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DIN MALAFIILE LUI MALLA tnă1ţimea aceleaş1 tribune se căznea Da, domnilor, sîot individuale şi ,_ să ne dovedească deşerlăciunea lu- această proprietate universală a fe-Sub acest titlu deschidem o rubrici crurilor de pe acest pămtnl. nomcneloi: de cart am vorbit �e jm-no_uil, .m�nit11 sll. inlo��inscl. vechea ru- Cel ce 11u ştiau să traducă din primă caracterul cu .care ele apar tn bnca,: _D111 Spanaelud,smurile lur Spa- franţuzeşte se multumeafi Să fure tot-d'a-una de cite ori se manife"• 
,iaţ:t:ru onorabili1 cctlţenl cari ar 0. din contemporanul, sociolog�� Iul stează !n haotica, dar totuşl_ combiecta el poate cuvintul Mala.fie ar pu- Letourneau după ce ne pl1mbat1 pacta ş1 consecuenta cauzahtate a 
1ea fi înlocuit cu a hui mal de succes, timp de lrel sferturi ele oră prin A· lumel tangibile. De sigur, că aceasta 
IAmurim ur�lltoarele: . . frica şi Australia pc la diferite lri- implică un postulat şi că acest po• 
na���Jt;: ���;��;!a���\�!!���;11

P
!%:: buri de caniball, terminai1 read�- stu!at, în virtutea principiilor i�or-

chidism iot ast-fel din substantivul Mala cîndu-ne teferi tn Em opa. Mul\um1\l labile, rară de car'I nu poatl! exista 
se for�eazl sub;tantivul Malafism, sai1 că nu ne-a lăsat pradă sălbaticilor ,) explicalie a existen\el şi fără de 
Malafie, urmind analogia: prost•prostie, antropofagi, ii aplaudam cu o ade- care ins!i.ş} ra\iunea n'ar avea ra
mlgar-mllg11.rie, escroc-escrocherie, - şi vărata frenezie. \iune de a fi, trebue să reprezinte aş� maIM df pr

te. . d I Cu conferin�ele mal mergea cum quintesenta, cugetărel.abstracte con-atll. a a a pe zi
,
ua e az · mal mergea. Dar cînd se încing.ea siderată tn afară de orl-ce realitate, 

1n ziarul Liberalul, Malia scrie: vre-o discu\ie şliintifico-filozofică luată,-dacă mă pot exprima ast-
�Sub titlul ccuiura. d. c. c. B. "plinge tu era Jată r�ii. . . . . f�l-ca un poten\ial, aproape ca un 

!��t1: .��m��et:1�t'feer:ţra�Q:r�e!i.�e� !e!:r�r!; . In{�'o zt. se întmsese o mepmza• simbol... .  
fi 1:1uut.¾�. bilă d1scutie pe tema fenomenelor Nu garantez de fidelitatea cu care 

Recomandăm pe •care acesta• comi- hipnotice. Un cuvint scăpat unuia, ma serveşte amintirea. Vă pot jura 
tctuluJ teairal, ca s11. vadâ dacă el în- o observatie a altuia, şi buclucul fu tnsă că ceea ce am spus la socie
t�uneş�c condiţiuni!e estetice, ?rl m��ar gata: Curgeai1 teoriile, carl de rarI tate n'avea mult m_al mult in\eles de s
mgi:

lJC
�ar�:���: ��c��:

a !/1Ţ�:,:�:�ă� �al bizare, solu\il carag�ioase, r�- cfl cele ce am scris mal sus.. . 
construcţie ,care acesiu esie O simp!A \1onamentefărliinceputş1flirăsfirş1t, Un potop de aplauze a acoperit 
Malaflt. totul caracterizat prin cea mal mare ultimele mele cuvinte. Multl clăteaO ___ Wu11d-, irevereu\ă fată de logică, faiă de capul cu admiratiune şi vedeau în ştiin\ă, fa\ă de bunul sim\. In la· mine un viitor genill care o să facă SOCIETATE ŞTIIIŢlflCl IISTlflCATl birintul ăsta de pseudo-cugetări se mar\ pe to\1 filozofii trecutului şi al rătăciseră bietele minll de \i se făcea viitorul ul. Dacă ar fi venit cine-,'a Mistificarea ştiintifică a cărel vie- milă: Si ţită patimă în gălăgio?sa in acel moment să le spue că n'o Urnă. a fost societatea ,)unimea stu- asta lipsă de judecată! să devii) de cit un nenorocit băiat dioasll medicală" din Bucureşt1, şi EU, mat conştient de sărăcia ba- umoristic, că soarta nu-'ml rezervă despre care ziarul Dreptatea a dat gajulul mei1 ştiin�ific şi de inferio- de cit un locşor în redac\ia Iul Moi oare-carl nostime amănunte, iml re- ritatea putere1 mele de judecată fa1il 1,'eaCIJ, retribuit cu . .. lasă, nu vă deşteaptăurmtl.loarelesuvenirurldin de A�ill, fa\ă de Baiu şi chiar _ fa\ă mal spul! june\e: de R1bot) steteam intr'un colt ş1 u1·• Dar ce e mal nostim în ,această O mină de băe\aş1, dintre carl cel măream cu oare-care sctrbă puerila chesliune e că „preopinentul" met'i, mal mare tncă nu terminase liceul, discu\ie a savantilor tnel colegT. nevoind să-ml lase ultimul cuvînt iar cel mat mic era deja cel pu\in Dar la un ·-moment dat, nu mal in furluuoasa discutie pe care o popcsimisl, ne găseam constitui\l în puteam răb.da. Ce.ruicuvţntul., D�m- tolisem, Sesculă şi începu cu o vădită societate ştiin\ifică - llterară- arlis- nul preşedmte m1-l aco1xlă, jt fund- timiditate, - căcl se găsea în fata lică. Cîtl-va din foştil membril al că mă bucuram de oar:-care aulo- unei autoritătl. acestei socielă\J, căreia să'l zh.:em rita�e, se P�?duse o m,şcar� de a- .Nu zic, d. Piiigoill are multă • Tinerimea reciprocă•, si_nt astă-zl tent1e. In �1Jlocul unel relative Ui· di·eptate, foarte mulW dreptate colegl în societatea .Jummea stu- cert fncepmll.: . . chia1·, dar să 'ml dea voe să'ml dioa�ă medicală•. BCu toată mcomptab1htalea care permit, să 'ml iail libertatea de a Articolul d.Jl din statut zicem că caracterizează într'un anume conglo• observa că in chestiunea cauzalităscopul socletă\el este, să d�svolte m�rat �elm�rejură�·l axionalepsillO- tel postulatul nu implică nu mal de intelectul şi moralul membnlor el, fiz1ologice, ş1 dală fimd mal cu seamă cit o ... " prin conferin\e, bibliotecă, discutiT, necesitatea iaherent.ă firer _om.eneşll Cîte va hohote de rîs formidabile recensil, etc. de a nu concepe abstracimmle re- tnlrerupseră polilo1?hia care începea Conferin\e! Ce discutiT!Nejucam prezent�rilor obiecti�e de cit �u un ameninţătoare. Erai1 ale trel patrn cuSpencer şicuKant, cuDarvinismu tot de sme slălăto: ş1 a_norgai�1c,_fe- colegl din coltul meii, ini\iatf în şi cu materialismu, cu evoluVe şi cu nomenele numerice şi canhtnbve fat·sa ce jucasem onor. societăţel.Eii mediU social. Nearuncam în �ap trebuesc în lot-d'a u�a să se �dap• te \ine3m isonul, şi în curind to\l unul altuia care cu Jl'orce -ef ·mat1ere teze formelor noastre de raţwna- membri,aflîndpăcăleala1

formarăcor. a Iul Bilchner, care cu operile spi- ment, întru cil acestea stnl pr,mor• Aşa s'n terminat o discutie desritualiste ale Iul Janet. Unul lntr'o diale şi-aş ţmtea chiar a�rma fărll. pre sugesliune, care poale că altconferintă, l•a făcut pe Haeckel cu t�am1 că m1. se va d�ve�1 �ontra- fel ar mal fi durat şi acum�. ot'i şi cu otP.t, pe ctnd altul, de pe, rml-înt':1 .. �'.� eleslnt m-d1-v1-duale, Piţigoiu 
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MO TEACA 

LA LĂSAT A SECULUI bot, iar la 2 c!nd cheful s'n spart Dumitrache-to\!creştiniltrebue să 
_ Pouttire higqbrl 11. la Mariau _ şi C'înd şl-aii luat alivoa de la naşu se 'mpace. . Dumitrache par'că erau dol tnsură- lntelept om naşu Dunulrache, 

_ El
! 
n_u te mal harui şiJu, ce dra_cu, ţel to luna de miere. . 

cum ştie să 'mpace el, mal ����of'/. nu fihmmă acră. Impacă-te cu Gintă. Brat la brat, legăntndu-se pe p1-
Ştil, aşa e obiceiu la lăsata secuiul. cloare ca o barcă pe valurile Ciş_me-
O să vă poftesc e.U diseară p'amin- giuluf şi se opreail la fie care fehnar UN MĂGAR dol la mine acasă, să.-1 tragem ur. la talfa"S ca şi cum ar fi v.oit să-l ia 
chef număru aint şi să batet1 laba de martor al duloasel lor amicitil. Vreau să vorbesc de unu anume amindol. Slntetl vecini, la naiba, nu-l - Hal vere Cartoafă la Jorj să Malia, care represinlă Primăria Ca-frumos să statl certaty ctl lumea ... mal inglindisim cevaşilea. pitalel to comitetul teatral. - Dar naş Dumilrache, obiedă - Alabonlor, dar pă urmă s�'ml Acest Malia e un măgar. Şi, ca să timid d. Vasile Cartoafă, în băcă- fac\ şi dumneata chefu să bem cite nu se parti. culva că „măgar" e prea nioara căruia are loc acest dialog- un .jvart" la Mitică. mult, voii1 preciza de la început că nu aş vrea să zică mă 'nlelegl că Zis 1i făcut. eO. îotrebuintez cuvintele ce exprimă )'am tras eu de mtoecă pin' să mă După .jvart .. , clle un mişmaş la adevărul. 'mpac. . tunelul Iul �lihăi\ă, după mişmaş Cind vorbesc de un ministl'U, care - Nu mal_ face �1 tu fasoane d� cîte-o halbă Ia Odeon. , . calcă legile, zic „un mizerabil"; cJnd c�rcă �eată ş1 amb1turt fără rezon • Cite-o halbă, vorba vine, c aicl a vorbesc de un deputat care se re-Vmo diseară că a făcut �umneael O fost lată răii. pede Ja scandal, zic „un mameluc"; plăcintă cu mere să-\l hngl buzele Curgeau halbele potop. ctnd vorbesc de un zaraf care face numal cînd ol vedea•o,- La azecea,Iu1turbatu t1 vine gust afacerl necinstite, zic „un escroc"; - Bine naş Dmn1trache, dacă de berbantlîcurl şi strigă chelne• cind vorbesc de Malia, zic .un mă-prelanzl dumne�ta. rulul 1 , gar". - At�ncl, ahvoâ.. --: O damă la grătar! N auzi mă1 Este mi'igar Malla, pentru-că dupll. - Ahvo�. . Să vie! ce 'n toată viata lui n'a ştiut de ctt Rămas singur, d. Vas!!� _Cartoafă Şi-apol să te tiI chef cu şanteza. să localizeze piese de cafe-şantan, începu să cugete la posibih:3-tea _de Pe la cinel dimioeata, d·odată vine acuma să facă în comitetul tea-
ţ::b��J�:

a 

c:�e :�
1

�::tafl� ���t: Turbatu, bă�iod n�îna fn buzunar trai pe comisarul tÎloralizator. 
, scoase ... o îDJUrălmă. Este măgar Malia, pentru-că n de lr�l 30J- . 

1 
- Portofelu! Ml-a furatără por- fata autorilor revistel Pardon n'a ri-

t1•�! :c:
e 

J: gogiamite natiile tofelu cu dol poll în el... Spune dicat nicl o obiec\ie, - din co�tra, 
eh' d :ă e fac cite un rezbel şi drept vere �artoafri1 al vrut du�- a discutat unele amănunte ale p1esel, iar u c 

d .1 d ldatl' neala să•n�l J0cl o festă, - d�-mi-1 caş i  cum erâ să i se deaaprobare,-se 0.moară zecl 
I
e 71

0 
e so 

11 
· tnapol! Haide nu te mal face msnal. Jar to şedin\ă secretă s'a rostit cate-Ş1-apol, aşa a ăsa . _umneze . ca _ Ce al luat luleaua neamluluI • · re · � la lăsata secuiul creştnul să nu cioc- re Turba tule orl al turbat de-a gonc pentru respmge . . nească păhb.rutu cu inima coclită de 

v� 
1 

) 1 Este măgar Malla, pentru-că �e�1 
grijl şi de vrăjmăşil. bme e · revista Pardon nu„ Torbeşte mm1c 

'Mal cu seamă acest ultim argu- Lul Turbatu, turlac cum era, 11 despre deputatiI carl ail comis ln 
ment fu hotărîtor sări landăia ;;.umal de ctt: via\a lor escrocheril de pe urma 

Seara la 7, Ca�toafă încheiat de - Deal şi turbat e tat'tu! Scoat� cărora ai1 încasat palme cetă\eneşU 
sus pînă jos în redingot a -I de zile portofelu �ă te pleznesc la căpăt[nă. (nu confundall cu palmele acade
marl, care tipa pe el, ferchezuH ca --:- Pă cm' stl. �Iez.neştl m� basa- mice), - totuşi găseşte.�ă revista 
un candidat de 'nsurătoare care �e magmlei Mucenicil şi pătrunJelu Iul 

este în contra buoeJ-cuvnnţe. 
duce .la vedere" se prezintă la naş moş_tu. Este măgar :Malia, pentru-că re• 
Dumitrache. �,1 pac O palmă. 

vista Pardon nu face nicl o aluzie la 
Turbatu venise mal înainte. .1 urbatu, la riorlul Iul, poc un 

bărba\il carI sînt însura li şi lin şi 
lmpăcarea celor dol vecint. s'a ghi�nt. , , . h lfli. a1ă actrite „la maală." (nu confunda!1 

făcut repede şi fără mofiurl sub Şi•apol 8 a ncms O c e ne 
cu actrite la :Malia), - şi to�uşl, el 

auspiciile Iul naşu Dumitrache. în regulă. . . vorbeşte de imoralitatea rev1stel. . Masa era îmbelşugată şi vinul Person�lul �tabihment�lul a che- In faţa atitor măgărit, noi ceştia 
mişto. . mat gardistu ş� cel dolbehge�anţI- de la M

O§ 
Tearo, dă�. cu id_ela că Plăcinta dumneaeI a fost obiectul unul cu o duzmă de cucule n c�p, trebuie să facem pe vnlor dm nuunor ovaţiunl entuziaste şi-a unor alt�l cu naşul umflat ca O păl_lăgică mitul Malia un erou al nostru, me

libatiunl şi mal şi. roş1:-a11 fost conduşi la sectia res- nit să înlocuiască pe regretatul SpaBătala alviteI a avut „un succes pecbvă, unde atl petrecut-a dta• nachidi. fon• cum ar zice Claymoor. culul...,.petrecere"!�toalăno�ptea. Spanachidismul a murit, trăiască Cel dol „duşman\ la cuţite" -re- D'atuncl�urbatu ş1 Car�?afătarăşl Mala .. . fia ! zervatl la 'nceput,-la miezul r.optel stol certatl ş1 .•• aşteaptă vntoarea lă- R,1010 
erau tn tandrete, la 1 se pupau in sală•a secululţind-vorba Iul naşu 
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iio TEACĂ 

VREJI SĂ },'IŢI 1x SIGURANŢ.l? pe -ri'l� c; un bimbaşa, .vel avea pu• să'T caute c� microscopfi,, că aşa, 
- -. rurl onoarea să fiT p_ăz1t de cill•va să albă . Ia îndemînă laboratori1 şi 

Siguranta 'n toată lara
! 

dar mat agenll polilieneştl carlnu te vorslabi telţseoape şisa. fie p\1Hjl1d;.stat ca să 
�u �amă 'n ,Cnpitaln, a nJtrns aşa, nicl chiar cind vel face un scurt po · urice crccrilf'lamenilur turln\1, -:tie mctl, ca sl\ te avenlurezl pe strado., paş la vre-un water-olosset. P; ; � 
lrNue să fot aceleaşl precnuliunl ca QîJl.d vel fi aca�, v.or veghea la ŞI nea .Ion:- - � 
şi ·ciod'al avea şă străl>all codrul poa'flrcu rînrlul, păzindu-lî So-riulU\, S:\'1 găseăscă Cu ochil liberi dacll 
Hertei: Să te. Jnchin1 la icoana sfin- cum tT-aU urmărit activitatea. e tn stare. 
t�l fecfoare, Să '\T îneerer pistoalele In condi\iunl �e pază aut de ex- Uite eil; fără să mă slujesc nici' 
Şl cu O-Zeii.la drum. ·cepţion11,le, v.el fi,de si�ur, la adl\post mii.cur de un binoclu am făcut 0 

PungllşiJ '"opereaza ziua 'n ameaza de _orl-cf# efracţie şi de orl-ce buzu- d • b t 1 
' 

· ă lt 1 mare fără nicl o (j;rije, afărădeaceea năreală,-admi\tnd, bine ',p\eles, că . escoperire ac �oro ogic mu ,ma 
că o ·să..,'ş1 utte meser\a. din cuuz/1 onor. agenţiI poli\işU nu se 'ndelcl• important� de .cit aceea a doctoru-, 
că nu mal tre-bue să facii u.z de nicl nicesc in persoarlă cu asemenea di- Iul Puşcarm. Ş1 sl!).vă domnulul, ou 
o şiretenie �a să dejoăce pe poliţiştl. stractiT nevinovate. : , mă mal laud cu ea prin gazete, nicl 
Ace"ştia all a�11m.altă.. . .,�eabh de fă- Dar �e�\ zice:,('P�l dac� t�-i�item nu scol broşurl cu planşe _colorate_. 
cut. , de dlt sa veghe1e asupra pun- u_nuf m1mstru? scnso_are mJur!oasă Am descopei·it de ce misoase aşa g�llor. Sfnt ocupa\l să_ stoarcă jI-1 mal amem_nţam ş1 cu bătaia pe urlt Camembertul Pont l'Evbqnuul .,şpagă" de la ovre1l pe carl'il ame- d'asupra, nu-nscăm să fim aresta�l . . ' • ' 
ninţă cu expulzarea, atun.!l )cind nu şi tinuţI la poliţie 1" Quarghelul ş1 alelalte briuz�turl a-
stnt puşl să unµărească pas cu pas Ba da! Dar- Ja poliţie sinteţl in duse de peste nouă mărl ş1 nouă 
pe Ionel Brătianu şi pe Sebastian siguran\ă şi .mal m0:re de . cit pe ţărl. 
Moruzzi, pentru ca, doamne fereşte, sti-adă sall chiar la d-voastră acasă. 1ată de ce : 
să nu_ devie cu palme şi cu stele Pe vr�murile __ astea d� siguranţă Cauza pentru carl brillzelurj.Je verzi mtre cel dol foştl oomnaţl. pentru es_crocI, srJ1rgător1,de case t ·•· ,, .· ·.1 · t- . ti, i 1 

�itaaţia asta nu convine de l�c şi hoţl, nu riAca{l să a-ăsiţl la poli- s l<.1l?e au m1rpsu ca_rac
_,
er1s _c � 

ceUi.ţenilor carl nu sint puugaşl, şi tie de cit oameni foarte onorabill, do_m Paladu este că m1crob1l �1-� 
din nenorocire pentru dinşil, aceştia celă\enl paclnicJ, toţ"f de familie. brmză (a nu se COJJfunda cu pur1c1� 
slnt to majoritate .. De aceea, sint Căct o să ajungă vreffiea clnd nu din b11nză), nu obiclnuesc să-şl' 
convins că aduc un imens servich1 vor mal fi liberl'.să umble 

0

pe
0 

uli\J de spele picioarele. 
OQlenirel suferinde din capitala \ărel :cit pm'Jgaşil şi cîinil turba\l. � NU ţin să ajung ceÎeb� de aceea ro!"fn�ştl, divulgtn<l: urmăţoarea_ a(l- • -IncercatI <lecl · reţeta mea şi vă sînt ala să dall desco e:·irea me� mirabilă r,e\etă în conlra ne�1gu- veţl convinge. g · p 
ranţel publice. doct-Or 10-si:�::�t!'

•
�ubllci. 

d-lul doctor Babeş, c� să se foi�-
, 

--<- Ie) cite-va grame ele. cerneală, ad ___ � , se�scă dumn:alul de dinsa, să t1Ţ 
libilum, neagră sau violetă, la ne- • , • chiar o confermţă la Ateneu î.n a- · 
voe cuiar roşie saa albaslră;ln fine Il!SCOPERJR\ B!GTEREOLOG\CE ceastă ptivin\ă ji să lr!mbi\eze Id 
orl cum o fi, căcl culoarea nu im- -. -. . l · Juniea 'ihtreagă · că dumneălul J 
portă. Iiitingl înfr'însa .un foc cu pe- A tăcut mare_ sens�\ie tn lumea . � , i _ 
ni\a K.1âps sai1 Carl Kuhn, sau dacă ooâsfră ştiin\ifică ştirea că aci,ctorul făcut-o. � 

_ · . .·. . 1 i 
n'aveţl ,(re acestea la tnd_crnlnă, poate E. Puşcarill, directorul instilutulul Nu_ d_c . alta� da� m�-e. că §1 făr� 
să fie orl-c�re altă penită, chiar ,to- anti-rabic din Iaşl, a descoperit mi- autorizarea mea o să aJung la ace-

1 
pografi<�ă. numal s11 s_crie, şi corn- crabul turbărel. • laş rezultat. 

'Pf•if1r ' puneţl ur�ătoarea scr,soar�: Cică sînt nişte animale micl,.de �-

r.Eş;'1�:•t���
e

�erfect mizerabil din clll t�t carl se.in_s�leaz-ă t.n, c
J
eţ_rT şi gî- POfTA .&Dllllfl8TBA� 

1U existat pe pli.mlnt. Eştl o lichea st!Jr- d1lj). celulele nen'0'.1-Se. p�nă fac pe Somllm pe d-na L, Baoal, dio Sllmiali 
lKlasă, o puşlama nelrebnîd, o scorpie, om s11 turbew, 1l aduc într'un \hal acbite imediat. datoria d-aale. 
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.Te-nm lntilnit ln ca.le şi ml-al fnve- cind îl apucă la Cameră./ Somilm pe d. loniţi Ple,ea. _roatooţes• 
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t11nu,dc ticll.los, o.ce�lprilej-o sl1.o.m sa- g1ed�scopeqreadoctorul,ulPuşcarn1, luo1, precum şi' oompturile ziaiuluf .M.o,' 
lisfactin.Sl!. 'll aplicclt�v:iduzinlde r.nlme, Ce treabă mare este să te ui\l cu mi- Teacil" Alm11.oaclJuluT luI �Moş Teacil" şii 
pe carto sti. Ic pomcneiu•., , . croscOpulîn creerul omuţ�Hurbat- ;::��:�10;00��t;r:r�u a:;i;:�t�:ţi:!::;;;�-

Iscăle§t.1 apo! cu nu��ele j1 pr.o• mul ales după ce a murit-şi cînd ,; a•f iă.ddrnîci ait-'(•1 planuri/._ c• ,r-ar f({ce 
.n_um_ele ade_v�r�t, al. g�1Ja._să� ţl d_al 'el da de ni§te insecte mititele, mi- p,ntru �i(tor._ • .-- . 
ţ0�f{

e
:�

ti
::�

i
�!f;

[t,
� �at�:

1
:

1
:� 

prin 
lilele, să sfrigI: iotă-'i ! 'I-am găsit! D-na Gbtz�l� a:•..i-,:asluT., este somat� 

Din momentul acela, haba
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r nu A§ vrea să-l vedem pe doctorul ::}��i�
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mal al de nimic. Po\t să te plimbl Puşcaril1 să găsească microbi fără �-Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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VINUL BEEF LAVOIX � l"'·;I:������;r�;;--
lld•� ... m. do oalitate 1uper10aril ,, po preţ 

Ieftin, prooum ,, ou oond1ţrnnla 
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C. SC:.ICVL-..EB 
,Ulml'TDIIPl11Ullt1'4TS 

Buen,..11,Stnu;leTr■leutS 

•. 4. STJE'B.lW 
4CIIDl'TDIIPUBUCIT4TB 

otr. StanpoUM, e:o-.11t11.ID1d1 

NU CU!IPĂRAll IIIAŞINI SAU UNELTI AGRICOLI INAD!TE Dl A VISITA 
CEL ■Al ■ARE DEPO.IT DE 

IM: A 1iJ JC N B • JC O N E JC.. T lBI A. G R JC C O :ic..:& 

EUGENIO BEHLES 
Representant general şi deposilar al renwnitel fabricl TH. FLOTHER din Germania. 

-t.J"Clt.7_:a_CI•, •-r--.:.:>-. -•--•c::itz-..,-c:a:.:>.A.. -o. JL ,1 a. (ln df>SIU ,\Jelim, BrlnCO'IIID„11 

JC..OCOJM:OBJCJC..E &JC TlRE:EIIRA.TORJC 
Din renumita f1brld. TH. PLOETHER. - Premiate eu IIEOALU. DB AUR la cooeurml de la $co1la de Agrleulturl de I I Hereatrtl 

TREERATOAREA NOUA .ELOTHER MODEL 1898. PATENTATA 
PNTlsutl a Tripli eurlUtoare, Trei 'l'lnturl ett1•ce nu po�dl utcT o treerlto1re lle ori-ce alt 1l1tem e:1l1tent. şi ' obli pentru 

l>thal J)OPQmb 1pllc■blll numai la Tl'eerltoarea di"l61beu bltlnd pe •I tMl ptul ta 100 chile mari de porumb, cu 11d firi foi. 
Pluguri UNIVBBSALB 

\ MAŞINELE FLOTHER \ 
Pluguri NOBMALB 

C.t, mal 611111 pi aolid1, co111tr11it1 1111mt1T trttrl mlllt. eurat, firi rlslpl, llrl 1 '
f::J.e C11 1, I pi 4 6r4zdar,. Tot•rffl_•ll/111 500-800 
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Bl'lriţl 0tiu,1:1atorl, Tdvdl"c(. 
Mol"f, lnnlportabile, pe poatameut de 
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fabrici, de 36, 42 tl 48 �l11rl. 
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. - Pive de poffiW, 
\imul 1latem per!ecţlon1t. Motoa.-e cu Petrol f( eu Ga. 

••1• !�0:.�����- ���T��P2��!AltE / fil�,tgfr:t JJI.�,�::t��i ���[.
IECERJTOARE SIMPLE • CO/IT/IE/IT AL• ,,- COSITOARE 1898. �le ma11110&t& li ,olie co111truite d1o oţel. ' 

Qa.ru.ţl• ■,b■olaU. peatr:a p•rfeoU. f'b».oţloaa.n 11 m•t•rla.l ■oU4 a.l tataror ml,fla•lor 
R1prH1nt1nt g1111r1/ al R111amit1I Ca11 S/1011 BOHLER I BAUIA/111 p1ntr11 Îlf1falaţi11nT r/1 mori p1rf1ct 111fon,atlt:1 c11 ralfurr. 

Tipografia „Dreptatea". strada Sărindar IO, Bucureşti 
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