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-· Gravuri tlliatll. cu,foarfeca noastră sp(cială dintr'o revistă americană -

Afurisite albine. Miel şi-ale dracului! 
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APROPO � BULGARI ln ad;��t;ic��0c•;;;ţi�
o
��•· cultivă O S T R O F A 

Crima din strada Ceauş Radu ceapa şi în general toate zarzava- DuplJ banalul obicef 
a adus la ordinea zilel pe Bulgari, turile, mal mult ca bulgaril 
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De oare-ce-lucru curios-nu mal Aşa de mult e înrădăcinat cultul a ene,,clu umneael 
supravietueşte nicl unul din aceia zarzavaturilor, încît din sorgintea I-ai'l aruncat dol porumbel. .. 
cari 'şt-aO. lăsat oasele pe cîmpiile cea mal pozitiva aflăm că o suma _ Ar fi fost mal .origi11at• 
BulgarieI, ne credem datorl noi să de copil bulgari se nasc avînd- c; • do 1 d' ' t l dam oare carl amănunte despre în loc de capete-căpăţînL. de ' punea un mn 9 urne{ in 8 a , 
această ţară. ceapă, iar o căţea caie acum se „Şi chiar mal mult se potriv�te 

Bulgaria este o ţară în care se află la muzeul naţional din Sofia De i-ar fi asvî:rlit un peyle J" 
vorbeşte limba bulgăreasca.. a fătat-mal zilele trecute-zece " o�,e,mă 

Această limbă e foarte uşor de căţel. .. de usturoia !I I 
vorbit, deşi se zice ca. "limba lui Să trecem acum, după această 

@Caice e lungii. dar nu poate vorbi". indispensabilă introducţie, la cons- . '.4F 
E destul să ad!I.Qgaţl la sfirşitul piraţiile bulgăreştl din BucureştT 

fie cărul cuvînt romînesc
1 franţu- descoperite de D. Th. Ciuflea. 

zesc1 nemţesc saO mal ştia eO cum, Iată tot adevărul în aceasta te- ANUNŢU D-Lrţ PĂCURIŢEANU 
un tă,-şi ori ce fiin\ă în ale cărel nebroasă afacere: 
vine curge bragă vi;! va înţelege. Toată lumea a observat de mult Un amic binevoitor d in Ploeşli ne tn· 

Spre exemplu: circulînd prin capitală o sumă de mctc cel mal frumos anunţ comercial 
Cind zice "bonjurătă" , orlce i

i:t
divizl _cari se daa drept bragagii care s·a tipărit vr·o dată pe lum�. li re-

bulgar va pricepe că I-al zis „bună ŞI rahag1l . producem aidoma: 
ziua" iar nu „du-te draculuI 11

• El bine! acel cari aa luat în Scump• Dom11, 

Cind Îl veT spune : ,,Eştl un serios aerele lor nevinovate şi în .simţindu-m l. lncuraj�t de scumpa d-
gu�eamătă măgarătă'\orlce b�lgar făţişarea Io� inofensivă s'ao înşelat. :�::t�� �����v�\�?:
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nu1ţ1 va răspunde cu un nmers1"1 cu Acel pretinşi negustori de lucrurl defi II ros� din cele mat renumite vn şi 11 
siguran1a �i cu un: ,,şecspirătă bre!". dulci 
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nu erail.. altceva decît nişte :,�;��1f;:t�t 
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a
� Bulganl profeseaza un profund amănţl conspiratori I ,ourt timp, şi ţîO. 111 renume şi la tocura-

Oispreţ pentru presa: Cind vorb�sc Doniţa, i�oce�ta doniţă cu bragă, t�e
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de o gazetă

1 expresia lor favorită ce purtail. m mml spre a depărta tui1UJcil banu a fAcut zece paşT maI mulL 
e�te: ,,cac pişătă na. gazetă", cu- băn�elile, nu era decît un p�etex�; ��:ve���t•�a�1

�:b��i t:i':i��d:;e.��;� 
vmte pe carl ne abţmem de a le doniţa aceasta nu era dec1t o 1- cut, 0 carne eftînA iBrA de uode a fo11L 
traduce,. spre �. nu face să se ro- nu.tilă • mo�ilă. Căci, �n adevăr1 �f�0
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şească ş1 obraJd celor de la 'R.9· chiar m Rigole/to se cmtă : me s erie ,1 num aT oom_orţul de vînurl: Am 
7!1Înia. Jună cari num?l ghicind „La doniţa e mobile!" ��u:!�f�i�n
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intenţia noastră, - deJa aO na- (Rugăm să nu se confunde do- banl la un litru de vin olştig şi am ser�it 
surile r?şir. nita cu <JJonin.etti). :�u�
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Munţii cel mal importanţi din O dovadă mal mult că aceşn pcul mell. 
Bulg�ria sînt BalcaniI, car! nu 's bra.g�giI şi raha�iI erau niş�e pri-
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de p1atră1 cum ail. crezut pmă azi meJd1oşI revoluţ1onarl, e ş1 fap- munoeao mul� şi olştig f"ţin dar oe �A 
unil geogra�1 ci de alviţă. . A tul că e! vindeai). de preferinţă �
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In Bulgana toţi oameml smt „gloanţe . comercialii. 
trişti, probaţJil di� causa jugului �ulţumi!ă cerul
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barbarelsem1lune,ş1 o dovadată că vemt d. Cmflea, :fimdcă altmmte• unde sunt J!odgoril aJese şi n 'am ,ţiout
sintaşa cum spunem e-între 8.hel� rea mizerabiljI ar fi în.�eput .mil�e- ��:�i
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-faptul că numele tuturor bulgari- polmÎJne să vmdă copu lor ş1 ghm- la oei mal diatinş1 adevAraţT podgoreni fi· 

lor se termină în�r'un oftat, spre lele _de tun în loc de zahari_cale I iii�� �i:ri��
A:�·c:1

1�;�:':-i�ştt, Coasta lupi, 
exemplu : Bragag10J, Prazoj, Păt- Dm parte-ne cerem energic ex- ToaWI aoe1tea acaaA ou rabat şi tot-d'o
lăgicof, Pîstîrnaco/, Carto/;-etce- puls�rea tuturor bulgarilor din ţara �:t�

e
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terof. rommească, pentru a nu mal avea vi plstrez.• 
Profităm de ocazia ce ne oferă vecinic în suspensiune asupra ca- Ghtorghe D. :Ploartţe-v. 

această scurtă descripţieaBulgarieJ petelor noastre sabia Iul Damocles Ca.aafon Ulier obor Ploeşu 
pentru a releva o mare greşeală şi toporul Iul Boiceff. coeo Rugăm pc d. Pllcuri1eanu să mai facă 
ce se atribue poetului Eminescu. incll zece paşI mal mult, şi chiar d oill-

In volumul marelui poet toată 

�--. 

zccl d e-o fi n
d
evole, numat sa mai scrie 

lumea a citit· ceva tot aşa c nos1im . 

... ,Bulghor cu e1afa gron!l". ln schimb, !!•asigurăm că'l vom în-
Eroare de tipar I Eminescu a ,... curaj acu scumpa noastră bunll-voin\ll 

voit să zică : 
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;i �:siu�a��: - mers a1 invllţllmlrnului. ve\T vedea că e ceartă intre el tot 

ln cercurile dlscllli.::e,tT din capitala se Unde maî puneţi mareic avantagiQ ci asemenea va fi şi ad, dnd cei cu dorul 
discută cu pasiune chestiunea, pardou, elevii se vor desblra de neplăcuta de- de a face bine va lup1a cel din urmll 
a lucrului manual la ble\l. prindere de-a se sterge la nas cu balista. srrein de partid şi obicinuit a face con

Aceasll chesliutie a fost adusă pe ta- Cunosclnd în perfecţie lucrul manual, tinul] oposiţie va resista, atunci al cui e 
pet de D. Moga. eI vor utiliza cu multi artă propriile rlul judecind de aproape vom vedea că 

Ce� Nu cunoaşleţ1 pe d. Moga ? . lor miini pentru aceas1ă îndeletnicire. e al nostru, atunci ne vom convinge de 
Af putea sl vi rlspund cu versurile O. Moga mcri1I  nota zece la condu- greşeala făcutll, dar va fi prea tirziU, a-

d-Iul Th. Speranţl: illi şi nu înţelegem greva institutorilor cuma însa e timpul de a rationa şi uniţi 
N1.ohlm ute-un biet um11.r, cari refuzi sa devie ,colariI dumnealu i. cu toţi, sl dim votul d-lui D. N. Sfe-
Ca unMta mea e frate, Şpriţ tesc'.l, care du pă cum am zis mai sus, 
n„r tno:olo-1 uo M„gar? este o persoană apt! şi dornică de a 

Prefer insA s.l v.l spun în mod mal face numa i bine, numai atuncI vom pu-
precis cine se ascunde sub pseudonimul tea progresa avlnd în parlament şi în 
Moga, '111,l,.,;,,,.r.:� capul adm;nistraţieT superioare, persoane 

D. Moga e un instilutor. cu un singur gînd şi scop, cu un sin-
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vrc-o dol ani prin ţl'lrile Nordului, un- Punct J �t :u
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�;�;;;ct;��!i Candidatura d-lur Dimitrie �- . Cere� . ier.tare ru�elor acelora 

cu �ari'] aprovizionase galantomul nos- Sfetescu la alegere� recentă dm dmtre c111tonl noştnl cari all în
tru Stat. . �loeştI .a ��t ?Caz1e _valorosuluI cetat din viaţă prin asfixie fulge-0. Moga era v?rba 5ă adu�!- m pa- ziar nSmaia dm i?cahtatea cu a- rătoare, reţinindu-şI respiraţia ca 1r!e fru ctul e�peri�nţ�lor _s1r cmdor m- celaş nume să scnc. un apel căi- sa poată citi pină la sfirşit frăzotr 
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pil : s'a in- duros către alegătonl PrahovenT. iul reprodus .mal sus. 

tors în ţară eu lucrul manual pc care De oare-ce u� apel căldu,:os pe Era prea interesantă concluzia 

vrea musai sli'I introduci în şcolile de �remea asta la S.m�ia unde �1 vara apelulul din Sinaia, ca să putem 
bllctl. iţi clănţănesc dmţ,r de frig este rezista ispite{ de-a nu o cornu-Cazul c \·il1 comentat ,i ln diverse un remarcabil fenomen, credem nica omenirel. 
ch

i
fi�:!· sus1in el'I poate d. Moga o fi mai i�teresant .sa împărtăş�m i citito- Şi•acum, ne pare bine că d. 

m c�tf"r în Ju.:rur mim:tor de cit .1! ere- nlor noştn ? parte. di�tr msul. 
Sfetescu, În urma acestul apel, a-

erului. Allii pretind cil, dind de frig în Apelul nSmael" zice mtre altele: eşit invingi1tor la alegere. 
gheţurile NorduluT, d. Moga ca s.ă nu nln d. Sfetescu ori cine poate cunoaşte E într'adevăr îmbucurător ca 
reb cg�-a�cl rl_U a'n� cput sl fac� mişclrl o persoană ,:nocentă care nu �re a!te să nu intre un strein intr'o curte 
cu o�::n;�c,
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profesoriior. Voeşte cu ori-ce preţ (dă cand,daţr cari se prezintă mamtea * 
Doamne s.1 fie pre\ul mal marc, şi-o fi alegătorilor ca liberalI1 conserva- * * 
zidnd/, voeşte zic o.ll l�veţe pe înstitu -

torl sail independenţI, d. Dimitrie Tot în 11Sinaia11 găsim o entu-
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1
sfe.tescu se prezintă ca per- siasta telegramă de felicitare adre

apoI aceştia sil predea cursul copiilor soană '?ocenta. . . sală d-lui Luca Elefterescu, noul 
din clasele primare. Mersil de recomandaţie. Nu şti- prefect al Prahovel1 de către d. 

Dupll. cite af11'1m, ins.I ,institu1orîI şi eam că printre grupările politice Chirii I. Georgescu-Prahova din 
mal ales innitutoarele�, c.lror� d. Moga din ţară există şi „grupul inocen- F'ilipeştil-de-padure. 1
;-:te��:t 11 

c
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I 
c;�:��:_i mal ale$ ţilor". . . Ext�ag�m. următoarele cuvinte 

RIU fac dascll.lir noştri c.l nu aproba Dar multe lucrurl nu ştim noi bme simţite . 

mogariile d-lui Moga. ăştia carf nu sîntem inocenţi. Să ,Ferici1a veste a numirei d-v. ca pre-
Lucrul ma�ual es.1e men�t sl'I aduci le aflăm de la „Sinaia". fec1 al PrahoveI, dup.l un aşa 1imp lung 

mari foloase mstrucţ1und pr1_mare. lată ce mal scrie inocentul nas- de pilrlsire, a produs în inima noastr.1 
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ccagul şi de-a sapa pc ele cu acclaş m •Avem de1a . 111• p�rlament numat oa • mulJI şi fcriciJI în onvrata treapta a ca
strumen1 diferite inscripţiuni mal mult meni cu dor şi mbi�e rentru a �c a- riereî pe care o posedaJi în acest judeJ 
saQ mal puJin dccen1e. d.ucc foloase. Cu toţii luptă lot-d auna Prahova, pentru ca si conduce\i şi de astl 

Pe viitor, şcolarii, prinzlnd gust pen- cmd e vorba de vre-o n�uă povara c c dală multele interese ale acestui judeţ 
tru timplarie şi dulgherie, vor ciopli urmează a se pune pe .spinarea noastrll., la un frumos ideal. 
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ce le va pune la dispoziţie institutorul acelaş pamd, lnsă daci'! păcatul ş, ispita cut? Strarnll mtr adevăr. 
instructor. ne va aduce în stare ca astă zT s11 ale- Domnule Chirilă ne-al umplut 
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să'şi fabrice ţigarete şi puşcoace de soc vom suferi, căci nu msemnează alt 01- Spic, 
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ILARIO A CERUT CUVÎNTUL bunat de campania dusă contra tează pentru această democratică 

Vin care în aceasUt v1a{ă 
Sînttfl mal trişp decit mormîntul, 
Vor ce-avftl fruntea pururi crea{li ... 
flarit'i a cerut cuvîntul I 

Vot care aveti soacre rele 
(Sa nu vi le mal rabde sfîntul, !) 
Vor ce 'nd-ura(l gUcevi, belele ... 
fla1'iU a cerut cuvîntut ! 

Vol care-ave{l, val, buzunare 
Mult mal iqoare dllcît vtntul 
Şi profesaft blesteme-amare ... 
Ilaria a cerut cuvîntul ! 

V ol to{l desmc»Jtenitr de soartă, 
Vol totl cari-a{l pferdut av-tntul 
Şi voio.<ria vă e moartă ... 
IlariU a cerut cuvîntul ! 

Engkjl, pe care ve <>moara 
Un spleen mal negru ca pămtntul, 
Scîrbift de tot ce vi! 'nconjoară ... 
llariU a cerut cuvîntul I 

Ve{l rule toti cu prisosin!c't 

d-sale în chestiunea naţională. reformă numaI cu condiţiune ca 
In legătură cu această, reamintim cele 8 ore de muncă să fie cu 

că d. Mărunţelu, veneratul şef al jetoane de presenţă. 
bandeI din care făceail parte Sdre- D. Tache Giani a cerut să se 

!ea, Dascălu şi aliI bărbaţi de va- excludă din acest,e opt ceasuri, o-
loare, cînd a auzit sentinţa curţel rele post-meridiane. 
cu juraţi care-l condamna la munca D. Mărgăritescu, eminentul pia
silnică pe viaţă, se zice că ar fi stograf de la „ Voinţa Naţională", 
esclamat: a susţinut cu căldură opt ore de 

- In sfirşit, am fost răzbunat muncă silnică pe viaţă. 
de campania ce întreprinsese în Chestiunea a rămas în suspensie. 
potrivă-ml un judecător de in- La ora I din neapte comesenii 
strucţie fără scrupul. s'aQ separat, unii din el - acul-

* * • tiştI veritabili - du.cînd cu el cele 
Cea mal mare animaţie a dom- �al plăcute �uvcmrurl pr�c�m:

nit în timpul banchetului. h�gur!, furculiţe, pahare, ch,bntel-
Cu această ocazie, tovarăşul Pi- mţe ş1 altele. Roporter 

ţurcă, vecin de masă cu dom Pa-
ladu, s'a convins că între libera-
lismul burghez şi democraţia so
cială nu sînt deosebiri de principiI 
tocmal � tocmai marl. 

OBDBNUI, SUPERIORULUI 

Ast-fel burghezul dom Pa Iadu - n� 1" '."m• "'"'""14 f' 1� ,.,... j„rifl Htă. � 
mînca fără furculiţă şi se ştergea . - Mii de tu�ete !1 ca�ra mănastmi 
la gură cu mîneca fraculul ca şi dm _cer I �nde m� smt c,smele de Jac 
proletarul Piţurcă. 

dobitocule . se resti locotenentul Lun-
* geanu către vistavoiul slh1 cel noil, un 

. . • * . . , balaur de cea mal neagră speţă. 
Fuzmnea liberalo-socialistă s a  � S'1răiţl don' locotenent! Haveam 

făCl,\t pe baza �n�l pro,fram ale două perechl dă cisme dă curătit, ş'apoJ 
s�rgerac. cărui puncte prmc,pale smt urmă- m'am glndit că dumneata n"al patru pi-

toarele: . . cere şi că n'ai să eşî la  plimbare cu 

(Me jur ,ri sffnt m l -e jurămîntul), 
Cdd la senat, azt, în �edinţă, 
llariU a cerut cuvîntul ! 

Pe pereţii clubulul liberal se va hamîndouă perechile . 
aşe�a al�turl de portretel'c! �ul Me- Ham curăţit şi io pă hale dă toate 
schm, Ntţă Berechet, etc. ş1 acele zilele ; pă hale dă lac le-oiil cur.Iţa 
ale Iul Karl Marx şi Lassale. mîine ... 

In ziua de I Maiil d. Sturdza - Fir-ai al dracului, ga�pere ; să nu 

BANCHETUL DE LA LJEDfRTAFXL 
să· mea;gă la braţ cu d. I. Nă- ,,,, ,ki-od,ra P' mOeo lwol P' cm·1 

_ deJd�, m fruntea procesmnei, la po\i fa,;c astă-zi! 
După cum se ştie, fuzionarea l i -
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��pulsarea pric- - Hâm an1eles sa naiţI don' loco-
beralilor b1.JrghezI cu proletariatul tenului Edelstein celebrul autor 

ten_:n�cum marş! so7ialist �•a. cimentat_în mod oficial al faimosului dis�urs: ,,Borghezie 
prm participarea pnetenulul V. G. esti un hoit ale căreia toati fc- · · 

• • 
Mo:ţun la banchetul oferit de „ti- brele şi toa�i muşchele sînt în pa

• ln J1mm_ea ţa următoare, lo�otenentul 

nenmea gener_?asă şi �atrlotică" trefacţiune. Lume Nouă, adică cir- ::r 
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d-luI Sturdza m sala L1edertafel. nealî cu cari sî tipăresti Lume _ Ce-ar f1lcur calendarul tîmpitule? E de remarcat că d. Sturdza Nouă este cel mal bun 'desenfec- _ S"traîţî don' locotenent ham făcut avea la d�eap!a sa la �asă pe d. tant contră acest potrefacţiune." ce mi-ai pornncit dumneata. dr. Radov1cI, tar la stmga pe d. Corul ClubuluI Satir să fie ri• ,., . , - • dr Anghelescu d. I I d I M' 
- Te bat> m fundu p1lmmtulu1, c10-

'cu toate că
.
a fost us în aza ��f�l 

a rangu e cor a itro• roi�le t Eil ţi-am.zis mă �a�agladină s11 

d d. d' · 
p p 

P · 
rupi calendaru p1nă la sfirş1tul Jur De-

a ol me ICI 1stmş1, d: Sturdza Să se admită cele opt ore de cembre,azîd"abia avem în rnFebruaric?! 
tot a avut acc�s�l oratoric de care muncă pe zi. _ s·iraiJi don' locotenent dumneat� 
se t�meail am1c1I carl luaseră pre- Acest punct din program a dat mi-ai zis să rup în fie-care zi �ite-o foaie cauţmnea arătat;'!. naştere la oare-care discuţiunT. Mal bine Ic-am rupt pă toate odat.11: 

Intre . altele, d. Sturdza a spus Ast-.fel : . . ca să nu las pe mîine cc pot face hazi ! 
că soluţmnea dată de conservatori D-n1l Nacu, Sto1cescu ş• Tache Slatina os,red 
chestiunel rentel şcoalelor l'a răz- Protopopescu ail declarat că va-
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INTREBARE ŞI RĂSPUNS - Cară-te d'aicl orI îţI devas- Elevul ... 1 !. .. 
tez perciunii l Profesorul. -Adu-tI aminte, e o 

-Cum s'ar putea numi ploaia de - Atunci dacă-I impusibil, dom- plantă care se consumăfoarte mult. 
gloanţe cu care BuriI prli.pădeso pe nili1 dipitat, ştii civa 1 lu plăteşn la Elevul ... ?!. .. 
englezi? di mita clncI-sule de !el acelea în Profescrul. -Chiar d-ta consum I 

O bl,/.rd de ploare. ratele. Puflim zeci lei şi puntru zilnic dinlr'lnsa. 
rist iscălesc deja un poliţă... Elevul. - A, da! E absintul. 

TAXA DE IMPAMiNTENIRi , ', Profesorul. - Nu, e tutunul. 
In ceea-ce ne priveşte pe noi, * 

La Cameră s'a votat proectul deşi ro_mânI_ ne_aoşl, veri primari Un mincinos vrea să dea un ex-
de lege prin care se stabileşte că cu Ţr�ian ŞI pnn urmare rube- emplu de iuteala trenulul: 
streiniI ce vor să obţină. calitatea deml Ş1 c� m�d?m Smara, deda- ,, Uite ce mi s'a înlimplal mie. 
de cetăţeni romînl să plătească o ră� că dm micile noastre�econo- Eramlafereaslra unultrenlnPloeşll; 
taxă de cinel sute de Ier. �11 � să ne cum�arăm cite trel Un mizerabil şef de gară găseşle 

Toate ca toate, dar nu mi-aş Şt c�13r patru cahtl'l\T de cetâ.\ean de cuviintă să mă insulte. EU 'inlind 
fi închipuit nici-odată că numele romm de fie-care. 

mîna ca să-l cirpesc şi .. . lovesc 
de romîn de care eram atît de Să mal poft:,a�că al�ncl să ne pe şeful gării de nord din Bucureşll. 
mîndru costă aşa de puţin. num�ască Romm,a !u�,a evreo-le- Am fost nevoit să-l cer scuze. 

Pentru Dumnezen: dar dacii. vantmll Numai dec1t 1-arătăm pa· • 
spre a deveni romîn ţi se cere talamalele şi chitanţele respective 

numai 500 de !el, atunci ca să că �·am tras chiu)u statuluT ci am La un examen de medicină. 
ajungi bulgar nu te-ar costa dedt plătit cu banl peş1m. 

Ni,. 
- Cum facI pcntra ca bolnavul 

maximum vre-o 70-80 de banl, . d-tale să tra�spire. 
şi încă bani bulgăreşu, iar ca să p .S. Pro_fit de această ocaz1U_nc - lntrebumtez cele mal efica1.e 

obţiI calitatea de cetăţean pata- spre a rectific� o �roare comisă sudorofice. 
gonez, trebule să•ţl plătească pa• de s"s pomenitul zrnr. . - Garf _Jnume 1 
tagonezir ţie O taxă ! Organul d-lul Aurel �opov1cl - De p\Jdă stimulentele aroma -

• numeşte pe d. Ranett1 de la tice, ca ceaiul, cafeaua, ele. 
La multe ş�en/ nostime o să "Dreptatea" levantin. - Şi dacă aceasta nu ar .ajunge 1

A • Mare greşeală! - A§I recurge la volatile, ca e• _dea naştere punerea 10 aplicare Dacă e la 11Dreptatea", d. Ra- terul şi compusele alcoolulul a proectulul de lege al cărui ra- netti nu poate fi decît Fleva11(11 ş· d ă . I r I . 
portar a fost d. deputat Mai- Nix'. 

. 
d 

-
,., 

I 
t �� 

mc aceş ia nu-ş p10-
.• marolu. uc e1ec u . . 

Par'că 'l vedem pe jupîn Ghi- . -A�l încerca_ atunci anllmamul 

d I B · 1 d. · D b 1 DE !CI ŞI DE COLO diaforetic, pulverile James, Dower ... a e �rcov1c I p�ste uru an' - Şi dacă totul este inutil? prez_entmdu-se la ghişeul Camerei Un cerşetor,îmbrăcat într'uncos- (Candidatul începe să asudeze). 
�ae:;;��

t a
e

n
�:d� ���!:� 1e

�::�:r�� tui� nu tocma\ compatibil cu me- - Dacă totul �r fi inutil aş re-
o piesă 

p
de c;in�I lei. 

ş seria sa, cerşea la coltul uneI strnde. curge I� sulsepei·tla, la safrau, _la ... 
_ Ce dore n? 0 să 'ntrebe de-

Un trecăto1· i1 dete 50 de bani, - Şi dacă totU§� nu vei reuşi. 
• _ş . ca să·T dea restul. - Atunci voI tnmete pe Qolnav p�tatul msărcmat cu primirea ba- Dupa ce tşl scotoci buzunarele, să-l examinatl d-v. ml�. 

lu vrei să 'mpumumenesc. 
cerşetoru

_
! se scuză: . . * • • 

Poftim la dimita cinel lei. :- Pa1don, domnul.e, m1;am mlat Un tată dă leclilde geografiefiulul 
- Nu se poate. 

po1tmoneul tn sacoul cel-I alt. săi1 în virstra de nouă anl. 
- Şi puntru di şe mă rog? • • • ,,"�ezl, n z�ce el arătindu-1 globul 
- Calitatea de cetăţean romin Nişte fete de pension întilniră, la pămmtesc, dm cauza f?rmel mapa-

costă 500 de leT. 0 preumblare pe cimp, un cioban mondulu1 nol_ sîu�em s1tuat1 tocmai 
-Aşaaaa? Eprea scump deja ! ducînd în spinare Un miel. de-asupra Chmez1lor. Cînd �oa�ele 

Vremurile greii, domnile dipitat... _ Ce frumos e mieluşelul ăsta, răsare l� noi ap une la el ş1 v1ce
crizâ ... ghişefturile nu i ... cumătă· exclamă una din ele .. Niclnu i-a cre- v�rsa. Cmd la ele noapte, la not c 
rie nu mal ne dar dreptul... Puftim scut încă coarne. zmă... . 
cinel lei şi patră-zecr di ban. _ Nu-I nimk, ripostă ciobanul, -Aluncl, lntrerupsecop_1lul, cînd 

- Nu mal mă plictisi! Ori O să-l creascăatunclcîods'o însura. noI ne sculăm el se culcăş1cindnoI 
scoate cinel-sute de !el, orl şterge-o • • ne culcăm _ el se scoală ... 
la Palestinu ! La examen • - De sigur ... 

- Puftim cinel Ier şi un băn- Pt·ofesorul (arătînd unul elev O 
- Papa, ei1_ nici 0. dată nu m-aş 

cuţ di cin-zeci gulugan şi hal nu- frunză uscată). - Cunoştl planta a- însura cu O chmezoaică 
roc, dai aldamaş I ceasta 1 �� 
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O GLUIIJA OE PROST GUST ino,Iţarnt" ou o vooe putemieă. Şe· ,Dar cind fu vorba ca să-ml \in 
� După S4Jot.- ��t���r�st��Pr!���:f 1nd�exţ�1r��� �:�t�r�

al
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;�e�i� bară. IuÎi�ca, ort' cit de tinără şi de 
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cl1el

.
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::a n�;'ăc��fb�!� 
introduclnd în vioara 

rilJ;
ă 
g)fi��!f f�uct� �:

c
�:�î

a
a�'�!

= 
t��!�; mele o rezistentă eroică! des-

Judecaţl şi d -voastră, după urmă- marazil mol, să puo la vot dacl\. am P ·. . 
rile teribile ale acestef insipide glmnc : avut drepta ie s'o numesc de prost . "DeJa m� gmd�am să d:v1i1 sper• 

După vre-un sfert de oră, şi toemar gust (gluma nu descrierea). Jur, să calcJurămmtul meu ca pe-un 
pe clnd �idina făcea deliciile clienţj- -�-- simplu program de la Iaşi} cind 

:e�
u

iuţ�����\;�Ib:�J
ţă

d;��\�tsd: [ULISC��\. înt_r'o no�ple auziU �gomot în o-
căldură şi 'ma[ ales 

ş
de' scirfittÎI coar- - LocalisatA dup� Julea Hoctrn - dă1ta nevmovatel fehşca�e . Acest 

delor, începu ln instrumentul meu O - Da, ne spuse Iorgu Berb�nto- sgomot a fost_ pentr� mme ca un 
simfonie de bizle)I care avu darul să vicI, sint clauze testamentare 1mo- ful?er de lummă. M1I de bombe ! 
mă exasp?reze

._ . . rale, în fata legel, cel putin, şi din Iuhşca, fără să bănuiască unchiu
. Mă op�tl, (srnt_ vt?ara a do_ua) ş1 cauza asta tribunalele intervin aşa mei'.!, avusese aşa ţdar un amorez 

������\n��i���
t
��nt��

o
:_

a
să 

8
�]�1�

0
: a1� de des în_ chestiI de moşteniri. _ c_are era stăpîn pe ace_st vînat 

�
re

mstru ment pc importu na blzdăganie. ,.Unchml meii cunoaşte legea ş1, ţ _1os
'. 

p� cin� el Şl cu mme ... Fuuos, 
Cum se petrecuri\ atu nci lucrurile nu de aceea în ziua mortei sale, îl con- Jignit, mtranl ca o bombă în camera
vă pot spuno in mod precis. Atîta ştiii veni mal' bine să se întelP.agă de-a- virtuoasel fecioare §i acolo bănue
că de-o dat/l mi-a p\esnit coarda mi, dreptul cu mine, moştenitorul Iul, lile mele căpătară lrista confirmare: 
â�l:r

ct/:�n��
r
fa;i����

s
:�turor coar- de c1l să adaoge la test�mentul săll a�ante�ul era prezen.t, un gar _dis� 

Er şi co e, Ye(I zice. o coardă de în ceea ce privea pe Iuh§ca, fata sa v01os ş1 sdravăn, deşi cam ulmt ş1 

mi care plesneşte este u n accident în casă, un codicil fără valoare le- bleg pentru un moment. 
c_omun, şi nici chiar de a i s'.ar Jn.'.: gală . ,,Dar, îndată Iulişca se aruncă to 

�1:;1�I�1 d�a
0
::e���J ������

t
li; :s; - ,,Cea din urmă dorintă a �ea, genunch� înnaintea me� şi îmtyre• 

mal dificile bucăţl n'ar fi tocmaI O ne- vreau să 11·0 sp�n verbal, cu hmbă dete cheia _ac�slul ruşmos nuste�·, 
noroDire, - necum unul secund vio- de moarte, im( zise el; dar făgă_due- care-fie vorba mtre nol, nu era ruşi 
lonist din orchestra unul cafe-chan- şte-ml, jură-m1 că o vei îndeplini... nos de loc: biata fată era măritată, 
tant oare-care. Tu cunoşti pe lulişca, nu·l aşa î sau cu cununie, înnainte de·a se băga 
1 
Aş� e. Dar v�deţI c� coarda mea, mal bine zis crezI că o cunoşti ... fată în casă la unchiul meu.... Ea 

rc:
s����I �;�in�l:t�e��

e
:i s:,'i�f�1:: !u-tl închipueşt1 �ă cu ochit_ :1 <le tă!nuise lu�rul a�esta, pe�tru c_ă --t. 

te atit de tare, Jn cit nenorocitul (vor- Jăratec, cu şoldurile el afurisite .... ştia că unchml meu nu angaJa dec1t 
besc de vecinul mci:1), surprins, in- El bine ! te înşe11, pe onoarea mea, servitoare nemăritate, şi apo\ tinea 
!r'un gest. convulsiv �I hraţ�tluI dr�pt fata asta e un monstrn de virtute ... mult ta să nu'şl piardă locul, mal 

���t:
C

a1 
v
�:�

1
lu1�r

cu

l�esf!i:1 z�;a�ffd� E absurd, �u-1 a�a 1 O luli�că fără al�
� 

că băr�at'su era „dă servicf" 
durere, scoase un strigăt înăbuşit, şi „amantezf_ ... dat aşa e ... Ş11. ��ede- chtar pe sba�a unde se petrece a
ln acelaş timp, avu O tresăritură atit mă, este smgura care ml-a rezistat... ceastă comedie. 
de teribilă în clt căzu pe nişte I.rom- Aşa fiind, mă bizulu. pe tine ... da, ,, .... E de prisos sh mal spun că, 
pete cu A.cel. �gomot de fierărie al u- pe tine ... pentru a domestici pe a- băiat bun cum mă ştiţl, li ertaiU pe 
nel Vechi d1hg�nţ.e care �scaladear:h ceastă sălbatică ... Trebue să facl a- amîndol, ba chiar fileul pe gârdist 
�c��!f:f-�/;c����Ţe\r������1

t
�o;��e ceasta, d�că voeşn ca sufletul meu să'şl _dea demisia şi să se bage fecior 

tru a goni dintr'lnsu ! apa îngrămă- să se od1h�ească in pace... Nu aş la mme pentru ca să nu mal des
dită acolo in timpul uvertureî, se pre- dormi linişhtîn mormîntul rneii dacă part pe cel dol sotl. 1 cipi�ii. lf.1 aj.utorul trompeter c� _atita tu nu ml-al da satisfactie1 şi aş veni ,,-Sfirşitulî zise Iorgu Berban- �, 
n.ed1băc1e m cit lşI perdu cch�1bru l noaptea ca stafie să te înfricoşez cu tovicl. E foarte simplu. Fie că po-
��

s
�!zu

sf;;;gJ��oş:;,;�c:r:�;d�1��b�� bles�eme)em.ele ... Tu eşt!tînăr, băiat sesiunea yberă �i î!1�reagă a barba
Bagheta, lovind prea tare ln pielea n?shm ş1 ch1pos, ea par că tl·arface tulul să� 1-a mmu?t farmecul de, 
întinsă a tobeI, fu asvirlită cu putere nitei ochl dulci, ast-fel că totul va fruct oprit pe care 1-l găsea, fie-că, 
la _o masă de lângă- orchestră, unde merge strună ... Pe urmă, cînd vel a fost simplă recunoştintă diri par-
o .Jună 

N 
dar_r.iă con�u?1a ui;i cear fier- pune punctul pe i, cînd vei ajunge te-T, Iulişca îml permise chiar cu 

�;t.!�
1 c

h��;:�ie
li�t���n��J�;ti�:: I� scop, vei trimete·o s_A se spinzure �ncepere de a doua zi c_a să mă pun 

tiv de preservare, azvirli conţinutul aiurea, cu un h_ărbat ŞI o zestre, _u· m regulă cu cunoştmta mea de 
paharului ei in gitul celui cu toba fară numal dacă nu preferl să o 1eI executor testamentar. 
mare, care fără voia Iul dădu o p u - de nevastă tu însut1. .. Jură•ml că „MaltîrziU făculo zestrevirtuoasel r 
ternică lovi}ur[� pe perş-ar_nentul_ '.m - vel face ceea ce tl-am spus, ori dacă lulişca, care profilă de dînsa pentru 

!j��:;e
t
l�

lll
p!��!

o
�:

m
m�;

1
{r�i��

n! nu, eştl _des11;1o�tenil... . a divor�a de nefericitul �ardist _ şi „a 

romauţel sale. Aceasta (adică Didina) ,,Jura111, ş1 bietul om 1şl dete du- merge amrea să facă pe mironos1ta . 
se întrerupse pentru a striga: n Vită hui împăcat . 
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STUDU DE FISIONUl\111� acum hop şi ei't cu monopolul pe sa îndeplinească anumite condiţi-
hirtie de ţigară! uni şi formalîtăţT. 

Nu'I era de ajuns ca numai el Pc noi toate monopoalele ace-
are dreptul să fabrice hîrtie de stea ne lasă cu desăvirşire recJ, 
bancă şi o fabrică cu o criminală cită vreme guvernuluJ nu 'J trece 
parcimonie în potriva căreea pro- prin minte să pue monopol pe ... 
testăm din toate puterile,s'a apucat spirit. 
acum să 'şl aroage şi dreptul ex- � 
clusîv de a fabrica hîrtiă de ţi
gară, Job, Les demieres Cartouchej, 
"Dorobanţul, Şapte. gişte potcovite, 
'Riz-Abadie, etc. 

Mîine poimîne, te pomeneşti că 
întinde monopolul hîrtieJ, de la 

Chelnerul Moriţ c!nd intri\ un mu�teriii pe u�J\! biletele de bancă şi cărticelele de 

I 
' . 

. 

i 
. 

, 

I 

ţigară, la hîrtiile pentru prins muşte, 
la hîrtiile pentru afumat în casa şi 
la cele \'alte hîrtiI al căror rol 
începe înaintea celor pentru afu
mat în casă. 

Dar de s'ar opri măcar aci I 
Teamă ne e însă că guvernul o 
să mal ceară Cameref să înfiinţeze 
monopolul florilor de mezelic, al 
iaurtuluJ, al acelor cu gămălie, al 

Capul unui biciclist 
� 

CUM SE PETRECE LA SLITIII 
- [mpttsll de la ,Bolul Mcocria.,ilor -

Pnbtul bftte uoqi jumltRte, 
:;:,e�•�c:a•s��

r
_i

s
!��fu 

d
:e o:;�;1. an monom 

De SlAtinenl d• pri111a 'nlielale 
I 
b ij-bijutîlor, al porumbielulul fier• 
binte şi mal nu ştil1 al eul. 

'<;helnml Moriţ ctod mo teriol li dl bufi,. O sa fie o nostimada cînd Statul 
SIienui pline d'un aram 
De freze •eli,î1ite, coafate; 
ln vaia nebun 1'avlntA Io dobo.te Bt]an VM�lenn; ee el 011 e om? "' să angajeze purtătorl de pia- · 

carde pe cari va Sla scris: . Orl Dol hei gomoşi li tr■g mereii ochiiule: 
fumaţi hirtia cutare, orl da(l dra• 1''rumo1ulol bochet de do mniit0•re 
cuiul tutunul!" Din sinul ctrora 1'aavîrl' eucade. 

Ne îndoim că printre hîrtiile de 
:•�nf"':::::i� !���!.!!rt;�� u:;e•::e, ţigară pe cari Regia monopolului Un curtuan o!teazt 'n dis1lerare .. cărticelelor le va pune în circulaţie 

va mal fi şi hîrtia Pa11ama. A- � 
ceasta însa nu constitue o garan- POŞTA REDACŢIEf 

Satir 

ţie· sigura că Panamaua va fi cu Valeonl•, 1a,r. - .Mal poftim". 
desăvîrşire esclus� de la Regi;, r::::: .:'.t;"�t,� t�c�:t° p�bft�:�-il e. In In ceea ce pnveşte cele I alte cee n ce priveşte nume ri le cari \'il Hpseeo 

lh�h
�l

i��r�:11�0
;� •• ��

1�):
n!�:01 pleacă firii. a monopoluri car

1
I vor fi întiinţ�te ��1�tf�n��!11f!;: �?o:�u�d

:����st1�
aţ;�ot�i 

treptat, se vor ua toate măsurile lor obioloui t. 
- pentru

1 
�
I 

asigu

F
�a eficac

b
it�t

b
e� mo- no!ti11� ite";.

0
cu1 ��c�t\��

e
!:ref11

•;�[i!
1
i.:�·Ă 

i I 
nopo un or. ie-care 1)- IJ, po- de dorit! 

IOIOPOLUL H RTI[ OE ŢIGARE rumb fiert, etc., va _trebui sAă poarte �[.j,•�ti�c��:f�ţ-�.!{t!ii
1:�

t
;iY�,mă -- pecetea Statulul ŞI să fie mfăşurat de cfiţer a fost publioat Io ,Dreptatea• ;0 

\ Avem onoare a adresa o inter. în .b enzl carl sa i�dice calitatea • 11;�:�;t� Anecdota pusil 10 vereurI de } lare guvernulul, care a apucat-o •b1ectulul monopolizat. Vom avea dv. e foarteouncscutll.Al toova maTnoncu 
1:.na p� cal!a bî:�rilor şi a mo• �sdel porumb fiert de calitcatea pl

�
e
:�on. _ Stnt. senine bune deocam

,opollmlor, m privinţa momentu- mtîia, de a doua, de a treea, spe- datil. 
Iul cînd are de gînd să 'şi zic4 O ciali��t�! b_ectimis, etc. . po��o�;ll:�!�•o�:�ld :rţ���lr:

11

=��?!� 
data ho! 81J-b1Junle de contrabanda ŞI A. Ten. Fiţi m11.f at.,,1 la ritm şi la ri mă. 

Să nu vorbim într'un ceas răt'l cele !'alte contra benzi vor fi ur- aa:a:aohl•. - Sint�m convill.ljI cil pu
dar avem onoar� să ne fie teamă mărite cu cea din urmă rigoare. �ţi!if:t!1;f!P�:�:u

;(t!i
1

e_ma
l de talent; prin 

:ă după ce o să ia cu birurile Bine înţeles, nu ori-cine se va Roiţolph�, 1�1T. - Dacii. vor fi b�ne 
Înă şi cămaşa de pe noi, o să putea îndeletnici cu comerţul ar• T��6

0';�ţi��-
epigramele, le -.-om publi ca. 

'
dl pue impozit proporţional cu ticolelor de monopol ci vom avea P. P, Piu,tf. - Morsi g�ntru gooti leţ.e. 
1gimea statureJ pe cel ce n'at'l debitanţi de b ij-bij, 

1 

de flori de ���l �:;��t�
nsă pe d. inu stefAnescu, 

maşe. . . mezelic, etc., ca�I pentru a căpăi� au��!'d��· � I�_:e�îr!A e��e1;�8��I dţri;
e
�: 

După toate alea, iată ca a vemt brevetul de deb1tanţl vor trebm morul .pedagoghf1u 1• 
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MOŞ TEACA 

STANISLAS CIHOSKY THEODOR �lAROVJCI 
li 1111 

D� I. MENDONIDI Avocat r DEllJTIBT 

--=;;=-
� - 10, Strada Bfl.nţI, 10 -

Bulev. Pake No. 2. Strada Ştir6ey-Yod4 No. 30. 

- Iii! 

AL. IONESCU DROGUEIUA ROMÂNA 

frizer I
Pentrtl miri.na afaoerei, .... D1U1&1; ID CALEA VICTORIEI Jl'o. 87 

Colţ cu atrada Fântân,r. ca,,!, Oobrictanu, a!,IturTd•: 
-

FARMACIA LA .BISERICA AlBA" A D-LUI DR. A. URBF.ANU 
Bulevardul Elisabeta, (in faţa palatulul Efor1er). 

GRIGORE RADULESCU 
RO!IULUS BOLINTINEANU Avocat al Băncel Poporului 

AVOCAT 
PloeşH, Conrultati'I de la 4-6 p. m. 70, Ştirbe�- Vodd 

Pelin şi vin Bere specială blondă şi �eagră 

- -
z 

BERARIA COOPERATIVA �'" '" 
ii,. ii,. 

:S PIAŢA TEATRULUi 1N FOSTA COFETĂRIE FIALKOWSKY 
-- "' 

Şuncă de Sinaia şi Praga Sandviciurl, unt, brînzeturl 

P. T. 

Yreţl 14 mi'ncaJf bine fi cu puţini banr? Am onoare a VI! informa, cll tn urma uneî practice lnde-
lungate, avind peste 100.000 vaocin!irl şi revaooin!irl ln capi-
tala Moldovei, m'am stabilit aioT, ln calitate de .Dîre,:tor ln-

RESTAURANTUL MITICĂ GEORGESCU 
stitufuluîYaccinal al•fatuluf.şiprepar 

Vaccinul animal necesar ţărel întregi 

ute singurul care oferă aceste avr,;ntr,;je. 
sunt d eci ln stare, a vsocina şi revaccina ou limfs animală 
preparată zilnic, a{)liclod cap•u/11 C11/oloîd1 carlapăriipustuleil 
vacoinaledeotî-oe 1nfeoţiuol,ca:Erîsîp1/,F/egmon,fnf;;;matiunletc. 

Vaccinez şi direot de la Viţel ·1a braţ cu toate iegulele 

Clienţii regulaţi au seara intrarea gratuită la repre- septice. Fie-oare copil are o dosii deosebită da vaccin, şi o 
la1;:ţ:dT�

i

f!!·nfd
e
e�;r: o\�ţg

e

r;;a

:tbf�.;�fţr a
i
1!:��� dE zentaţiile excelentei trupe Burienescu. somni,lo o, VO ni", "igudndu-v, n4 vo\l•p„ni, m„it,t, un

] 
S{)eoialist ,autorisat şi da !nalta Direcţiune a Servioiulu1 S a -

Adresa : Strada Clmpineanu, lîngă Teatru. u1tar Superior. 
Cu !timii, PIERRE SOLOMON 

Direct Inu. VacdQogen al Slotului, Ale•• KiaclefE aloturea de Hugo 

FARMACIA LA MAGAZINUL 
COFETAIA TANASESCU 

„LA BISEICA ALBA" GRANCEAş,STANESCU Yî,-a-,i, d, p;latul Bdî!or Efori•! 
-

DR A. URBEANU CALEA VICTORIEI Tot-d'a-una bine aao:rtatA. - PrLme,t1 
- BUCURESCI - sa gtlaeso oo:rnen1l pentru logodne, nunţi 

Coloniale şi dolicatese de oea mal bunii fi serate. 
97, aloa Victoriei, 07 oalito.te 

- PR"li:ŢURI MODERATE -
CaHI, Dobrîc,at1u {Ci1m1aua Ro�ie} .ICBB şi STBIDII proa11pete 

Tipografia „Dreptatea" strada Sărindar IC. Bucureş.u 

I
ANTZ .... � Nr.1 I 

L I 2 I 
tf' 
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