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Sub direcţiunea unui comitet 
.t•.'111.'t'IIIITJIArU • 

S'L'�ADA CLF.J\-IEN'!'llll, :ci 

Gardistul: Uite cum se svîrcolesc ... La sigur ca sînt apucaţi Ja dud-se pe pustii. 
Doctorul: Cheamă repede o ambulanţă sanitară. 
Un copil: Nu vcde\l domnilor că oameni ăştia rid? E o familie care a ..:itit manifestul Iul Don Paladu ! 
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1-DILA 

Era fetiţi la marşandă, 
El o curta cu frenesie 
De multe ort ll promi�se, 
C1 o va lua 'n cJ.s.3.toric. 

Cadouri ::scumpe li da dtnsul, 
Ea 11 iubea la nebunie, 
Se JnttlncaCI la şoşea seara, 
S'aO la orr care berărie. 

MOŞ TEACĂ 
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LUI IEA IUCU un farmec deosebit in splendoarea J:l.ri- d�d apu_ne cll., epoletul era �e
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Toţi ro,n1nll, firi. t•oA 
•• tr■g dlft vltA po,n■nA1 

De ce tu, ....-.0. dr■gl.1 Tragi • •ll'•••rlo■nA t 
c ........... ,.,, plimbarea, plimbar�a paralel�, p�ralele reglom?ntelo militaro, Io doosebl ale 

criza, si Dom' Mitică se opn aci. Ce o canlor10J. 
ft crizâ se gindi el şi de unde vine? -------

DOM.' M.ITICĂ Cind am intrat la dinsul, tocmai gă-
si.se soluţia crizel şi-şl c!l.uta fo�mula. Scrisoare din sat - . Mi-a tras scaunul linga. el şi m1-a ex-

Dom' MiticA e arhivar la percepţ1�. plicat cu toatA gravitat.ea. 
Prim!i.-vara, rnsă, cumulează : e arht ·  - Criza dom'le ştiO. ce e? Cnza e 
var 8i cugeU!.tor. sărăcie si a!l.răcia provine din lipsi:!.. 

DiÎl odăiţa Iul din Dealu) Spire� vezi Grill nu; porumb nu, fin nu, slujbti. nu .. : 
tî !. .• departe peste copenşur� �1 tur• Criz i dom'le e lipsi\ de parale ş1 
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să privească din aşa tn!.lţnne peste Aşa-I orI nu -I aşa? La AI bl\trinl de 
micile mizerii omeneştf. De-acolo nu'! ce nu mal era criză dom'le? 
vede nimenJ, iar el vede tot, afara de _ Cum nu era Mitică·? 
percepţie care vine tocmal sub deal, - Lasl\•mă dom'le, al\ isprăvesc. 
veai•ar numele! Nu era criză era numal lipsi!.!... Şi 

Dom' Mitică citeşte puţin dar scrie �tiI de ce nu era? Sti.-ţI spu1 eu daca. 
mult. Scrie mal mult de cit toţl de la nu ftil. 
percepţie. El are registrele, el ar� do• Mitică se sculă în picioare, işl des• 
sarele, el are libretele de e�0?0�I, el chei!!. haina din nasturul de jos pe 
are certificatele, el are crec1p1Btunle>, care'! încheie mal cu seamă Dumineca 
el ar toate, domnule, afarlt. de leafa.! �i continui!. cu îndoită gravitate. De opt luni de cind practică pe ar• · - Criza dom'le e boala secolului. .hivarul a umplut de trei orl dulapul Noi ne-am fl\.cut'o cu mina noa.str� cu giamurI din spatele Iul, cu htrti1 La M ba.tr1nl de ce nu mal era cri1A 
şi dosare scrise numai de mtna Iul, a dom'le ?  
scris statul d e  8 ort unul dupli. altul. D e  c e  nu s li  vAita nimeni d e  buzu• şi putea sli. moara. de foame P� urma nare goale? O să riZI d-ta dar aşa e: 
budgetuluI dacă nu evapora dm cţn� Aveafi buzunarele pline fiind•cll. a• în cind cite un timbru de P� pet1ţ1I vean bu-zu-na-re pu-ţi•ne, nu ca noi. 
L'lutile, san introducea ctte o mică taxa. Ia poftim şi priveşte: unul, doul\, trei 
la certificate «pentru cbeltuell de ad• cu !!.sta pentru periuţă, patru! şi douli. ministraţie>,.. pe din înăuntru, sase ! N'a fost zi ca Dom' Miticii. să nu La vestă unul,· două, cu A.I de d'a• reflecteze asu�ra aces�eI stl:l.rl de. lu• supra inimei trei, şi cu şase nouă ! cnuJ. Dar cunos ! tn mel un anotimp Două la pantaloni şi cu ăsta de la reflectiile Iul nu era.O. mai se�rbede ca spato.trei şicu nouă/ac doud-sprs :rece! iarna, Din contrll.1 prin Martie ele se O duzină. intreagl!. de buzunare goale I rnvioraO., se coboraO. din ce tn ce şi Cu ce le umpli dom'le, cu ce le umpli?? se indeaafi sub ţea.sţa lut. tot-d'a-una Şi după această groaznicl:I. tntrebare, scliYisit.ă, ptnl!. ce pr�n Ma!11 luai1 pr�- Mitică amuţi brusc, etînd in faţa mea porţi( tngrijitoare. Pnn Ma1i\ Do�• M_,. cu amîndou!I. miinile ridicate şi cu nu tiel\ cugeta! Lucr?I are o expltcayie mal puţin de douli.-spre-zece buzunare toarto simpli!.: odaia l_ut se nem_ense întoarse pe dos. Pe scîndurl nu picade-aeupra unei brutânt, aşa el!. iarna serl\ nici cinel parale!... nu ..:heltuia nicl un ban pe lemne. Cum s .. ,,.,,,,. 
intra în casl\ tşI desc!l.lţa ghetele ude ___ _  ___, _____ _ 
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UN BAL DE LA TIRGU-OCNA 

Dar cum dl tn primli.-vară, Dom' Mi· 
tică se aeoall!. de dimineaţă, dă drumul Ziarul cDrept..atea• face o ioteresantl la fereşti, se lungeşte pe do?!!. scaune dare de seamă asupra unul bal care. a 
şi cuget!!. pini!. lncep 8A. stnge zarza• avut loc în sala Otelnlul lwgal d 10 
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� o domnişoară spune ci ora 

t1atocă.·1 de vreme o ia spre canea- prea dr!i.guţl «toalerata tn alb> 
'larie. Cîte-odatA g!l.;eşte acolo cite-un Toa\erat.11.? � �ta este ��toalerabil ! 
nevoiaş care aşteap� de_cu noapte pe gr:��fn!eoor:d��:

ul
n:��\1��i�i'o :lt�

?
mnu Perceptor. M1tic!I. mtrli. ln vorbă tredansul şi-

y
ent:m "coasta�ro di•

ŞI �--��:.e�! 
s
:m

f
��!t· la dineul. Era �g!f

er�Wgra alor să·l avanseze fără 
Sf. Gheorghe. Dom' MiticA. sta cu COa· D'aia n'are d. Ursu coadă la frac, 
tele pe geam şi cu privirea. dual!. peste 3) 1n fine, cea mal nostimă nostimadă 
pauorama Bucureştiulul care Căpăta din darE:a de seamă a ,Drept!i.ţeb e atunci 

Epistola să te găsească 
In momente fericite; 
Iar de casa părintea'scă 
Să n'al grije Panaite. 
Sîntem bine şi-'n hambar 

Fără habar, \ 
Am grămădit 
Griu, secar' 
Şi porumbul 
Greu ca plumbul 
'L-am prăşit 

Doar cu fetele din sat 
Bune ştil de sărutat. 
Află taica 'ţr-a trimes 
Un pol s'aI de cheltuială. 
O zi 'ntreagă 'i -am dat ghes: 

DăI suceală, 
lnvîrteală,, 
Taică 'n sus, 
Şi taică 'n jos 
Pin' ce polu 
Biet 'l-a scos ... 

Dar bag' seamă neiculiţă 
Nu da banI pentru guriţă, 
Fă şi tu ca nol din sat 
Să trăeştl doar din furat. 
Şi-apropos al casi toţl: 

Copilaşii, 
Drlgllaşil, 
Surioara 
Bălăioara, 
Mămuliţa 
Drăguliţa, 

Sînt rnersim �i te doresc 
Şi mă roagl-aşa să'ţl spun 
Să nu faci care cum-va 
Să ne uiţi de «Moş Crkiun» ... 

Porcu 'l gras 
Nu 'l-am tăiat; 
Scroafa iarăşi 
Ne-a fătat 
Cinci purcel 
Mititel ... 

Fug prin casă nebuneşte 
Să'I astimperl zăfi nu pop ... 
Alivoir, şi-acum primeşte 
Complimente de la ... toţl !... 

Al l�O frate 
Jtlifrl„ 
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Cum a ln1riiil ministerul da r!sboiu de soarta Ne-am topit, domnule! 
famlllailu!donc!pitanl!tucu 

Desen de H. lsvoranu 

....... ! 

Pinl acum, cind spuneai cuiva: 
- Bine omule, eşti cu dare de mină, 

de ce mlnlncl aşa de prost? l� 
Omul Îfl răspundea: 
- Lad nenişorule el stomacu n'are 

oglindi. Mlncarea pe care o vîrl intr'însul 
n'o vede lumea, pe cind dad portl o 
haină mal prosticid nu11 mal dă nimeni 
bună•ziua .... � ., .. Acum, ne-am topit, domnule J Afu
risifil ăia de nem1I a\J. găsit mijlocul .d 
se uite 'n stomacu creştinilor, filră .d'I 
spintece, şi d vadă tot ce-a cdpat
de la tuid pînl la telemea şi cafeluJă. 

1n cronica medicală.a unul ziar cotidian 
citim d Marey, Bianchi şi Ch. Comte 
din Paris, prin ajutord proeqiuneI fo. 
neudoscopice a organelor, aU reuşit .d 
vadă tot ce se petrece în stomac. 

fol���
entia nemtilor ne poate fi de mare _ Porunciţi s'trăiţl don Minister! 

Pareczamplu: = b
a
a
s
��L�:;µI :t:�:i:::.însurat? 

La Capşa găs�ştl un june filfison cu _ Co
p

il al? 
c��area 1� sp�te Şl cu d�ngă la. pantaloni, _ Da s'trl'.liţI don Minister: un bAiat 

���je_
L lndependana Şl scobmdu se !n de _2

2 
B��� 

ş
�t�ici°e

fs
o
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e 18. 
De şi te cunoaşte foarte bine - d ' ' · 

doară suntetl copişti la aceiaşl percep1ie 
- filfisonul se face d nu te vede şi nu'tl 
răspunde la salut. 

LA RUSCIUK 

te �vtr:i r 
zici d-ta. Stal pîrlitule d Claymoor voia toc�aI să plece 

Num;I decit îl tragT O proeqie pho- In ţar� cea bogată n bra_gă rece. 
neudoscopicl şi pe urmă te 'n6gl în faja D�r, cmd află că la Ruscmk 
6\fisonulul şi'! fad moral:1 Io public: N1d ofiţerl nu vor să tragă, 

- Bine măi janghinosule, ce fad pe A zis: - <De ce să mal mă duc?», 
ticl!osu şi te s,obeştl în măsele ca să ('oeo 
creadă lumea c.'al mîncat la Capşa unde - ---- - -
neam de neamu UU n'a fost nici m¼car 
1al ? Ce. nu ştiU cU ce al în burtă acuma? Duelul Iorga--Lecca 

O salată dăJirl,u11şni1elnatur şi un _ 
= ��: AllO 1 ��f:i0:tuli�a

d
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• D. 07tav G. Lecca a public�t acum 
. nen\J. s:1 te bată de papugiii.' cit-va timp un volum, natural, u1 octavo 

cin;.I r 
Slnt căpitan 1'âtucu; dar acolo ... Şi, gn!ie proecJiunel ph�r.eudosco- spre a se deosebi de fratele �-sale 

� pice a organelor, eştl rizbunat. poetul_ caro nu ,poat e  s coate d� cit V?• 
Dar aceeaşi ioven1ie poate sl fie adesea lume m.:. �ra ambo,-: � pubhcat zic 

fatali şi pentru dumneata. O carte mt1tulal!L Fumilule Boert§tf. 
Vil, d'o pildă, tlrziii la serviciu. Cum In a cest op tmArul aut.or vrea să. 

te vede, şefo te şi ia 'n primire : dovedească cu ori ce preţ că în ţara_ 
- Bravos dom'!e Popescule, iar al romlneascA 11lnt. boe�l berechet, mal 

stat la consuma\ie ! mulţi boerl de c�t chiar in _Tran svaal, 
- Pe onoarea mea, domnule şef, să ţara �ea mar anst.ocra_ţa. dm l�me,-

n'am parte de viito.. .  d e  v1�me c e  a colo moJ1cl n u  există. de 
- la !:.s·o 'neurcată dom'le. uite ce loc, CI nu mai boerI. 

spune phoneudoscopu! :' al intr�dus în J?e sigur, intefl:ţÎ": d•!ul Lecca e ste 
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�n cl1il şi un păhlruţ de pelin !Fa��
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Po(ti� de mal replică ceva la argu- beze c� Godefroy de Bou\llo°: are �i'n 

mentol şefului. Romîma nep��I de cuscrii vitregi cu 
-4 ... Pe noi dad. ne bucuri ceva inven- nevaMta l�I d mtlT. 

---- tia şoadţilor de la Paris e cd o d pu· lMulţum1
,
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tem IÎne in curent în mod precis pe ci- or ce ro1:1 n are rep u . . · 
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iar lui nenea Iancu Brătescu n'o să-l maÎ de sus la noi: . . . 

- ::Ministerul de războit!.. �:\:l�:/ă jure :.legătorilor el s'a lăsat liI �o�t
�-1 t-:e�1;ţ[• 
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- 'N datA s'trăiţl, don Minister! ao,•co,,,, .• ,,�,.. Acum strmge mucuri de ţigare ş:1 a.s-
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autor al Ft1miliilor Boere11I, d. Iorga 
\ii•a pus In gind să i-l mll.ntnce fripV,
şi vi! 'nchipuiţI ce critică maI poate 
face un om dupll. ce a mtncat laurl ! 

Injurăturile pMimaşe ce d. Iorga 
adreseaza. d-lui Lecca nu merită, deci, 
onoarea de a fl relevate. 

Ne vom ocupa numat de o observaţie 
ceva mal serioasa. pe care-o prezintă 
smochiniRtul dascăl de la facultatea de 
litere. 

lat.A de ce-1 vorba: 
ln opul d-sale, d. Octav George 

Lecca a binevoit 81 recunoască de 
rubedeni':I a d sale pe patricianul Pu
blius Porcius Lecca din Roma antica. 

EI bine, Io pasiunea-I oarbl1, critt• 
cast,rul Iorga contest!!. rll.posatulul Pu
b\ius Porcius Lecca onoarea uneI a
fl\iaţiunl cu autorul volumuluI Ft1mi
liile boertftl ! 

Din fericire, - vorba moraruhtl de 
la Sa.ns Souci - mal sint judecăt.orl 
la Moş Teac4. In dou!i. cuvinte pu 

- In 24 de ore de la primirea aces• te!D .  să. sdrobim balivernele veninosului 
�

I

:��� al sA ţl porneşti nevasta la cn��; pe onoare !;li pe conştiinţă, d. 
··· _ _ _ ____ Octav George Lecca este descendent 

al Iul Publius Porcius Lecca. 
vîrlli. flirimiturI de pline peştilor din D sa este Publius, pentru c!U pu-
lacul CişmigiuluT, este adevti.rat; dar blicist; e un Porc!us, fi.iod cti. a scris 
acum zece miI de anI strli.rttOl;!ui d-lui F�miliile botn§ff; este un Lecca pen 
!grec era comandantul vaporului care tru cli poseda. Tn sicritatea d-sale acel 
a salvat viaţa Iul Noe pe muntele caracteristic KK. 

Ararat, acum c:ncI mif de ani alt strll.• Mal mult de cit atlt: susţinem, -
moş gldila tn tălpi innainte de culcare fhră să ne sinchisim de ce va zice d. 
pe Giumbu.şluc-Bey al 31.Jea şi 1(1, un Iorga, - susţinem c!I. d. Octav George 
alt atrii.bun al Iul !grec juca la rişcll. Lecca nu este numa! un Publius şi un 
cu precupeţul oltean de la care ttrguia Porcîu•, - ci chiar un Mucîus, de 
zarzavat Ky•Li-Pyr lmpăratul Chioel, oara.ce �litatea d-sale de ttnăr nu 
şi aşa mal departe... poata fi. contestatli. orl-clt e'ar trudi 

Acea.at:A superioară calitate a operei biliosul recense,lt de la L' lndtipttulcmce. 
d-luI Octav George Lecca e negreşit 
covirşitoare, ea face să se uite ca. to 

. băiatul la Muzău ... 

volum exî!!tA la date oare-care 'ucur- Ast fel st!I. chestiunea. Restul îl cu
ca.tur!\, ca argumentele autorulu! stnt noaşteţI: d. Octav George Lecca a pro
trase de păr, ca. a1iiltl e aşa şi•aşa, şi vocat la duel pe d. Iorga !!i acesta a 
alte neglijabile cusururi. avut laşitatea sa declare ca. preferll. 

Io ceea ce ne priveşte pe, nol, am tereoul istoric celuia de la Băneasa. •--�----
aplaudat de la început cu amtodoull. I a fost fricli. ridiculului !!gîrte htrtie! . , . m1inlle debutul ştiinţiftco literar al d·luJ I-a fost teama că pistolul saft sabia -... iar nepoata s o  tnmeţl la mine 
Oct.av George Lecca. d•lul Octav George Lecca fi va proba d�aeară. A� Inţ_eles? N'auzI? Ce-al asur-

Dat.oria de criticl imparţiali a fost ptnA Ja evidenţii ca. Fllnii ith b-Oertfli z1t? TA.mtia ŞI, tel�lonul mo�fti!.. 
mal puternica. de cit amorul nostru oot.e O lucrare de mult.A. erudiţie şi de - lDţelea a trăiţi, don MmLSter ! 
proprifi care cerea r!l.zbunare, ftind•c!\- colosal talent. 
eA se noteze- d. Lecca a fost nedrept D'aia nu e'a blltut. 

â�ea��\t��!�? a:t�!t��;
c

d
8
e Wef�f:i�ea Ruşine! 

.,,, .. , ,.,,.,,. 

Am suferit tn tăcere nepă.stuireace -----�-- - -
ni s'a făcut; n'am voit Sli. tulburAm 
gloria d•luI Lecca cu reclamaţiunile şi 
doleanţele noa!!tre, legitime dar îno-

FATA ORI BĂIAT? 

po1�i\11 fo3t lnSli. mal meschini de la �f!rgiu,:i�� 1�:�
ta

!
i1

1:::Ra�
1 

d
e 

ctt noi. - 1-�I, falii. orI bliat?-

� ��;�ul
d
�rf�l!ă� L"lndlpt11datw, 

�s
JJ:��u�

upl cum ştiţi a rost: 

care a devenit de Ia o vreme un ade- - Dar d'l.ci a'ar ti lnt.trnplat sl s'a 
văra.t ior�an, costelivul profesor u�i- \:;i!f'.l d . Sordon1, oo-ar fi fost: fată orI 
�;�ţ�

1 

8
/1:i

P
i��a�

ă tra.gl\ cu maiul Iaiil o cheBtie politicii greii de rezolvat. 
Gelos de laurii cuceriţi de tinll.rul ---- -
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BĂRBAT CU GRIJE UN SFAT MEDICAL - Mîloe ? Dar dac.a vom fi siliţl mîlne sl mergem la politie pîoi'n ziul, 

�f !�ab;a,���n��bl�n��e. ����ţ�ă d��f.i�I de salate de ţlr! pc ti. c - s1 zic
i: duc cu pantalonil rnptI? 

Dup' aceea �se 'n\clcge - care zi şi garantăm cd ţlrl O să ajungeţi. - D.1., ce, ţi se face semn el mer• AU trăit trei zile bine. -------- gem şi mîine la poliţie? 
�Şf� ��u�ii�r.ci�a�n;r:�:,: Călătoria la Odesa co�a �a mile 5�g�:Cn�e;ii' nt�r ocud��ă "Ca să-l cresccm r� Ea-l rbpundc: ce al d pătimeşti. 
;:::: :

0

�:�\:
r 

n:�:::�-? ! " ½iua & doua �I As��ru t;ic:trf�
mn

po:°!i�e, dragi; La subretă ţ-a �ăsit. ingratitudinea. Singura casl care ni se - ,i\liu:rabllc !". Flanocul deschide şi noul aci, e poliţia - şi tu - "Stal, Dragă;... Nu 'ml aduc aminte unde d.mlsesem te superl el te-am introdus. � Trebui doică negreşit .... �· săptămîna trecuU. Să zicem dl am rămas Aprinde, mă, flsnocu, şi nu mal trăndni. .s„r.,,.,.,.,.,., la poliţie - nu de alta, dar ca să am - N'aprind nici mort-'ml e somn --- -.,.,..__ _ __ un punct de plecare în naratiune. de nu te văd. 
ADMIRATORE şi COMENTATORE oa���fcut;�elî��f clta!r�:��b!i�dd� = �� �;ri�dz� di�st!'f pricină ... 

Academia Rom� trirnes o tele- ffl���a
ască

b�:�J}t J°:i!r�•a;��!e ��
a
:� răs;;e�afl�

non:�:rinzl tu, viU eU să 

gra'!1iî. de felic,itare cuuo�utu!ul fi_lo-- tră, putea să vorbe.i.scfo dptămînl şi - Stal, nene! strig ell desperat. 
r omi�, C?0tele de Gub�rnahs, cu ocazm- tot nu pricecepeam ce zice. Din cauza Nu te cletina din loc că dai grămadă "N",;����,��i:c;:t�;:· in contra con- asta am plecat tîrzill _d'acolo-şi oe_căjifl. peste mine. . c�rBul�l pe care-l �!i doctul corp admi- Să_ te sbatl to_aU. ziua ca să eşl du�tr o - Atuncl

! 
apnnd;-. _, Ill��aţ��I ��ş���o:0ş1 tel(•grafulu1romîo. b1rt��;c:;e v�rb�:�t�o���:şţ�:p�ţitÎ���: Zice

S:ă apnnd, mă. intreb pe cel l alt. 
Acade:Oia Romî�ă tra tea1.!i pe d. de cu oameni cari te ocărăsc muscăleşte ; - Nu aprinde, mon şer, că rup toate Gubernatis cu titlurî cam ca astea : şi să te amărasc:l be1ivil spunh1du-1l că fisnoaccle. ,ilustre p_rofesore _uai"l'"ersitare, neînţr?- nu se vinde vin nicl la spit:irie- e ne- - Auzişi? 'I întreb cil pe al treilea. cute admiratore ŞI coment3tore al d1v1- caz şi bătae de ca.p, nu glumă. _ Auzii, fir-al al dracului. nulul Dante ... etc., e tc., et?,. Dar, voinici şi horărîtl, am călcat în Şi pe urml, cu p,u.tpon: Na¾ri!�te�� �f�!:�r��ra!ai��a «1�jr�: picio�re dificultările şi pe la miezul noptil _ - Mă, Iiga��• cine o 1mal pleca cu de uşuriaţa cu care nemuritorii noştri am aiuns la �1otel. . tme la drum, c1hne să fle . . . • lncarcă pe oameni cu titluri. •roate bune : Acolo, _se mtele_ge, _ era mtunerec. Dar nu ?1ă las. �hem sluJm�a sl ml înţelegem cprofesore>, "'comenthiore1 Unul din _noi zice · aducă lumma_re - ŞL trebue să ml dr-

�:l��roo���eD�rc���!:hr :aa:e !1i! ii� Pri!a/1��:��d��I dd�g:i' t��tî:td\�tre noi pe� PC�����; zic e6; dar de unde să cad mira.tore� ? lntclegea atunci butonul de la lumina e- itl dea ca luminare la ceasu ăsta ? Aşa pleaşcli. mal rar. Cil.el, mit rog, lcctrică. Zice : care Popescu sail Ionescu nu ar mer ita EU zic; _ De la biuroii.. �a\i!0�d���/a v��b�11 
:e 

d�l:J:ir��::,r? :-:- �e lîsnoc, dragi? �c P11 t bu l scoale pe director. �!:e�i0�ei�r��e !d!}���dr (e) al �ccĂla de la elcctricum. ·- Să'! s��al:! s genialului, al divinului, al nemuritorului - Dar lasă•! dracului mon şer, inter- - Dar ne pune la �ocotcaU o rublă 
Musset (sa.îl. al lur Dante)? vine ce l  <ie al Jouilea - unu oacheş - pentru u,n muc de lumm:i-e- _ , ___ _  __, _ __ ___ ,care 'şi nemerise iatacul, Iuptîndu•se cu - E nstarc musca!u s o fadş1p asta. 

AH, BLOND EPHEB! 

Ah, vino, blond epheb imberb, '!'a-aştept laşciv ca un Claymoor; Voi fi, în gest ca şi tn verb, Hypnotizant şi clar obscuri 
Ah vin' şi jur pe crucifix : Vel' fi 'n cenaclul meri admis, La ora 9 seara fix, Purttnd sub braţ un manuscris. 
Voii'.!. fi. magistru indulgent, Sub ochiu-ml blind şi paternei, Vei cuc.eri un monument Sculptîll.d din vorbe un rondei. 

scaunele, şi se culcase, aşa, pe întunerec. Dar, �al la urmă, �ul-o I. . , - Dacă nu'l aprindetI voi, îl aprind - Bme, dar cheltuiala o suport! smgur . 
;�· rţ�ici�efi!��i�:. d'al treilea, şi SC pune Pîorstr�spund eu, aud pc ii oacheş EU, în vrcm�a asta, rîd�am pe info�- c:1 _s�nffe!�• că nu suntem tovarăşi pc pandate, cu nisul m pernă, fimd-că nu şt!U 

t 1 -1 U.1 de ce'�! venea să cred ci el, în loc să a �1 Cin� 0 mal pleca cu tine la drum, pue mma pe buton, trcbue să. dsucca- mă, ţigane, mal îngînă cel d'al treilea scă nasul cdul oacheş. Dar mă mşelasem, cedînd somnului cu pantalonii la căpăcăcl la ,o vreme aud odată : crac I se 
tîiU şi cu acul în mină, pc cînd li oa• ru'c:;0{�:ra�:u:i!�răşul nostru se adre• cheş ii complecta, mal mult adormit: 

sează răstit către cel d•al douilea şi zice _ .. Cline să fi
e

! 
ursuz : N'am avut vreme nici să visăm la - la �prinde ftsnocu Ul!, mă, tigane, pantalonii tovadşulul de drum, căcl au-că ăsta s a dus dracului. rora, mal grăbită în 1ara muscălească, a - Ce să fac, mă ? întreabă cel oa- aprins flsoocu repede repede. 

};şti Peticii. sai.J eit1 Barzon, che! _' ��ri:d�t JrcăcÎ�,m;i s'a rupt flsnocu. cuC/�u�at• v1:ut:tăd/;1 ���ce: f1a�� :;au eştL. mai nu şti O. cum nici 611; - Da culci-te, n1ne, şi pe'ntunerec trae;ă o gură pe tema paotalooilor, dar Vei deveni un Lord Byron, că n'al să numeri mărgăritare, doar. n'a mal putut din pricina rîsulu1 pe·care Un Ţeladan, u�,:::�!!� • ., .. r.ronaA• - Aprinde, domnule, să'ml drpesc 'l provoca o scenă din vecinătate. 
- - ---- -

bernevici-că 'ml s'a6 rupt drept în.,. faţă Otelul unde mincam nol, avea o sală -- Oa ce, mîine nu po1lsă'fl cîrpeştl? comună de mîncare, şi pe dclăturI ca-
Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



MOŞ TEACĂ 

-TIPOGRAFIA „HELIADE"
Bucureşti, Strada OlemenţeI, 3 

" 

Efectuiază orl-ce fel de lucrări tipografice. Preturi eftine.-Primeite în edi
tură cărtl didactice ii de itiinţă.- Conditiunl avantagioase pentru d-nil autori. 

Pentru tezele de drept ii medicină se face mare reductie. 
\Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



STANISLAS CIHDSKY / THEODOR MAROVICI
Dr. I. MENDONIDI 

.Avocat - 10, Strada Sfinţi, 10-
Bultv Pad,e No ii 

OEl\I.J. �TEF Ai\ ESCU 
D B N 'l' 1 S '1' MlH. G. V .A.LERIANU 

Lirtnţiat in drept Dootor la. drept, Avocat 
Avocat Slrada Ş1irbty Vodd No. JO. 

Plo.şll Str. Prt/tclunr. Buo,ru(I Sir B1/wdn-t, .J 

AL. IONESCU
I Peot,., "'"'���ce�P,��.�fin�-�f!fi�.�IEI No. 97 

Frizer Coli ,u strada Fiinfciner, Cast!, Uobrfrto„11, afdlurr dt: 
- - I FARMACIA. LA •BISERICA ALBĂ, a D•lu1 Dr. A. URBEANU 

llul�ardul Elisabeta, {in /a{a f,(lfa/11/r,T Eforitf} 

I
IWMLLUS BOLl:\'l'INEA.1�U

1 
GRIGORE RADULESCU 

AVOCAT AL BANm;r jlQl'ORUl,U1 
AVOCAT 

PlotJtf. Co,m,lt•Jil de la 4- 6 p. m. f, Sir. Polifitl, f. 

I Pelin şi vin I I Berc specia Hi blond{\ şi neagră I 

ll BERARIA COOPERATIVA J�
PIAŢA TEATRULUI ÎN FOS'rA COFE'rĂRIE FIALKOWSKY li

I Şuncă de �inaia şi Praga I I Sandviciuri, unt, brînzcturi I 
-

Vre\J so, mîncati bine şi cu pu�in! bani? 

R��TA�RA�î�l MITICA GfiijRG���� 
este singurul care oierii aceste avantaje. 

Clientil regula1,1 aQ seara intrarea gra-
tuită la representatiile excelentei trupe 

. . � 

Am onoare a ,·<'! informa, cil !n urma unei practice lndelun• 
11:ate; awlnd peste 100 ooo vacdnllrl fi revaccin„rl 1n capitala 
MoldovcJ, m'am Mabilit aici, ln calicate de DirtclOf' al ifUlitut11hd 
vaccinal al staf11f.,,, ii prepar 

Vaccinul animal necesar ţăreî lntregI 
sunt declin stare.a va«ina �i revaccina tu limfa anirna:a pre-
parata zilnic, apliclnd ca;sult CtlMloidt cari apJra pustulele vac• 
cinale de orl-coin(ec\iunl, ca: Eris,

-,
:1, Ft,rmon, ifl/1Qmaji11.ntctc 

� 
Vaccinez şi direct de la viţtl a braţ cu toate replcle1ep• 

�
i
;!�i!itc;;:,:

p
:
l 

n�C.e
o ,�:!:w��:•i��'.! f;fe

v
c��e�' 'i o lanţeta C, 

Ji Apellnd la lnci-ederea D-v. vi'! roi st bhie-voiţi a face ul de 
aerviciile ce vi'! ofer, uis;urlndu-vi'! c.l veţi aprecia meritele 

de varetăti unul speda!ist, autorisat fi de tnalta Direcţiune a S.rvidulul 
Sanitar superior. 

Adresa: ftrada Cft.mptneanu, lângă Teatru 
Dlnot, 1ao1. ,._�:

t

�
n

��;,�!Z�� ;2!-�!� •• •-'"' � 
FARMACIA LA MAGAZINUL I COFETARIA TANASESCU �\ 

«LA BISERICA ALBA» GAANCfA şi STANfSCU til\ 
01·. A. URBEANU CAL.EA VIC'rORIEI 

Vis-A-vi1; de pali.tul Băii„ Eforiei (J: 
- BUCURESCI - Se ţăsesr·colonialele9idelîcâtesele cele ţ 

971 Calea VictorieJ, 97 mar tine. Brînzeturl ei:celente. Posed!!. în orl şi ce moment prlji-
Vin alb iÎ negru din viile cele mal turl şi cozonaci proaspeţi, atit bom-

Co.sN DolJriel- (Cipm•"" Ro1il) renumite. boanele ctt şi liqeurile cele mal ftne 
�-- � Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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