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STIi ADA CLH:MEN'fET,3 Suh direcţiunea unui comitei 

Chinezul Sam,Son, ameţit tle oplii., adoarme visînd!laJraiu\ luT Bmla. Perfida Da.lilă japonezi\. profit.a. de O· 
cazie pentru a tăia coada modernului Sam-Son. 
Filieteuil privesc jubiliml ile clupl\. zidurile Chinei această ampul;.1ţir şi ee pregătesc să se nl'lpust.eascii a• 
:;tuprll. bietulu1 Smnson. 
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EPIGl!AM.\ I S':'J"iz,1 co,,::�1<�c�:::l � l<mtc I răm cum s'a prcw_ b mano;, 'i 
kg1 t1mă, d,ir C;l Y:1 dcn·n1 super- ant1-rorn1ncas,:a :l I rădăto1ulut. 

LA l'(,1 .\ 11 :','ll Hi bti1·a cind Y:1 alb de la noi că \·om continu:i. în numărnl 1·iitor. 
V,: l�ti (licNt ,1,i, sii.lbatici1 h11nî nu sunt antropofagi' ,..,,,,.,.,.,.,,.,,,. 
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�� fost .qecf, 
d_ură _c�ml işl \? fi închipuind, �ă P. S. ln ultimul moment ni se anun1:l 
e1 ob1cmucsc sa se .scobească m d d. Radu Rmctti a adus Jc la Pcsl:i. So,lpiorn-acum i-a f,lcuf pli:!�;,., 
<linţl dL1pă inasă şi mirabile diclll au tNulul artko\ulul Je mal sus dou:i pa• 
ct auditu pc vreme de ploaie ei chete rn 1igM _ungu�eştl. 
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umblă cu umbrele că într'un cu- Credem a şti d, m u rma ac<!stul ca-

lllOlJ aosa:r:n lift P,8$iFA v!�t e! sunt' mal {nnam�aţl în d� iu
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__ v_ilizaţie de Cit pat_agonez1i, Zll_luş1l mal aduce elogii aşa de ditirambice d-lul 
• ŞI multe alte naţ1î cu pretenţii. Radu Rosetti , pentru ca nu cu m v a  ln· 

�m anun_ţat m numărul t�ecut că Dar ceea c·e a admirat mal mult mea s.\ crcad:\ d îl laud:\ fiinJ-d a fost 
cmmcntulu1 �1�_str,u compat;·mt_d-lul corespondentul particular în Buda mituit cu cîte•va lulde Je tu tun. 
R�du �\osettI 1 ? a tradus m lim�a Pesta a fost, fără îndoială, co io-
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llll Atila t�age�la d-sale O lccfte� sul banchet ce s'a oferit oet�lul - - - ---- - - --care va fi Jucata la examenele unm R d \ 
• , p 

V • .... • , 

pension unguresc spre a servi e- 3. u 1 o�et_t1, după ce imprcuna lsrachţn din Slatina 

levilor drept lecţie de literatură de11maser� 10 mod s_umar la u_n - Sa11: o or<.lnnanţr, 11.;c11şcrii -
dramatică. bar am�ncano-magh1�r: o porţie 

Mărturisim că am aşteptat cu d�_ papncaş, O halbă ŞI-O bucată de Următoarea ordono1_1tii, raro _rons_tit.ur 

nel �nişte rep_resentaţia acestei piese ptme
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naponale, fiind-că ne %iceam: dacă T1ebuc s� spun�m că _la ,ac.est �la1 ina pentrn ('a orne11in·a :;ii Jlfo.� l'tourtt 
ungurii all vîrît în temniţă pe Ra- banchet d-m! Şt?1tman ş1 Şt::m- s.ă ia act do ea: 
ţill, om nevinovat şi serios, dar bcrg: repr_ezentau yresa romm�. OH.DONANTA 
ce-o să-'î facă luf Radu care com- Rabmul ?m Buhuşi,_ ca_

re trehma In fa\a 111od ului barbar c um comunita t e a  i:. ◄ 
pune pie�e _de teatru! s� �ep�ezmtc �l�rul �)JSenc�i de ră- ���H��tfi�:� 1�
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In patnot1..:a noastră temere, Ye- sant dm "l�O�l�Ja, s � scuzat tele- r e a sistemul ui de u.c.rqi pentr u  �a în \"li tnr 
deam deja ridicîndu-se spectru! lu- grafic ca-1 s1_h� 
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gubru al uncl spinzurătorî şi pe oc�ipat s� 0!icteze un te �emn ._a mcdicală"_vctcrinară, · · 

talentatul r- et /a O înălţime la m1tr�pohe, m onoarea em1granţ1· No i l'mnar ul Ordonăm: 
care ingr.1ta ţară romineascâ nu lor dm grupul doctorandului Ju- pr��tfc� l�tc�ţ�t�r�
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ck1� -c ':�.� 'l-a urC:lt pînă acum. Ne pregă- resc,u., . . _ � m.unitatca _ isr a clită pri� haha!nul_ lor tilcr ca 

team chiar să scrim asupra aces- S au nd1ca� mai �ult: toastun ������ �[1�f�i;,c��u
���;r

a
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tu! subiect, ca variantă h faimoasa cu celebrul_ vm de I okai . ch·i!izaţiunil şi c um b cr eştini s'a desfiinţat 
poe:-ie (c Un j�ne ro_mîn mort la , Să�bătontul �utor dramatic a to- f;i��et�/;ilr
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Pans )), să scriem zic o melanco- I.al CJ�e-va cuvinte asupra c,unos- de u tot a�a de barbar c a  cel �ita t, �rmcază 
[id poemă cu titlul de cc Un junc cut
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ul�1 _ca]am�ur rom1n l ok�y:-- �
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romîn spînzurat la Buda-Pesta. >J Jol-_a�, ŞI apol S a produs un pemb1 I aliment..:ze cu carnea tăia tă de mă,cla,li 
Dar, sb vă Domnului, geniul tu- mcident: . n

or
r
�a�nca v itelor tăiate de măc ela rii crcş-

tclar al romînizmuluf s'a milosti- D. Ştraltman a băut un pahar tinl fie pcn t r� po pula\iun� o rto doxă, fie 
vit �u !lOi; Radu Rosetti a salv�t pentru înfrăţirea romîno- maghiară. �f�:r:d�°Ţn
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Cap1tohul ! El a repurtat în capi- Ceea ce agra�·ează acest toast e -;cop tnchiria t c_ de Ia co_mu�ă,. ne�ind nic_! 
tal_a Ung�riel un tr,iumf desăvîrŞit, fapt�! că d; Ştrrnman est� r:da_ctor !�c;c

u
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prnnul tmnnf romm tradus in un- la_ ziarul liberal Secolul Şl ca, 11ne- mkclar il vor fi _r.:lspuntătorl; . . 
gurcşte 1 . . • 

dtat după_ d-sa, a toas!at d. Sturdza cc�e ::/'!,.,:;;
n
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, �onfrate cot1d1an ne dă 111 care, deşi la Pesta s a  dat drept ne permisă de legi; 
a(�<l, privinţă ample am�nunte r �tişt �I Teatrului Naţ�onal Ji)l Bu- di:
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prmtr v corespondenţă particulară c� .. .c-,,n, nu este alt- cme-va m re- aceJsta fiind atnbujia numai a măcelar ilor 
din Pesta. alitate de cit Sturdza faimosul tră- romlni procedtn� la vtnz.lrC în mod ul cum 

Credem interesant pentru în- dător al cauzel t?aţi�nale. . "f�
c
�,{l
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;ţn�tJ;;�:b P?rsoa_n� s'ar dovcd( 

trcaga suflare romînească să rezu- D. Stu�dza, 0md pre� deochiat �� c�;i1'.i����11�t���[or%
s���a_rnnl, ci v or li 

Piăm această corespondenţă. ca Să mai comită trădăn sub µro- lu Llc cutarca prcscntei o r donanţe su.nt 
i\1al întîill, particularul corespon- pria d-sale firmă, a t�at ordin seri- i�:�r\in�ţi '• 11 agenţi i comunali admims· 
1t spune că, la liotei Roya!, bentuh1I săli de la Secolul să de- D�tă a�t.'.ili 25 "al an ul 1900 1n o rnşul 

ui,,..e a descins, a rămas minunat, să�irşească opc:a sa de îngenu- Slatina. 

extaziat, cînd a văzut că există un chiare a romîmsmulul. Cu mod 11l s�esta controversa cu mer
mic telefon lingă patul săli; s'a Ruşine! şi ne mirăm cum d. Radu sul;cirj_liza_tiun,il �-a ti înlăh�ratii, iar is
m�nunnt căc�_ el auzise d� atîtea Roset�, în P<?tri_va pat�iotismulul ��a�:;;2rrt1';i t-i;�

1

�:b;&� 
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on că unguru sunt săl batid ! săli n avem mm1c de zis, ne mi- v. ,.1 
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NECREDlNCIOASĂ ... 

In noaptea clară, argintie, 
Iubita mea cu chipul sCînt, 

l Mi s'a legai cu jurămint ; 
f Te voill iubi o vecinicie. 

Eu ascultam cum glăsueşte, 
Şi ,a s'o cred în adevăr, 
M i -a dat şuviţa cea de păr 
Cc-atît de multe-mi povesteşte. 

�i zile lungt nenumărate, 
Nt•-all lăn\uÎt în tainic dor 
Robiţi de-acc\aş sflnt amor, 
Jn calea vieţii fermecate. 

Cind îi şopteam-Linico dragâ -
Sînt robL1l l1H1 şi-'s fericit, 
Ea-ml suridca, ş'ades pripit 
lmi întindea guriţa-1 fragă. 

Dar într' o zi, plin de durere, 
Eu am rămas ţintit în Io�; 
C:ăcl ma !asa fară noroc 
Şi lără pic Je mîngicre. 

' MOŞ TEACA 

fOTOGRAFIAR�MIGRAl11LOR T!f/;Ic��I c
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.; lăsăm plinii nu om îndupleca pc Ministru 
Pe vremurile fericite ale băllîailor s.1 ne dea o comisiune sl ne examineze, c.i. 
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de a imprima pe hirtie o fl"'ura. sci>mn't lutrebărn: nu.r păcat de D·1111ne1,eii 
iotr'un cuviot ceva inore�si\', un a I>� c-11 $li riimîo _ropetoutl n_işte bă lo \'u: 
care ii resimte şi aRtă zl dom'Paladu 

l?JlrC carr şt1U aşa de brne gr&u·, -a ş, 
de pildll., cîod se fot.Q_�raflazl :'t la mi'. i�1���!î[i��:?ll 

şi scrii1 atit tlo iutoli.;ento 
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�t pe colectiviştr în�re- VIL[GIATURA EFflNA LA BUSTENI 
bumţînd fotografia în alegerr şi cobo-
rînd-o ast-fel la un simplu mijloc elec• ţ{O)l"_f.iibim n l'u.bliea _ grat.is, contrariii 
toral, la o simplă Lită, sistem 'l'oboc p_rrnc1pulor admuustraţief noastre finan-
safi Ulmeanu. ,·raro, următorul an unt: 

Cu ocaziunea emigrll.rilor din timpul Administra\ia Hotelulul Buşteni al Dome 
,lin urmi\, poliţia a gll.sit o nouă apli- niclor Coroan_el, oferă. pentru a�est. �'>on 
caţiu�e � fot:.ogrnfieI. �a sn. �rate strei �:�\�ici��!
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purl' de evrei perciunaţ1, pe ca1T 'T a Btr• di� toate . fabriccl�, diferite_ jocuri şi 
l�to�r�flat, iar fotogr�fi!le !or Je-a t_rimis :�!���,11��t:���ao1f:s/�:.�:: Pt 0�0r. pasa• 
dtfenţ1lor banch�rl ŞI zrnnşt1 streinl.. Pentru ca cine-va s ! -şl fac.i; ideie de ef -

Cu oca�iuaea aceasta, Mo1 Tt,IUf a tinătatca şi modul nostru de a :sen·i, este 
avut şi el un mic amestec. Poliţia, ca dcs1ul o singur.i \'_isită ,i \'a deveni admî• 
�i OOţI a�naţ11 noştri, ştia. c11. av�m ������e �:r:ti1�e���;rtn;r păstra c.:le mai 
m depozit o umbră de ovre1d bn.tnn, !Sperlnd a nu veţi alege altă localitate şi 
aşa cum se cerea. E vorba de onora- ne \"Cil da ocasia a \'.i servi culant şi eftin. 
bilul clişeli Jom Kipur, cure dd atitea n aalutJm "" ow1>1tJ ,um.1 
ori a vn.zut; lumina zilei în coloanele •ARIA R. CAZAl;:U 
noaştre, fle sub adovăr;1tu-J nume de Ant,6p,enoa,1 .-.n11m1" in ..,...,u 1,,,.,,,i. 
mal sus, fie sub d!ferite pseudonime 
ca: Purim, Peis11.ch, etc. Ci!ro l'(L s11 zică o destul să :năninui u 

Ef bine, poliţia 'l-a trimis pe Jom porţie do sarm�le la _d-n11 :U,1r!a H. pa.
Kipurescu\ nostru ca să'! vadâ streinâ• z11��1 .c11 să dc1·1r adn�1rntorul p1toreşt1 lor 
tatea! Onoare lui şi iată-I poza: pum�f;1�1an!� �r��\
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Ne 11ştoptlima ca resti:mratoru! Enadie 

• 

diu J3ucureştl 81i publi�e tn Mo� 1'eaca 
urm!ltorul anunţ: 

� Pentru eu sll'şl facă ciuova o ide<J 
justl\ do frunrnseţ1le Eh·eţiol n'are douit 
,;;i po{te�s·ă ln birtul mel'i spre a con
sumu una peree-ho mititel cu saladă do 
p:Ullîgelo vinete tocate ... > 

Ori-<!() s'ar zii..'0 madaru Cazacu ne oferii 
un eftin mijloc de vilegiatură. 

lut.!i ei11 bunii oară, vrearu să mă du,: 
v11r,1 usta ca să admir Buştenii. El bine, 
acum voiii fi S-'Ulit do cheltuială şi de 

Ca o contramanife'3tare a iniţi'.LLivol �:iel.ăcEf,��1 (�°oo�t \'�Jtib�tc�trfe'i�!��tt luat.J. de poliţie, mal. mulţi tinerl cmi• llotol Buşteni : 
. _ • granţl, printre cari ş1 d. Costicâ M.ille, 

Ş1 astă-zi mea-ml mal răsună s'ad po?..at şi 'şi-ad trimis mutrele In 
Ne'ndurătorul dragi, glas: et.rein!'l.tate. 

,,..,,.,r,,. 

Madam Cazacu 
B11Ştenl 

- De ţi-am jurat în acel ceas _ __ _  --- - -- -
lWg servit( culnnt şi oftin poştal ciu

lama puiti. 
E numai doar c'am fost nebună.-

Tinerimea S!Udi03Să persecutat·� Imediat iml soseşte coletul ('U ciula-
111••0 

Şi ea peri ca O nălucă Un amhi no-:, t"\ltutt�icnt urmiltorul in- ::ct:1\
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De jurămînt nu s'a ţinut; 
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TirziQ de tot am priceput: i.urgcnţil din lkeo carl titl fost tmtu.ţl <lua D•zotl; !lll l'Şll do ge1tl.1a antrnpre-
- Tăiase părul din ... perucă ... l'll refuz l:i c:u11
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1101.ro ro1111m1tiî tu ll('eusti1 bruu::�u:. 
r1111• .,,,,,1;; 

------ - Tuţl d-.\·i n�.iJmi�i a! tulurur li��urilor - ---- - ---- --
4in t:apitata se vor 1ntrunî JoI 8 Iunie la Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



MO� TEACĂ 

- HeT, car'va's'zicl\ iar a ieşit.'l.r!'i. rochile cu coadă? - Aşa, nenişorule, a'a 'ntor,iâră modele. -- Bine c'a dat '.Muezeu ne mal ajuta �i nouă. la mătur.1.l, că �rea misio wa1 
facem. - 'l'acf, dom'le, dl'.1.-lo tlraculul că JJrea mătură tare; nu mal g!h1evt1 ni1:l-u11 muc de �igare pă trotal, pă tote le t1tring:e cucoaoole cu coada rochi ci11tl tie plimbn.. 

I cu o'cfuziunc care risuna ; « Pc via 11, ort pc mo:1.rtcl .1 
Sc:1.r:1. \:i. Singhcr:i.A.uenţi muc de •şcpcl.1, -recit liceeni. Cel m:I.T îri vîrsU din grup, c:i. s1 previe orl-ce deninj,:munţi din timp pe mad.1.ma de I.a bilete d în scani .aceea nu dall \:i. chct:l,-exceptiune cuc, val!, se rcpet:1. mal în toate serile. - Bieţi, începu Ionescu de I.a Lulr, m.1.I tntn de toate trcbue sl fim uni1!, 

una cu toţii şi alarl tr:lditoril ! (Aplauze. Strig:lte: Afarl ! Afarl !). Aşa dar s:\ ne 'n1c\egcm. Chcstiune2 �:l :1.ş:1.... Moritz, 
un:1. de d:1.ml !... Nol, adid junimea studio:1.sl, sintem puşl \:i. o grea lncercue. Actualul ministru ... s:l vie un chibrit ! ... vrea d ne trlnteasc:l pe to1T, cce:l.•Cc, mon şer, v.1. s¼ zid o insult¼ c.arc o respingem şi care nol, uniţi cu totil, care slntcm viitorul 1lril, trcbuc do infierlm cu energie. (Bnivo I Ura!) Mlsura luat¼de actualul ministru const¼ din a cere de la noi nişte medii carl :i.r inse01n.1.s:l ne tîmpim cu citirea. Adid cum? Ţ:1.ra :i.re nevoe de tineri care s:l fie tobi de carte nri de tineri intcligcn{T... S:l mal vie un rind de regale! ... dd, dupl cum 
am spus, noT nu trtbue s1 stim cu mii- \ nite în buzun:i.r. Studenţimea dt fati, .1.1it cel dintr'a dou.1. cit şi cel dintr'a trei.a, 
trtbuc s1 dovcdusc:l d e conştienU şi d veghiW, :atit zi11.1. dt şi m.1.l ales no:apte2. (Voci: Aş:1. c I Anet.1. e martor.l !) 

p ........ , 1 .. ..-.... 1 ..... ... 
Discursul lui Ionescu de 12 Laz:lr fu .acoperit cu o tripli salvi de apbuze i.ar \ 

01N CARNETUL UNUI SPORTSMEN 1'i11eri"f ov1oi, ca să roiwinglt ;-i mal oratorul blu în sfoU:alea şi pe contul � 
- Cui;ettrl scrise din i;oana ... condeiului - ����rf�u �:11�0�j� �::b:��)�ll��J����ii�� p:tu:::�ulfn:t�d�t;rmi�:!e h:���s��ta��f; , . -. in stroină.tato pl'int1ofologr;11iilo lorşi • prea tîrziU,c prea tîrzill». Aplauzele 
00��:1;�0 ����!lala31����);t� �ev:;� r:rl�;�:�/1in��t0�or�:i�11:u,!���0bl� !����:1 s;r��2�n�;�-�� [)�0��il
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�r!��:uldir��!r:a btJi;:1ţui8o;c�·�o� baÎ�Uel, Bintern pozitiv infornu\tl cli ol bito�re a rampei _arlis�a trimise griipulul 
00 ul• � Bellu sat\• sf. Vinerf.' f
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Dar e:<istn. şi 0" Îundamental1!. tJjfe. Denunţăm l ume·( ch·i lizato rn11nupera una ce nu tmpJrtlşa sufermtc\e tmerc-
t;ă. do ('arc soslu,tesc ovreii spro II fal·oetroi- tulul persecutat de un ministru lări inimi r�1pe �lud po_ ipodrom�l de la &ueasa, �����;:\t�1i�;i1î ,:ă sM oatuonr \lllr• şi 1�tee�re!�d;i�tf��\:u�t!Protest eneri;ic ş1 P! ort ce 1podrow m l\ue, nu su�t \a :1.dresa d-rulul Jstr.1.ti nu g:lsi nici 0 at.l_m1şI 3: lua p�rte la alergare de cit -------- voce io potrivi: solidaritatea era ded-

:�1,':ti�ta
a�0ei:Ja�;:�:-:!e�.�{��::;�. ABITATIA LICEENILOR ;!rş!��a �:��g�c,� �:ni: ��r:�1 �� ,�:�� l!f.,.,,.,,.a,. ' - pozitil, fu ins:lrcioat cu redactarea pro-

lnt• .. ni••• d• I■ Slngtlel",-P•••••• .. t lest�lul. . . _ 
1\lanopera drumeţilor 1 .. ��::: :!�.�11::��;uL11•. ':�-:••- zai�� 2!uru;� GJ��::C:c� �;1 b;t i:dc;ir p■t■ntil••'"• oise greau.a du plicul.1.-J misiune. Patriotul t1puna ca pol iţi&. Omului 1�09:11 Protestul sun.a .1.ş:1.; 

a lotogr1ttiat po omigmutî �i Jo-a trimis pc,;t,0IO ln 11troinah1te ci1 1:1;.1 v1tdă Europ&. ln•• .. ni••• de 1■ Singh■I" Domnule Ministru, ce evrol uritl 11voru in Homt11i11. - AJ,:rl? Sub-scmna1il, student! la real multe 
:i.i11�: �n ��:1�-d:1�i/,�:�i:::11

8lii���.�·;?}�� - hfal e vorba! hccc Jm Capitala Rucure�tl, Înlrum1T în 
tottr_afi11t 'li •�i-llU lriuJtlij �i oi puwlo iu - Pe disead ded. şcJ1111i plenar� la sedrnl nostrn dm gri 
�!:,:ţ�iiltal\J 1:11 611 iada UU i;int bae(ifru- = �:r�i�i;her. JmLu�1:;���roş���:::d�1gl�;���11���:cru�ti P«Jriotrd nu u JIO Jepliu iufurnia.t. - P;.1rol! Je d·v prm urc ue luarl drepturile luate Conrrntulo nwlru u u1uid un irnputlaut Şi asupra a.:..::,,lur;1. tinerii Popescu )i de noi în virtutea legii de a tn:ce dintr'o 11w11uuut: luues.:u se de�păr\iri, �trini;inJu-�i mim, dad într .alta cu nota ; ; 
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- A, al venit cu contu de la rnodistll.? Nu-I lil\rli!ltul mel\ acasl\ ... Dot.e însă la li. Costică 
CraiJonescu şi roagA'l din parte ml sll. plătească ... 

- !:Sine coniţl\... 
- Şi dacA n'o fi nid dumnealul acasă, Ju te la Clubul Agricol, al :,iâ gă::;oşll pe d. Becheru 

:,ienatorul, spune-I că 'I rogeO.! ... 

Avind în vrdere d aceasti mhură voi s;\-1 dea pe mina g.uJistulul din colţ 
este arbitrari şi anti-constituţionali, de ca si-i dud la scqie şisi anun1e pe pi· 
oare-cc ripeşte fiilor acestei nefericite rinţil respectivi. Cu mue bitae de cap 
tlrl dreptul de a se bucura de drtpturile tinerii elevi, pardon studen1l, explic.ar.\ 
de cari se bucuri tin("rimea studio.as.! ntioblînzitulul cerber al intriril s�opul 
din alte ţtate riverane Ji uans-danubiene; vizitcl lor. 1n cele dm urmi uşit:rul prinH 

ter��:���:1 a����=. c���:�
i
�ri:;:

r
!i c'::� ��nf:t

J
s�:d��a���

I 
1�;

i
�!����i���!

iu

��:1!�e 
�rmea.zl ;_ În virtutea ltgilor naturale, s1 alarl si aştepte răspunsul şi s1 bea, la 
mire m hcell. ..... �= botul calului, cite o bragi la o bragage• 

Declarim ntch 1bzuitl şi lipsiti de ma- rie din apropiere. 
�ur(tate mlsura d v şi in consccinJl vi Cind s'aU întors, rhpunsul ministrului 
m,1tăm, s1 o revocai!. CunoscinJ că la sosise. 
din contra vom da sprijinul nos1ru la •.. Era o batista, :i.l c:lru\ simbul ..:,.uni• 
viitourle intrunirl ale d-lui SturJz:1.. siune:1. nu a în1îrzîat d I înţeleag:l. 

TU PO'fl SĂ ZICI... 

FrumoJSă cum te-am plasmuit 
ln orc duld de reverie, 
Plutind în \'is şi poezie 
In calea mea al răsărit. 

Şi de-am trecut atît de des 11 
Pe la fereastra casei tale, 
Din ochi-ml purtători de jitie 
Tot focul mi l-aI înţeles. 

D�tl asthl 6 Iunie, 1900 în gridina 
Singher. nUua "•pet■ntllorn 

Iubito, azI fără regret 
/

'cn
;:

u Junime
; 

s�
uJiv,1.s!i : F.iţ:l de acest rlspuns neaşteptat juni- Tu poţl să zid privind la mine; 

ss}•iu::�1::�;,,.� .. 1 ;::!' /I nm studioas�, _ Jup:l ce as�ulti. dm:1. de 
seam:l a comisiune!, puse 1meJ1:1t bazele - O lună jale şi suspine, 

L• 111lnl•t■rul cult■lor unt! societi\l menit;\ si garanttze drtp Şi încă unul la ... carnet -
. q comisiune fu imtdiat aleas� ca si :���:e

:i�Ji:��
i!or slf şi botezau; cLi!:a 

------
- - - -

-
��:�;:,%i c��;j;�

u
�; ���!r�fc��:n�\;�,�::'. Din statutrle _ac�ste! ligi

_ 
extragem: 

r_Jior cari frlmint:l pe tinerii stuJenit al -,:1,1. I.-S� mfi1.n1eazl m �ucurtşt l o  CULMEA DISTRACTJE( 
liceelor din •Capitala Bucureşth,-dupi societate nu.m11i liga rtpdm(tlor. 
cum grleşte junele Gtorgtscu in peti1ia Scopul Ligtl este; Pentru un poli\ist: 
c�mpusl de dinsul cu atita talent şi cu a) S:l lupte în contra prolesorilo1; ::,i1 vio la Uumbrious ca să are11teze 
ati

�a grcşel! de punctua1iune. b) S:l iie piept Juşm.milor cari distrug pc un <-oniSumatur şi clin distral•ţif!, sl'I 

b
. up� c� .. •şl şterserl. nasul .cu o Jeo• tineretul de ast.lzJ, ca: mall!nia.tica, latina, apm.'O do i;ulorul halbei. 

t,;1�� 1 
mi;nJire! membnl c�m•siunil, i_m- geografia şi alte maladii ptrni..:iuasc; 

.:urlţltc�
u
se 

h
p�;:tn�a

u
:tfa !:ii��t:r�J;!t�� c) Si ob1ic ca media de trt.'cerc si fie 3; 

�i;!Cţ
i

st�d�!��.
in

�o�isi:�:= ��
s
!;: /�: ve/Jc 

5
c:,t

c

:o�
0
i
1
:�b��1i��;

11
��a��:

l
�:1r��-

suţiti de nici o guvtrnant:I.. bnlor săi ; 
. L� minister, comisiune:1. a avut Je în e) S:l perfe�lionczc tincrdul în J1f,ri1e 

l1mpmat mari dificuM1J. Un mizerabil Je studii ca: b1harJul, tablele, po,kcrul, 
u�1er b.ltr1n, crczinJ în naivitatea Iul de şmcndăferul, c:uambola)ul etc., ct..:. 
om preistoric d are de a f.ice cu ni�te 1•,rn•11""· 
muco�l-parJon Je vo,bl pro:1.sti-carl 
1e răticised în drumul lor spre şcoali, - ---- --

BILET D! PLACINTĂ 

Celebrul piMni�t O,,,:ar, 
C!nd li. intrat la roi;himeot, 
Simţind <'ă are 11111lt hdonl, 
S'a ,rngajat ca tobvş11r. 

--------- --
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NUMA!UNA 

8c vorbea dcspreunoarc.carcgîovinc>1;�. 
p1t�I �ilre trece drept prin\. 

- l'rint ăla m.11? e;;clamiCilamburc:,,�u
C:cl mult poate li un prinţ de pc i;îrli. 

___ .,. ___ _

Condoleantele d-nei Smara Citesc într'o gazct1 el\. doamnele i11o:1titut.oare de la şcoala dd fete No. 6, 
oo: Petrache Poenaru, » din Capitală, aO 
! rim_is MajestăţPI" Sale RegeluI la Sig marmgen următoarea telegramă: l'JaluUl.111 plinT de ·t11ihnire Rămăşiţe ptimb1teşt1, 

Cari-ml rial tm firl, Im Reye 
Mare, Jdrei Romln�tl. Urmeaztl. iscăliturile doamnelor in::1! i· 1 l.utuare în frunte cu d-na Smara, care 111;1 sigur este şi autoarea strofo! do lllaI SUS. O telegramă de condoleanţă în ver!:lurr, iată ceva non şi original ! Dacă d-na Smara aro;'I nişte eleve carI urmează cu sfinţenie nobilele exemple cc Ic dă d-sa, atunci elevele - in vir Lulea legilor tataie a!e progresuluT -vor merge mat dep:irte : miine poi miine ele vor trimite iuvitaţir de în• monnîntare po c!'l.rţ1 poştale ilu�Lrnte, 

ţ1i vor face cunoscut căsătoria lor pe hllete iccadrate Io chenar do dolh\ ! Din parte-ne nu îndemnăm de loc 1,0 fragedele oleYe să imiteze pilda diti• tiuseI lor institutrice şi, mal ales, să uu imitez'} citu�J do puţin fasonul do :,;ramatică pe CJrO li 'I o!eră madam 8murn .. June copiliţe, ascultaţi mă pe mino cl'l's om băt1in şi cunoscător al ma• nualelor d·luI Manliu. Niste cucoane nu pot zice nicT-oJaU\ "'saluU!m plilll do mihnîre>. După toate regulde, ele uu pot fi de cit plim. De asemen!, tinero domnişoare, a cest.o cucoane nu pot f>aluta plino de mihnire 1ăm.d§iJe pi\rulnteştf ca1I 11u dat, cte. Corect este ca dmnuoalor sa salut.o 'Tiimd§ilele pilminteşti... Şi, şi mal corect ar fi fo.:Jt, dac..\ n'ar mat fi salutat mrnic, ci ar ti !Mat o !neurcată. Ah, madam �maro, dacă ar şti tlivul 'J'raian, ministrul Bacceli, ciol.wuul • Gir�an şi ceI-J.alţl valoroşl tilo·rominI carl te admiră, tlacă ar şti co boro• boaţe Iaci cind scril tn romîneşto şi inc.."\. Io versurl ! O.ir al noroc că maica Roma cea Mtrină nu'f abonată. lit Mog 'l'ţ,J,cd, iar noi suntem destul de g;cu tilI b!\e�-l ca f:ă uu 'I trimitem prer.entul număr grnti,i ca să to compromitlt. HI foţ�L populilor do g;iute latină! 
'T<>t•dt„ 

MOŞ TEACA 

• 

Conflictul cu Turoia 

Articol dip\01nntic •• lu don l311sil 
Epurescu f!l din caro rcose clur ca. lumina.zllcl că provC'rbul •tUt'("Ul pUi.tei;ite• t;!i•a. per• 

dut actuslltatea. Sublima Poartă, într'un moment de su· blim:\ inspiraţiune pentru budgetu\ s�ll, a luat o măsur:\ care pe vremea Fanario1ilor ar fi fost primit:\ cu ticere de Ro• minia, du care sub regimul ciowilor fa. narioJI nu a putut sl treac:l cu una cu Joul. Guvernul Nab1bulul, în loc să ur• meze tradiţiunea ciocoilor din vremurile de tristă memorie şi si zic:\ bogda-proste M. S. Sultanului, a g:lsit de cuviin1:l s:l nu stea cu miinile în sin saU, mal bine zis, c:i vi1elul la Ponta noui şi s.l cead. suprimarea taxelor v.tm.1.\e impuse pe grinele şi fiinuri!e romîneştl. St1blima Pont�, ca s:l arate d nu c ucap de turo, a refuzat cerer,:.1. noastr:l şi de ad co101ctu\ a fost gata. Ziarele au început s:l discute cu aprin• dere chestiunea co,fiictulul şi unele all publicat diferite intervicwllrl asupra ci. Un confrate a avut nimerita idee s:1 in • te,view�ze pe d. Trandafir Djuvara. Credem că e aci o greşal:1 de aJresi, Jc 0:1.re•ce to:tt:1 lumea ştie că d. Trandafir numai de chestii de acestea nu s'a ocupai cit a stat la Constantinopole. Un reporter a\ nostru, ale cărui idd geRialc vor fi apreciate de posteritate, a interview.1.t asupra difcrendult1l nostru cu Turcia-pe cine credeţi? Or cine va conveni d îotr'o daraveri turceasd com· petenit sînt numai adep1it p.lv:trilor I u I Mahomet. Or, numitul reporter s'a adrc· sat frumoase! FatmC, care în tot timpul Moşilor :t făcut deliciile tineretului nostru b una din cele mal repul.1.te drni1:\r ii naţionale. Ve{I obiecta poate ci numita Fatme nu st închini numai la şalvarii \ul Mahomet ci şi la pantaloni de -al noştri m.m1eştl. Se poate, dar nu intr.lm in de· talii prea obscure. hti r.lspunsu! categoric şi in origina\ pc care ni I a adresat în scris frumoasa Fatme: «Saftea tulumbagi duium mofluz ibric. Berechet c,dapod ibrişim boloboc calda· rim bor,mgic chiolte:t musaca busuioc. Rahat otuz bir carvasara dandana bey chiulhan boJoc giugiuc. Sichimca giubea paşalîc bacşiş ioc!)) 
.1„u,.,.1.1••"1•• 

--------
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MOŞ TEACA 
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i ((;\fQŞ TEACĂ>> ÎN BUZĂ O 

Lume multă . .. :;ii ma! spălată şt nmi 
« MOS TEACA» IN PLOESTI 

llr ru_rind s'i! !n!ii1oţat in l'.l�ştr o ne splilatll, d«r urni tonlil po graţis, căC'l .Nu nunmî 'l'r:ns�,w.ll!� ri ş_i Huz�u_l n 
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ie� ,!estul de bune ş1 doctorii Sllllt rngaţi ,,,,,,.«. <'opil din dasa I�a. l'entru arest il(:t ,lu s.l ia seama sr, nu umble <'U_ ]lunlnarea --- --•---- --inedisciplinii, micnl int"u!pat _ fn d1omat. ntunc"î cind \'"Or face autopsia ue-unul şi suporiornl tî trnse o bill/llP1 t•1u·e nu-
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�;�:-SU�\� ZADARNIC PLlNGl �,�Is:a:��:11/::t cf���;l ��,

1
;��
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�
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;,1::� {!� pliitit să foc ne-o redamă a la Odo! nu- dnil -rn1 observat nt'oast.3. mit.ei asociaţiunî. De aruin erî-<'e desro- Frunmasă I f1, perirc eit de u!lz?ră�an� nu ne va mai Cum Rafael minuna. Ploeştenii un atrns _ culmea; Hu- Nicl zugrăl'i 

giim ,·u insiste11\II pe d. Ntco!ae �lev11, Cual Juf penel; 
ministl'U\ indnstriel, să aibă in vedere 

r,�, ;l/�i
1
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1
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��;ozi\i:: 
<lin Paris, dt maI e vrenw. 

D,1r maI hino siî �ştoptiîru. De u1 du 
ştim dl miine-pol-mine, în nYintul hw, 
« produ,·i�!oril de petrol bn�t > n_u V v?r 
l'CUŞÎ si't mslt,!!'ze vrc-o nouu nw,;111 :i m 
:1L1lomenu! lor şi llii pr,,ducii potro! ,l11bl11 
rntim1L 

lnnintc! 

---� - ---• ---� 

•MOS mel• IN TiRBOVISTE 

,,l\:�
er

ş\
,..j

::�a/���i(�[1� r�:�l ��!n:�i_1;fi'1u�:; 
,1 trupr, 110 ortorl şi 1_wtM1\e m1n�i11:l1e, 
Trupa e bu11ă, t!&r n are noro..' ŞI pn<"O, 
,·iki uUt OumnezeU., cit şi oamemî, u
pcr�on1tă gro�a,•, , . Pmă la sc,sirea trnper, HI !ocn!it,1le,
Cerul era senin, Cr!\ ca!tl şi bino-tlnr 
<"llm a venitcn, ploile ati inccpntsii,·adr, 
in torente, iar trupa s� dvnrt�1il, si� l'in!,e 
şi să mănînce pe grnhs, la b1rtur1le dm 
lrwalit.:ito. 

Abia se i111\11ra�e Cerul să facă rUlâche 
pentru 4-f, zile şi Direcţia, anunţă re-

:;ii mtnJră iar 
Pc lume cum 
El, c red, că ... hiar 
Alt 'nu·! acum; 

Şi dragă•! e,::t! 
Si el ţi e drag; 
1')c ce'! jcle�tl 
De CC•l pl'ibcas? 

De cc•a plecat? 
Aflat-a biet 
Chiar la'nsurat 
Vr'un cc secret? 

Au nu cum-\·a 
t;hit-acl, 
Că a! �ova 
Lips;ă !'�pe\? 

llll ll cum zic, 
l'lingllnza<lar: 
Acel nimic 
Nu'J capeţi inr, 

Că nu mal fa! 
Nic! cu tun Krup 
Ge'n gură <lai 
Chiar tu la lup! 

- - - -- -- - --

-- -·�------

POŞTA RED..IC.:ŢIF.I 

Alaric.-Ntt-'î tocmai rc:1, dar 'şi-:1 
pierdut adualitatefl. 

Catulo.-:\Iai trimetetT. 
Rinaldo,-Ru oo poate pul.li� !)'J111.r11 

,·ă e la mijloc o domnişoară. 
Albe.-to,-Orî dt spirit ur avea rp1-
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e
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rl
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�irec��

co
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u
,::::� 

veselo. 
Guguţel,-Cu 11stea n'atI avut noro', 

aşteptam corespoodontele. 
Fabian de la ■i.-andelo,-Slnt pro11 

trngice începutul şi sfirşitul; prea 11e-

rn!r���:i�'.'. ��f�\1��r�:i l::�i�1�!�� 
s� r:i\;��J

a 
�nt;��\ieî ?

să
il:ri V; l�t��r;�t 

pentru corespondenţele din Clî!irnin1·şti. 
Sondă, Buz(}it-Lasă de cforit. 

A APĂRUT 

EPIGRAME 

D. TELEOR 

De vinzare numai la librăria AL
CAl,A Y-1 leii ex.emplarnL 

TIPOGRAFIA „HELIADE" 
Bucureştl. Strada OlementeI. 3 

Efectuiază orl-ce fel de lucrări tipografice. Preţuri eftine.-Prime�te în edi
tură cărtl didactice �i de �tiin\ă.- Condiţiuni avantagioase. pentru d-1111 autorl.L Pentru tezele de drept �i medicină se face mare reductie, I 
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STANl�L}IPIHOSKY 
1
1 

ÎIIEODOR MAIWVICI
B11ltv. Pad,eNo :,, 

Dr. I. MENDONIDI 
- to, 8tr11.1ln Stinfi', IO-

IJ-rul U. D. l•'lt:;()llJW 
OCULIST 

::,'tr. l'olyiNo. Jr; 
03 1·0111rnltutiunT intre orele 5-G 

ilup!i. nmi1u:T. 

D f: N 'f I 8 T 

Slrnda Ştirbey Viidif Nfl. ;n. 

MIII. G. VALERJANUI
Docto\' 1n clrept, A.,rocat 

B11rnrtscl Str Btl11t.dtrl',J 

AL. IONESCU 

I
l't•nlru mlr����'!f��!1!a�tn��t!i��IJ�I No 97 

1<�1•1;,:er Coli "' $/radfl F11n/1111tl, Cflstlt llohncea,111 a/dfi,r! de 
- P,IRMACIA. LA •IJISE111CA ALBĂ, a D-lui Dr A URREANU 

Bultvard1il Eltsal!tla, (111 /<1[a f>aM/11f11r E/OYitl} 
I 

:=========:I 

I
ROMl'LUS IlOLlt..'J'[NEANU 

GRIGORE RADULESCU 

AVOCAT 

Pelin şi vin 

AVOCA'J' ,\I, BANC1<11 POPORULUI 

PlorJtf, UmrnllnJif de 1n 4-6 p. m. J, Sir. Politir,, J. 

Hcrc specia Ul blondă şi neagră 

BERARIA COOPERATIVĂ 
PIA1,'A 'l'EATRUI.UI IN F08'J'A COF'ETĂIUE FIAT.KOWSKY 

Şuncă de Sinaia şi Praga I 

Vreţi s/1 mincaţl bine şi cu puţini bani'/ 

���TA�RA�rnl �IITILA GWRG��w 
este singurnl care oferă aceste avantaje. 

Clientil regulatJ ac seara intrarea gra
tuită la representatiile excelentei trupe 
de varetăţ!. 
Adresa: Strada CA.mpineanu, lângă Teatru 

J Sandviciuri, unt, brînzeturl I 

P. T. 
Am onoare a vi! informa, c.ll ln urma llnel practice lndchm• 

.ltlllt; avJnd peste roo.ooo vacdntrl fi revaccinătl ln capitala 
Moldover, m'an, uabilit aicr, Jn calitate de Di.-tcfM al 1fiRlilulultd 
vaccinal al staf,./uf, fi prepar 

Vaccinul animal necesar ţărei întregi 
sunt decl ln stare,a vace.ina fi revaccina cu limfa.aoima:a pre
parat.li tilnic, apliclod eapsult Ulu/Otd, cari ap.llra. pustulele vac• 
dn

���!�::\�
e 

J::.C::t:;••1:• �{ţ{'i/:'b���':;�':;:if�;f�i:' � 
tice. Fie-care copil arc o dou dco<1tbit:l de vaccin, fi o laoţcti 
spcda]A, pentru a nu se transmite vre-o iafectle. 

Aecllnd la Inei cderca O-v. vt rog li bine-voiţi a face us de 
serv1dile ce vt ofer, asigur1ndu-vt d veţi aprecia meritele 
unul spcci1list. 1u1orin1 şi de tn1ha Direcţiune a Serviciului 
Sanitar superior. 

Cil stim:l, PIERRE SOLOMON 
nu..1. l11•L v-"Of" o.l li.1.111111, .1.1- 1. ... �. alllQ-ff. 4• Hqo 

FARMACIA 

« LA BISERICA ALBA» 
Or·. A. URBEANU 

LA MAGAZINUL I COFETARIA TANASESCU 
GRANC[A ŞI STAN[SCU v;,.,-v;, de palstul Jlăilo, Eforie! 

- BUCURESCI -
97, Calea Victorior, 97 

Cauk Dolwiot"- (Cif"''"N" R"ii,) 

CA.LEA VICTORIEI 

Se gfu;eSf'colonialetoşidolicatcsolo cele 
mal tine. Brtm:eturl c:xcolente. 

Vin alb şi negru din viile oele mal 
renumite. 

Posedă în ori şi ce moment prAji, 
turI şi cozonacI proaspeţi, atit bom
boanele cit şi liqeurile cele mal fine. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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