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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



MUII JIIU 

Muz! drag! pleacă 'n lume, 
f Du•te, du-$ şi mă lasă;� 

In durerea cc m'apPsiî 
Nn mal vroal1 să-ţi ştiU de nume. 

Orl de vrel Sl'i-ml fiî alea11!i 
f$i de-l vorba la. anume: 
l>ii•lo dracului de glume, 
Şi te f4 buciit!ireasă. 

""'lll•in4 

MOŞ TEArA 

Nu se putea mijloc ma1 practic Ion• ghiara, căcl stnt grozav de desgusUI.• 
tru a tmplh:a cele douA. tabere. toare cind nicl nu sînt ţinute curat. 

Da, dar te pul cu pr!sa? Şti�l J6 " .\por bllrbalul cod1et ,·a putC'n sl'şl 
(}
Cl 
d�ă:�! :�!:·a�:l ����mc8�o;6�!ş�{. ff!�fi'!r��1\tej�d\t1�

a�r�:,:\!�f:C/f!
nicr, ou ne ar fl dat în gind. Cel carI aşa,(hip, cn lumei\ cea-l'altă s� n'o ob
pretindeafi că partea de la început a serve ,, el sli do,·ie cnraghios., 
scrisoreI Iul Ha!li_n e ndt:vărată şi_ ce_a Cu alte cuvinte madam Ztna ne povă• de la urmă născoc1re1 an admis in smea ţueşt:.e sa. facem ce f11c femeile, inRll cu lor, după. răspunsul I,,de1 t1,�t1Jd, că două condiţiuni: cea_ de la u�mă e temeln_lcă _ş1 cea de 1) lumea cea-l'altA al\ nu ne ob• 
la mcPp�t mventatA; ŞI v1ce-ve1sa: serve, şi 
cel cui z1ce�U.d!.,pardoo, cea de la înce- 2) sâ. devenim caraghioşi. 1mt e calpă-1

iarcea d:'la um1n. adev�ra- Madam Zina ar trebui să precizeze ta, a� priru1tpe cea <li�t11 ca bunl'.l Şt pe mal bine: cam ce-ar putea să fii.cn. bAr· cea-I altă ca n!lscoc1re. Jn a�a Incur- batul la fel cu femeia? ca.tură, numai cine n'a citit procesul N'ar strica un mic răspuns la t: Mica dmtre J„d�, nid,-1,111 şi Jl<lllier po11te să publicitate? 1<pue.ln1ourit cine, uut1tt şi dt fl ad'"' p,. •• ,.,.._ 

De c!nd cu interpreturea ursu:-;!!._ p(• ;��:�la�1; 
scri!;Oare � fobricimtulul de ------ --

?ar� mşte uegustorl de uaţ1onahsru Daca aşa se scrie serios, r.tuncl, cu DESCHlDEREA EXPOZIŢIEI 
1efi.in ao. dat-o �]urnelor 1�1. MOf Tr,, c/1, toată- modestia. pe care ne O cunosC' -De la corespondentul noitru-
nu ��1 lndrăsn�m � v01b1m m tonul cititorii, putem intitula pe M•ş 1'ea1d . . . pof:ri\tt cu �_emre a acestuI grav orgau. •organ grav:o, sprt1 deo:Jebire de cr-l C,mp,a �u� Mart,, !Aprd,,_ 

Suntem Sthţf, deci- nu de alta, dar cart sunt gravi in felul lor de a fi Dupa cum a�I c1t1t de sigur prin 
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vedeas?A cit de tirziu an sosit clnd a 
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m!'l.rîel şi tqate pompele funebre ale luI 
lmparţ1t DumnezeO. i:ipiritul - -suntem Costescu şi Dobregcu din Bucureşti. 
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Dintl''o b!l.tăli1:1 singeroasa angajat!\ pe afară. Inauntru nu intra. de ctt th-ut 

de ziarelu serioase, a. rPmas pe rnaldan ,w,tr,, sdicn. corni�riI guvernului şi 
un cadavru, la vederea -::aruia clirono- comi•aril genera.IT al diferitelor state. 
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cam politi\!ă. · tre�umţaţl pilulele Pmk1 CI urmaţl sfa - comisari. Şi clnd te giodeştl ca. ,Ja nol 
Duptl. zavera de la curtea do gbion• tunle U11iv,r,swut. . comisarii, ca alde, Otnescu şi alţii eînt 

turI, Hallier, care a p1ecat din ţµra la.tă.ce sfaturi ne:dă, sub titlul c Fru- dart afarli. dii1 -iJtujbe şi reduşi Ja mes
romîn•·a„cn. nu mar cu cbitănţa J>e care musetea la bărbat>, colaborntoarea 0,41; chma meserie de a organiza întruniri 
'I. afi dat-o creditorii ·Cărora. Je•a. la.sat �r.sttlUf. , . , publice ocul1iste. · 

. 
p1„JPa, a IMat o scrisoare către l'J„r}fi., _ · ţt�A ce sfa�urI ne da., sub t.1tlul « hu- După,c11m se vene, pinl\ acum deschi• 
penit,,, ,: /,Qutn_ai,,e, curu tr{mîteal\ odi- lnus�ţeala bărbat>, colaboratoarea U,11- dtrea Ji;xpOizîţiets'a flcut numai (n glu
niuară apostohl eJ.,istole către n�cre.� 1Jtr>A'U(1,J ascuniia., ca după ll!! YOal gros, IQă. Se speră cli. [n curind se va des
din,:io:;il. '·_ · . ' Sub pseudoilimul Zina.! - chitle in -mG'd ·serios şi atuncI vli. voI 

lu act-a.stă ţidulă, antrepreiio111lJpor• _ � In fie-'care dirnînea\li el (bllrbatul) t.re-- trimete o de'scriere mal amănunţită a 
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nu ml-al maidat nicI tu;-:- decI1 tantol N. _H.) bara �I e foarte s!nger�s, \!U fata tutulor ei:g!ejilor, cari slot mail ama-
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părere cll. Hallier Ppune prea puţin ca ,Cine nu vrea s� 88 unţeasc!!. pnn şi alte amintirl din Tlrgovişte. 
s!I. se poata. face proces pe temeiul t� un ten, care de la roşu va trece la Mal mulţl flloromlnl all sosit deja. 
acesta; altă paru>, a socotit c!I. antre- violet,_ trebue să mat unueze următoa• R€marcăm pe d. Roberto Fa.va co-
prenorul a spus mal mult de cit era rele efaturl: reepondent ul ziarului lwmînia jund. 
de nevoie ca să motiveze o condam- c Unghiile ,·or fi foarte scurte şi foarte Pină una alta, atracţia cea mal 
nare făr!I. circumstanţe atenuante. curale. Nu e de J(,c frumos a se IAsa ca frumoasă sint statisticele diferitelor 

Ca eA pue capăt acesteI nelnţeleger1 sii _<'rea� unghiile, aşa cil sei.miină cu ziare. E o adevărata. invazie de nule: 
C'are ameninţa să devie ca basmul cu Eh11tra _ ş1 suut groz_av de desgustăt011.re vizitatorl tn perspectiva. 6000000000 
Cocoşul Roşu, a intervPnit tnettşl Jn.- cind mel nu snut tmute curat. , 

etc, venituri 8000000000 ..itc., cheltuelI 
depe,,dtriJa Rwdr,d şi, ca Solomon, a Jată, în finP, elixirul frumuseţii desco 10000000 .. etc. tramvaie 30000000 .. 
vrut să taie scrisoarea in două ca să perit. E tr,t ce poate fi mal simplu: soA- etc. trăsuri 7000000000 ... t:tc. 
tmpa_ce pe toată lumea: anume a lare CL' ttlJnm1 frecare cu prosopu, dar Nu se ştie de unde se vor lua nule 
pornit al!. mttrturir<t>a�c!t cum că jumă- aşa :,� .. ,.1 �e urîţeasc!l. printr'un Y'n pentru a face faţă cerinţelor statisticei. 
tate e adevăr.itri. şi jumătate curată car� de ta rofu v11 trece la violet şi tă· tn numl:lrul viitor alte detalii inte
boka. itrru ungLlilor aşa ca i,:A uu s�mene cu sante. .;,,u.r • ..., 
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MOŞ TEACĂ 
•Numa' dă prubă, ... Darcescapăneduşmlhlit�n lumeansta? POETUL MIHAIL PAUNESCU Şi etc. etc. nu sunt scutito do co�rba - Povule earc vru s1 fie snoava - \umil răutate., Ele sunt in acela, timp, un semn de desconsiderare, de dispreţ D. Mihail Păunescu, un tinăr de ta· chinr. lent care se întitu\eai1 cu  o rara mo• Un ţiga.n, care a ou.I avut onoare� si Mă gindJsc la <'ronicariT .balurilor: destie «poetul judeţuluI ArgPŞ�, ne 

figureze ş1 tn alte sno.avc de Dumitru loseamna "in fuga condeiului: > d-na roagă. eD. publicăm un răspuns la ur-Stfocescu, a fost condamnat, pentru cine cutare, t� cutaro toalelli, �I. cu�re, .d-ra mătoarea perfidă epigramă a Iul Teleor: ştie cc noui isprad, la 15 de ]el amendă. 'C)lt>lre, (lie-N1re cu un op11ot.maguht?r) La �ronunp.rca scntin(el, judc�torul a ş� �up\� �:o��;e��!;.::i• l�rro r: 1:1; �UTOR.LIC . ) si'şl. sch\mbe pedr.apsa sa� ficin� 25 de 000! :red:ţ1 despre d-saarelc, d-ncle sa\S .t\ scos 11.cuma �1şu_,. pus m vedere condamnatului d poate c eia.
t' et P ' pe O carie şt un fr�mos afiş j :1;e :i:c���î:eia s��r:::erJ�n;,::it; d: dr:� t�!; :rrse��-:� văd numele tip?irit tn ş, 1oatri lumea ia Cl1t

fi�u. zele solare. Cum or fi blestcmtntl pc iscoditorul Teleo,. Tigaoul, !a început, primi d-şt fad Iul etc. etc . . lată acum şi răspunsul poetului Mi-pedeapsa în închisoare, ckl îl costa şi Cum:' Cutare notat s1ti notat!( ŞI hai! Păunescu: dcal
fa

iţf1i:a��:1�\tn�n 
a:vfin�aJ�� s;i�f:� el\C��1�.?cronicurul a găsi� cu cale 00 eil R.ESPUNS chichir:z. • , . nuD��e�

l
t c��o��t l�:· r��;/ De ce n'ar fi luf Teleor, ma�ll��a e.��e t:;�tt�a��l�1.1cliÂ:t:i, 

dl�:i;,� şi I� ::C�s�t�;i;d, ele. poate dCYCni o ln- ţ���Îu]0J[�0 j��;ţ:/1rr��şei�0Î>aa:1��scu buni d1mmeat3, l1ganul ceru sl fie scos jur,itură ]a modit: Ilişu, de la tuhaus pentru-ci preferă sil pri- _ Ce eştI d-ta, d-!o? E1tl un etc., etc. Crczlnd că este ,·orba de micr1?b1tl Teleor, measd pedeapsa în nuele. '""''••-'"· Cnrc lş'î Incbipue, nenorocitul, a fi marc După vre•o zece lovituri, tiganul în- ----·--- autor! cepuse să vadă stele tricolore. De şi dl:nsul ln raalitato, - Haoleo, mincatf•aşl, nu mal da, că POEZIE 
Esto uă comple.:tă nulitate, m'am dturat,-striga baragl�dina. Ciicl, sermauul, tot-d'aun:i a fo�t pc:jte · Şi tiganul reveni asupra hnUririt sale. Ridicol fiind-e-l nu-l în apă, �f���Ute Chiar În ziua aceea se prn:intl juded· Jnf.r'o m1n4 ţin creionul, pc uscat! ! torului şi plăti amenda de 25 de Id. Din'ui11te a"' ldrtie, ·'""'•" l"ll••He.. - Bine, ml 1îgane, de ce nu0 pli1i�l Si 'ml frdmhd de-:, ora n1intea de la 'nceput amtnda, ca d se.api şi si &!, comit o poezie. nu mal faci şi închisoare şi sl mluind bltaie ,i la urmi tot s1 pU,teitl. - Haşa Te, domnule judicator da-aia 

a tost numa' aşa di prubă. 
_.,, ... 

Etc. etc. Aceste douli. pro!;Cur�rl de citvinto ar trebui Iii tlo t ip!lrito cu litero al1linc grase in dicţionsrolo onciclopodir,o, do oare-co ��e !�lt� ���p1:����1:rfi�tit!�r d1io �i;gţi�istr!mtoratT fio din cauza lipsol do cuno-. ştinţl mal precise, fie diu cauză cil. voim să ne dispensAm de a mal ioşira luerurl cunoscute de toatii lumea, etc., etc. ��oe::: ��T si1�i�tftitue����i1�tia� f�i:donă drmaoe cm·intele ! Vrom sli acrim ceva Inlr'o d1estie ln cere nu n& prea simţim la largul nostru. Un wizetar conştiindos, se va păzi ir1 tot-d'auna si se priod!i. singur în cursli, o,ri să an.te că nu prea cunoaşte subtih_tăţilo unel chestiunl de domeni ul zia.nshcel. El atinge cu delicatetă gonerali t ătilo şi cit sirute el batonul cu care fa<'8 escursie in acele regiuni se cam i11g1·eufoză şi ameninţă s1' se scoboare în aml-:�n��•u�0for�0tr�/11;/!r����ţ}0!! c!!:{� nneI fraso, l'a ridicat iar in sus, 'l-a dat un noii avîn t. că �ic�s1!1�o��u6°u�t��1:0:;:� ��rin�:!�� sive, nu pot fi duşmiinite de nimonl. 

D,1r Sllbîede a11J W'..st11le, Rime t,,rdşl berechet, Ce mal we111l ? ... Am tot te are Cel mai prima '»Iii poet! Ci! sa Rcriii? mt! 'ntreb 1le-o ora, l:.'11 de loatesimt uvid Cu o mhwi 'ml for. m11slaJa ş; eeit sa ma decid. 811. narez reva Rini.ifr,i Cum ,m. falnic 1;1w11ler Petitr'o j1ma infidel.a Sa 11cis v'un revolver:' S,11l irlila rust·icana Oea slavita de pocff, Splemlidd ca o nnn1lne 
1i. bogata 't� fn1museJf :' Or in ritmurl emlenţate Ce te 'mhata far sa vrei, &1 va spun jn. di.Jr,t cuvinte Toate farmecile El'.-' Dar cin<l ma gh1de;,c la critict, Ce s'ap11c c11 infoca.re 8a 'ml fo•lm.!re ii.labe Versu-rile sa'ml masoare, Or-ce gust pc loc îmi piere, lJe pe si:,mn ,n!J ri.dM R„p Jiîrtia u'n buca,r:le . Şi. nu t1rea1.c sa serul mmic. 
011m ve1leJi, v'am traq pe sfoard: Cacl 11r-avind c11 ,qa va .qp«f, ]li-am dat porJill, şi O<ire, .&sta, poezie nu-l ? Co•t•ell,� ,VOffe•I• 

Bravo d-le Păunescu J L'al distrus, l'a1 exterminat. Dacii. nici în urma apostrofei d-tale nu s'o sinucideTeleor, apoi s!i. ştii că e capabil să moară de moarte naturalii.. 
A--

Din Parlce armăsar Spiteril �u rcputatia de biet! sentime11• tall şi tic:lloşl, şi cu drept cuvînt. Mal lesne se 'ncîntă sexul frumos O• ferind un mic săpun de violete saU c'o sticlnti de parfum, de cît cu cea mal tn• Ok!rati odi a unul poet genial. R�Beqiile acestea le facem citind în ziare d parchetul de Putna a cerut celui din IJşl s¼, urm:lreascl pe asistentul de fJrm�cie Purice care a răpit pe o dom· nişoari elevă la externatul secundu de lete din Focşani. Cam �rt'.ll lucru se cere parchetului de fajl. Să urmlr�şt1 unul d\tia- ca să zic aşa - e ksne ftind•cH blîod dracul şi st:l pe loc, dar un Purice e anevoie Je prins! Totuil, sintem siguri ci berbantul spiter i s'a fkut inima cît un purice ştiind .::l este urmărit. De, dracu J'a pus să se faci din purice arm.I.sar! Asta nu s'a mal vi'lzut de dt în basme, pe vremea cind se potcovea ... u:1stentu în tarmac1e cu 99 de oca d� fier la picior .. 
--------
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Nea lan�dreptătil ;:o
;:� �,c:;:,0�•::1�1:r 

mr• P•rd•• Nebnnu�in amor
P: Zamfi� Arbo� a fos� lns�rcinat de cin�'.3���ra.:1�tî� �1a� cs

o
li.
mr:�re�:� Publicim ad a doua BCrisoare din seria 

d:Sn�:ete�����i�!u�w:t 8a 
_
1aca O carte ce nu trebuie, par�on d_e e.xpresie. <leftere ::t 11��:r��'î�t�!����u\ 

Credem c.,, �ntru a RCrie �1� a.�eme- Relevăm numai 1mp�e-Jurarea cA J?om daei ': glseşt6 vre-un Toma necrod'iJ-
nea ma oua\, amicul nostr� p�hllc �omnu Pala du propovA�ueşta 1 del eu�vers1ve: dosul printre cititori, n'are decit si pofNea lan..:u Brlitescu 1ira 10d1cat1 J11r nu răscularea femeilor (a bA�baţ1lor ar ll teascl la redaciie unde-I vow pune; la 
�r:,mş�
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i��bo::r::� li�:�:ura:/r:�� caGnf;:: �i:u u�:�: :p::a:�r�-noi UD 
dispozitie originalele: 

Ministerul i□slrucţiuniî a fost ingrllt asemenea mAreţ spect:.acol: damele pu- D�nrnlJ, 

Clin!� l:e�
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�OOl de anr de ,·inţii publică �:�iu-sr în .g�evA şi Dom }'�Iadu tn 

ed�!�if�
0
n��-1 B�r:

0
:\.e��n'!i��:� 

(J>P,trecutll.adic1i in locn\url p11blite), după 
tea or ţmmct cu fal!I. ln virf�I bl- tosanţel celel fl!.ra b.rieră, oe şia permia a

trei �ecl de &.ol do 0X!)1lriente asidue, si'i ţulul steagu_\ roşu al democraţiei pe vtl face să participaţi la totceiace simte 
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Asta. o nedrept, o re\"oltlltor. c S'ati găsit prezidenţl de tribunei carl urmll.toare f�eso: . . . 
Are rezon �e� Ia�eu să se punii.. în rrezind că inţelog logea ui'I zis c!I, poate Am necesitate de am1c1ea unei dame 

fruntţa mesor1aşilor ş1 s1i lupte tu potrwa să du.A şi ,:u solilu.ţl pe fomee tn case. a,I cărt1:Y. aspect să mă p6tll. consola tn 
ReacţrnneL hărbatuluf. Iată moralitate!, t1mpur1 imJl:<)rtune. . . . 

De sigur asta e infamie! ca��l 
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: :Su, f�meea _n� vrea st!. fle dusa. cu del'ărata. sinceritate şi devotament înţe

soldaţl ,a dom1ţ1!ul dumnealuT,-cu O· leso ln modul cel mal sublim. 
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--- ticol, ea începe cu represaliile fnainto 1111w e1r1i,11M 

In numirul nostru preceden� l'am ��;ra
dt
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�rtcoÎu� p
. ""'�=----lăsat pe Dom P�lt•du taman cm d !şi ca Yecinu1 slî.ti, ast-fel el adesea ori se 

lu� dampf la tribuna Ateneului com- !ntlmplă cii aceste represa.li( 80 aplică pe PlCTURA ROMtN Ă 
băh� d despre cRolul remeel ln demo- capul bărbaţilor carî nu le mentă. 
craţie,. . . Aici Dom Pala du s'a întrecut cu mas• Ş<:ena 80 petrece ln atelierul nnulpictor 

Sri. contmuăm . re?ens1unea noastră. caralicul, fi•i-ar articolul de ri::1 ! romtn, calic lipit plmintulur. Să nu vă_ lnc�1pu1(I cum•va că Dom Mărturisim că n� ne aşteptam d� Un burtll. verde, care 1şt dl aere de Pala dn_ eutitme cA rolul fem€el în �e · loc de la un apropietar, fost fl.nanţ ş1 ct1noscltor eu opreşte ioainteâ unul ta�ocraţ1e e d�-a pune_ 0:1urăturl la p1v- bărbat cilibit'l cu cizajdiumond, sa. ee bloi1 i tot'reabl . 
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���� ex�ri�e � la cKikirezu•. - �ate.-1 din . şcoala Flamandă, nu-l'. 

beltea de gutui, etc. . In
u

���-ărul viitor ne vom rl!.fui, con- aşa? O, Dom_ Pala du are adevărate i dei tinuînl recenzia asupra Conferinţel de - Da, şcoala Hi'l.mtnda,-rl11punse ar-
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la Atenelî. tistul distrat ,i o
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Dom fialadu combate grozav pe Primul 

,�J · '. 

consul care a spus ca.. N"IGER ŞI TELEOR 
« .•. magistratul care inr\eplineşte oficiul 

;�!�!\ cţ;�da 

s
�afo�e;��

e
Mj�!re /J�rb

e
!� Pe ziua d e 1 Aprilie s'a f li. cut şi'la 

Mul, s."\ o Intoneze Oine, şi da.că se poate :�n%�����::rtrucţie o mişc&re prin-

= �:-�
m

��:J 
1
{��:�c� cii��

m i::;ţ���[Ă ti N A Ceea ce e demn de relevat pentru lu-
acoast.ă sentinţb mea literarll.ecA Teleor a rli.mastot sub-

Dom Pala du se revolt.A ln potriva X. e de meserie cerşetor. ş�r de biuroll., pe cînd Niger a fost ri-
ptl.rere1 primu\ul consul.Aur.l d umneat:.a, Iutr'o zi bancherul Y. plictisit de do- d1cat la rangul de şef. . 
dom'le,costumimpozantl Sa.sa.'mbrace sole yizite pe carii le tÎ.oea X ,1 tra- Ca 811. razbune pe taţa. (aşal răs• 
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şr-� tează cu modica surul de 5 p�r�l_e. . :�: :ur
e
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e
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r
ls:te�
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In ceea ce priveşte ascult.a.rea dato- Totuşr, la plecare X. repetl( ob1şnmlA sarea.st.ic a faptui� două epig�me: 
torita. barbatuluJ, conrerentiarul e cu lur urare: , . una către _Teleor ş� alta către Niger. 
adevărat revoluţionar.latăcezice dum- - Dumneaeii sil vi a1ute ca toţl ho- Cea ded1cată '.('aţ1 eun!'l ast;.fel: 
neaiul: gaţiîşi milostfrih:itrăiaacli.o sutl de ·t1.nJ. _ Clnd avantd ori-a ,ofriJt 
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�l a".'erea, dispune de dln'>II:
\ 

afarli de -.Bine, nenişorule, pentru cinel pa- Iar ŢoJa e 1pm1utl 1 

���1\�(p�i�tie:
1�} ��

e 
:te�� rr:�� r3Je 1l u�ezI sli trăiască o sutl de anJ_? Jar epigrama dedicata. lul Niger g\A-

D•r dacA'i-o pl!i�a sJI. focă ce nu tre- . -_Te. �şell.� l-a1? urat ca toţl .Ogat1l sueşte aşa: ��;�t!�ţ't trobuia ali doi. ascultare ş; 
���

st
�t

1
r\��r�

:��
s:�

o
tr:

�:
scll

rl: :�1� _ MJ mir c4.f Nigtr favorit. 
Nu ascultare, donmnelor, resculare tn do anî, poţt să-ţI tnchip11eştJ cit o s!l-I vie � ��!.f.'1 v:�

e

lan•:,:n:!�;'
t 

�dese aoo
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;�m Paladu. ne-a cam feştelit parte� ..

...

. --- El s'a fnrfrtit p, l/ngd mm I 
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A':'ll sunt li unPleînim1 de fernoe. Dulci, 
calde, u.pare, nutrith·e. Clnd le sorbî, 

La o t:roitorie rle curlml tl<!schisi\ in par"d al vrea 11a nu !ie m11l sfirş::mi;:i. 
strada Smlrdan, din Bucun•1t1, se poale alhuşul... 
citi urmi'HoaNle pe firmă: U,tr i&. uite-te aeu,,i Io. situl. fa oul 
şi �if,

ri
c�

e
::e;:I�t!;,��-

n
��zft�•�!loţf t'\ljj, eare stă t�nto;- şi, 1·�şu tn \·lr_rul cu-

Aea eu vre-o 4--f, ]eî'nu-aş comanda şuletulul tic [aşte. h l!n/Hde ro�u ce-î,
,i eil. un copil. ti �t.r:iluceşto tlo frecîltur!i CR solzii de 

--------
şarpcla1rnne'lpe farfurillşitncearca-te 
1,1-1 tal căpăcelul. .\.•;n-î <'11 nu merge? 

OUELE DE p AŞTE J.. A��:!i �.:j; ·��;1�,::11:/�;�J-de sorbit -
nicî vorb.'î nu-l) vrel nu 1•reî trebue să 

Pe clnd eUmii trudesc eu �utorea unuî iel cuţitul şi si-'I cr11pl fl:lr:, milii.&.or�s 
,subiect� de Paşte, stlipîon mea de Cas.ll şi inchegat te sfidează nlbniul. Doar 
so trudeşte cu înro,ttul. oulilor !. .. 011 la gi.lOC!un.$ul, p,"\t'eli-p1u'di ar ce<l,1 mal 
mas1 mea tocmd la ea  t�ii uit, cum a� bucuros. Tr tuteştr pipor, trlnteştl sare, 
lege 0\1 după oi1, ii spală, tl şterge ŞI iţi inoor<lez"f puterile ş.i-'l atacl cu cu
a.pol, 11\b ca h•pte!e, alb ca crinul primii.- ragiii. ln tino ]'11\ mfncat fiert! Cel nrnlt 

POEZIA LA ŢARĂ 

vereY, li rostogole}tO tn crntita cu rOiOaţă aY riscat o indiţe.�tie... VI• lde•I I V•r• la ţari, 
caro clocoteşte P" foc ca singelo unul Ar li un net du eroism Sii maî încerci lsvorul ca ... pllnge 'ncet 
revoluţionar in preziua asaltulut. Din unul-in tot razul WCmlll a doua zi şi fi noptll• cu luna clară I 
eind ln clnd ea s'11.p!eaeii, pri\'eşte pe fie- cu lntloite prec:rntiunf. Vi• de ,_, I 
e11re ln pute, intoorce, enminoazii, ti .\şa sunt şi unele iniml tl<'femee. Red, 
dupl o mi.tură chibzuire scoate cu lin- ttirl Yinete ! De Io-a.( er.1pat in două fără ■i culc tn l•rbi. Pa hlrUe 
gura cite unul r..t1re «,i'a flfcut,, :,i ii ln)Îrii rnili':, al reu1it. U.,r p,•ntrn asta trcbue Curg """e d'aur din plal111a:a:, 
po mali!i lîngii (.'ele-!'alte. Ce şir frumo� să fii1 şi tnalt şi ti •ălo.;. �id-ta, madam Dar -111ai - rMrala eimfonle 
de ouă roşi{! ... Şi st.1ptna mea de ca!m, Dumitrescu, mm �tii �1 e(1 su11t mhl 1nult R11"mi di riga:a:. 
impasibili şi rece, îşi cautil. de lroab.1, li illos de ctt tn:ilt. 
bagli şi seo11!.e oull!c, absorbitl1 rum o, D.,r, la adi •lî, 1rn z,'li1 I cu lnern mare Voeec ei'nclnt toi Unlvera11l 
do trei zile. în speculHt.iunilc Oi cu!i- or ti s.'I fi!}rM ufurisit.elo 11\ea do onit iha"î Dar clte•11n atrlgit rococo 
naro ! pntin şi sii Ja�l odut!l ucul şi peotru D'od•t• 'ml tntrerupe ••raul 

Frumoase suut onlUe 1111 o \·orba, lin mine mai alb şi mal moale!? O-ta ce C'un' propoel 
par'că tot mal frnmoaslt o sliiplna mea nr pierde'.' 
de caM. fo dogoarea loculul ollrajil 'i 
s'ai1 rumenit şi ochii el negri ,ticlesc 
ca la l'Overi\il.. Par'că n'am vii,:ut'o nici 
o dati aşa de bine ... Ef, dar (.'8 folos! 
Stlptna 111ea de C11sl.i \·lidu,ii. am gasit'o 
şi mi scpareciî os'oli.s tot„i'ld111·1ldar ... 

I[ 

c Frumoaei, dalce caetelani I 
Zic eG, Deeclnde din hamac 
o: fi apune-mi I dragoatea e 111ani 't • 

-■ac-mac. 

�����
1

::
11

{[11:�1::1u;�
r

u�:
1

;111
d
:a�/;[�i!��� OCHf C UD'\ Ţl : ;: ::;:_�;;:;�

c

: ".,�:::� 
ll dit Ti7.ită după vizită, şi poate cite lu- . . � Ta etti lameu Id••"•••� 
erurl pe cari nu le ştii1. . D. �em. Moldovea:nu y�Ulic� m P.1. _ Ham-ham, 

Frumoasl o fi ea, dur inima ol roee, 17i

�
f falllra

;�u� ��it. 
!mea. din care 

o rece, e re.:e---<:e să zit;:' ea un sloi1i, ex ragem ,' • 8· 
ca o .!esped� ,runerarlf, e rece şi Ulre oo � ţtr: 0

a1
�.i�re

t
tfa P���:. un ou roşu•· . J.>e ce '1111 plllcea era o taină 

Droe, co comparaţie! .A, unde e„tr ma- Şi ,·eciuic tainll rlimfnea. 
dam Dumitrescu s!I. auzl?! •&ştî f ru- · · • · • • • • , • • • • • 
moasă dar inima ţi-o rece, ţi-o rece şi �tu�:���-\r

c
�tt�:1 �

11
�:��t eale, laro ca un oti roşu!:> o, ,10\etolo petalo 

EI bine, da, e porfe,.;t adorlirat ! Vo:.:l M1-au spus do ee Jo-am intlrăg1t 

ln lat• ta ca 'n aacrul Templu 
c Evlavloa1 cucernic etaG, 
� Ca pe•o lcoani ta conhmplu .. , • 

-lliaG•mi•O· 

� D vino 91 mi atrlnge 'n brati 
� Sao deci nu pumnalu 'mi 111lr 
, ln plapt 91 c11rm a mea 111lati, .. 

-Clrt't'•clrr, d-ta,, nu�d•m D�mitr�s,�11, oul �c
1
ola pe Cu alte cuviute 'poetul declară că caro I tir n nnn5 .ş1 I frec1 ,1 I froer iubita Jul are ochT vio\eţl. ________ ___ _ do marna foculul? F, 11lb, e curat cu... Minunea asta e bună do trimis la 

un suflet de rilugiritiL Ca s!l 'I sorb! expoziţia din Paris. Statele-Unite şi Turcia 
nu aI nenic de cit s.l 'I rîocneştr cu cu- Un nemuritor bard, al d.ruJ nume 
titul de jur lmprejur şi s !l -l ridi ·r clpl- posteritatea ii trece sub tăcere, a zi!l Telegr,unele Ageoţiel Romînc anun1iii 
celui. Albuşul Iul tremurli, ,.-ibrcazll,s!ră- cînd-va: că intre Statelo-Uaite şi Turcia s'a is-
luceşte. Apropie-tI bum şi soarhe. Ce Do"i orhl ,uu iubit în a mea 1·îată: <.at un gra1· eontlirt. 
deliciil ! El sa desprinde, lţ"{ alunoclt l.:nul chior şi-situl i·u nlheaţă. E vorlJa 1)3. să se trimeată innapo1 pM-
printre Lnze, III gldîlltlimliafi gura ln- Dar nimeni înc!i. pînl!. acum nu cin• şaponrtele eonsulu\ul turc dinNew-York. 
treagi'\1 nici nu simţl ci'l. l'aI tnghiţit �i taso ochii de culoarea cerneleI violete! Cu nite cuvinte un fel de: hal şerspir ! 
ol e tn storuac1 teclisp:1110 Jite nutroşte ! -------- ------- -
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STANISLAS CIHOSKY 

r 
ÎIIEODOR MARDVICI Dr. I. MENDONIDI 

Avocat -10, Strada Sfinţr, 10-
B1<lev PaâieNo , DEM.J.Ş'fEFA!iESOU DhNTIST MIH. G. V ALERIANU 

Lwc-nţrn.t III drept Doctor in drept, Avocat 
A:vocat Strada Ş11rbe; Vodd No JO 

PiatJ!I Str Prtjtc/11rtl Bu,r,rtscl Str Brtzoiam,, 14 

I 

AL. IONESCU 
Frizer Coif cu strada F"nfântf, Castle Uobricum11, 11li!/11rl dt .-
-

811/evard,lf Elisahtla, {,'n /afa f,alaf1d11f Eforitl) 

I Pentcu m,E��re�P!.:�},;:\ţ!?,fti��IEI No. 07 

I 
FARMACIA LA <BISEIUCA ALBA, a D-lui Dr. A. URBEANU 

ROMULUR BOLIN�'INEANUI GRIGORE RADULESCU 

AVOCA'l' 
AVOCA'r AL HANCEJ POPORULUI 

Plotjll. ConrultaJil dt la 4 - 6 p. m. 70, Şiirbd-Vodtf, 70. 

I Pelin şi vin I I Bere specială blondă şi neagră I I 

!l BERARIA COOPERATIVA li PIA\A 'l'EATRULUl lN FOSTA COFETĂllrn }�IALKOWSKY 

I Şuncă de �inaia şi Praga I I Sandviciurl, unt, brtnzeturi l 

Vreţl sfi mincaţl bine şi cu pu\inl ban!? P. T. 
Am onoare a ,,� informa, că ln urma unei practice lnddun-

���TA�R��rnl Mlîl�A G�@G���� 
gate; a�lnd peste 100 ooo vaccinări şi revaccinări ln rapitala 
Moldovel, m'am �tabilit aici, ln Cl\litate de Director al imtifttfu1u1 
vaccinal al stafuluf, �i prepar 

Vaccinul animal necesar ţărei întregi 

este singurul care oferă aceste avantnje. 
sunt declin stare.a vaccina şi revaccina cu limfaanima:ă pre-
parată zilnic, apliclnd caps1<lt Uţuloidt cari ap:!lrll pu1tulele vac-
cina le de ori-ce infectiunl, ca: !Ensipd, Flegmo11. inflanrafi,ml etc, 

Clienţii regulaţi a(! seara intrarea gra-
Vaccinez şi direct de la viţel la bra\ cu toate regulele scp-

tice. Fie-care copil are o dosll dcoubită de vaccin, şi o lantetă 

tuită la representaţiile excelentei trupe 
specia!l,pentru a nu se transmitt, vre-o infectle, 

Apel!nd la lnnederea D-v. vt, rog să bitie-voiţr a face us de 

de varctJ tl 
serviciile ce vt, ofer, asigurtndu•vt că nţl aprecia meritele 
uoul specialis1, autorisat şi de lnalta Direcţiune a Serviciului 
Sanitar superior. 

Adresa: '. trada (âmplneanu, lângă Teatru Cu stimă, PIERRE SOLOMON 
Dlnct, IUL Voootno1e1o li 8tltahtf, Alt„ KMLdr olk'2:ru 4- H11,11'o 

LA MAGAZINUL I COFET ARIA TANASESCU FARMACIA 

«LA J3ISERIOA ALBA" GRANCEA si STANESCU Vis-1\-vis de palatul Băilor Eforiei 
.Dr·. A. URBEANU CALEA YICTORrnI -

-BUCURE.<;CI- AU sosit pentru Sfintele sărbători 
OUE �E PAŞTE 

07
> 

Calea Victorioi, 97 
•Co\onifllO şi delicateso do cea mal bună 

calitflte. 
(asele DobrictanM (Ci:mtm1a Rolit} I IClflB ţii SY'BIDII „roa8pde UIT 8UBPBIZE 
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CATASTROFA DE LA STAN ŢARANU 

Dom PaJadu tn Hortnciob 
l,!J !Vr'(� 

I NIT� Nr, I \.Q_ / 
LEI 215 

TipolP'f,!t HE!.IADE, Strnda Cllm;n\11 No, 8, 
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