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din frutltea oraşllilll, se 
ollce lucruri şi de cele 
ori, rezolVarea dată, co

In tocmai Intettselof celor 
. Jnsd. p lrcd e U17 fdcut: de 
ori e vorba de maxima rea p'e· 

de oMtea ori comisia m/t
este în d('zacord CII popula. 

lniertSeu el. De p Idd, Mu-
la şedinţa comisiei interJmore, 

unei urc ari temporare 
şi a vitelor, s'a majorat 
fdlnd, pâine şi la toate 
de carne. 
a jost scumpltd cu un leu 

brutarU obligându·se 
pâine de trei categorii, -
luat la proces verbal, caci 

toatd lumea va consuma 
ca 9 50 lei. caci brutard nu 
de vorbd. EI induc in eroare 

a orasului. De altfel acelaş 
fac şi morarli, l'Ilrt in Arad 

mal scumpd decât cum 
revân.zăloril()r din alte ora~e. 

. IncercaI, In fel şi chip. să le 
clI.m de com;sta inful

nu·şi dd seama cd este trasa 
.. dar n'am TtU~tt 1 .•. 

I1IdcelarU situaţia este Iden
~1l o c;rcllrnstanţd aglavdnta 

: pe ti i-a prins d. VII/pe 
Asta inca În cursul 

Acum Il s'a aprobat o majo 
!It. 2-3 lei la kllogram Cre. 
id e o batnle de joc ceia:,. se 

cu mmcluna, constati 
tnşea/ă. dar cu toate 

pe simpla lor afirmaţie le 
preţurile •.• 

. s'a gândit comisia Intel/mara, 
ei - Jmp"sd printr' o 

a consllJulul de ministrii 
apere populaţia de jaful 

de mOf{;rl, brutari şt md
strâns un:f' de dorinta unui 
cât mai mare, câştie pe care 

in che/ur' şi orgii 

li de părert, ca dacă Cl!i 7 
!d pdseasă interesele celor 

locuitort al Aradului, nu 
ilJ stare, sd plece şi sa lase 
"/tora mai energiei. .. 

Al Miron. 

dela o Perceplie-, oarecare de 
s'a făcut Sublocotenent la pre~ 
, ,?erge la birou Îmbrăcai ci
IJlCtnS cu baioneta, far noop. 
,draglll baionetei şi pentru 8 

fati de solie şi servf
incins şi imbrăcal, 

că'i ofiter de rond. 

In fi dIa -K al e h 
$ 

• escursle ICI 
Câteva amintiri plăcute 

După o călătorie de câteva ore. 
intr'un vagon puturos de el. II., 
îndesat de lume, cucoane transpi
rate, bărb3ti cu picioare nesp~late 
de Săptămâni, am sosit la Orşova. 
Mânafi, ca o turmă de vite - eram 
doar escursionişti - ne·am indrep' 
tat spre debarcader, unde o mul
time de turci SimpatiCi aşteptau ca 
b3ilenele, să ne instaleze pa bărciJe 
lor ca să ne treaca pe fe~rica in
sulă. pe satrapia lui Ali I<adri. 

Ada·l<a'eh. viSUl unei nopţi de 
primavară! Perla DunărIi noa-stre. 
Trecerea pe Insulă nu a fost tocmai 
atât de agreabilă. Se părea ca Du
n3rea ne primeşte duşmănoasa, pe 
valuri:e cari spumegau in jurul barcii. 
Vâslaşul nostru, un baetandru solid. 
să lupta vitejeşte cu vo:bura apelor 
furioase. ~_,~. ~ .. 
După vre· o zece minute. iată-ne 

aiunşi la micul port al insulei. Acea
sta ne fermeca privirea, verdele de 
primavară, haina de sărbătoare a 
nalue ii ne desfăta şi ne odihnea 
ochii obJsifl de muncă distrugătoare 
de nervi, din birouri. Insfârşit, după 
legănarea bărci! - care a revoluti
onat câteva stomacuri gingaşe,
am simţit sub picior, pământ. 

Am intrat În insulă. Pe sub un 
funeJ mic, am trecut in satul prop
riu zis. Turcii bătrânI, cari fumau 
liniştiti şi MozoH În poarta casei 
lor, ne priveau curios. Ceata noast
ră era gălăgioasă. Voiau să vadă 
totul. voiau să ştie toate. Micutele 
,ltrine, indesate cu bibelourj, atră.
geau privirile pofticioase ale vizita· 
tori!or. Am parcur,; toată insula, 
trăgeam cu ochii la frumoasele fe
te turcoaiCE'1 am fum"t tutun turcesc, 
am b~ut veritabila cafea turcească. 
am vizitat moschea, am admira 
ţesaturile cari impod,:'beau temr 
si ne am scris numele pe pe 
(- num ;>Ie măgarului e peste tot. 
cari duceau la întrarea in tem, 

Rahat! .. : Rahat' 

Popasul l-am făcut la fabrica 
rahat a lui Ali I<adri. Un vân7 
amabil ne-a pus la dispozitie o • 
cantitate de rahat, duJce. arc. 
din care am consumat foarte . 
Ba prea mua chiar. Nu ştiu el 
trecut restul zilei, dar un lucr 
bine: abia am aşteptat să IT 
Vis-a· vIs de camera mea a\' 
vecină simpati:ă. Am auzit· 
timp umblând prin camer 
jându-si JucruriJe, apoi ar 
pocnetul sec a1 comutato' 
lună palidă se furişa ho' 
perdelele g~amului meu 
stomacul imi dă un a\1 
să mă pun în g~rdă. Pr 

minute. avizul se repetă, de data 
asta fără nici un menajament. 
( ••• "Ah!, rahâfu[- mă gândeam eu,) 
Repede sar din pat, strâng pijamana 
pe mIile şi mă reped glont pe uşă 
afară. Prin apropiere trebuia să fie 
WC-u'. Dar wzi ca rahatul era im
pacient-.• Ce-am păţit, nu vă mai 
spun ... Destul şi bine, că l-este vreo 
oră. mă inapoidm spre camera mea 
cu "graiul stins şi pasul slab'" -
cum spune poe1ull... Incet, incet. 
abia am intrat şi am adormit fră
mântat de coşmaruri. Nu ştiu ce 
am mai făcut şi turn am pletat din 

Ada I<aleh ... Iosă n'am bănuit nici 
odată că rahatul ar put€a fi atât 
de ... revoluţionar •.. 

Sosirea la Arad 
Am sosit insfârşit la Arad. O că

lătorit>, ca 'n basme ... Ace!aş \1agon 
puturos, aceaş agiomera!ie. Totuşi 
datorez ceva reintoarcerei: o ploaie 
caJmantă şi ră~oroasă, o ploaie de 
varl. urmată de zâmbet de soare, 
care ne·a întâmpinat la sosire, mi-a 
sters din minte orice amintire deja 
Ada-KaJeh! 

Şoimul Negru 

.ft. ţ tI' ... 4 .u- .*,. 44"':;::;J"t rt ...... • u ...... "PW 

Tot noi mai proşti ... 
.,0 o lntâmplare caracteristicd s'o 
petrlcut Lunt seara în gara Arad. 

Cu rapidal dela orele 9 şi 12 
minute. în gară a sosit echipa de 
futbal .. Leicister CUy·, masatd in 
doua vagoane de dormit in cari 
veneau chiar din Londra. Englezti, 
unU imbldcat'. a/lit in loa/eta de 
noapte. priveau pe geamuli la 
mulţimea dm gard şi la curioşti cam 
adunat' în faţa vagoanelor. 

La un moment dat, unul dIntre 
gazetarii arădani, 1. D, se adresa 
unui englez i" Uma jranceza: 
'. -:- Pariez VOIlZ /ran,als? (Vor
i --·'mţuzeşte?) 
.~_ răspunse engiez.l. 

.. - .... 

- Sprechen sie deutsch? - re-
petd gazetarul intrebarea. . 

- No J - rdspunse enellzul din 
nou, în timp ce trenul se puse în 
mişcare . 

- Ei. te-ai înţeles cu en21ezul? -
lu Intrebat J. D. de catre un colee. 

- Inttles pe dracul... Englezll 
ăştia-s PIOŞtl: nu vorbesc decât 
limba lor .•• - Ce sa-t Jad? 

- Nimic 1.,. Dar sa şti cd ei tot 
pe noi ne lin mat proşti. deşI 
se'ntâmpla să vorbim câte 3--4limbi~ 
în afara de româna t... - trase con
dUSia 1. D. 

... Te pomeneşti c'o fi adevdratl ,-," 
.. •• ~ ,1 

.... j 
-.4 .,. • J" /"--_ ...... ~._....--.-' 

! 



~ădlac 
- Cu 2 slugi, consilierul Cornel 

/ Şumandan a plecat printre vii la ... 
plug. In timp ce slugii arau, el, dela 
trăsuri se ruga de o nevasti si 1... 
primeasca, promîţându.i multe. Ne, 
vasta insi 1 a repezit, pentrucă nu-şi 
poate impărţi "inima" în două: şi 
bărbatului şi lUi Cornel, care dupa 
ce !-a "păfngat" Teca dela ... Bejteşka, 
a incercat acum la ea. La tărgI a 
aciiţat pe o vaduvă totoaica, insa nu 
ştim ce·o zice Teca. când va auzi' 
de aceasta aventura ... 

- Mare wocoş" şi beţiv e Iulian 
Chlcin - dascălul. Dupa ce s'a pilit 
"cum lemne" la balul premilitarilor 
unde a condus corul (mai bine nu 1 
conducea 1) a voit să facă un "pui" 
de scandal CU unul dintre redactOiii 
noştri. Natural că. a fost pus cu .bo
tul pe babe" de acesta, însa el nu 
s'a mulţumit numai cu atât. li tre
buia scandal şi pace! ... 

A mai apostrofat pe un om bă ~ 
trăn, care iarăşi i a spus o, că. dela 
"un ... prunc" nu primeşte observaţii. 

Prea se crede acest "potyaIău", 
care e "pertu" cu fete de el. VII-a ... 
primară, om ... mare. - Nu i vorbă, 
o fi fiind el mare... in cap, însa pe 
noi nu ne sperie. - E chestie de 
demnitate şi de ... cherestea, luliane. 
Dacă nu le ai, apoi du-te şi ţi-le 
cumpără dela... Cicago. 

- Popa Nicolaie, a intârziat dela 
slujba Invierii. E interesant că in 
alte locuri este exact - Am putea 
şti de ce tocmai aici intărzie? 

- Care-i "persoana" aia ce;a pri~ 
mit dela Drasztyl suma de 10.000 
Lei, pentru aşi cumpăra "haine" pe 
Paşti? 

- Ce tot cauta câteva doamne 
dela noi, la Arad? Nu de alta, dar 
sunt văzute cu ' "tipi", cari nu le 
sunt rudenii. 

.:.. 1s cam .. llialcoşe" citeva piu 
gărite dela noi. Nu vreau să se la~ 
se la ... doamne nici in ruptul capului. 
Zic că şi ele sunt "doamne" (asta o 
credem şi noi 1) numa atâta i "daşti; 
Unirea" că ele nu ştiu ... "franţuzeşte" 
şi nu ştiu să cănte la, ăla, cum îi zi
ce davir, o pian, cam aşa ceva! 

... Noa, nu-i nimic, bine că ştiţi 
pe... româneşte! 

- La balul premilitarilor. Iulian 
- potyaşu (care a zis ci ma bate de 
mă "rupe", probabil confundăndu· 
mă cu ceva ... scaun rupt!) a stat in 
spatele tinerilor cari cântau din ba
labiei. Ştiu că. s'a dntat şi tăuţeşte 
din gură şi balalăid. -: Ori cum gu
rile rele vorbesc, ca Itilian ăsta cânta 

m slab ... româneşte, da mi te ... tău
.• i.,trl ... o-~1'n c'"-" 'căI·tat acolo? ... 

---~-

Bravo! 

la _ Re si aur a n tul Bucuresli, I 
'/i~ .uinişan. 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mâncări mai I 
eftme 

Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

Brad 
- Dorăilă al nostru, cel cu cleştele 

şi ciocanul, care a fost pus in 
Bravo! că nu mtii vrea să salute 
pe câtlva domni, spune că el nu i 
de vină pentru aceasta El vrea sâ 
trăi8scă cu aceşti domni in bună 
pace. şi că el până ucum le trăgea 
câte un ,.salutir" d~· i atingea pă· 
lărla pămânful. Nu i mai salută pen· 
trucă cucon8şii nu i răspundea la 
salut. sau ii dure8 mâna să-şi ridice 
şi el pălăria. Deci. zice el! dflla 
cap s'a înputlt peştelil. 

Prietenului nostru Ron1ăilit. 
care tot a glumit i s'a ingroşat giu· 
ma şi acum I s'a spont rasa ... 

:::=:::0::::::0::::::0::::::0::::::0::::::0:::::0::::::0:::::: 
~:j RO MA-NI, ~ 
!: :: 
o.' .: Consumaţi preparatele brânzi~ ;;;: 

riei .AROMAT" premiata cu B 
~~ doua medalii de aur_ ! i 
~ Brânzi de Brăila noua: 11, kgr, lei 10 R 
:-! • Liptau extrafină '/4 • 10-15 A 
!lRf aldl . 

'
9 .. ': eq ort speci , ea 20-25 lei '/, kgr. 9. 

Caşcaval de Parmadela 20.25 lei 11. kgr. :, 
~~ in interesul Dvs. incercati odată ~ 
: : .AROMAT" :: 
:: Industrie alimentarl ,: 

. ~:::O::::::O::::::C::::::C::::::~~~;O~~~~~::~o;;:;g 
Hăllllagiu 

- Don M. a provocat la "duel" 
o ... duduie. Il sfatuim că. dac.i-i ca
zul să se simtă Hslab" şi fricos, să 
cheme intru ajutor şi pe HMoaţa" cu 
ciorapii dela H TârguI mare" al Hal, 
magiului 1 ••• 

- O duduie, venită cam de mult 
in Arad, face pe "grandomana". ui~ 
tându-se de pe geam după ... unifor~ 
me cari nici n'o iau in seamă, pen
trucă au văzut·o des plimbându-se 
cu... feciori de peste 60 ani. 

~ A început curăţirea şi 'l'opsirea • 
hainelor de primăvara 

Alexandru 
Knapp 

str. Ep. Radu 10 ~ str. Bratianu 11 

• 
Igriş 

f 

Cuvin 
- Amicului nostru, Subu, de un 

timp, nici n'are vreme sa mănânce, dm 
cauza gand.mlor la fata aill, dm Regat. 

... FI senos omule ! O să pleci in cu· 
rând la Baneşh, unde îţi vei potoli ... 
focul! 

o precizare 
Ziarul .. Capitala- din Bucureşti, 

SOSit Mercurl la Arad, anuntă, pe 
pagina t ca un oarecare l>oplta s'a 
smucis " 

Noi. oameni cari tinem la adevăr, 
preCizăm uei că nu i vorba de prie
tenul nostru - şi deSigur şi al dvs -
culturalnicu1 consiU~r Pop1la dela 
pnmâfla An~d. 

Mdl precizăm şi aceea că unicul 
noslru Popila. deşi la Qala SIOUCI· 
derii lui POPltd. - sinucidere tlnun
tata de "Cap,ltda lO 

- se găs~a in 
Bu.,;ure~tl, nici nu s'(1 gii.[Hhl sa se 
despcH 18 de viala... DSfl vomd Întiii 
sa ajungă director la Palatul Cul' 
lural !... 

Confuzie 
Ziarul englez. "Daily Mall" publică 

O telegrama din RUSl8. prin care se 
anun1a că Mareşalul Voroşilov, co· 
mandantul suprem al fortelor roşii. 
a semnat ordinul prin care sunt di
solvate toate unităltle femeOlne din 
tumata sovietică pe motivul eli
• trupele f,menine compromit m~ 
raIul soldatilor ruşi". 

Nu cumva o fi o confuzie Între ... 
trupele... şi trupurile femenlne din 
armata roşie 1 

Aţi auzit căo .. 
... la feciorul morarului din Rlbita 

trag muierile la moară ca albinele 
Iii stup 1 

•• ' la Crişcior 8 mai 'fenil un 
taur 1 

... la Mesteacăn unul era să-şi 
piardă desagii 1 

o.' la Brad, pe strada Prahovei 8U 

răsărit domnişoarele ca Cjupercile 
după ploaie '1 

... la Brad fata cu păr de aur, 
No. 2 îşi strânge Simpatiile de pe 
stradă cu oglinda 1 

- Pădur~a Bradulut - Cică 
unul este supărat foc pe cOrespon· 
denful .Bravo!"·ului pentrucă a uitat 
să·I ... bage şi pe el În. herghelia 
harmig1lor din Brad. Pe el. care nu 
mai ştie de când n'a mai dormit 
pe aCt1S8, ci 101 pe la nanete din 
lat. De81tfeJ, vedem şi noi că a 

m stă bit saracul de alâla munca 
" De, aş8 i când zlua eşti ... bou. 
noapled._ 

'. la fabrica de fuse din Almaş. 
lre nimeni altul drept să retlecteze 
-:ât •.. vecinii 1 
. Lia din Almaş. de când l-a 
is t iubita $:-a cumpărat o capră1 

la Pciuliş, primarul a căzut 
,egert:a făcută la păşunat, ob~ 
d numai voturile consilierilor 
ali in număr de 35? 

Juterll,. 
(inHh:1I la • 

lMAN HARTMANN 
ARAD, Palatul Mi
Jloritilor. Membru la 
Consum şi Inlesnirea 

Nr. 212 ·21 

IJăn Nojîţă scrie: 
Apu am lost ~ I 81 

la bc1n.gta gi/a fi c 
MalU, Ma tari/ 3r!8 
jostjalnă ca orlTi 'dir 
~ă'Ult jşiml ca . 

I ,f A se 
ger ŞI oJltariCâl a 1 
ta'e Of jost /a 
g! sclipea U6clt gr~p 
muierl când IIIŞ lec

pd glna,'ncea lor. Cum zic Q fi ,plai 
faind Vreme buna. soare, Cilt :n€n 
mulce, muzâca cătan/ască o câ 
tarie mândru. Numa on plC ee Ha i 
tat o jost. Ca dara şfiQ Ş:Or t să p 
nit păragea nor lâsat uoaminl eo j 

vadă gl aproape cătan/fUe numd e t 
o ldturie gl drum şf pă şelalta 2 I 
grămdglt o târă mai g!parcie g: gari 
1C2rnas on loc gol inira loca pa li! 
ge OF mdrşălurt ca.taniele şi pa 
aiesta nor fost numa ntşce pol ab 
şi jocari Apu 10 fiU f)reşlep 1 El 
alesto cd doară păragia O fost J • 
cutd păntru uoamini nil păntru e 11 

llţlşci si jocari. 
- Amu pă sace nu mam p 

duş{e sti vad că şei paclo, ctl 
am pfăbdllt sd md jac popd o 
lagClr nltma Iară mam rasgâng: e 8' 
am zh că tăt mat bine-J sti ră I 

/a .. BăfaVIi- nost şi sa va. ser le z 
si pând amu. I un 

Al vostr~' POl 
IVAN NOii iar 

Mă. să nu liltalt gi abollml d" • 

Vizitaţi magazinul de 

fructe sudice, colon ia le 

şi delicatese 

L. I~aton 
Str. Alexandri (lângă far-

f. macia Omescu) coduce 
. în preţuri şi calităţi. 
--~~ --- - - - -~~ ~-- - ~--~-- --- ~-- ~--

Conseclnt~le maX~tlta
JizarUo .• 

In altă parte a ziarului ne 
pam de specula la care este e' 
populaţia oraşului nOStru, Sf 

care în timpul din urmă. a d! 
adevarat jaf facut de măcelari. ' 
tari, morari, şi toate celelalte r 
ale comerţului. 

In şedinţele Comisiei Inter. 
morarii au cerut Mercuri ~be
aprobat, urcarea preţului făinii, ". r~ 
truca s'a urcat preţul grâului, ca 

E interesant faptul că acel~ , 
- . - d' -d act ran, . n.~ ~_er .OlCl0 ata sca ere: e nj 

ţulm famll, caod preţul grâulw: 
cum e cazul de Vineri, când 1 mn 
s'a vindut cu 470-480 lei s' ~~ 
kgrame, ci continua să jduiasci L 

sumatorul. (u, i 
La fel e cu m.icelarii. brutar.! ~âi 
... Păi, d'aia au baronul tk iJal j 

bani de DI1 ştie ce face cu ei. ZUi' 
şedintele sindicatului macelari:' 
limuzină, iar altii din bandl leg' 
culanţilor, case cu etaj !... :ngle 
..... _lIiIIfII ....................... ~·io 
Bodegă ş1 Berărie ,p~:~~ 
"La Pec::ic::anul, ~ 

s' a deschis in ,'hloscul din ~ " ,,4 
A. Iancu. Vinuri de Mini1· - la e 
t.U' special, Gustir!. M" d 

calde şi reci, la orice ora. Ikre ~ . 
dali .Dacia" 1 ţap 7 Lei, 1 naI~l sta 

lei, 1 kg. vin, dus acas.i 1~ , 
.~....,.. &J 

"Cetiţile noaptea" 
este. dupăcum şt>ţi dl'.;lgur, u~ 
lum de poves1iri ale ,IIi Min~ Il 

- D.)m'le, ii spunea un g ~ 
arădan ieri, îmi place tot ce 1 
dta, dar vezi am incercat să ' 
tese noaptea şl ele fiecare da:l 
adormit ••• 

-- ._--==< 
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~ cât i ? 
la annaz"" la gară, in intâm .. 
a scriitorilor, li fost masat un 
foarte numeros, lormal din 

~ din diferite clase sociale şi 
\Il seamă. din aCl?ia cari se 
~ a fî elita sociefăfj:. arădane. 

grup de tineri infelecluali, pri
tacere publiculadurat in Si:lla 
,piere ci 1 a garii Arad. La 
:nenl dat, unul intrerupse lă~ 

Ha intreb eUt câli din ăştia, 
să primească pe scriitori, 6U 

eo opelă a acestora 1 
te as'gur - răspunse altul 
'2 III sută din ei, dar au ve-

'garii. ca să arate că nu sunt •• 
~Ii! , 

..,.-, ~... z;::=r ... 

abrlca de ghiaţă 
lEUSZ ARAD, 
Je incredere pentru gospo
~ pravalii furnizează cel mai 
Se inchiriază b0xe frigorifere 
~toare. Telefon 141. Telefon 
:omat 1141, 1143, 1147. 

... 4 ••• ,.... 

esau •.. ? 
relezilnice "Ştirea" şi "Ecoul
i un comunicat, prin care Iă
. pozitia fatii de "Asociaţia 
:or şi Publiciştilor Români 

rad". 
pmunicat cer, ca autoritatile 
facă, din necunoştinţă de 

confuzie între ziaristii din 
~e şi cei ce scriu la cele 
aare precum Si la altele trei, 
~ săptămânal. 
, lui de vedere al asociatiei 
, ~ din comunicatul publicat în 
,:te. Noi tinem să precizăm 
~nunt : 
:omunicalul apărut in "Stirea'" 
~oul" se vorbeşte - şi de 
~nalele .Drapelul". "Ardea
',Curieruiu

• In schimb, din 
'ul semnăturii lipseşte .Cu· 
,Suntem deci în drept .<;ă 
m" - zÎariştii dela .. Curie
iU dat sau nu adeziunea la 
rea comunicatului ? Şi dacă 
ncl de ce în semnătură nu 
lâ şi "Curierul". 

ce trece ... 
,iberiu Vuia va scoate la Arad 
~ cireia i-a fixat ticluI: "In; 

acum viitorul director de 
e napadit de griji materiale; 
l?mnilor, spunea dsa in cercul 
. ;or cari au fost ieri la Arad, 
, 4000 de lei un număr. 
~h, adaugă d. Minulescu, cu 
~trâneşti cu atât plăteşti nu-
:Jai scump. . 

~1l1 

'oleg al nostru spune că ştie 
rng!ezeste. De fapt, văzând 
~i. o carte alui Petre Neagoe, 
~Zlt să ne spună că se ci .. 
,Pită' Nigo' .... 
~ când a venit d. Neagoe 
" ".englezul'" nostru s'a şi 
la el spunându-ne din fuga: 
~ duc şi praf ti fac cu 
~sca pe Niga'. 

------
Conferintă 

Sâmbătă, 15 cn., seara la orele 9, 
in sala Palatului Cultural, D-na 
ALICE VOINESCU, va ţine o con 
ferintă, cu subiectul: "Indrumari 
spirituale" . 

Conferinţa este organizată sub au
spiciile Societatii Femeilor Ortodoxe 
din Arad. 

Intre dentiştt 
Acum câteva zile o păcăleală. 

simpatică. au indurat cunoscuţll 
dentişti arădani Dr Mişu Tămaş şi 
Dr. Liviu Hălmăgean. Să lăsăm isto 
ria. sa-şi urmeze cursul: 

La Dnul Hâlmăgean se prezintă 
un ţăran voinic dela Cicir. 

- Na, ce·i? 
- Apu domnule dodor aşe ma 

doare măsaua, c'am venit să m'o 
scoateţi. 

- Na bine, da cum să ti-o scot, 
cu injecţie, o fără injecţie? 

- Cu injecţie, că poate că nu 
m'a durea aşe tare. - După ce doc 
torul îi făcu injecţia îi spuse să trea 
că in sala de aşteptare de unde·l va 
chema peste cateva minute. Intre 
timp insă cicireanul nostru şterge 
putina şi se repede la doctorul Ta. 
maş, şi cere să· i scoată măsaua lucru. 
pe care doctorul il execută in con 
diţiuni admirabile, ţăranul refuzand 
anestezia. Surpriza doctorului Tămaş 
n'a fost mică văzând proporţiile în 
tr'adev:ăr gigantice ale rădăcinilor 
măselei. 

- Apu' mulţam frumos, şi cât ţ-o 
plăti dară ... ? 

- Uite ce e bade, nu-mi plăteşti 
nimic, fiindcă. ai îndurat intr'adevăr 
minunat extracţia acestei măsele cu 
rădăcini prea mari. 

- Să trăeşti domnule doctor. 
Seara doctorul Tămaş se întâlneşte 

cu doctorul llilmă.gean. ciruia·i po 
vesteşte in rezumat următoarele: 

- Azi după masă a fost la mine 
un ţăran, căruia i-am . extras fără a 
nestezie o măsea cu nişte rădăcini 
fantastice. Ceace m'a uimit, este că. 
ţăranul, nu numai că nu a zis nicl 
măcar cârc, dar a fost tot timpul de 
un calm impresionant. 

- Aha! Asta e ăla ciruia i am 
făcut anestezia şi m'a lăsat cu bu 
zele umflate! 

Mirarea doctorului T ămaş n'a fost 
cu nimic mai prejos, ca indignarea 
doctorului Hălmăgean. 

l~~~~~muH~!~~~n ~L ~~~~ 
I 

ddete şi maşini de cusut, cel mai eftin 
izvor de cumparare de părţi de bicilete 
şi guma. ARAD, Piaţa Avram Iancu 5. 6 

I 

Atentiune! 
D. NICOLAE PERNEV AN, nu 

mai este în serviciul administraţiei 
gazetei "Bravo 1" - Prin urmare 
âsa nu mai are dreptul să anga 
;eze publicaţiuni inserate şi abo 
namente, precum nu poate face 
nici încasări in contul gazetei 
"BravoI" 

Fiecare colaborator rlspun 
de pentru cele ce scrie. 

...... 
~BAl'A 22 MAIU, ORELE 9 SEARA o. 1 
iEST AURANTUL HOR E A DIN NADLAC .' ~ 
{lnorul OSCAR FLORESCU 

va da un CONCERT 
~ bucăţi din: PUCCINI. KOTRAN. BREDICEANU,EMILMONTIA ~ 
::.c. La pian d~,oara IRINA FETTER " J-

--
-. , 

Spori 

M3tchul "Gloriei" cu "Chinezul
- cu toate urmările avute - a 
însemnat pentru galbeni· albastri, 
esirea dintr'o serie neagră. ce părea 
fara sfârşit. Noi -cari am avut cu
vinte destul de aspre.pentru Gloria
ne-am bucurat prlm1i de succesul 
obt:nut. Aceasta cu atât mai mult 
că scrisul nostru n'a iZIJorât din 
Teavo nfă, ci numai dm dorinta de 
a cootrrbulla clasificare um i ~ ituaiji. 

Dar să trecem peste astea •.. 
Duminecă "Gloria" sustine un match 
cu )uvenlus, o echipă putin superi~ 
oara Chir,ezului. Aceasta insa nu 
trebue să sperie pe nimeni şi in 
primul rând jucălorii. Ei, n'am rt
venit în formă, sunt odlhniti, astfel 
că punând la contributie un mic 
elan, vor susdasa )uventus . 

Şicană riie suferite de Gloria după 
matchul cu Chinezul, trebuie să le 
fie un indemn mai mult în câştiga
rea victoriei asupra )uventusului. 

Noroc I lnterim. 

»Riie,il loti sunl 

lIDi n c::inojfi ••• " 

Era yorbo de un lucru serios. A 
doua mişcare o populatiei Statului: 
c8sătorÎal 

S'o discutat lolul şi in principiu 
s'a aranjat şi cu fericita(1) poate 
"in spe-! 

Mai era ceva de pus la punct! 
Amicul nostru tare in teorie par'e! 

îşi vedea topta împlinită şi încoro
nată cu cel mai Înalt succes ce se 
poate atinge_ 

Cei bătrâni au avut altă educatie I 
Vorba lor contează! 
, Tare in teorie şi-a dus mama 
să pună totul la punct. 

Zis. mai bine zis. gândit, şi făcui. 
Care mamă nu se sacrifică pentru 
odrasla-i alunecată pe terenul eşe
cului in ce priveşte practica 1 

Lo zlua_ lune, anul şi mai ales ora 
determinată se prezintă fiul, pardon 
"bărbatul- "in spe" şi mama. la a
leasa infmel. 

Se reia discutia şi se ajunge la 
omega. 

Răspunsuri evazive. la alte ches
tiuni decât cele interogate ••. l Aceste 
mamei, venite la parintii D-şoaret. 

Bărbatul In spe s'o' ales cu un 
f'ăspuns prea pufln satisffi.cător şi 
deloc măgulitor: Baielit toti sunl 
m ncinoşi - venit dela D.şoara ••• 

Hornarl. 
Inainte de Paşti, într'un reporte j 

amănunfit, ne-am ocupat de prob:e· 
ma hornarilor, respective cu titula
rele circumscriptiilor de hornărit. 
Am arătat situatia scandoloasă ce 
dă.inueşte În virtutea nu ştiu căror 
dispozitii şi prel1ederi ale unor legi 
ce de mult şi au trăit traiul L.. Ca 
să continuăm proverbul vom adăuga 
cu ... mălaiul, - care trebuia mâncat 
odată cu epuizarea traiu:ui din în
lelepclunea populară, - continuă să 
fie încă rontait de câţiva interesaţi 
încă puternici. Nu ştim însă ce vor 
face aceştia când li se va găta mă· 
Jalul. Insă de asta, adeea de găta
tul mălaiului ne vom îngriji noI ••• 
mai cu seamă că din el s'a oferit 
şi altora cari nu ştiau atât ea câte 
ştim noi! 

Innolăloarea 

Simay 

Eplgrame 
Soacrei. care are gust de băi, 

pe spinarea unei ginere-

Soacra vrea la băi să meargă 
Şi i am spus (făra s'o 'njur) 
Că·i ofer o baie gratis. 
De acid azotic pur. 

Iară~ soacrei 

Soacra mea· i femeie bună. 
Ce păcat că stă departe. 
Ca s-o ştiu cât mai aproape. 
li ofer wplaueta Marte" 

Unui amic, care are vârful 
plămânului stâng uscat. 

Că ţi~e uscat pIămânul, 
De muncă nu te scuzi. 
Şi acuma bei al dracu. 
PIămânul să ţi~l uzi.... 

Rustîc. 

Lui MYO amicol 

Că eşti "fin" amice Mvo. 
'N epigramă doar ţi·am spus 
Şi o glumă nu ţi dă dreptul, 
Să te crezi atât de sus, 

Gura Lumei 

Se spune ca un şef mare, 
Din aceia mai de seama, 
Are straniul obicei, 
Dela vameşi să· ia " vamă". 

Unui funcţionar care mai fnainte 
n'avea ce mânca, iar acum mâ· 
nâncă numai pui fripţi • .la grătar. 

Când a venit aicea. 
Mânca sos de mărar 
Şi azi "bietul" se 'ndoapă 
Cu pui fripţi la grătar 

Ion Topor 

NU VA-PIERDEŢI TIMPUL I 

cautând in ziare şi reviste articole cari 
pomenesc numele dvs. sau tratând prob
lemele cari vă interesează, căci o insti~ 
tuţie special creată şi bine organizată 
pentru aceasta poate face acest lucru mai 

bine şi mal efun ca dVlJ. 

"Sel vIciul Gazetelor t, 
Agenţie internaţională de presa şi publicitate 
Directori: Emil Samoilă şi Th. Iorga Bucu
reşti. Str. Sf. Constantin 24. Telefon 3-16-15 
urmăreşte tot ce se publică in cele circa 
l400 publicaţii din România, iar prin 
intermediul celor 102 agenţii similare 
din străinătate, tot ce se scrie în presa 
din toată lumea ti procură taetUl:i de 
presă. 2Supra oricărei pe!$OnaJitatii sau subiect 
Cereţi telefonic sau in scris prospecte li
n;u~t~ar~ ~u. O prob~ gratuita de o sap
b-Ilana, mdlcand subiectul care vă intere~ 

sează . 

Incep saptămânJle .••• 
Organizarea diferitelor săptamâni 

va incepe în curând... Se pare că in 
oraşul nostru prima săptămân,i va fi 
cc:a consacrată vinului şi va fi orga~ 
mzată de d. Grecu simpaticul se~ 
ctetar al Camerei de agriculturi... 

Cineva urmărindu-mi scrisul peste 
umăr, exclamă: 

- Numai să nu~l bea tot ! ... 
Dar să Iăsâm gluma la. o parte._. 

După săptămâna vinului va Urma 
a ... femeilor cinstite, a bărbaţilor .cre
dincioşi, a copiilor din flori, a ieter 
lor... mari şi... altele. 

Toate vor fi inaugurate cu fastul 
cuvenit, cu discursuri şi cu... trao r 

spiraţie. 

e de!lf.:Lisă de SâIDLăIă, 
• .5 Mai, stând la di Sp07;J fUI 

publicului de dimineata p6nli 
seara. Cur s d e i n n o t. 

- Abonat*' au reducere-

,i 

" 
~t: 'j 

---------------------""',. ~ 
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Şvăboici - zar2avaturi - speculă 
- Drumul unui castravete dela Arad la Deva şi retour. -

Reportaj simplu şi cu intenţii bune -
Odată cu aparitia pe plată a şvă

»oicilor din Aradul nou şi a produ. 
selor lor, 8U apărut spE"culantii. ne
mu)fumirea gospodinelor, putoarea 
şi o serie Întreagă de Întâmplărl din 
cele mai ciudate. Nu "om face, in 
acest reportaj, teorie pură SftU pe 
Intelesul tuturor, supli felsă ori de 
zarzo'Jat. ci vom reda un caz pe 
cât de interesant pe atât de jigni
lor la adresa conducătorilor din 
fruntea oraşului nostru... Să tragă 
ei toate concluziile din cele ce noi 
le punem la dfspozijie. 

Povestea unui castravete 
Cu c8sfravefij, din cauza formei 

lor sugestive, ne·8m mai ocupet noi. 
Dar 8cum nu e vorb8 de glume 
porcoase. ci de un lucru foarte se
rios 5li incepem daT povestea cas· 

. .uavetelui nostru: 
Zilele trecute, un indi"id 08reC8~ 

re - ca să Întrebuintăm un termen 
dreg politiei - a cumpăr8t în Deva 
un c8stravete' de marime potrh'itli, 
cu 9 lei 

Uimit ce J s'a luei numai atâta pe 
c8stravefe, a Intrebat: 

- De unde aduceti castravetii 1 
- Dela Arad! - răspunse vân. 

:.I810area din piata Devei. 

Omul nostru, care e mereu pe 
drumuri - moşul călător, n'are săr
bători! - a venit la Arad, zlcân-: 
du.şi în gând: 

- Dacii la Deva castravetii se 
vânei cu 9 lei şi sunt aduşi dela 
Arad, atunci acolo trebue si fie cu 
4-5 lei bucata". Cumplif' Treo 50 
şi i duc la Bucureşti unde i "ând 
cu cel pulin 15 lei bucata ... 

Da. dar socoleala din Deva a 
prietenului nostru, nu s'a potrivit la 
Arad! •. 

Po.esliloruJ nostru, abia sosit la 
Arad, s'a şi repezit in piata să cum
pere castraveti. Dar a pătit-o.-. Aici, 
pe un caslravete de miirimea celui 
cumpărat la Deva, 1 s'a cerut. •. 12 
lei, deci cu 3 lei mai mult .. 

Examinare 
Să exominiim nifel chestiunea, 

adică diferenta 1Iceasta de prea 
Caslravetele cumpăret la Deva 

cu 9 lei, a fost dus dela Arad. Deci, 
întreprinderile cari se ocupă cu co. 
mertul de zarzavat Iau cumpărat cu 
un pret. L-au vândut cu câştig
altfel n'-are rost comertulI - comer· 
ciantului din Deva, care a plătit şi 

Pentru ziaristi si publicisti " , 
Asoci_ţia Ziari,tilor ,i Publiciştilor Români din 

Arad, luAnii cunoftinţl de un comunioat nesemnat ,i atribuit unor confrati din presa locală, tine .11 
lămurească opinia publici, - că, spre regretul Aso
ciatiei, intr'adevir. nu toti ziarbitii profesionişti fao 
parte ditt această asociaţie. 

Comitelul face apel incă odat!, in mod repetat, 
la toţi ziarh;tii români din localitate ali SA uneascil 
in jurul acestei asociatii. 

Secretar gen ... al, 
Simion Miclea 

Pres.diBte, 
Tiberiu Vuia 

Relaliyllale ... 
11'1 numărul de Joi al Ecoului şi 

al Ştirei 8 apărut o inlormatiune 
prin clire se aduce la cunoştlnta 
Onor. publicului că numai ce gru· 
p6ti in jurul ziarelor ,Ecoul \ "Şti
rea". "Drapelul" şi "Ardealul" sunt 
ziarişti. 

Această informaliune nu a rămas, 
cum era şi natural, fără comentarii. 

Şi, in acelaş timpI s'au făcut O 
seamă de spirite pe seama celora 
care cu dela ei putere s 'au deda; 
fat singurii indrepHitiji a se inllfulfl 
zhuişU. 

Printr'o neinteleasă (?) coinCÎ
den1ă, jn(ormatiunea, res?eclhe co
mun!cotul, li 6peirut in respectivele 
gazete locmai în ziua când scrii· 
torii români soseeu in Arad ~re 
III împărtăşi publicului piiirti dm crea
tiile lor. 

La gară. pubJiciştii şi ziariştii Sau 
grupllt pâlcurl, pâlcun, după simpatii. 

In preajma unui grup de membri 
ai 8$ociatiei publicişti lor şL. ziariş
Hlor, luase lor şi directorul unuÎo 
din cele doua eofid;one. 
La un moment dar c:n~va se 8dre
să unuia dintre publlciştii ce trăesc 
din ziaristică: 

- Care-i programul de după 
prir .. irea scriitorilor? 

- Nu ştiu... inlreab§ şi fu un 
ziarist, că eu sunt publici:" .' 

Ce-I ce'ntrebase, se'nvar" in căI· 
caie şi se adresă directorului de 
cotidian: 

- Spune direc.fore. ce program 
-e după primirea scriitorilor? Nu 
trebuie să şti cii eşti ziarist, nu 
publicist ca noi. 

* 
Răspunsul a fost negaliv. 

Succes 1 
DaU Marcel Olinescu şi Tiberiu 

Vuia, iiU citit, Joi seara la ş~za
toarea literara a grupului de 
scriitori in turneu ohdal prm tuă, 
bucăti din crea!iunile lor. 

Ambfi scriitori arădani au obti
nut un succes deosebit. ceiace ne 
bucură !Jarte mult. Odată. pentru 
că amândoui sunt tine~. şi a doua 
oară, pentru că succesul tor se 
răsfrânge şi a supra oraşului nostru, 
unde ata tia se cred mi~z de sistem 
solar, pe când in fond nu repre
zinta nimic! 

Dintre toţi cel mai bine 
_pol. c:ură,ă ., .... op
!!leşIe. Str. Stroescu 13 

IIOSZPODAK. 
A.R~D Str, Eminesru 3 

transportul pe calea ferată. Comer· 
ciantul djn Deva 1 a vândut vre-unei 
vânzătoare (piUiriIă) câştigând şi el 
la pretul de cumpărare. La rAndul 
ei, vânzătoarea la vândut şi ea cu 
9 lei, câştigând şi ea la afacere. 

Acuma se pune Întrebarea: 
Cu cât a fost cum pirat castra

vetele 10 Arad 1 
Iar după aceasta se Impun altele: 
De ce la Arad, castravetii pro

duşi la Aradul-not1, se vând cu 12 
lei buceta când oceiaş mărime de 
castraveti la Deva se vinde cu 9 
Iei 1 

Nu cred conducătorii oraşului că 
trebuie infrânată specula svăboici
lor din Aradul.l'Iou, a pilăritelor şi 
societatilor jldoveşti cari se ocupă 
cu comertul de zarzavat 1 

* 
Usâ'ld publiC'ul afadan - destul 

de s8rac. -- la dIscretia aceslor 
bandlfi ,i şnapani ai comertului. 
conducătorii oraşului dau dovadă 
de slăbiciune, sau de altceva,
cuvântul e dur şi deocamdată re
fusăm 88-1 aştemem pe h6rlle. Dar. 
dacă va fi nevoie. o vom face 1 

Radu Baltag 

Apropos de căsătorie!. .. 
Unul dintre simpaticii n03tri ami

ci, se-nsoară. Şi fiindcă mâine se 
va oficia căsătoria religioasă, ne 
permitem s'o ... primim cu, •• urmă
toarele. povestite de un simpatic 
medic llrădan, care ne-a spus ca 
sunt autentice şi că 1 s'au întâm
plat tocmai lui: 

La cununia civilă, oficiată de dl. 
ratu, ofiter de Stării civile. acesta 
t-a ţinut un bg05, şi În spechl s'a 
adresat tinerei, zicând: 

Prima: femeia să fie ca ecoul: 
să repete ceia ce zice soţul. însă 
să nu fie totuş ca ecoul, adecă 
ea să aibă ultimul cuvânt ... 

A doua: 'femeia să fie ca ... cea
sul din Turnul Primăriei Aradului: 
să meargă exact, să b3fă regulat. 
insă .• să nu fie ca ceasul din tur· 
nul primăriei, adecă atunci când 
bate să nu se audă in toată fara .•• 

Şi in fine - adăugă dl rafu, 
femeia să fie ca melcul: sa-şi aibă 
casa în spate, Însă ... să nu fie ca 
melcul, adecă Să-şi mute casa (cu 
patul bine'nteles) în tot locul! ... 

Suntem curioşi ce le va spune 
amicilor noşlri, de data aceasta, dl 
ofiter al stării civile, T alu! ? .. 

ŞI câinele .•. 
Toti ştiu de ce faimă se bucură ... 

perceptorul in ţara noastră. Şi pe 
drept cuvânt că îşi meritâ intrucâtva ... 
faima. 

Zilele trecute am fost Ia cinema~ 
tograful "Ur.tnia", unde pe lângă 
filmul obişnuit, mai figura in pro
gram şi ceva "exhibiţi" ale unui 
câine dresat. 

Dresorul, la un moment, dat, 11 

spune d-i mort. După aceia, tot el. 
cearcasă .. L.invieze, ameninţând.u-l cu: 
vine poliţia, vine jandarmuI. vine 
lupul etc. etc. Câinele nici că se 
sinchiseşte. 

Spre sfârşit îl ameninţă: Scoală- te 
ci vine... perceptorul! 

Ciorapi. mănu,1 de .t~ ti de piele, combinee de mllase ,i pantaloni ,erorm. articole pelltr" La auzul acestui cuvânt, câinele 
copil. etc_ 1n bllni gala CJ.I ce!.e mal ",fllne preturi la - A B O G Y O _ 
STR. EMINESCU 1. - UNGA C!NEM.t. .C O R S o~· a înviat de frică ... 
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Nr.l ~d, , 
-..,~ 

Cronit!ă.~ 

Sărutul 

Esle un schimb de saliveI î~'t ~ 
persoane de sex opus. Aceasla. 
a~nci când cOHtactul se stabiltj/t 
două părec hi de buze Sărutul ~ 
Jel de jiJtru, care înlesNeşte Slru 
microbi/ar dintr'o gură î"Jr'a/JJ 
Hismul sărutului este foarte COl 

Tipul clasic de sărut este ac,~ 
Iuda 

1n legătură cu aceasta ştiu I I 
receH,t, petrecut într' a comulIă d ~~ 
deJul Arad Uit servitor al a/Jat ~". 
fo.t chemat la biserică să bou Iţ(, 
copil. Dar vezi că dracul 'SI ~ 
şi femeea care veni " copl/,d Idi ~ 
ricd, a î"curcat - vezi că dra;. 
doarme - rânduiala ceremOIUl 
zului • . Şi câ"d "eolul, îH, loc II 
,,,irul pe frllnlea 1Ioului flăscxl ~na 
per-it la .,mutre" aplic4ndu_i FI 
.. ventuză umedă" foarte tdst! Irf!lt~ 
Caz1d estc auteHtle Rest"' II. '1II 
Itreseaul ' fa li 

Dar ;ă COH,tinui Afară de ~!rci 
lui Iuda, ",ai este u* sărut, j" ~j A 
aparenţă, cel patern Trebue ~ nlC4 

că mecanismul fizic al sărut.1t ;~rf 
seamdnă perfect cu apUcarea dl Ivrm 
Mai cOIfJplicat este me,anismul ~~,. ~ 
Să vedem cum a st 

Fizic: se ţuguesc buzele, SI gan;; 
terenul şi. . • se stabileşte ~ pu/~ 
Acea;ta ar fi par/ea fIzică Aa ~e~t~ 
mează in/rarea în joc al IIerlil«rrtln/ 

Nervos: dacă respectivul Sat aco o 
tiva are dinţi, un act reflex;'; ~ Ul 

diHlii P! PO~/~u1Ita apucat4, Ika I~u ~ 
SUllt pastra/~ t" pahar! sali m lPS~ 
deloc, atJH'C: se pUH,e tii, !UKqu m~a, 
(Crf.d cel loii cetitorii au treCII! ~Ia,. 
lin odată peste aceste faze) Ci ~PlrJ1l 
lipim ventuza? Fi! . ( 

Deslipirea este î"soţi'ă de 111 1Il~!f 
caracrerisJic de .Pleasc·. Adl.<alMf/ll 
act se mai complectea'<.4 cu clÎIl ,Dftl" 
mă răsuH,ăIOare.'vst ~ 

Urmele ~ărutului, sunt ca aii ~,Ifl~ 
zei. V ân4tăi pe gât, pe umeri, ~a 
umeri, pe putpe eic ' ,0I 

Profilaxia contra sărulultti: ~rt, 1 

se spăla pe gură, ,a aceasta j ,aat! 
pâlldească mirosul. plăcut al 1 I~mal 
intrate în tutreJacţie. Nu toă '<P priusi, 
gât niciodată. Sgura rău lIU ~n: I 
are un deosebit dar de ajr(lţlilllu~·' j 

sărat plăcut şi excUant. p(1I/n lin. ' 
cocoanele cari au boala de a i ma 
tate pe mâni: nu vă curăţiţi; ~m~c 
curali utlghiile, lăsaţi adUKak' 1"1 
liul bucătăriei, şi ale altei i~i< e " 
casnice. Pentru bărbaţi: 14sall ~,S'J 
nerastI, o putejî foarte bine} (Il, 

pet;e de freca', pentru a Irul i P .C( 
grosime kilomeJric4 de te fa~ rc,~, 
nt:lor pupăcioase. ~~er 

Dt. Flal 'I):~ 
la 

~Qbil 

~~c:' 
, mrş( 

• fi .• ,)(1-
apare m ecare sap .. rrzic 

. ~n ~ 
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... rprh 

1i,8 
- Domnii coresponder. I1Icon 

rugati si lrimitli matenalJ Iillere, 
Mercurea. ~gfon 

-Qde 
!toştti 
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