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,,J3orghezie esti un hoH ... " 

De o parte: d-nil Sturdza, Ferichide, Conu Năstase Sto-
1 

Intre aceste două e1treme, tovarăJul Edelştein, expulzai ul 
Jojan şi Dom' Paladu merg sl serbeze pe I Mai� la grădina vlnzător de ziare, filozofează cu amlr.liciune,. repetind ca 
Trocadero. un jalnic refrem faimosul slil discurs Jinut la Clubul Mun

De alt.li parte: prietenul Nlldejde bea o halbll fărl guler citorilor: 
la botul calului... lui Mihaia Viteazu, acest infam burghez •Borghezie eşti un hoit, ale clrel toate febrele 1î toate 
cu care �ocial-democra1ia interna1ionall a dat în fine mina. I muşchele sint deja în potrefactiune ... • 
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DE ClA IUBIT SOCJA1JSMIJL de care s'a convins în sfirşit şi el FEMEILE 01N TRANSV"L 
după douazecl de ani de blago• _ Cum ,e nume!e femeile din 'l'ranai·.al 1 

Din toate unghiurile ţărel pri- manie zadarnică. _ � 
mim scrisori prin cari sîntem în- ,Vom v�dea în_ fine acum pe 118 -;io

f�l
d
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�\�����!'. aînt Boerl, femeile lor 

trebaţl: de ce a răposat socialismul prte.tenul P1ţurcă director la Banca • - Dar fetele nure cum se numesc? 

romîn? Naţională i pc Banghereanu direc- = t,iee 
Răspundem fără şovăire între- tor general al penitenciarelor; pe 

bind la rîndul' nostru: ' Georgescu-Purcel, fostul casier 

lDe c� nu ?rde O lampă pe care al ClubuluI, îl vom vedea ministru � 
· o umph cu limonadă saQ cu gumă de �nan\e ... 
arabică? Şi, pentru că lumea s'a întors · 

Timp de douăzecl de anl so- pe dos ve
�t

d
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socialiştil la pu
�
ere, CONVORBIRE CU ClPIT!N CREANGĂ 

cialiştil a? căutat s! aprindă în �: �:r;d
a
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-
ţ�ra ro.mmească scm.teea revolu- Cişmigiă si pc dom· Paladu vin- Căpitan Creangă e dezolat. Toc-
ţiel soc�ale, dar strădu.1�ţa le-a fost zînd prin 'cafenele lumea Nond mal cînd zisese şi el mal cu spor 
de florile mărulul. �1t1\url aă pus transformată în ziar oficios. ,, hop şi ell cu 'fata Lina", iată-l şi 
el destule, ce folos msă că lampa coco pe d. Tache lonescu, ministrul de 
cu ga� �u. era, umplută. finante, răspunzîndu-l: ,,hop şi efi 

Sociahşt1T s at\ mcercat să în- l)ri:.·,et cu monopolul"! 
�ăcăreze publicul r?mîn nll:mal cu L'am tntilnit pe simpaticul ex-
li.m?nada fadă a. d1scursu�1lor �or, STOYA.NESCU ŞI ('HRISTOS căpitan dezolat, pesimist, umblind 
ş1 �,monada nu 1a foc, chiar cmd Cl'eanga prin berăril şi cafenele. 
e limonadă ga;oasd. .Prim i11d in §Minta un frtCU§ frwmoa, - O ide1e căpitane, i1 ziseitl etl. 

După propria mărturisire a d-lul f,�7;u
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- Spune-o . 
Morţun, făcută într'un interview i .,., .. ..  �-.., ··.. - Vrel sa te răzbunl contra Sta-
unul reporter al l!AdevaruluT", so- A rllspuns ctl dhlsul e ca fi, .. Christoa. tulul i 
cialismul a !rebuit să piară fiind-ca La ŞuJu u afla im biet capsoman, - Cum d� nu dragă! Apol ia 
în Rom în ia nu există uvrierT şi Ce crede cd e,u d ramahrgul Voaa 

glnde§te-le: am demisionat di□• ar-
încă uvrierl exploataţl, elementul A�vl ca Apnb:m jurd ctl-1 frumOII,' mală, am pierdut gradul metl de 
indispensabil pentru existenţa idei- Ş1 u11ul ce apu11e cd-1 'IJiJr cu :J'roia,1. general, am cheltuit sume:denie de 
lor scumpe d-lui Nadejde. • parale, uumal ca sa omor pe jidanr 

ln Belgia, Franţa, Germania, ��ChJ%os
11
:ici-u,ml, or:;cu g:wwr�, pe cale economică, şi cind să zic şi 

ţâri industriale, sint proletarl; din ?în' � St�y;,:� :::
1

8,;�1n;:
1 on, cil doamne-ajută, ministrul de fi-

nefericire însă nu se g.ăsesc de nante iml ia piuitul. Mal .bine mă  
prisos, nu  s'a putut exporta ş i  l a  La  &t1af, î11 bm,cd, ele „estignit apucam să  vtnd plăcintă ca  acum t 
nol, ca sa justifice mişcarea socia- lA",'.',',',',,v:;��g•,•,�,1,�,Le''' oca�·:°,',��-··· 

dol ani la„ Vi\" la Constanta de cit 
lista. r-"" 1 .. -�� « htrtie de ţigare; doară pe foile de 

Neputînd comanda proletarI în Slenogrof plăcintă n'ar fi pus statu monopol! .. 
streinătate, ce rămînea de făcut 

A.. 
- ţscultă-mă; nu-\1 mal face 

apostolilor lumcl noul? inimă rea. E�tI un propagandist nu-
Să tocmească vre•OI cîţl-va „des- măru unu. Cutreeră şi d-ta tara în 

moşteni11 al soarlel", să•J îmbrace lung şi în lat şi convinge pe totl ro• 
în bluze albastre, să-l ţină nemîn- ŞTIRI ARTISTICE mîuil să nu mal fumeze de cit cu 
caţl pînă or muri de foame, şi pipa. 
apoi să meargă la Clubul Munci- ln beneficiul tenorului Biju Bljenaru - El şi 1 
tarilor şi sa strige: s
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:�- de - Nu 'ntele�n Dacă tot(vor în-

- Tovarăşii Iată viclimele plus bine fa!mosa •la dona e mobile>, în c�pe să intre�umte�e luleaua, sta�ul 

valorel I lată ce mal ramtne din cil o să se ducll pomina: 1oaia lumea, n O �ă mal vmdă rucl măcar o fOJtă, 
muncitorime după ce infama bur- care nu cunoaşte J!e . F'aust, . o să nu• de t1gar�. 
ghezie Îl suge toată sudoarea mun- me.a�ca . d c -�cum inamic aria aceas11 - Bm� dar ce-o să cîştig eU 
cel sale! Trăiască deci sufragiul 

•Lair Je Biiu>. • dacă pierde el� 
universal, v�em opt ?re de. lucru, ln beneficiul d-Îut N'octara se va ·uca 

- Foarte simplu: d.umneata o 
cerem des�mţarea n:i1zerabliel le�I celebra piesă •Ludovic Dauş Xi-lea!. să te faci �egustor de p1p�. 

a expulzanlor, suprimarea gram- • - Ce pipe, dragă, ce pipe, te po-
ţelor, proprietatea colectiva, eman- AAăm cu plăcc�e ;ă amicul nostru 

meneştl că le m?nopolizează şi pe
ciparca femeii, ş. a. m. d. politic d. lan�u Brezeanu a deschis la alea. Ia tara rommească, pe onoarea 

Numai atîta le mal rămînea de Teatrul Naţional o circiumn. mea, pentru ca să strîngl parale, nu 
făcut socialiştilor, altminterl fiin- las�e:!11�: ffs�l �f::t:�a;atorosul artist, tr�bue să vinzi pipe, - ci sl:i te facl 

ţarea lor era un non sens, lucru f �. 
Pipa! 

__ .,_.__ Job. 
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BICHIŢELE RUPT OE LI IIUIĂ Vede\!: una gindim noi şi alta - Domoul, decornto,, ,.,,,, ,, •'.•· 
ghin,<l�şte Răs�ritul,, . . ;::/

e 
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st �ofe�ut::���! :?:; 

In Rasăritul, ziar sionist al evrei- D aia sint .m,_zerabil_l romîml §I nu so\iilor.> 
lor pămintent, citim: vor Să se as1m1leze mel mor;,�i,;,mci = ;��rc;a;

i
:. mal adaug: ,Ea lui ,Primim un rAvllşel de la o fată -sail .- regrete eterne.> 

poate femeie-din Bucureştf, prin care 

4... 
- Asta nu, Cuvintul eterne trcbuc 

aratl s1area nenorocitll a Evreicei sllr- inlllturat. 
mane din Capitală. - Şi de cc? 

Stilul naiv şi incurcat, limba neco- - Pentru cll concesiunea terenului 
reclil, ortografia- ca �i caligrafia-stri- de la cimitir nu c de cit pe cinci ani. 
catll, arat.li tocmai ci acele clic-va vorbe • 

�::e���::1:��e

i

s:
i

:;
i
:•ui!��;��\1�:

e
�::� FEBRUARE Miito n, deven/ orb: se însurll cu o 

ta!:�
r
î�

d
�i�:aI �:;�

a 

o ���n��
I im po r-

bf:�tt�
e

ie��:�� �� ]�. ��
t
r:�r���

s

�;��t�;!-

d

:;u::

a

d:�i ��::�� 
un .

. �i���i:'! ���� ;;t,:!! 3t:!:!u �.i:��l�e:�· �i:��tt�!��� ;�
sp��!g. :�1

1
�1 �i�;:ns

c
: �i

v
:��-::ci

:�/ozll, poe-

�g 
0

:� 
i
�

o
:�

a
�n:uFi:1��•;

t
�l�

l
�! r:�ui:.t::

a

:v:� - Nu pot, vai, sll O judec dupll CU• 
Doamue cum ae uu plâng de 3 4ile Soţul meii Februare ! Mijese sub zăpadă lo rI ci numai după spinI. 
na adiu nici Pline I im! morlcopilaşl de fome Zambile şi albi ghloeel; • in Casa no frie io cue eopi vlnlţ şi ee i'• Zefirul lin lasă să cadii. • • 
::!�!r�d7:t• r��;�•: �:r� :�

a t� �0S:e�f!:� A Iul desmerdare pe el. 
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:11f! Fcbruare e solul ce SJ?UUC stinJt fură chemaţi. 

mal humo. a 1e intereu. de uu de cât de 
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O slipllimlnli lntreag!I, medicit nu fA. 
pe��:;� �;-"vă rog anu im gui de reil despre Do clntece şi do iubit. 

���!/Ic-ceva de cir să sondeze şi sli 
ce ,A rog". Ofi1erul. care suferea mult, n întrebă Sarmana femeie ! Cine stîe cit s'a Przoaic burghez şi cu burtă, ce caută: 
luptat ic a  pină s'a ho 1lirl1 să scri e şi Ett insă mâ bucur ln glnd - Cautăm glonţul care v'a rănii. 
cine ştie cit a muncit pini I c -a scris I C11. luna Februare-1 mal scurtă - Saprisli ! strigll bolnavul; de ce 

Cc fericire ar fi pentru noi s"o vedem Şi. .. leafa o fai1 mal curlnd I nu mI-aţî spus? Glo nţul c în b uzuaarul mul111mită-pe diris.t, ca şi pe cei -l'alţi Vior111. pantalonilo r mei. 
co religionarii noJtri - dupl scrisoarea -- . . aceasta plină de durere I>. 

DE ICI ŞI DE COLO Cine-va po vestea lntr'un cerc d'n 
Fata saii femeie1 tinără lucrătoare timpul unei certe primise o palmă. 

sail mamă sărmană 'j Iată problema La curtea cu iura\i din oraşul R se - O palmă? strigă un ofitu. De si-
care preo_cupă pe Rdsdr1tul . iud��: ;ot::
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Avind m vedere cit H este de stn- /a pudoare şi de adulter. Fapta făcuse straşnici în cit am stat opt zile cu o

cată ortografia c,1 şi caligrafia, încli- mare ,gomot şi, după cum �ra natural, brazul umflat. 
năm să "redem că autoarea rînduri- lumea aştepta cu nerăbdare ziua proce- .., • • 
lor de n{al sus este femeie şi marnă �����

se
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de 
P:�a:ll. fusese de maI multe orl cAicat 

sărmană. . Preşedintele_ nu crezu că e cazul _-s11 _ �e ce nu-ţi cum erî un revolver? Le rezolvarăm nol pl'Oblema con• d1spuc ca şedinţa să fie secret�- Ylizmd ii sfătuia un prieten. P 
fralilol', sail mal bine zis, conbru• lnsă acea aflucn\li de dame, zise: - Pentru că... mi-e frici să nu mi•l 
d(!rilor de la Răsdritul fiind-că am . cPersoanele prezente nu _cunosc de fure. 
văzut că el aii un mod foarte ciudat fi\��� ����;
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de-a le rezolva. voiască a se retrage. t Un bllrb at, însurat a do uo oară, b o cea 
In adevăr, dacă s'ar fi trirnes la Nimeni nu se mişeli din loc. vecinic pe răpo sata. . . 
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- Ruhălă, R1fca, saii cum o fi cele-l'alte să iasă.• * • 

chemt?d-o, nu ştie
1 

rom,îo�şte nicT . 
• 

Un tinlir care cr:dea ca posedă aptî-
cît călimara tn care şi-a ntms pana O domnişoară trece un examen. Co- 1udinl dramatice se duse intr'o zi să so-
el, de .ghiscă" fireşte, cind a scris misiu�ea, voi să o in�reb e la muzică, licite proteC1ia cclcbruluT tragedian Kean. 
deja la domnili redacl.orilt! di piste matme 1n care candidata era foarte Marele actor, după cc 11 ascuha, vă 
JU1sdrit. 

. sla�-
Ce e muzica ? 
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Confra1i1 de la Rdsi1rifol, tnsă, - Muzica, răspunse �u apl�:nb tinllra de tragedie? 

ai1 resalvat problema in alt chip. El ştuden1A, es1e o �rtli d1st�ac11vli. Or, de - Da. domnule, ro lul lui Abel. 
'şl-ai1 z_is: . . :
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::� - Sll'eac coreligionar a noastră. Examinaco nî lnghi\1rA hapul. sacrat pe Abel ! 
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La un decorato� :: pompe funebre. � 
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DIN DISTRACTIILE JUCĂTORILOR DE DOMINO 

,. 

- Ce dracu, nevastă, acliueaorl puSeill o'-bucă\ică de zahăr şi 
cafealla-1 tot amară. 

Libertinul (rî1,înd Înfundat}: Pc Trif
culcscu. 

Coco Ap dar, Domnii mei, e o di
ferenţiare fundamentali intre dorinţi şi 
voinţll, deosebire cc rezultă dincr'o seric 
de fcnomc fizice şi psihice etc. etc. 

Miţa (care, v41.îndu -se spionat4 de 

1.111 grup din /llţd, Într erupse timp de 
:rece minute ori-ce contact cu Libertinul, 
se apropie înce tişor p în d îşi simte i1r 
bra ţul lipit de ume riT Iu l de bumbac , 
apoi Îfl ridica ochîl şi 'ş i jixe('-{4 privirea 
în lum ina va g4 a unui a batjur de po r 
ţelan. 

Libertinul (care o admirlt necontenit): 
La ce te gindeştl? 

Mi\a (111:cli ntitd şi dupd dte-va mo
m ent e de pau,d): La ceva .. , 
· Libertinul (m41I aprop iindu-se): Nu 

pot să ştiO. şi cO.? 
Miţa (cu oare-ca re cochetăr ie): Ţi1 

aşa de mult? 
Libertinul: Foarte multi - El, bată-te norocu să te bată; zăpăcit cum eştI, iar o1 fi băgat 

tn ceaşcă, tn loc de zahăr, dubla de alb! Miţa (reculeasd îl 41runcă pe fur i1T 
-- - --- - - - - - - - ---- ---- o pri vire B"leşă): Dar c aşa de puţin 

interesant pentru ... - �:I-' :.:,� �!�o T .
.. 
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ul (ţu oare-care sur prin der e): Li _bertinul _{stdruito:): Te r�g I:·· 
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Alltarl, o ţiautl aeagr& •• aei diferiL Tahioni singura cc m_1 _ s� impune m acest curs !crini ! • plute.ite ta pen�mbl'I\ p�tectoare a urci pe ea;! de Moralll şt11n11ficl. 

Libertinul (tretit putin din transpar-
:;: 1�t'" 

lnnnge lumine ulor ş&all peree I Li�ertinul (cu m_in a la surtl): Şi dnd tul sdi1): La o pelerini? 
Miţa (cu �tasul pe jum�ta te ) :_ 1? � -1 

te -
�i;tc:: �c:,.:;s;:i/ Azi dimine.ţl. Miţa_ (cu un acce nt tot mai c�/'9; Da, 

dracului pe Pierre Lotu I Ma phct1s1t. Libertinul: Şi directoarea? o pelerini care mî:a rima� la m 1�1. 
Ţî
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ll:m! aţu�I ah-ceva. Adu'm l Miţa (c u un suri's de rdutate, de-a bea c/

'Libertinul (rdmrne p e gindu ri cite -va 
ap 
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u
/:;,lec�,d�-se sprfJ di'nsa ) :  perce pti�il): NicT n·a aflat I . ',:i1a (apdsi'ndu•/l umdrul tot ma i ,null 

Cum al zis? Coco. Aceastl metodil ne va permite 1'nt r' a l Libertinu/ul şi p rivin du - l  lung 
Miţa (puţin mal tare): ŢJ-am zis s!I. �=r��\�e:��:; ��m
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ex�resie ) Ah!... qu�lle bon�eur!... 
'ml aducJ a)t.ceva 1... . . . . . Libertinul (ca re tresăr is e la a tlnţrre a , . _ Miţa ş1 L1bert1nul (41upnd num a(ul- el); Şi unde e? 
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dai din paftarul cu 4lp d şi fncepe cu . M11a (lim!tmdu-se s e ap�eac� pe pu- mu t şi şT eva lua me:�u ''! mmte _m'1XI• 
p'mbetu-l o{ympic ): Onorat auditor! Jn p�tr�� �es c_h,de u_n caef ce I fin! de O• mul esce dentuluT po_sibd 1'� .Pe'!s!a � 
prelegerea anterioar11 am cllutat s11 scbi- b1ce 1u mamte fi sub pa11�f" scoa rţeF, lu._1141r ă. de un'1 s u ta le T, 1ş1 ia 1111m41 n 

\ilm ln liniamente generale raportul ce şopt eşte cu un accent emoţ,01141t): Cre - d1?fl ş1•f r ăspun1: lmsă u�eche): LI 
existll lnt�e ideaiie ,i mişcare şi cel din dea� ca: .ne-a vllzut I , pnma leafl sl şm c11... te mprumut I 
D -v. cari n'ao urmii.rit a1uncl cu aten• �iberbnu l  (aruncfndu-şl med oda td 
ţiunc... ocl11l spre Coco): Dar e0?J Pri111.Tl! mullimoe care '" iughesull la efire 

Miţa (îşF ;� .un aer gra�, s� aşe�,\ă ze�:;
o
�:,�r:��

î
do'::

i
�i�

n
;!:t:::�;�:�!: :(�d:ddi�

ii
c��P!î:�

u
\�:

in
:[d�n�U..�!

d
:î�� mai ';'mod ,t1 mcrun t� pufl.n dm spn,r- batîijta fn. poala roche! !L incruci�lndu-şl mh- pllirie, 11e cin� I,ibe�tinu_l o nrmeaai la dol pati, 

cene m semn de a te nţ11me mcqrdată). nile pe piept, pare e& ar m1i -' priudl firul gru ca un ,mt�opolit, !1nlnd ln mina dreai,U. 
Coco „.işI vor aduce, _de sigur. am int,c r:'!:'l::i:� i/1:e?.� t�1r�'°u

u�, ::.t:�
i
ld�"l! 

'foahil, uetul ŞI mlnu�lle. 
ţurier cil ��portul de corela\rnne pe care I jacbetl, tra� dl! .,e.0 doul ori de eapl!DI m11,stab1lisem... tlj.el şi apoi tşl tnhadl 1ml11do11A mlinilll lu 

Libertinul (impaCÎlll1f'1t ÎfF apliaca b111u11ll'lll pa11t1lo11ilor. Coco li 'n .,-eni. 
puţi n capu l spre urec hea Miţei): La cite • Libertinul (du pă o pautd de vre - o
a I  ajuns aseară l a  pension? treT m inute): Ştii ci am dat scris oarea 

Miţa (lasă ochii i'11 jos, apoF îş i duce aia j> Am fllcut -o cu oll şi cu oţet ... batista la nas şi 'şr strecoară rdspun- Miţa (p1· efăcîndu-se c ă lea n ote pe 
sul): N'am dormit la pension. caet): Pe cine al iscilli1_? 

'· 
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MOŞ TEACA 

UN CONTRABAS ŞI UN CLARNET IN ŢARA ZULUŞILOR 

Un contrabasist şi un clarnetist all plecat odată să 'şY Gaute norocul înJţara Zuluşilor, unde - credeau 
el-artele stnt mat bine apreciate ca în bătrina, ramolita şi prozaica Europă. 

Val, acolo au constatat cu durere că şi ZuluşiL s'aii civilizat! 
In adevăr, un rege negru şi city-va supuşI al săI �useră pe goană pe bieţii muzicanţl'carl işl lăsară pe 

cîmpul de luptă arme şi bagage, adică: jobenele şi instrumentele de muzică respective. 
Şi vedett ce s'aii înlimplat cu ele. 
Mizerabilul rege s'a instalat comod în contrabas ca într'un leagăn, s'a împopotonat cu cele două artis

tice tilinJre iar divinul clarinet l'a transformat în ciubuc! 
O tempora, o mores ! 
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O. STUROZI ŞI GREVA MlTURlTDRILOR pir! şi tot de-odata o confirmare evi- bat jubileul a 25 de ani de exis-
- eleată a el, numărul de .Miercurl al ten\ă1 prîntr'un mare bal com-

Aştept.1.m cu mare nerăbdare să Voin,er .anunta di măturătorit de plicat cu 
.un chef monstru �a 

vedem roadele contopirel socialiş- stradă �m Ploe�tl s'aii pus în grev�. Oppler. Dacă am _ spu�� că m 
tilor cu liberali1 na\ionall şi vice- Bravtl func�10narl co�unall dm u:ma �onstaUirel d1s.l?anţ1e! ba
versa, căci nu ne îndoim că acest Ploe_şu pot fi sigurl că Vom\a �a im- mto: d_m ca_sa membnJ soc,eHlţer 
eveniment „polilico-social"', cum se bra.ţ1şa __ �u căldură cauza lor_ş1 le va ao JU�1lat dm �on - s?b pretext 
zice la club, va avea urmărl a căror ?a spr!Jmul mora_l pentru 1zbtnda �a. mule cari lipsesc sm_t t_ocmal 
înregistrare va intra în atributiunile Justelor lor revend1cărl. m numar de 25-am mmţ1l. 
Iul Moş Teaetl. . Cit priveş�e sp�ijinul material

! V?" Din contra, toţl membril acestul 
Şi dacii nu ne înşelăm nu ne-am m{a a deschis o listă de subscr1pt1e Krankenverein (societatea bolna-

înşel�t. 
' 

tn acest_ scop, iar la club, după fie vilor) s·a� îmbolna�it de ciu�a, 
Imediat ce contopirea a devenit care şedmtă, se va face cîte o chetă. corespunzmd astfel 11tlulul socte• 

fapt tmplinit, d. Sturdza a chemat Proletar tăţel. 
un telal căruia 'I-a vîndut fracul, 

fi; 
Dar Anker însemnează Ancoră, 

ghetele de lac şi cele-l'alte obiecte � � · şi ancora este simbolul speranţei. 
de echipament de gală, vrednice Sperav decr, domnilor membri, 
doar de un infam burghez capitalist că veţi revedea în mijlocul vostru 
rob al tutulor nimicurilor conven-

OISPARIJIA O LUI SIGIUIO L PIIGER pe Mundi Prager, iar de nu, excla-
tionale ale acestel societat1 mizera- • _ 

' maţl şi voi cu_ filozofie şi resemnare: 
bil organizate. . 1 d

' C . 1 b d Sig tranJit glon·a _Mundi ! ... 
Partizani[ d-sale 1-a\1 urmat pe a- • Zlare e _ m ap1ta ă v�r e�c : Adio 

ceastă cale cu un zel şi cu devota- c�te v�. zile despre � m1sterioa_s -��--

ment din cele mal atingătoare. In d1spanţ1e a come�c1antuluI S1g-
ULTIMA ORA special merită să fie menVonat d. mund L. Prager dm strada Caro� Canonul 1'11 1. P. •· B, Ollena41e � CoslicăStoicescu,care cuun eroism (a nu se. confunda. cu_ ,,m�r;le 

sublim 'şl•a trecut mîinile prin păr Pra�er dm cale� V1ctonel, rnc cu ... 
şi strictndu-şl frumoasa cărare 'şf-a ăl dm strada L1pscan_I). . Cu tol spri1111ul d-lul Nea. Ianc� 
compus O coafură a la disperatu. Acum vr�o săptămmă S1g�und Br6.te...�cu, I. �- S. S. Gkenadie, mi-

D , p I d b" t t t Prager plecase la Botoşanl, ŞI de- tropotit canonu; a r.dzut la alegerea om . a 8 u, ie �• a regre a atunci nu s'a mal auziJ de <linsul. de e-pisoop al Romanulur. pentru �nma dată ln vmta_dumnea- Unii cred că a fost mîncat de Carididatul rettfit semon�teP. S. lui că � are frac, . ca f.ă-l Jertfeas_că faimosul urs cu acelaş nume, al- R. Safirim. 
y.et 

al tai ul contop,rel iberalo-socaa- ţii însă, mal sceptici, cari nu mal Ghenadifti infocatf1 
exdamitm cu 

..!. IS e. . cred în basme cu ursu, presupun durere: 
�upă aceea, ln clubul dm faţa că fiind Ia Boto�anl, Prager a vă- - S'aferim ! Sănndarulul, s'a attrnat in p�rete, zut că numeroşi coreligionari de Clfderea amicului nostru Ghenadie alăturea d„e portretul. Iul Bră!1anu, ar săi pleacă di piste BotoşenT la ,m se datore�e decît diavole�-ilor mapoza lut K�rl Marx, 1,tr pe tribună Americhe, şi a vrut să studieze 110pere papisut1�a. s'� pus fa1m�sul clopote! al cărul mal de aproape condiţ{unile emi- Putem afirma, fără teamă de a fi mmer l'eprezmtă capul Iul Lassalle. grărel. Cel mar bun mijloc de a desmin{i{l, cit în această ocazie Papa 
Cetătenil Liebknecht, Jaures, Be- studia aceasta este să emigreze de lu Roma •�-a dat poalele anter-iu

bel, Guesde, Pnnail Zostm şi altil însuşi la America, ceea ce a şi lu·l peste cap ,ri-a {6.cut-o prea de oaie. 
all fost proclamat{ membri de o- făcut. Papa de la Roma a fost vazut de 
noare ai clubului liberal, cit despre Dar emigrarea aceasta se cam- unul din reporterii nO§tristînd ascuns 
mama Zinca, îngrijitoarea fostulul plică şi cu altă comedie: Numitul fn bufi!tul Camerei fi {licînd ingerin{e 
club socialist1 

a liqut să urmeze pe Prager cumula profesia de co- P6 fa{il contra lu'l 1. P. 8. S. Ghe
stăplnil el şi a trecut cu mătură şi merciante cu demnitatea de casier nadie. 
cu foraş 1n rtndurilc parlidulul l i - al socieHiţeT A11ker, pentru ajuto- Dar sd nu jubdeu catolicii, sd nu 
beral naţional, care 'T-a încredinţat rarea membrilor bolnavi . creadlf. elf a1'i sugrumat ortodorismrd I 
nobila misiune de a şterge praful IngrijaţI de soarta scumpulur lor De.'Ji clfaut la alegere, I. P. S. S. 
din clubul oculto-socialist. casier, membrii societăţel proce- Gkenadie n e -a declarat cd va semna 

In fine, Lumea Noud s'acontopit dară ia deschiderea casei, şi con- dt:t aeum -înnainte: ,,Glumadie episcop 
cu Voin{a Na{ională, care a deschis statarăunfenomendincele mal sur- canonic de Romana. 
în vastele eT coloane o nouă rubrică, prinzătoare: Printr'o bizară coinci• Bun e Dumnezeu, lasă cit o stJ se 
sub titlul: ,,Mişcarea socială". Prin denţă, cel 25.000 de leT cari con- isprdveascdel odaUI canonul ltsta care 
urmare toţl cel abonat{ la Lurnea stituiab: averea societăţel dispăru- mtlme1te pe to{l pravoslavnici1 scan
Nouă vor primi ele acum în colo seră o dată cu casierul lor l daliza(l de propaganda monseniorului 
Voi11{a Na{io11ală. Acum vrc-o două săptămînl Jaghet. 

Ca o consecintă a acestei conta- societatea Anker tocmal 'şl-a ser-
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ANTJS�MITISMUL D-LUI BUTUNOJ asociăm §i nol fiiră să le mal dez- Vezi bine că geaba! Cum dracu, 
.1 voltăm în interpelare: doamne iartă-ma, s'o mal ia de ne-

fn Birlad s'a 'mpărţit publiculuI "De ce-am tipărit poeziile asle 1" vastă dacă a muritî 
urm!i.t-0area tipăriturti. pe care o re- ,,N'ar fi fost mal bie să se iro- Să mal cităm tnsă, că nu strică, producem întocmai: sească 1" din poezia „Puhoiul". 

Voi !;
tr

:e •�:�:•:0;:::!, veniţl Se 'ntelege c'ar fi fost mal bine, S:'!�;;:eb!�:f1���::. Duminicii 18 cor. ora 2 p. m. la o oonarl- prietene, răspundem nol. Din cer H lui la fîroae 
��

i
{:i 

i
î�:a� �ft dTn

ai'o
e:a1I1:�t�

n localul clu- "Dar dacă nu va fi nimeni să mă Da parcă toarnă"' găleata. 
Vor luacuvaotul: pe lângl Membrii mar- citească1"- se întreabă mal departe VUînd ci vremea 11u ,e'moae 

�=�!u�
i 
8�

11
�i

u
�i!�t�

cio��t8
6!���!!/::i� amicul luf Muşoh'\. f:e:e�• e�°.�t:�\ 

::�poe.ta. 
vit6re la mllsurile oe trobuosc de luat. ooot:ra Iar boi răspundem: Os boboei!I reriji de plo•e." 
:��:;�

ui
bj!�����1��:a

a r�1;,'�?t�\0°0�:0� -N1�ve? grijă, to�·�răşe1 că �oar Nu întelegem cum devine că de Pa��t��A ;
t

�r�n;!�W�1 !��:a�do�::
;
�rilor nol ce pă_z1m 1 Te c1hm nol1 ş1_ ne şi tur�a cu găleata vremea totuşi 

logiuit6re semnata. En frunte 6 deputaţi şi luăr.1 sarcma să facem să nu se iro- nu voia să să 'nmoae. 1n orl-ce cas, li�t!•,�j 
;
•;\� �:

r0
C0

8
�e;i;:uMx��I;:

r
�!trt� se�scă şi ve

�
surile d-tale ca atîtea şi c� putea s'o ma� moae bătrîna pu-

�raşul DJst.�u a cAtor-va zeoT do perciunaţT ahtea altele• . . nmdu-se ... să d,reagă polata î Cel 
Jlt��entc�tr�ra�ti�i:��e:!· llseso numai 

Cu asta am :sp_1:,ăv1t �u preta�al �uit putea să J?ai sporească guno
ia Debitele D-lui Goorie P. !utunoi unde dar tovarăşul n a  l::,prăvit cu tnttc- ml de pe borde1U. se primoso şi lnscrierT m clubul antisemit. bările. In poezia „ Unul artist", ln· Dar să cităm fără să mal co-ou :::!;a!e ::�J!:�cA treabă anume : mentăm: 

Secretor n! olubulul antisemit din loca- .Dorinţa. mea e O lume mnl de bine „O, fi\! cu inime curate, 

(�t:e�fr5!t:��j5�1
m�t

8:fl:ri:iJ��88ji
_Clubu- A J

a 
&tingere de floare �:;t�J�i!�i\\!

e
ţ�:_,�lţi, 

Sl'ătuim pe d. Butuno1 să maf fac1\ D ec: e s� 'ft::ş1!�
n
�e:'::�!\� tine?" t::tnd, tot dur er ea li e ·parte." 

�t!.�; :rr:;���e�
ru

d�uftla�ti�� . Şi are �replat�: Tu eştI cismar ii�J!�!� f:�t �� c;�g:.�:! ::;!: 
un infam care-I ln stare s:1 sugrwne ş1 eU sint 1mplebtor de scau�e de s� ,1bAvu1cll p1nă-'şt di plmea. 
gramat.iceşte pe toţlclţlsimt romlneşte pae. De ce aş fi eli mal neartist ca Şi 'ngldueşte inima d ba.IA." 
dar nu scria idem. tine 1 „Pi.o noapte, insl, cind d11 Vladn 

,.DULCI ŞI AMARE" 
Să nu crede\l însă ca., dacă ar 

vrea amicul Zosîn n'ar fi tare şi în 
poezie de aia cu florl, cu vise, cu 

Val şi amar de capul nostru! stele şi cu alte alea. Dovadă e că 

Şi de nepoţi bitind obleagu Vi•o Jon, troolnd Bn g eagn 
S"1ii pr1pădit Marta şi Radu ... 
� !:i:

•
10�

• 
p\\n;'e:-m:;�:gu." 

O crudă datorie ne impune „să intr1altă poezie d-sa ne arată de ce Nu putem sfirşi mal bine de cît 
scociortm", cum 1:1r zice prietenul for\ă este şi în produc\iunl de acest citind şi cîte-va din titlurile amar-
Panaite Zosîn, tot spanacul ce „se soiu: dulcilor poezil ale prietenulul: ,,Caii 
i�o.seşt�- la nol !n tar�, şi deci să sri�� �:8/ru� !:t c�\8e:e �::fe� pasc şi boi� t�ag", ,.Aşa �i-'I"bine", 
c1bm ŞI producţia poetică a tovară- Şi dind a.,lnt gîntlirel mele, n�nu_l altuia 1 „L-or prmde , ,,A-
şulu1 de care vorbirăm. In Mii să mă topesc �i eti." prmz1-s", ,,Ca să nu-'I darml", 

nDulcl şi Amare" este titlul vo- Hăuleu, ce frumusete, mămucă! ,.Gtndirea nepulinţil", ,,Problema 
lumulul coprinztnd productia poe- De alt-fel1 dragostea ţine un loc stomahulu1 flămind", ,,De-atuncia, 
tică cu pricina. Jumătate din titlu1 destul de ir:riportant în volumul de basta". 
şi anume ultima, se potriveşte de versurl scociorîte ded. PannitZostn. Zicem basta şi nol. 
minune cu coprinsul ; crt despre Plină de jeratic peste cărl sfirte � 
prima jumătate, să 'ml dea voe au- lăcrăml este, de pildă1 poezia "A- POŞTA REDACŢIEI 
torul să 'I spun că se cam flatează prinşi-s" 1 din care cităm: o.•· Andre■oa. -Abona.mentol numai 10 
ctnd t�l închipue c� e ceva dulce în· z��::��

m
i·�ă c:.:ri ::

i

:��:r!�• le1J;��lfi,'%,�.
n
�e�!�'incerca\i. ve;�ril

aţ�e

C�e��;:
s
ne Ce numa) de �!

sl

::�::1 �:i:e/Z:�; m!r.°IOtt■, l'lo,,ir. - Semne bun e. Trimeteţi 

clt „Dulcl şi Amare1" Prietenul Za· Lacrimi _car'i da� zăgnea�'i rarei fae�-v�n":J"m•��!:!.ean.a.-D eprindeţi•vi a 
sta ar fi putut spune acelaş lucru ln aşa ceva mel la Emmescu ş1 mel la Bar a; 10 -Epigramă? P•rol 1 
mod mai realist, şi fn acelaş timp )Ol·d Byl'On nu găseşt�. . . te!:t:r�

î
;;l�, �a

:d::
e
��� �::-�n

WI
: ,1:'.j 

mal sugestiv şi chiar mal apetisant, Dar să vedetl ce v1trmală a păt1t umoristici. 
intit":lîndu-şl volumul de pildă, ,.Ra- într'altă poezie unul care giurnise :�!:f�: = ��ţu��! ��:�min" unea hat ŞI. .. altceva." geaba : ne..-ois de medifieiri c• d .  dnie publicabile . 
. La ce � mal punem tnsă ches-

C! ::i
ri!.!��

n r:� ��';8i°deJ, �e
ir.•::tt

!
•en

ech��1;P d�!.eeşi
a�J!n

e�i�':ds
i
�• nr:f� 

tiunl tovarăşul,ul Zostn ctnd el însuşi Nici putea ad.pa. sărmanul... ,bnt11 ş1 corectate. . _ . tşl pune �tttea lntrebă�·l ln prefata Grfaii unii din Diell. .i!���!:�ae't pÎin�d:
e
�ţ� ;:

e
�
e

al�;
z
i1; 

p� ?Ire smgur_ 1�1-a �cns•O ! Ne măr· 
���

1
:0 c:;:��I c!ft!!i'::: :fs

u
g�t�/!i�

e oare-ce din epigrame nn am putut 
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ă 

���i��[
r

�!
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�a�;
sa
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a
���:.
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STANISLAS CIHOSKY 
/. 

MAROVICI 
o�, I. MENDONIDI

THEODOR - 10, Strada 811.nţl, 10 -
A•o0at DE1'Tl8T 

Mill!IL G. V!LERl!NIT __,...... -

Doefo,-111.D,,f;pf,A-

Buf�. Pak, No. 2. Str•da Ştirbe.1-Yodl lfo. ao. 
B11c11�e:. Str. Bruoi1n11, B. 

AL. IONESCU DROGUERIA ROMÂNA 

I 

fn'ter 
Pentru ml.rina a[aoerel, e'a mutat ID CALEA VJOTOKlBl •o. 87 

Colţ tll •trada Ftintdn1T. Car•,. Dobritea1111, a/ă.l11rT da: 

FARMACIA I.A .BISERICA AIBA" A D-LUI DR. A. URBF.ANU 
Bulerordul Eli:abata, (În faJo palafulul EforuJf). 

GRIGORE RADULESCU 
ROMULUS BOLINTINEANU Avocat al Băncel Poporului 

AVOCAT 
Ploeşti Conrullaf� CU la 4-6 p. 'III, 70, ,Ştirbit.-Vod<t 

Pelin şi vin Berc specială blondă şi neagră 

-
5 

BERARIA COOPERATIVA "'
.; .; 
1S PIAŢA TE!TRULUi IN FOSTA COFETĂRIE FIALKOWSKY 

f;; ·-., ., 

ŞuncA de Sinaia şi Praga Sandviciurl, unt, brtnzeturl 

P, T. 
Yrefl $11 mlncaţl bine şi cu pufinl banl? Am onoare a Vii informa, ol Io urma unei practica !oda-

��Ja
g
l}�Jd��il ��:� :�b� =���

i

1ii
1r

iafi\��9;;:
i
:i���o�

a
�!: 

RESTAURANTUL MITICĂ GEORGESCU 
atilutului facdnal al .talu/ul, şi prepar 

Vaccinul animal necesar ţărel tntregl 
sunt doct ln atare, a vaccina şi ravaooina ou limfa animal 

111ta 11in9uruf car, of,rrl acHta arantaja. 
proparatA ziloio, al;lliolnd capiul• Ctloloid1 carl apllrllpustulel 
vaooiou.le do orT-oe1nfeoţiunT, oa:Eri1ipt/,Fl-amon,/nflamafi11nTeto. 

Vaooinei ,t direct de la Viţel la braţ ou toate re gulei 
Clienţii regulaţi a6 seara intrarea gratuită la repre- septice. Fia-oara copil ara o dod daosobitll da vaccin, ,i, 

l�
ţ
;:�n1f!

i
f�!�ld����

u 
D�v�V:�o�

a
s�

11bî�:.:iijJ°. }�!:0

J�
a
.d :ientaţiile excelentei trupe Burienescu. learv1oiile oe VA ofer, aaigurlndu-Vi! OA vaţTapraoia maritala unu 

lei:,aoialiet ,autorieat ,i de lnaJta Direcţiune a Serviciului Sa 
Adresa: Strada Clmpineanu, lingă Teatru. lnîtar Superior. 

Cil diml, PIERRE $0L0M0II 

Diittt laSI. Vaccino,en •I alatlllul, Altu Kialdf ala!urca de H...., 

FARMACIA 

,,LA BISERICA ALBA" 
DR A. URBEANU 

- llUCUltESCI -
87, Ca.loa :Vlotorlal, 87 

Ca11l• Dobrictanu (Cişm1a11a Rofil) 

LA MAGAZINUL 

GR,!P!� f,H��.EE�cu 
6e gllBeao 

Coloniala şi delicatese de oaa mal buni 
calitate 

1 CBB 1/1, BTBLDII proaapot� 

COFETARIA TANASESCU 
fi1-a-,i1d•palaM Bliilor Efori.r 
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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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