 

Baia de criş 
O cucoană a fost întrebată intr "o 

zi: 
_ Cum aţi dormit azi noapte? 
_ Ca vulpea - răspunse ea -

Dar cineva. bun cunoscător aL .. bo-
tanicei, a replicat: . 

_ Bine doamnă, dar Cll1e ţi-a 
împrumutat coada, că după cât 
ştiu eu n'ai, ia.r vulpea doarme cu 
coada între picioare 1 

Chestia de maisus,nueste în~ 
trecută decât d.e cearla dintre o altă 
cucoană şi un belfer de aici:. . 

_ Ţi-am dat o sută de leI ŞI 
aşa eşti de porc de nici nu te gân
deşti să mi-a mai "dai t.ndărăp,t" t 

_ Ce sută vrei? Nu mI-am pIer-
dut destul o noapte cu tine? Mai 
vrei şi bani I 7 .. 

Cel mai frumos cadou este Chişineu-Cl'iş 
(urmare din norul tremt) 

un palton .. ' de iarnă .dela Rasulcomertului a fost numit o
mul cel mai deştept din lumea afa-

prele. Să nu se supere . Geza că a 
~. buctat, dar precum se vede sunt şi 
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.,' \\\ FOR TUN A cerilor animalice, Lupuţu cu ca-

._;.!Onfecţiunl penb'u dame". 7' alţii mai şmecheri ca el. .' I 

_· ...... O~·"··. • -" ". 'll fiindcă execuţia e1eg t" I't t .- Pr~vi:fer~;l~r'Rasputrn:-DWdlic~?~1t_·· .-; 
(Mem bru la ti . ~. . an. (1, 5a 1 a ea Rasul artelor a fost nunut GhIţă ,~~ 
"CONSUMu supenoara ŞI preţunle eftrne IIltrunesc conservatorislul căci numai el e ~". 

,1 "INLESNIREAU
) toate condiţiile cadourilor practice. singurul (in) c;pabil de acest de- fi] 

_____ partament. 
Rasul conlUî1icaţm9l"~ numit 

De ce nu se 'n,elege d. Dina 
Brăaianu cu d. Gulă T ă'ărescu? 

Multă lume se miră de ce d, Dinu 
Brătianu, preşedintele partidului li
beral, nu se înţelege cu d. Gută 
Tătărescu preşedintele Consiliului 
de miniştri şi nu scapă nici un pri
lej de a-I ataca. Chestia e simplă: din 
cauza hârtiei. 

Se ştie că o parte din ziarele din 

stradă şi eu m'aş supăra şi aş ho
tărî să nu mai vând vinul nostru. 
Din moment ce-a plătit vinul Bră
tianu 1 poate să rnă'njure cât o pofti. 

fără nici o ezitare, vestitul specia
list în fapte foot-balisticll1 tnsă .din 
tinereţe, P. Duni. 

Rasul muncii a fost numit omul 
care munceşte cel mai mult, căci 
nu-I găseşti decât la casină şi la 
Sfatul Negustoresc din Arad şi e 
vestitul Romică din provincia Cin
teiului. 

Rasul sănătăţii a fost numit Mişu 
F. (lemnarul) căci el ştie cât a fost 
de bine când primea câte ° amendă 
din cauza magazinului său neigienic. 
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.....-1:: ar, ia spuneti se poate lua o 

.hottirâre de felul asta dacă nu-i tre
eut;, re ordinea de ti~ --~->. 

. S{;1tftico'auj Mare _' .. 
- :~U~ Furioso'l zis "Instruc

tOlul{' zis t1Căcărează" îşi vinde 
mC';idurut "Şoimilor" la dubă - făr1i. 
.in~gramă - pentruca să-şi clădească 
o criptă, deoarece l~a lovit deja 
şlogu (guta) cu ocazia Sf. Sărbă
tori; -

· .... CapitaIă. duc o violentă campanie 
contra guveritului liberaL Intr'o zi, 
la!sfârşitul unei şedinţe a consiliului de 
mini~tri, d. Gută Tătărescu zise: 

D. Oută Tătărescu, a plecat fu
rios şi a dat ordin ca cenzura să 
se aplice extraordinar de aspru -
iar d. Dinu Brătianu, la o întrunire 
publică a protestat contra cenzurii, 
cerând ca ea să fie ridicată pentru 
că .•. a scăzut consumu,l hârtiei de 
ziare. 

Rasui industriei a fost numit sim
paticul fabricant de ... dureri de mă
sele, Dinţulescu. 

Rasul Seynug al instructiunii ·a 
fost numit ediţia a doua a Columba
cilor, căci recent a primit nişte re
guli., dăscăleşti, de altfel are cine 

r -

Vezi dacă mânânci prea mulţi 
~cimaţi inchipuindu'li că forma lor 
infl,uentează aspra... corpu~ui? -". 

.............. - Pe de altă par1e, cu ocazia 
. "-" ... ::plectărij pentru infometatii din Ba .. 

<....) l;il8bia a dăruit un "şol" de grâu, 
~ că:i numai atât a câştigat la petre. 

c~rea "Şoimilor" sărăcuţul de el.. 
S~ vede că de data asta nu s'a in
ţeles cu casierul care l-a luat la 
f,oană. -

Odată cu "tăţi" drepţi după 
~,minerl marş .. ~---

. - Duduiţele sunt foarte supă-
-....." r~,te pe "Bravo" fiindcă nu le dă 
~ atentie, Iăsându-le până acnm in 

~glije" căci doar ele sunt "florile" 
,}lU băie~ii. ~ Aveţi răbpare că 

.... n~ vă lăsăm să vă ofiliţi. -
. - .'''' ~ . . ~,~ ~, 

- Presa asta ar trebui zugru
mată. 

- Ni'lOic mai simplu, - zise ci
neva. 

- Nu. Nu' vreau să recurg la 
suprimări şi confiscări. 

- Nu-i vorba de asta. Cum te-ai 
împăcat tocmai cu Dinu Brătianu, (dsa 
e preşedintele trustului de hârtie) roa
gă-l să nu le mai vândă hârtie. Cu ac-
1ualul regim de import, şi aşa nu 
pot aduce hârtie din streinătate şi 
ziarele-s gata, nu mai apar. ! 

D. Oută Tătărescu se. şi duse la 
d. Dinu Brătianu:-_~· . 
. - Şti domnule preşedinte că cei 

cari mă'njurl o fac pe hârtia dtale? 
- Pe hârtia mea? - Întrebă scan, 

dalizat d. Dinu Brătianu. 
- Da pe hârtia pe care le-o vinzi 

dta, .. 
D. Dinu Brătianu răsuflă uşurat, 

apoi sări cu gura: ce credeai că 
le-o dau pe gratis! E absurd I E 
ca şi cum m'ar. ~njura un beţiv pe 

DumÎnecă, 5 lan. orele 
14'30 vo ovea loc malchul 
Amical C.A.O.- Gloria. 

BIROUL 

EXPRESS 
din Arad. str. Alexandrl 8 
oferă spre cumpărare: 
Casa şi pământ 

situate pe teritoruI şi ho
tarul oraşului şi in co
muna Comlău,. 

O casă de bun gospodar în 
piaţ.a din Comlă"ş. 
Preturi moderate 1 

Biroul EXPRESS, se ocupă 
şi cu alte mijlociri. 

Nu uita,i adresa, 
Birou' EXPRESS Arad, 
.frada Alexandri No. 8. 

să-I dăscălească. . 
Pe lângă departamentele mai grele 

s'a înfiinţat câte un post ocupat det " 
aşa zişii Semi-Raşi : 1-- . 

; 

Poş'a redac,iei 1 ... --; 

B. 10 - Trimite fotografie şi nla· 
terial proaspăt. 

Rmio Beşenoua veGhe - N'arr 
uitat, dar e in lucru pentru "cenfe, 
tionarea14 perceptorului model 1.. 

Med. Unlv. 

Dr. Tăma$ Mihail 

I r-

medic denUs. şi boli de guri 1 . 

Cons.: 9-'2, 3-6. -~,' 
Arad, str. Eminescu 

etal 1. uşa No. 5 • 
10. 
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'Calendar monden 
Sâmbătă 18 I'lnuarie, În sala de 

dOi1S din pt1duricca oraşului Balul 
mascat şi nemoscat al .. Rsociafiei 
.1e5ef'iaşilof' şi Munci/of'i/of' Ro-

-----.' ~ '. manl ~ 

i .. SA V,SĂTĂ, 25 lanuare, orele 18: 
În sala mare de la Crucea HIbă, 
Ce:Jiul dansant al ReunIUnii Fe· 
mei/al' Române Unite din Rrad. 

JOI, 21 Ianuarie, în localurile ca
fentlei "PALACE" Balul "GLORIEI", 

OlJ,\\lNECĂ, 2 Februarie, in sa
loanele Prefecturii judeţului :l.BR/JU/J 
Reuniunii Femei/of' Române, 

Calendar teatral 
\'INERI 17 Ianuarie, ora 9 seara 

la TeatrulComunal: companiaSTROE 
~i VASILACIiE, va reprezenta TIC 

J TIC TIC. 
sAr~mATĂ, 25 Ianuarie, ora 9 

se&ra, [a Teatrul Comunal: Turneul 
, "T::ATRULUl VESEL din Bucureşti" 

i ' 'cu O TTO ELEF ANTUL. Bilete la 
Dj,:;,;t::z;:mă. 

DUMINECft 2 februarie, ora <) 
seOLl Teatrul r~egina fi laria, re

~ prezinW piesa: NUNTI1 DE I1I~
rOI:-lT, cu dna Ltlcia-Sturza-Btl
. landra) Maria lVlobor, şi G. Storin 

• Va reveni 
un amic de-al nostru a asistat nu 

de mult la căsătoria civilă a unui 
I~' CU.I')Scut al S[lU. După ce formali
',.1 tăţile au fost îndeplinite, amicul nos-

.tru se adresă ofiţerului stării civile: 
!: ,..; - Felicitările mele domnule primar, 
(i dvs. căsătoriţi admirabil. Amicul meu 
~ le foarte mulţumit şi... va mai reveni 

1, 

să-I căsătoriţi I 
... Cunoscutul :amicului nostru, a 

intentat divorţ ... 

Expert 
Un oarecare Nlonda din Arad, a 

-t~~1I.. săracu1;--.ecorctul rn materie 
• , .. , de femei. Drept e şi aceia că nu le 
f; ţine mult, dar ne mirăm -.:ă nu s'a 

.săt:1,at până acum de ele, mai cu 
seamă că din cauza lor e gratificat 
cu o multime de epitete puţin mă
g;l)i!Q;Jr-:, cum am văzut recent Într'o 

f Scnsoa, c ... intelegem să răpească 
I una, două, fete, dar să ajttngă la a t ",Cincea şi neveste - din Sântana -

, ,asta totuşi e mult! Noi l-am sfătui 
,.. să CiUTI Înceteze cu răpitul, pentru 

I că pe lângă gratificaţiile de cari vor~ 
. I beam mai sus, se poate 'ntâmpla să 
t [ pună mâna p:: el vreunul din craii 
ţ ~ bătrani ai Aradului, să·l ia d~ guler 
i j şi să- j întrebe: 
! ' - Ce faci de poti atâta? 
t . Şi de, pe urmă va trehui să-şi 
r spună secretul. -! Şepreuş 
J JidanU't Rotit, despre care ne-am 
L ocupat şi'n numărul trecut. injură pe 
t .cei ce-I pun la "Bravo!" şi pe toţi 
~ ,-~omânii în bloc. Cel puţin să aibă r, de ce ne înjura îl întrebăm: a înşe-
. ~ lat sau nu pe controloru} Sărosi cu 
, '80.000 lei? A falimentat şi din câş
[,. . ligu! "falimentului" şi-a cumpărat 
, sau nu o moşie în valoare de 350000 
l ' '. Iei pe care a pus~o pe numele ma~ 
ţ.... mei sale de 90 de ani? Este adevă-

rat sau nu că acest :contract este 
~ i provizoriu? , 
ţ Dacă mai vrei jupâne Roth, mai 

.'j ,.ştim noi şi altele! 
1 I 
, I 

\ 

Bravo! 

I~ 
Mă să ce ferească Dumnczo să nu ni slujbaş la stat I 

şi să mert În penzie că ceo călcat vaca. Oupă şie mu/(ămieşci 
gi slujbă ca să meri în penzie îţi trebe vro trizăşl palruzaşi 
gi aduri ŞI pă tăcie bine !rebe să lipeşci o grămadă gi ştem-
plie Noa apu dup.:] şial {r'ămis afcele punece verc paşccp-
tare până li capeţi careea o Iibrietul gie penzie cum zaşie 
domnişoru GiJă gila ministratia financială. Treşe-o lună, 1rec 
două, Iri şubgea şabgc capeţi Jibr:etuJ. Noa când ai Iibrietu 
în bri:Încă zişi ŞI tu multmn Domnne că capăt amu ban!. Ca-
peţi nevoie bată! Că domnişorll Gifă zişie săra cu că iei taI' 
da penzie numa nare cregidh} gila Bucurieşci şi să meri 
mâne că doară doară o vin i. Meri mâne' meri poimânie pă 
capul lu bgietu Gifă da nuU poace faşie nimic dacă nare 
cregidiv. Mânios şi năcajH că boltaşul nuF mai dă pă ge~ 
forie, că pecu nuti dă pită fără ge bani, că gazda ce tipă 
afară gin casă, că muierea arda focu ce blastămă şî zice 
că eşci mămăligă nicfrecată şî nepucincios că prunşii plâng 
ge foame şi znrib\liiesc gie frig in zdremţă, ce duşi la mi
ti~tralărul fillanei<ll Văsălie a lui Cilibia gin Moldova şio 
fosl el controlor păla Safumare şi ce plângi la el. Dapu ŞÎ 
ci fişior faină ca şi Giţă iţi spunie că nişi el nuli poare faşie 
nimic dacă nare creHidiv. Şi stai tu bgiet penzionari cu ge~ 
getun gură şi sugi pă el să nu {:răpi gi foame că domnii 
ăia cnre trtllllif cregilivele au şie mânca şi nu tie pasă ge 
nimeni că ii gângesc că făF au. Şapll să nu ce ia dracu gi 
şiudă. Ba crăpi dacă nu strângi binie curaua păslă foaIe. 

Nnma să nu uifaJI să nie frămieeJi abolimentul că atun
şi ai rău. 

AI vosfu 
luăn Noj;fă 

De pe frontul italo-abisinian 
Ades-abea·putea, 17 (Tele

gramă "Bravo 1") ._. O:jvernul M-sale 
Hailc Nu-Selase dacă n'o putea, a 
Înaintat un energic protest Ligii Na
ţiunifor, prin care cere să se ia mă~ 
suri aspre contra Italiei deoarece un 
prisonier ab!sinian a căzut in Marea 
Roşie. 

- Ei, şi ce i s'a întâmplat? -
intrebă secrelarul Ligii Naţiunilor 
pe delegatul abisinian . 

.. S'a udat - răspunse ace::}ta 
naiv . 

Co ... ,Iăuş 
- Marele producător de vite ti

nere, Tutu, mai zilele trecute cGind 
s'a apropiat de casă, a Început 
să cc.îtc: ~Deschide nO!1ă tlşa, că 
vine bată-l crucea ..... Ce, nUIHtii 
aşa te lasă să intri În c([să? 

- Bozgan, ('jla cu nevasta fru
mOQ:=-ă, după ce n'a reuşit nici cu 
bidonulnici cu iscălitara dată în de
fmlOwl comunei, vrea să facă - la 
Îndemnul frumoasei - spargere 
de casă ... 

Ofofof şi vai de ... mine 1 

.fIălmagiu 
Un pdrlit devenind di!(propria ini· 

ţiativă şi pe neaşteptate inkleduai, 
spune că el nu se poate amesteca 
Într'o societate de meseriaşi, pen
trucă, - vezi drace, - el e .. "În~ 
telectual ~. N'avem nimic cu inte~ 
lectualitatea lui, dar atunct cdnd e 
vorba de chefuri, şi de .. pileaIă" 
de ce sunt buni meseriaşii? Scl 
ciocneşti pahare cu meseriaşii nu 
ţie ruşine, ai? "domnule intelec· 
tual nou?" Te rugăm să ne răs· 
punzi. l1i tăi prieteni vechi şi... in
telectuali: Saluta şi Truţa. 

Roma, 17 (telegramă "Bravo !) 
- După cum am anunţat, pc fron
tul iIalo· ahisinia n şi'o întreaga A
bisiniC'. peste câteva zile va începe 
anotimpul ploios. In faţa acestui fapt, 
guvernul italian a decis să trimită 
pe seama trupelor din Abisinia 3 
vagoane de umbrefe, 4 vagoane de 
gitloşi şi şllşoni. Dacă p!oile vor con~ 
tinua, se dă ca sigură sechestrarea 
tuturor bărcilor şi gondolelor din 
Venetia, cari deasemeni vor fi trimise 
În Etiopia. 

Rău'ăfi 
Uneia ce~a fost 
odatl ... ldeal 

Un poet ca toti poelii 
Despre ea a zis că-i fel'. 
Mai deştepţi ca el, - ndoţii, 

Au flumit-o scurt: femeie. 
• 

Unul cral Iti cartofor 

Don1lml X, lW crai de ghindă 
A dansat 1:'0 doamnă mică, 
Iar Ionescu Îrl oglindă, 

A văzut •. . dama de pică. 

In că n'au ajuns .•• 
O telegramă din Manciuko, anunţă 

că autorităţile fiscale de acolo, au 
afişat În toate birourile următoarea 
inscripţie: 

"Scuiparea contribuabililor este 
srtict interzisă!" 

Contribuabilii români n'au ajuns 
încă să fie scuipati de functionarii 
fIscali. Aceştia cel mult tapează pe 
bieţii contribuabili cu niscaiva hârtii 
de-ale Băncii Nationale. 

Abonaţi "Bravo!" 
.,;" •••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••• ~.s.~ •••••• s ••••••••••••••••••••••••••• S.R 

p • • : ZW~ ACK Fabrică de Lichior, : 
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t....;"P':;"';;'_'1lI Cancrul 

1, cântă că ..• 

._In curând, autobusele noui vor 
fi puse în circulaţie. 

... Clnematografele cartelate vor pu
blica bilanţul real. 

.. După toate probabili!ătile' func
ţionarii fiscali vor primi un manual 
de bună cuviinţă. 

... La "Dacia" nu se va mai jltca 
cărţi tn fundul curţii în imediata 
apropiere a ~Iubului. 

".La Consistor e de dorit o inti
nerire a cadrelor. 

... La casieria cinematografului "U~ 
rania" va fi ordine şi biletele nu se 
vor mai elibera şi de casieriţă şi şi 
de dna SchiJl!nger. 

.. Doctorul Ionel Bod~a, îşi va 
mai cumpăra un cal la". brişcă. 

... Lui Uusti Lazar, nici prin gând 
nu i-a lrecut să ia locul de vice· 
preşedinte la Natonal· Ţărănişti, de
tinut acum de prota Cosma. 

..• Dunca nu poafe dormi liniştit 
de frică să nu· i ia colonelul Ba
bescu locul. 

C tU 8 U L »0 LY M PlIu 
STRADA ALAXANDRI No. z. 

Unicul Ofir al COili~a07 

are loc 
Sâmbătă, 
18 Ianuarie 
orele 4 d. m. 

Mari surprize pentru copii, Copiii 
vor fi însotiti de părinti sau rude. 

To' h!lunu' 
Se cunoaşte zicala românultli: 

răbdare şi tutun. 
Acum după ce regia a scumpit 

tutunul şi tigările, s'a găsit un mu
calit să spună: 

- Să aibă grijă cei ce scumpesc 
viata (făcea aluLie şi Ja scumpirea 
pâinii) că fără tutun o să ne cam 
pier ..;em răbdarea! 

Ce vrei '1 
Un şuster şvab şi o n profesio

nistă" ClI bilet de voie nO(1ptea, 
s'au Învoit să schimbe locuinţele, 
cari le erau t1şă 'n uşă Clientela 
nu ştiu de schimb şi din searli 
până 'n zori "zur zm" suna so
neria dela uşa ciobotarulni. ocesta, 
om paşnic, eşea de câte ori era 
deşteptat şi lămurea clientela ast~ 
fel: 

- f'ileterea, aletereaJ drag heJ .. . 

aicilea factlm căpute, nu se ... pupe .. . 
Iar vecina de vis·â-vis ş[ ea: 
- dar, draga, vrei să pupe-... 

ori ciobute ?. 

Le-a făcu' 
Un băiat de 18 şi-o fată de } 7 

ani, ambii din societatea Aradului, 
au fugit intr'o seară împreuni. Ziua, 
inaintea fugii, băiatul se adresează 
fetei: 

- Ai de grije ca diseară să~ţi 
fie pachetat geamantanul... 

- N'ai nici-o grijă răspunse 
fata repede - ]-a pregătit mama 
incă de-aseară'!'" 

- ... In ultimul moment aflăm, că 
tinerii fugari s'au intors. Căsătoria 
oficială va avea Joc in curând . 

CăIător.,i comod în 0 .. '0&.
.ele .0ci~'ă ,ii M ERA. 
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Din cornul caprei ••• 

Femeia e nU ame~tec de sens, 
non·sen~. contra-gens. duflu-scns şi.. 
vice versa-şens ... (D'aia al.lem atâtea 
ilsociaHi feminime!} 

- O femeie frumoasă e paradisul 
ochilor, in!erllul sufletului şi ptlrHa-
10rul I)Lmgii (inginerul Ciulei o ştie 

mai bine! •.. ) 
- Femeia nu in\eltge fndoiolo 

din hllrhat \Ne mirăm noi de ce Pa
pita umblă a~a dreptl} 
'- femeile apreciază mai mult pe 

cetei fean decât pe om. (Asia pentru 
că.) ~'reau tarc ca zidurile cetăţilor 
din vechime .•. } 

- Pentru o femeie, aHa de a 
plăcea este ar la de a înşela (allfel 
"u se explica de ce sunt atălia băr
bati incornoraţi!) 

Nădlac 

B F a, VOI 

Personalul dela 
,rAstra-Va1!oane" 

Continuăm publicarea tabl0ului de 
funcţionari şi salari i dela prima fa
brică română de vagoane şi motoare: 

Biroul de calcula ţie: ing. şef S. 
Weiner 23.000 lei, R. Moczek fUllc
ţionM 11.0CO lei, G. Rodler funcţio
nar 14 ma lei, A. Amtmann funcţio
nar 10.COO lei, R. Savd funcţio
nar 40ao 'ei~ 1.0'i, functionar 
7000 'ei, P. Dămăcuş funefio
nar 7000 Ici, G. Măcean func
fionar 7000 lei, A Ketenstock 
funqionar 5000 lei, 1. Leginski func
ţionar 6000 Ic!. 

Biroul de calculatie-arcuri: mg. 
Şef Ghenzcr 22.l:00 lei. 1. Fai func-

Cur'ici 
Ce o să fie in astă seară, 
In birt la R.aza, cine sbeară P 
Cirle strigă şi vociferează, 
Şi Cll ce drept sa' larmează? 

Iară A'lieki etl urt gest, 
Zice: E adunare di! protest. 
/rt contra lui -Bravo!. frate, 
Pentru crie publicate. 
Ban cu Roza impreunii. 
Pili la !'Oe bund, 
PdYIl şi Cll câă/alţi 
Vreau ca să ne facă -Mart·. -
Ba după ce s'au 'mbătat 
Pili cu BaII s'a incăerat. 

ţionar 7000 lei, E. Heller funcţionar 
9000 lei. 

Corespondenţă: V. Cons'anli. 
nescu 12.000 'ei, F. LebeJl 10.000 
lei, N Ziklti 3700 lei, S. Oltean 
3000 'ei. 

Vama şi lransport: P. Chişi .. 
9000 leit r. Andreica 7000 lei. 

Cariotecă şi material: A. Szenes 
11,080 lei, D. Pcincotan 8000 lei. 

Aprovizionare: T. Rozvan, 13.000 
lei, L. Institoris, 5000 lei, 1. Sore~nu 
fost Schor 6000 lei. 

Ultima parte a tabloului, va fi 
publicată în săptămâna viitoare. 
mA .. a:::w 

Cum e timpul 
După toate prohabili tă\ tie, timpul 

dacă nu se va sChimbJ, va rămâne 
şi pe mai ueparte frumos. Pc le! 
pe col.), dală fiinJ tinereţea acestLll 
<lll, sllarelui vor începe să-i crească 
dinţi. Dacă timpul se va schimba, 
ne pu tem aş!epta să ningă sau î~ 
cd llI;lj bun caz, să p!ou[1. FurtUni 
nU vor fi. Deasemeni nu lreduie să 
ne temem de fulgere şi trăznete. 
Deci dar şi prin nrmare, timpul va 
fi f(~mos dacă nu se va schimba, 
cum am arătat şi la inceput. 

a nouă epidemie 
Aflăm din Bucureşti, că În capi

~r 150 

In zece zile 
Cu ocazia inspeclicj d-Iui subsec

retar de stat Cancicov la Arad, d-sa l 

a dat şi de o •.. (hestiune cam l'n- i 
curcată 1 . . . I 

Anume: 
Ţăranii din comuna Moroda i s'au 

plâns că originalul do!>a! ului de fond . 
al îl11 proprietăririi a dispămt ... dar ! 
un domn avocat din Arad le-a pro
mis, ca '11 schimbul sumei de 700 
lei de jugăr - fiind vorba de oDO 
jugăre suma se ridică deci la ntl 1 
fleac de 420.000 lei! - in zece zHe " 
le găseşte şi dosarul şi le face ~i ,l 
întabularca! 

O Cancicov nepricepându se să 1 
mai deslege şi această problemă. a f 
dispus ca ea să fie trimisă Parche- , 
tului - s'o descurge t •• • (Ecoul), 

~ .4. C. Cuza o 'os' ales 
In SuceaV<l au avut loc ak,,;cl"t- t 

parţiale pentru compledmea <lnui 
Joc vacant de pmlamentar. Lt'pta ~ 
s'a dat intre Ildţional-creştini Cu- V 

zişti, G00iŞti, şi l1C1ţionol-ţărilniş!i. j 
După o cGmp<lnie înverşunată" ~ 
victoria a revenit l1oţiolwl-crqti- t 

lor, fiind ales d. ft C. Cuza. Dt:pă , 
alegere, doui evrei elin Suc~ava t 
- sunt grozav de mulţi pe-acolo. 
- stăteau de vorbă: 

- Dare-ar Jehova să fie llUmai 
10 parlamentari dija cu dom!i.Il~ 
CuzCl ... 

- Ce eşti Ilibun dija? Ce \-rei :' 
- Nu fi prost dija, acum G\;~m 

30 parlamentari antisemiţi. şi ei.: 
asta am vrut dija - s'avem n<lI1\((l-
10 ... 

Visuri deşarte ... 
- Dar de ce atâta supe/rare, 
De ce actastă adrware? 
Şi de ce irldigrzaţi să fiţi 

tală a izbucnit o nouă şi groaznică Col,ul vamesilor 

........ ----..(,;CJasma - program viitor: "Con
trabandislul" cu .. , Popa Nicu/aie, 

Fală de "Bravo 1" nemtdţmuili ?. ",c • 

- . Câ/ld ar trebui să-i păstraţi stimă 
Că v'a scos din . •. • anonimă,. 

epidemie de, •• insomnie. Dup~ cer:. A' 

ce!ări minuţioase făcute de ces mal Sclumbarea apcrLltă mtre \,(lu .. eş; 
'cunoscuţi,· mediei ai .. ;,,> SiguTaD~.:.f-ăeut6.~~~mpulliei ~oClstr~.' ~ 
boala a fnst botezată ... gl'oszită ca- i-a nemulţUI111t profund. El Ctwta 
gel'oică, după numele microbulu! şi acum, pe toate căile p05ibii~ 
care o produce. Boala loveşte mal să facă ceva pentw CI se rcvel1l' 
cu seamă. personalităţile politice asupw acestei ~ăsuri. lntenţi~ 
cu influenţă, lor e de rea credinţă, pentru ru-

", 

-" ... 

~; 
\, 

- Eşte adevărată ştirea primită 
de noi, că fata jidanului loşca I<ohn 
(Gabor) - milionar -- este.; bur· 
sieră la şcoala ungureascA dm Se
ghedin? Ce are de spus Kohn la 
acestea? Aşteptăm! 

- Intr'o Duminecă trecută, Popa 
Niculaie a spus În biserică - care 
se ştie că e goală oridecâteori ser
veşte el - următoarele: 

- ..... Uitaţi ~ iubiţilor, 
biserica e goală 1" -

azi 

- "Şi de ce - se .. 'ntrebă el. 
- .. Pentrucă oamenll nu vreau 

să asculte cuvântul lui Dumnezeu!" 
- răspunde tot el -

... Asta o credem şi noi dacă-o 
spune Popa Niculaie. 

- Este adevărat că Popa Nicu
loio (ah, acest nume .. Il are ilUll~
gazinat la iidonul GGbo,.., 13 (treL
sprezece) vagoane grâu? Asta ca 
simplă curiozitate o punem, pentru 
că vedem că zidul s1. Biserici, azi 
mâine se dărîmă 1 

- Nişte "gazde" români - mai 
mulţi, nu numai unul, să fi~ inţe
ieşi - prea des fac "rondun" noap
tea printre totoaice. -

Hai, să vedem care vă simtiţi cu 
musca ... "pe căciul~" I?J 

- Restantierii noştri sunt ru~ 
gati - pentru ultima oari
să se pună la curent cu abo
namentul - Altcum Il se \i' a 
sista trimiterea revistei. 

Baia de eriş 
Doamna preotcasă care a ter

minat patru clase În Baia de eriş 
la tragerea loteriei Q... moştenit 
palatul ultimei răposate din 5e-
1eşti. i'1 renunţat apoi la casa cu 
chirie, mut<Îlldu-se În proprietate~ 
ei. Dar când să predea casa ŞI 
cheile, CI spus proprietmului Si
mionuţ: 

- Nu-ţi dau camerile şi cheile 
după cum se cuvine fiindcă nu 
meriti... 

- Dacă eu nu merit r(ls-
punse proprietarul - nici tu nu 
meriţi să fii preoteasă in această 
comună că qti prea mică in şti
inţă. 

Bine că nu s'or luat şi]a bă-
taie! " 

Româneşfe •• 
La firma Bloch, sub o fotografie 

!'\crie: Una camă,.ă la balul ma-
g:ria,.ă la 11 Ianuarie \936. . 

Au menţionat data de 11 Ianuarie 
1936, ca să nu care cumva să se 
creadă că suntem în anul 1200, cum 
ar părea după limbă .. 

Nu sunlem ,în solda nimănui., 
T,.ăim din, abonamenfe, -- deci 
achifaţi."ă ,.es'anfele. 

.....•.•...................•..........••..••••....... : 
5 Res'ouAroRnA'"nl AU ER MaJrf~: ~S~~.riCd aş. de pui, ! 
• OI: p:n:::Lre e Iepure cu • 
: gogoloşi. : 
: Abonamente la prânz fti seara, V.neri: Ciorbă .de peşte din : 
: cu preţul cel mal redus! peşte VlU de Mureş. : 
:.~ .................................................. . 

Jn scurtul timp dela apariţia boli, au fost în locuri b~tne, A l~l1de !n 
nu s'a putut afla medicament contra afară de sa Iar mal caştlgau m 
ei. Totuşi, unii practicieni şi experţi dauna oraşului şi acum nu se PDt 
in epidemii de de soiul a.c~sta, a- împăca cu gâ.ndul că trebue ~J se 
firm{\ că o cură de 2-3 am in sta- rezume numm la salm·. 
tiunea climaterică ... Văcăreşti .sau la Normfll

A 

era, nu s~-i m~lte din-J 

băile din •. Ocnele mari, ar fi salu- tr'un loc 1Il altul, CI sdCI susp~~
tară, pacienţii intorcându-se aproape deze şi să li se ancheteze achv!-
·vindecaţi. (Nu prea credem 1) tatea. 

S~a mul'umi'? De cel ••• 
Nu demult, un binecunoscut tată 

de familie din societatea arădană, 
găsindu-şi soţia şi fica într'un apar
tament din B-dul Carol, le~a scos 
in stradă şi le-a snopit în bătaie, 
ziua 'n amiaza mare, 

.. Sta multumit,' oare, numai cu 
atâta? 

Pos'o redac,iei 
Plop - f\rad: Când vei fi ştiind 

gramatică şi! câţ de cât şi .orto: 
grafie, atuncI veI putea sene ŞI 
"epigrame nesărate" - aşa, nu
mai ca şi colegii d-ta1e. de cari voit
ai să-ţi bati joc, parşivule anonim! 

Te .ştim noi cine eşti, - te-ai 
trădat fără să vrei, dar fiindcă ai 
vrut anonim, anonim să rămâi I 

Simpaticul - Nu merg. Mai în .. 
ccrcaţi! 

S. U. S"ad - Neştiind cine 
sunteţi. CI ajuns la ... coş 

Resr:u·- MCli schImbaţi subiec
tul. 

Ping Pong de COl'beşt; - Scrie 
cine eşti, altfeL. 

R. X. - ?ii adormit bre? Trimiţi 
sau nu material? l\vem oferte şi 
vrem să ştim. 

Alexa Kiss, sperjerul fost director
al Abatorului, deşi, suspendat, are 
permis liber pe autobusele comunale. 

,,,1 sta dat ca plimbându·se să r:u 
se plictisească.. Iar primăria se 
plânge l:ă prea multe persoane bene
ficiază de gratuilăţi pe,autobuse 1. .... 

~t • 
apare;'in 'iecareSâmbă'ă ..................... 

Abonamente: 
pentru oraş: 150 lei anual 
pentru judeţ: 120 lei amlai 
pentru instituţii şi intreprin
deri, 1000 lei anual. 

Abonamentele 
se plătesc inainte! 
Direclor: 
SIMION MICLEA 
Redacţia şi administraţia i 

Arad, .lrada Alexandri No.8. 
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