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l.0 LE! PE UN AN 
Sub direcţiunea unui comitet 

COMPLOTUL BULGARILOR 

L, 

Scena !'le petrece la poliţia Capit.ale1. 
Gardistul intrtnd repede şi i-alutin<l milităreşte : 
- S't.rAiţJ I L'am umflat! 
- Pe cine? 

Pe bulgarul Prazof. 
- :El, i·aI fli.cut perchiziţie? 
- P!l.cut. 

Şi al gll.aît lucruri compromiţătoare? 
- f.lişte gloa11ţe. 
- Gloanţe l Auzi mizerabilul? 
� D:i, niţ;te gloanţe de wl11\1·, 11rn'cti '1'1\nusc PrM-:of o do felu luT ralii1gili. 
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STUDEIIŢII ROIIII LA PARIS r��l·��/�a���:i ��nst�c�:o���i��tae�ri'. ��n��mo!�i!':a�ţt)��Ieo�:g1du!0! �� 
a Iul Vag,ur: ��;:�i�
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1�i ;f g�tri�u��:i� �: 
1-'tetarea stud1m1ilor romhll l,, J\Jria. Clifria, n'ar, ctkiuld romin in fdţa areopaguluI european. A 

Jfonchetul di! plecare. Pd 1wmml r,arel. Chiria, ...amo.. plăti taxa I11seamnă a ne pune de la 
1'axa ,lryala de 20 centime. D. Xeni t;;,.:::�:11':n�'.��1ifd t!i�i�tf:�1..�n Ob.<1t.acol. Desfidem or cere c1wtt;u��t! l'..rk 

i��r�:':��'/r 
căciu/d al;:��i��i·u}n���:�· ��ti;:�� 

c�vi:� 
Pl111c■l'H •tud.n1ilo'" romtni la Paris iar cea-l'alli!!. pul:.e sub comanda Iul ����ci ����l. ş?�ut��:!J�a:�uii��j ln zoriI zilei de 22 Iulia sti\'vechiU U1/ci11mcu psalmodia tregherl şi alţl trei cheferişti sunt Ia s ,t1 4 August după Calendarul Catolic1 pămtnt. Studenţif, in entusiaste strigl\.t.e 
�1!p�;:1:��ţ�m����:u;���:e:�����'. 1,;,':J:'J;',�i:',jd. ���eu: :n s��trs:�o�n��r��I ��� 
;��â i�;��t���aveJ!lki�tţ� 1ee��:i�: f'/!•u'�:'a!�/!;���'. tr'un 1tagon de clasa I. 
�r�i��a as�urs�:a;!\:� ·l���p�ar��ţf� nem�r;toarea composiţio a muritorului Un icide:;":�s��mp:�:· petrecut la veselia cca mal comunicativă. Parisul OJOpm. Periş, caro de alt fel doveşt.e temeîni• 
le surîtlea de la dist:J.nţă. Stlttlenţil, pe cile cunoştinţe geografice ale viitoru-lingri. bagajul intelcctnal, mal luaser!l. Tax• lleg•li de 20 cantlme Iul Romîniel. şi 2 gulere, 4 batist�, 2 crav�te, 1 pe- 1n aceste cli;>e ajung la u,a slUeI de ,Cind conductorul strig� c: Perij ... t!ncf r�che !nănuşl de aţică, alta idem de asteptare, voind sa. intre pe peron, muiu/c> studentul_Angheluţă•Pod� 'l �rp1ele ş1 bas/01111. Ţmem să relevăm fap- dâr ce 88 'ntimplâ? Postaţi la uşi, ca cuiul , care se resimţea încă d_e mdigtul că toate or ŞJ!e de _f , nte ale acestei nişte adev!traţl „Cerberi» 4 funcVo- narea de la Oara. d� Nord.,. zise fntre �1\noase, Belgu_ a �uentuluT, că mal nart cheforiştI, nu lD.sai1 pe nimeni sâ douA. lungT dl..scil.turl ._ Bravo băeţI1 ura, bmo_ nu !-am ţ1cP, işI ayea represen• plşcasca. pragul, spre a ră.sufll. «aerul care va sa. zi� am �Junserll.... c:V1ve la tanţ1I sâl. S� ilustrăm �•scle cu oxem- cel curat» de pe peron sai1 a'şl săruta Fran�" �al zise ş, dete ori.vaiă să Jl�t>. Iată . cite-va. specimene: D�m�• pe cunoscuţl ce se duc }lărăsind Ca- sară Jos dw va.gon. Cu mare greutate t1escu-Brt11la .. Ştefi\nes��·Gal�ţJ, Xem· pitala. Studenţil, conform onor. regu- a putut fi e:on�ms că Perişul e dep� B�curesc!,. �,eorgescu-l1rgov1şte,, Bu• !ament C. F. R. fură ( nu confundaţi de a fi _Pans ş1 � mal ai1 de fur_că J)m!I. <lcanu •ChmJnt11 A11gheluţa.-Podu 'Iur�u - cu verbul • a fura furare") opriţT, avN• acolo: 1renul glfllnd se ruse dm nofi Iul, Mul�cu . . Popa-Nan, ll!e CAiem- tizindu y t:;!I. achite taxa di, liber par - ln m�ş�e. . , 
re�cu·Sulma ŞI Popescu Sp1on-�cl'lfi. curs, cite 20 centime de fle cam şi aşa T�1m1sul n<,stf:1 special n a  putut s1 l. mg, zang, zang .. ; Ş,1 tramvayul se vor călca pe peron. Nu se sfîrşi aver contm�e �!\.ton� !Dai departe, de alt
opreşte brusc !n faţ,� _L,t\rol de Nord., tismontul şi O fortun!!. de cuvinte eşind fel p_enp�ţule v01aJulul studon_ţesc _se 
�j
l;l:.1. se incepo descmderea stutlen- din piepturile studeniimel S:J inâlţ.a. r:;ţi�m::u:ţ1 ��::- ��Ş:i,Vl:���Nl� spre t.av,m. . cuvinte pe toţl oamenii inteligenţi din Banchetul de plec..,e 1.0�:tqu�ii�.zJQ�����!l�!n�:ueat�� rc;�'. (! ��r��o�1�!��r1� !fle3.��Î Incă <le JoT,. zi mem�rabil1'l. <le o:ire �re patientia no.11tra? L� S!Ccle ving- Caţav1Jan) ne vor trimete la timp de• ce erea praznicul Sf. 11:e, in sala cea t1eme: In:-;u\ta ... �u ... nu . .. Jos _ cu .ta- peşl ad boc. mare a garel se făcuse preparativele xele ileg,de ... voc1feraO. studenţii atmşl O• lcetll IIOl t unul b:1ncliet monstru, în on,mrea ce- la tot ce aveari mal afint, atinşl, bine N • . 101��:us .:1 

d��o�� 1:a
i��Îţimea celui mal 'nţo!es la ... pungă. oI ce s!l. mal :ncem ?11-i� !.l;',.�.8;'}�

1
.

extra buclltar romîn. Domnul 'l'u<lora- D. Xenl cer• cuwlntul P. S. Am acli.pat din vedere să apu-c he Ober-Chelnerul. a ţinut să. nu'i:il nem cA toţl aceştl reprEsentanţil al piardă vech('� reputaţie. ' Din acea. babiloni1:1 de fraze intre- Comitetulut Naţional studenţesc, s'an 
El a oferit _cHpe�J.nte� ţll.n:I» urm!\· rupte, o voce stridentă spintecă vă1.- aprovisienat din vre�e cu cn.e o bro-tdb.rele, co\onrnle ş1 <lehc&tese: duhu ... Crr rnvîntul, Cuvin/ul .. tn dm1ie şurn c VreJf sd vorb11r fra11Juz.epe • va-

. \'Ot�iio1:/��n

l���J8:{11fti 

g�e::�tT:a� ge.�'.le .. rn •. ld_-
·- , • �1r��t\u1

:tţ�:a,t ����:u:i;;i::�� Iadu, Anghemaht servit nemţoşte, l'i• , aea amicul . Xl!D_I, valoro�ul repre- ţelege maţu bine cu franţujil. . Jaf turcesc, Papricaş unguresc, Gulii sentant . . Ca pr!n mmun_e �trig!l.tel_e in• Co1�tranu ar fi fost o greşeală m,J· împănate bulgăreşte şi vin sîrbesc de cetartl. Şl � hmşt� lşl rntmse anpele parab1lll:. Negotin. •roate aceste comestihile şi asupra bel1goranţ1lor. _____ "'" f- c.
,. paste fa.inoa,;e au fo�t consumate cu Iată dir:.cur»ul tale qua1e, după note 

�o a�:�;ţ��J�:�1;��:!:,11t1:�\ fos�fa:e� :��ft:r�c�, a�ua��t\ \�t���pe��i�:r�l�1_ MOFTU R I fusat în unanimitate, prin ridicare de tuaţiunoI t-ie impune. Ne găsim ;n unul mlinl � votîndu·se pe fdţa. - cmioscut din acele momente critice din viaţ.a X ... , un bogat bancher, a fost cama-fiind sentimentul anti-şovinist maghiar studenţimel, cind :,10 atentează tn bat- rad de şcoală cu un ministru. al tineretului universit,r. jocura Codulul Civi! adno�t,_1�. batjo• - Iubitul m<U, de oare.ce eşti la pu• cura procodurel i:i1 a prmc1pulor de teu, comptrz pc tine ca si fiiU decorat Pe p•ronul aiP•I Bconomie politic�, H_e atontea�!!. zic la - Voii1 fi foarte fericit.., dar nu prea coarda noa.str§. s1m\1toare (str1g1l.te de vil.J ... Du n'al titlurl . Sculaţl de la ma.să pornesc spre JJC· bravo I.. ura şi sus cu el... tntren1p pe - N'�m titluri!.. Eu I.. Portofoliul ronul gă1el Jn sunetul filnfarelor de o(ator de a continua ... dar iar fncepe meu e plin. 
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IIOŞ TEACA 
- Cum adid? ... Aerul? .. - El, da, nu era aer bun? IN ViLEGIATURA IU Mll YOIU S' AUD DE TIRE 

- Ce 2er nenişorule? Ce mă tot am• Amicul meU Popescu, 0 persoană bine bete�! cu 2er7--.. -�r� o dldud ca la 
cunoscutl în cercurile func(ion.uiloM,r· tr�p1ce. Ce, n al c1t1t. 45 de �raide �o-
�f�;;�: .mf;e�e-���\�i 
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Awd 

Tot balsamul ferlcire1, 
Ml 'l-ai supt cu >spra\l b11:t1 
Precum slngele din vine 

cediii. Zect zile, două dptlminl, o lnnL fi şt asa ? . b I i , p - I 1 - b 1 vorba e cl nu scapă anul ca Popescul -) l2ţte a ncar · ,m5u 5 �11e , a • cu pricina s1 rămlc în CapitaU. E un ieari - .... Or -�oa,te,... Ce nu ştii c am om fericit, după cum vedttl, amicul met'.J. 0st la expoziţie • 
Po,f;�u:nteles d nici in vara acu.sta Po- ----- - -----

Ţi '!·ar suge o ventud„ 

Acid prusic şi fosfor 
Tu lnpieptu·'mliojecUJiT, 
Şi amorul meil candid 
1n otravă li schimbaşT. 

r.::::î."a:;,:;.f1�/;,,"� /J:'";.":i:;;; C!S!JOAII JUOECATI OE UN GIZElAA 
dupl duiurl, lnghetate sail alte paleative de r:kore:all, sboară peste cine ştie ce vllstriioe. 

Ca d'o epr11b!U spartă 
Nu mar volil s'aud de line, 
Nici de ruga ta deşartă! .. 
G!ndu'ml este la �b"fin,� l 

pe AJa�e�u�:�:rf!.al�ie�iJJ!:!înt��;�� I.li ferlcilil aceia, uri, departe de asfaltul tacics al Upitalel şi departe de zăduful ap ziselor grădini; mi �îndeam la Popescu, la acest mizerabil, care cu atita nepăsare işt găseşte patria, prietenit, tot ce omul are mal sacru şi mal inviolabil, 
�!��. � ss�rfi�!a // nc;��Jtc d�c t!i�i:� de limba noastră stdmoicasd. Şi mi mal gindcam cc ar fi cind o nenorocire mal mare ar da peste pra asta, cc s'ar tace ca cu nişte fiI ca Popescu, cari la cca mal mici (cvita11 cacofon'a) călduri dezertează din rindurilc noastre. - Boojur Lachc, spune o voce din 'napoia mea, intrerupindu ml şirul acestor sinistre cugetări. lotorc a.pul şi ..... Umbri misterioasi 
a lui Hamlet eşiti din fondu l nestriMtul al cimitirului Şerban-Vodă L. Si fie oare el? ... O, eh, c chiar el, dupi cum spune contele din • Cavalerul blestemat ... > E 
el. .. ci, Popescu, amicul meU, fericitul la care mi glodeam adincaorl. - Boojur Popescule .... Dar ce al? ... - Cum ce am? - Te găsesc cam ..... cam ..... nu ştill cum si spun .... - Cam o�osit. ... - <Am şchimbat la fată, ( Adevirul era ci.Popescu avea mutra unul ofticos în ajun de a remite ortul popii.) - O, da, consecinţele vilcgiaturel. Ştii c'am avut o luni concedill. Eram bolnav ... vorba vine ... Pretext, ştii tu .. , ca si pul 

mi��: �i�� ? - Cum pc cine ? Pe congedii:i. Nu 

t1���up1:iJ; :�1i �:: E�,pd:c�p:l�o�� pc plecat, zic: sunt bolnav. Zice: atunci pleacă. Şi plecat am fost. Acuma ... -Acuma? - .. . M'am întors în Bucureşti îna-inte de expirarea concediului ... - ? ? I! - .... Vezi ci vreau s.\ mi întremez nitel pini atunci. Am intrat în cura lui Tomescu .... - Se vede că nu ti•a priit aerul staţiunii pe care t i -al ales-o. 

Căsătoria nu admite Formule seci şi definiţi\, Iert farmacist 

Eu una însă 'mI voiu permite: _____ ..,..,_ ____ _ 
E un ziar iii trer ediJil. 

EdiJia de dimi11eajă Din cale-afară e anostă: Trimeţl cu coşniţa la piaţă, Şi asta supără şi costă. 

Saravof şi Dumitroff 

Din interogatorul :msinulul Dumitof extn.gem urmltorul pasaj: 
/. Ce al vorbit cu Saravor? R. M'a tntrebat lntliO. de ce am v.:nît la 

EdiJia de dup'amia:zd. ��'t�ri:!1frs 
de planul meG şi i-am cerut 

AI vrea să pleci să-ţi bel cafeaua, /. Ţi-a dat'o: . Cucoana te apottrofează: f J!i �e z;1 51 \'iil I doua zi. 

- Dar ce, eU azlnu văd şoseana? R. A cAutat sl se informeze Jc-;prc mine. 
/. To--a1 dus a doua ii? 

Numai td1Jia de seard, f Ţ�-� dat autorizaţie? Doar ea e cea cu avantajul. R. Da. ln presă viaţa.ar fi amară Lucrul trebue d se fi petrecut aşa: De nu te•ar c�nsola tirajul. mi�r�ra�� d:;ie:,a�n:o�ri:�i:r:I 

rt!În�nud 
Gfzeta �sta �<Căsnici�>>. . ���,} t�t,i:���td� î�ote·�rj; c�;�d;i�Î Cmd scnsă-l doar de�\ ŞI {?msa, atît în şcoal:\ cit şi în societate, c:\ are Mal merge; dar ce mlam1c la pasivul dll mal multe forturi de cea• Un scrib strein cînd intră 'ntr'însa! sornice executate magna cum laude, d o• · dat;\ a ameniţat pe]tat'su cu cu1itul, iar pe m:1'sa a îacercat s'o spintece cu un topor, d I m:\sluitor de �:\rtl. inc� de I� virsta de 12 ani, c:\-1 ep1lepllc ş1 are ş1 oare-care ap:\ 'n cap, ci 'I alcoolic 'n ul· timul grad, etc. 
Director dacă e bărbatul, AtuncI, soluţia-l uşoară: Cel-I-alt redactor• nechematulE dat frumos pe uş'afară. 
Dar cind femeia dirijează, Cocoşul adică-l găina, Al treilea colaborează Ciupindu.şl regulat chenzina. 

1n urma acestor informaţiunl Dumitrof s'a prezentat din noii la Saravof: - Sunte1I muliumit de informaiiile cc 
atl dp:\tat? • - Da, ele sînt excelente, dspnnse ra! Cios Saravof. - Atunci pot spera? Articole de umplutura la ;i�!·��:��a:!,s:11n;�i:pa:e ·0��f ;� Sub firma ta sunt publicate, viaii. lati deci O diplomi do onoare prin Gazeta-I O maculatură, care eşti numit asasin bulgar patriotic. Tu, biet giran.t,.ră.spunzl de toate. E O distinqiune pe care nici chiar ell 
n'an:. ob1inut'o la vlrsta ta ! Voi sUrui 

�:r fi 1fr:!���ă g::c�a oadsl� ' b�r!�"f! J�:ei:�a�tdf�rRsi�ln��o;:;tr� 
Insă tot greul şi năpasta ca în societatea atitor «pa1rioţl bulgari> 
E la articolul de ... modă! să te perfeciionezl. 

Jloftvro/f' 
,,..nlfe.-n,..a,., 

---- -- - ----.-- -
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DOMNU ADRIAN MAGIIERU studentă cochetă, sall - lucru mii sigur - c Ce s:1 fac, ia d.i'1 de tot„ şi'l 
_ -printr'ooeertati imprudenţ¼dtisepoatc explici d'a fir a pir toată istoria neno-

Ştiam că 'n ?e ce ju�cţ. . �i:e
că

�j�
ri

�! 
:

J
�;1:�

a�
0�:t ţ�{1t:a°�t�r� ro�e1

Şf ��
I 

a�\
1
:· te plîngl, nritule? Am E-un membru n grupa 1umm1stă, mal cu seamă părea fo:arte prob.abi\3, dcl ell leac pentru unchiul tău. Cinci halbe 

Decl, cite unul de coteţ, din unul din bu:r;u1me!e Iul Gid se fu. d vie �i'tl transform roşiile în albe. Vezi 
Fac toţi 32 pe listă. 

;:�: :thi�i:faI.!1::. 
colt de i:azeti tipă· Pa�u�,��:�r:

rea mea. 

Dar _min�rul stol de _porumbel pa�: �:
at

:d
a

e
c
v
e
;:�\�

n
;�/��!�

1

t ��'! î�
e
� intcles�

e glumi mi, b1te b.b.1, ne am 
Sport subit. Culmea mm unea: ,. Adi vor. ,. - Du cum .... 
Erau pc ţanc trel-zccl şi trel Ce se înt împlasc? - Ce-'11 pasa, las' pe mine. Chelner, 
La proclamarea fuziuni! 

dre�t\ 
Flutureanu trec use ex:i.menul I la o halbi. 

••• 
Acest' avu drept rezultat, -Ci;m?I!? veJI zt,

d
iati

1
un motiv A doua z i ziarele de tiraj publicai.I în 

gnt ş;�"',�:. ·d,1t1i grăunic, ::�"�::
1 

�i�1r:,::, ,,,:,;�;;i '" bf, :�:ţ11�tif�f�i1":�:r:tE�r:: 
Sperînd că unu-o să renunţe. 

. ��o�
ă 
n��fr\�

c
��ea un unc \1il1. C:red d t�:r:�u�•a D

r
:�

1
:r

c
,:1

at1��1tie 
d
al�1�� �\�. 

Nenorocosul misirlill !�;,1 
�

a
��u� 

'���/!iio��::
r
e:P:1\ si;;�,);;� 

��r';it;r 
l
:elicitiri!c noastre tînârulul uni-

Ce astă-zl face pc stingherul în in1elesu: modern al ,cuv)ntulul. U_nc hiul br a· treia zi, dupi\ c e primise un va-Este de loc din Tirguji(i, tr�bu� d !i_e bogat. El _bme, unchiul l�l gon de instruqil de la unchiu şi dupâ 
E domnu Adrian Magheru. 91d _ indeplme:t cu glorie ac�aSli cond1· 

c e îmbră1işase cu efuziune pe salvatorul 11une. era �utred de_bogat. Ş1 _cum Dum- Plaiva z, Gică, radios ca un mire, pfo\sc.l 
Pe fie-care zi 'n ziar nealul - adic_ă unchtul - se mte�csa Jc Capitala sbur înd cu expresul spre Paris, 
Numele săli se tipăreşte, ff:t!e:î:: �n

::1:�
1
a:�

I 

z���
ot

î�! \�r%:!� cuibul ideal al volupU1ilor modeme. 
Ba că-I numit de b 'ntiî chiar, juridici - îl fJgiJuise Iul Gid, d, Jad ____ ,. .. ,.,_ _ _ _  _ 
Ba că la cir.cl-sprcce 'I numeşte. va lua cumenul cu bile albe, îl va tri 

mite la P . .uis s:i vadă cxpozi1ia. 
Magheru 'n jos, Maghcru 'n sus... ( ca�; s::d:�::u 

ş
��:

c
? )

G

j�, t��\ 
b
/:c�: Magheru vrea slujba cutare... canibalii de prof.:sorl probabil 'l-ai.t pcr

Magheru intr'un cerc a spus ... secuiai. 
Magheru 'n Gorj e foarte tare... Ce te fad cu unchiul tasa? Lu i nici 

să'i pomenc�tl dr bile roşii, de pcrsecu1ie, 
de ghinion ş. c. I. De pidlit c u vorba 

nicl chip de năJejle cit de socialist:\ ar 
fi. Orl îladtl alb pe negru: j bile albe, 
ori adio Paris. 

Apelpisit la culme 'mI zic: 
Cc-o să se facă ministeru 
Dac' o avea ca inamic 
Pe d. Adrian Magheru ? 

Dar Neniţescu (Pur de !el) 
La minister trimis-a ştiinţă 

Că 'n Dobrogea să fie trcî, 
TreI prefecturI c trebuinţă. 

htă pentru ce Gică era aşa de desolat, 
iată pentru cc pronun1ase cu atita :un/1-
riciunc în glas c uvintdc : sunt perdut. 

Cum ar fi dat ci atunci ori şi ce, un 
an din via1ă chiar, numai si poată cum
pi\ra cu prep1! acesta cea mal scumpă 
vipsea -fie ea şi albeaia imacu!ati a vir• 
ginelor bucureştene, marfă care în trudt 

Lucrul acesta c perfect I fie zis e cam grd1 de ghit - spre a'şl 

De bucu ne JOC piperul I 
în

i{��:�
f
�

m

l:
1

: !;�/
i
!e �},·���;;, » 

Oicl în sf1rşll noul prefect Paris! Oh, cc fiori de plic ere 'I tre· 
Va fi, sperăm, domnu Magi:::�

.
! �:a�i/�Jr�

0
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a
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------ -
TreI Bile Albe 

de la t�\pl pini 'n creştet! 1n imagina1ia 
Iul aprinsa, Parisul cu Moulin Rouge, 
Ambasadeu.rs, Olympia, cu expozî1ia, ilu
mina1iile, sgomo1ul, cursele, cu combi-

• na1iile etc., lua forme fanta�tice, ideale. 
Buimac Je frigurile rxamenulul şi de Şi era aşa de sigur d'l va vedea ..... 

gilăgia infernală a studentilor ce foiai.I N'ar li crezut în ruptu capului că o afu
prin culuare,Gică Flutureanu sc obora agale risiti diferen1i1 de culoare ii va nimici 
sca

Aju�
ni

î�
er

:l�af se opri în :oe, indec is, fr
u

�
o

���� !�!-fel
a

d�
rI

;dlcctil mar�bre ii 
nrştiind încotro s'apuce. c locoteau în ieastă, o voce cunoscuti îl 

- Sunt perdut, murmură <linsul. strigi de !a spate: 
Trist, dcsolat, cu figura descompus!, - Ce mal fad, mă Gi,ă? 

1�;!a�
i11

d/:i;�
a

r'" c�n:����r��
u

�fln�:if�e1� taci! ·,n�i�
r
:z� tp

z;;:eYÎa
a��c

a

ul
d��ll

g'::: 
june saU fusese tratat cu re!u z de vrc·o tele cotidiane. 

DRAGUŢA MEA. 

B.idc�I ,•ol c'a el iuhiro 
Cu putere m'a cup�ins. 
)fu cum-vil ori-re simţire 
Azi in suflut vi s';1, 11tîns? 

Sentimentul meii e iraro 
Pontru 0.1, m�rturiM:111:, 
Clrî rilpit do admirare, 
Ml �ileite s'o iubesc. 

Nu maî este altii fată 
Aş, v1eduidi. ca ea. 
Sil vi!. spun acum îndată 
�i vetl ti de partea mea. 

Duoă ce servea 'n culiso 
Cu un zoi neîntrecut, 
F,irmacia o inscriso 
C11 sl•I dea şi eI tribut. 

Medicino. convocare 
ll fii.cu, şi popi Llirbo:1l 
1-ail d.tt biue-cuvinlare, 
Cum se tlă 1B cel miloşi. 

Tiocu apol pe sub arme 

��j�
ll
�l4�o l�r::��O 

'futulir s'aofcrît. 

�i apoY, ca s_ă ajungă 
L1 suoceso ş1 111d mari, -
O scurtăm, cacI lisl.a'I lungă -
O răsbi tu liiularI! 

Br ,•edotî, spuoeti-mY mie 
cu'm sli fac SU n'o iubesc? 
Dup'ast-fel do nodnic1e, 
Drept să spun, mă 'nebune:.c

,;
111

_ 
____ ,..,_ _ __ _ 

<. 
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MOŞ TKACA 

eoJil literare, n111'1in1Vrara,revi.d,J lile• 
rt1rd şi viticoltl, tfop:irtni �i e;i, P1ul10V-A 
apnre la cito o huia şi nue 'mT trebuo 
<:1to o cronică pe sliptărnin:l, sin�ur d. 
C. 'r. maI stă re�emnat şi SCllpti,·, ru 
lJemocratde ln rutnli, pri,·ind cu m to'ul 
trec-e. 

De mortuis nihil nlsi b�ne .. 

La tine, C. 'r. unicul 1 ămas pc ,·ar,i, 
la tino m'i v,1ii adrc.:,a din dod �n ciml, 
ct,1d lipsa de su biectu mă va rhiuui. 

La r.:vcdcre ... 
După cum vedeţi ornm să sHrşe,; . ln 

dipn în caru insli, 1lucea111 ace ste rîn• 
dur1 la poşt..�, mă intlluiTru don ri1;-itan 
Uhitd:ives1:u, u 1,11\ dintre t'el mJ.l hr.i.vT 
vfit1Hl in ret ragere, aT 11rmateI rornî _e. 

-Iar mal t ruueţT t'CVLI la. «Mnş Tearti� 
hal? 

-Da. 
-Potîsîi scriT ctt oT av('a poft!i,eii 

aserueuea gnzoto n'un oULeilL să dtOS('. 
De, re 11'0 li avlu d don căpitan obi• 

:��
l ll

ă
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a 
s� l���fJ��� 

8
:i�� ;.��:f

1

[� 
dat lumim:. cu de •a sila. Şi apol ltuul• 
uul are in pri,,.i ta asta două p roverbe: 

11 Cilpitan bltrln sil me.ir g.1 'n bue�tru 
nu so po.1te. 

2) De go3ba v rolsl1invcţi pe căpitan 
s..1 bea apă di n leMlei, 

1� fo�no naturn!, tlt:cl, ca don cllpitan 
sil consi dere clioş '1\:uch l°a. cga1.et.a do 
SCb.Oda\,, Par'cA ij1io clipi�anul t:O'l ţJ• 

••oi•trat„11 Cum to d1i�miL fnuml. 
Aoull••"' 1 h-anriu. Am tc1,1 o si11Aurd curiozi!r..te: cc o ti 
•••l•• .. •t•I i Ce 1·cdorl al ln ehoit i-l nrnt'edoneană ;- ci�ind onor„bilul i' 
AoMll■t„J I Io vln d b r11,::ti b re! La 'Virs tu dumnealul, forlificaliilc t;unt 
•••••• .. •• .. • 1 �',el p:irto din comitetu ! rovolutiona r  ;a o �implă parigo rie de om bo!nâL 
AouJt•tul I l) vinci Lragă bre, f'tl dracu la dt1miata e ştl oş,i tare na ":ip? E1i presupun c.1 trobue s!'i citească mar 

Ca �iun val pc marc, ����ui11::1;�fa1
::n�;?,!tiu1Y�ftî;��1 1f� 

( :ronica din Ploeşt t ic:i�
i
!��i� ·:�� acc;,t p1mlnt... 
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REVEDE RE . fnr�i puifi•vă <:ă sfo�a1,1a Voce a !• - ::�:11t� i;;ro.1�/;,b��i��:t'�asa�:�:ii ,ciut e a  rn�T _li_ l_n v1a1n_ dupl 1·0 111- dukeu!!ă, care nu provo�că uid uu s,·an•

na�\ă�1tt��iet::J:1 te {
c
l1,�:

o
�t/1;ii[�ii\� ;:!�11 dfri:tă: nc;��ic���-h� :i ": �

t
:;� dnl, ci t:cl mult o 11,digestie. ,S,l'et .. !tf 

1:sir;�1!1
i 
i� �lg:u:l�Ji;i�s (!r�r:J/ 1
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�\it do gin gaşe, ea caro - -- ,.., __ _ 

dusesem să'mî plasczrourna1i'lmul şi cel e ?�� p!Jnă de servT, 011 iaro er:a, m � . . 

�:���11:t
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l
'Ş
t
:,•cl!s�:�g i�:�:

lli
� n� �� 1 in;;J,�:vi��,

t
!��t1�;�tlr(;�;;i:!���� Idila din strada Paun1lor

bcrahsrnului, ia o r,şul «Stl!t.icl Libor- t1ltone�tT, ca a u:1mt. Var, silrman11 frun1.1 

�:����:�..i:.i Vasile foani<le şi al alior i�
o 

;;u���:; lr��
e
l.11:�1�i1c";a"

d c t c•a[ 
dus, 

st r�::::�l: ��l�r�o s��rkoit��n��r!(:� 
Nici nu mii ap1opfoecm de Bra:-.i şi l'c la c�le pHru ch ioşcuri lntune{>'a lumina frlîn a r c'.or din �trad.1 

mln:i..'mTlucqrn fli. bat11 ('li un vagmistru. Eu de line ain lntrcbat, Păunilor. LinişleJ nu esto tulburată do 
Sim\oam în ruine ,un cc, l'Urios. '?i pc credit şi pc pl�tă cît pu ciote.•ul grecr.ilor, fopturr trîu• 

1n sfirşit am sosiL uc trei zile ne 'n.:�1at, dave, care ca şi puettl clntii I<!, lumina 
Ce fericit sunt! Uo azî in co lo Yoiii Dar chio.�,:ar il aO. Ucut tunel� şi d;;i \'1b 1a1iunile a.mouioasu 

roînf'('pe s:1 rnij înc.loletnu:esc cu  tocul şi T�-am pcrdut, tc-3m p�rdot. alo unui ceasor1 i do 11, vr'o şoo al,i. 
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rman�- tou, de co al riiguşit d/r�u�:��a: c�':f�t\J:��;�1

��11�� :�� 
un u<:ltinn, c a s.'l zic aşa, prin rare l"Czl . impnrru · slirl cu pc11e aş, ,le frumo11se , o lump;i. 
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tca�a. . . Aş vrea să'I �eC"hern, �,1,?:p�n rit fără Co.isorm:u) ba1o morciL Uitia1ele vi. 
•mi.�lţi��� ru Yotc.t Pro/iovei, As!� :�nb
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'.l'ro1 uml,re aU urm§rit, to1te res1e 
mişc:irT, dintr'un colt al btradcI. 8u mii•li 
tot!, şi b lumina biui•-ă a luncl, so ,·ede 
un alt militur. };1 o însoţit do o rochie 
şi do un j..iben. 

Uo·ILia o ia itrni11to ropode şi jobenul 
o urruireştc, pe ci1o1I m1liL,rul 11aro cli 
Ic mnl(tndii să nu f..t·il sgomot. .. 

Cu p�şT rnarî şi tăruţl 101Y inaînteaz.l. 
P�ro di se Ta l,1ttrnp!a �,·a gr„v. 

.'.juni; la nşo. Toţi umblu în 1•lrful de
i:;etelor. Oc1ul h1tăl u,;oare resunAln uşa 
(•are o im·bî3'1. 

cTu f'Şti Marîţ'l, intr:1, cewch? l;şl 
se dcsdudo du in tocul sen·i!ouel •

R
ar {'{l!e trei umbro. Lumin� pooti ·li. � 

c'i�Jii�� 1
1,! �0:1:;:p��

r

-�s�a!�i1it:r�
!

1ţ7;� 
turnat, 1lcsbrăcat şi ;cbra ţ u -J, cu p3rul 
despl_c!it, o :..:iu;:-.işa hiptura •-are e aco
p_en1ll llUllli.LI ue o dmaşe f011rte sub
prc. 

-· ,.rn nu,nelo l�goC nu ,.., l-niraţi, 
zise jobenul; �unt p10 uroruh. 

- Suntoomisarul regal,zise militarul. 
Nu mai e no,·oo să 1:punem cc zise 

rochia; ctnd ,·i!zind 11,cst tublo(1 se re
pezi 11e noaştj.tnto şi tnba\ă do pfr pe 
8irl;;:;\1�:ll�l i�1::�i:ro�

1t
c;!

11

l:r c��i;i�;i se salută respectuos şi sar apol s.11. drs
partii. I)" cele dou11 rirnhi, pe ctntl pro
�urorul strigă; ln numele Jo;.;<11 ,,ii o-

llOŞ TEACA 

prcac slL. darsflrşitultraserse pierde 
tuAbu,Jit do chiotele luptitouolor, 

Mahalcua1 nh! mahfllaua1 care nici 
no�pte1 nu arc ochii lnrhi�T, se adun!( 
��t��!i

ca
şip;�

n 
fo�:1

m
1�Ptor

1
:ra�a 

1
:u ��� 

dLie, !Wti 111d bine ne\'asbi, apucă ră
nmşl rea tintl ll nenorocito( sale rivalo 
si c'o emuuiturll. i•o G!işie do su3 pini 
jos. ln aooilt timp sosesc vecini cu \u
mlnirî; tntuntircdtl dispare şi făptura 
doadinllaurl ap 110 poolicli. apare !n 
fata celor prczn1ti in i;ratiusul oosturu 
al strămoa�l,. �:va. 

l"n strigut se aude_ wi nl'1·uta cado tn 

t�jr 
procuroruluî ZI· inii ; },,' verifoorti 

URMĂRIREA D-LUI JEHTEHIŞ 
Portrt:tul de mal sus reprezint!!. })0 

simpaticul judecător de instrucţie r'to
rescu, lloarea magistratureI, in momen
tul Jaborioaşelor sale ocupaţiunl. 

Mulţl însă vor obiecta c1i. inteligentul 
jude poartl!. o prea nostimă pereche 
de must11ţl r11sucite în b:mdulier!i., pe 
cind desenul de mal sus tnfn.tişează pe 
un urît fl'lrll de must.."lţT. 

Asta e o mîcli. diplomaţie a noastră. 
Sa ne explicl1m. 
iiarele at\. anuntat că tl. Jeanteha,;> 

este zi �i noapt9a urmărit, pa:-1 cu pas, 
de către t.enebro9I conspiratori bui, 
garf. Acea,itll. urmărire, de,;;i nu este 
făcuta. în virtutea unul mandat de ur• 
mărire in regulă, trebue însl!. sl!. recu· 
noa�tcţI c!H destul de periculoa:-11!.. 

De aceea, am dat ordin desenato• 
rulul nostru C!I. Mli.'l facă aşa pe vaio• 
ro:-ul judo în cit cl!.111.il bulgari sA nu'I 
])0ată recunoa!jte. 

Ar fi fost în stare bandiţiY ca 8ll. a• 
:;asineze pe energicul magi'<trat chiar 
în efie:ie! Dar fte c1I. ţ-i noI sîntem !;l i •  
retl: i i  d<:!rutar!lm complectamente, Ce 
mal tuka na glava ,;iutom I 

DRAGOSTE 
NUVELA 

Se întîlnise din lntîmplare şi intim
piarea aceasta trebuia s.l. joace un mare 
rol ln destinata lor. 

Zoe era driglla1e Je tot: ea culeseu 
numai 18 roi:� din tranJafirul spinos al 
villel şi ochii era6 vil de tot, 

Alexandrli are şi el :.:!6 de anl, e slul• 
baş şi are o slujbl care ii face sl lk 
pbetic. 

E conductor pojtal ! 
Ymbll prin cimpiele înverzite leglnat 

de aripe\e. vlntulul fn sborul drurriulul 
de fier sai'l :li dilijentel, 

Se vizuri I Şi de ... Fetii 11 calti :alu• 

�
e
�sÎs�

h

�i n::::!�� 
t
;! jJ;�11

al
p�

le
:a� 

ii v.l.zuse în visele lui, în orele cind era 
visitor. O vhu şi îl fii.cu o dedaniic 
de dragoste in toati forma. 

Inimioara Zoichel începu a bate şi bl
tea mcrcll, bitca cu iu1ea\a unul ceasor
nic care ar merge 24 ore numai în 12 ort. 

- Zoe! 
-Lid! 
-Te iubesc. 
- Şi tll ... mor .. 
- Ah! 
- Of! 
Şi sgomotul unul slrutat lung se auzi. 
Zoe şi Lid se luari îo brate, se str!o-

seri cu foc şi popirile porniri dio noi,. 
II 

ln gddina cca mare1 lntr'o seară cu 
luni, două umbre se plimbau încet şi 
sgomotul sirutărilor se auzea din ciod 
ln clnd. 

Sunt el, Zoe şi Liei. <.. 
In bra1e strlnşl s'all aşezat pc o lavi1i 

sub un pom . 

pa::
rb

;icf�:rel:
a
�

e 
t!�t:

a
;f �or��a

î°!e
r
: 

se culca pe covorul cel verde ii copriose 
pc amlndol; dar dorinta n_ebun� co�tr:a. 
drei:a numai putură lupta 11 lnvmse ş1 c\ 
se lhari jos gidili1I de iarb5, îmbătaţi 
de flori, intăritaţl de sărutări, şi ind�
na1I de luna care ii privea cu strllucirea 

el de pe cerul albastru. 

rar�e���t:�es��rt�1ta
1
;��zl�tr!uidl! 

sufietele lor, Bcindu'l şi mal viol. 
Se mai aude un sirutat lung, un sus

pin uşurel şi pierdut .. , El o 1iae în bra1e, 
ea îl sirut:a ... şi .�chiz�n� � .hi� � � �u�. 

HI 
Se îotllniri ast•fel În fie.care seari cit 

calea le fu luminată de frumoasa el fa1i 
slri\ucitoari: care Dlitoreşre pe bolta În· 
stelaU. Dar cu cit cil.iuza nop11lor lor 
amoroase se arita m:al lirziU cu atît ve
nea şi L1ci mal tîrziă şi cind luoa nu 
se mal arita nu mal veni nicl el. 

go;;le!a 
are ;�di�fstea şi m�! ales dra• 

Şi pe cind dragostea Zoich1 creştea me• 

��r· ef'c�����:
s
de 

a 
d�r d�:�a�:ri�

1
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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



MOŞ TEACA 

- La pardrnt. P••c•••••l I Sunt yr..ve hănuel1 în ronlra. d•ta.lu . .Eşll :rn:ud1i11t ! ln1111lpat11l, Nu ştiu n'al vizut demn j11diC'hitor, iu sunt imigruot pumunlcan. 

şi gurip.'I dut:1. focul de pc buze Lid �Totul cr:1. c:1. şi in sura acce:1.. Numai 
Îu1�)i:�!1t��1·1J�;3 

i!tb�r::� 
Cta poetid' el rr:;:�i\e O podidiră şi 'I curse şiroaie lV pc obrajii el dd.gibşl, cari numai 'ntr'o lntr'o strad;l vecin:\, aproape de gri• Iun:\ se ofilise. din:1. Zoichi, şade Linica cca dr:\gălaşi ln�buşiU de durere, Zoe se duse în cad, drei:1. Lid 'I d:\ mcrtll tîrcoale. lu:\ paharul cu venin şi'I so,bi dintr'o ZoiC:1. :1.fli totul, în1elese tr;ldarta Iul şi dat:\, ca şi cum u fi voit si gribe:1.scidisper.1.re:1. o cuprinse. mat repede efectul deustros :ii veninulul, Zdrobit¼, pierdut:\ şi Bd. d m:1.I cu· apoi închise ochii şi se gindi la el tri• gttc la nimic, Zoe se hotiri si puc ca· mi1indu·l o ultimi s:\rutare. pit zilelor e1 pline de o durere, şi ca VI toate srmenile. el, în ast-fel de ocaziuni, lntr'o sal:\ mare :1. spitalului Coltca Zoe Zoe se decise si moar:\. ş:1.de ln pat, culcată. Si moară! în floarea vîrslel, tîn!rl şi Gindmile el sunt !a trecut. In sufletu·! drigilaşi, c crud dar numai as t ·fel sc/ipa El tot o�upa un loc. Doctorii ii sdlpase de durerea acestul traill nesuferit, Işl corpul de venin, dar sufletul ilrimhcse procuri cu multi greut:1.te puţin venin ros de otrava dureri. şi acum 1inea în mini paharul care tre - In ccgetul el ind1 ideia disprqulul buia si'l curme:z:e durerile şi d'I dea pacea pentru acest om a luat un avint puternic.şi liniştea Vtcioid. Un surls ma! muli de miU se vede V fluutrind pc buzele l şi apoi cu un suspin E luni. se aaude şoptind: titdtmn ... lofU ... teVremea e tot aşa de frumoasii ca şi dtsprtJtusc ! atunci. Si 'ş1 mal re:1.miote:uci odati de Da Zoe, da, dispre1ueşte-l. E nedrmn fericirea pcrduU. Zoe se duse subt pom, de tine. Dispnţufşte•l .. şi i3mi pe mine, pc laviţă, cu picioarele în iarba cea verde. 

„Mof Teacă" la Pileftl 
- Versuri pline de lnvl\.1turl fa'osil<»n.: pentru unTtCUticarcnu le arc -To �1utpl,Stlnd1 umbră-1ecu�or abia gra<l-t C.,.N pari a�C'ilc iute, pintenii a 'li fi uitat, .'ial�tarc r.1pu'iid lmbr;lcct:i. 'n haine noi, Inc;l ncin1rat ln slujbă şi 'ncă fără vistavu!, Dar cu toate-acestea mlndru că abia te pot [privii ... 
Cc subiecte amu.sanie pot cu tinef4uri! ... ln�ă ell ca 11echill prictencindte,·�daşa de sus Mal repet celebra frază carl-azi�'o c\nil•\'a :Hus., �i te iert... ;..implkît�tca, vcdnic tnbuccr{tată Mal cu scamă Ic păpu.� numai c'un g�lon [g,adata• .. Jmpăiat e:t şi la Bra1<n, treci 5olcmn făr' d�[ocol-
.���1�up��f�c�� 1'�l;���j�-;�:cu��-1a"::i:/n�t;;

i

�;
I

� [dc-odatl: Strălucirea tres.-1 talc, or a lui �tnr��tr�r; 
Or cc-ar fi, puţin 1ml pasă ... Turcu I turc, [nu 'I sch1mhl de fel, Dar ferc.�to te Auricd�ă n'ajungl !:i tu ca ci... 
Noi te-am pltns �i te mal plingcm clnd �•C· dcm ce grcll Iţi vine S.1 'ntinzl mina celor ·care Ic 'ntindC'al fără fll'l'nC Cind n'avca!cum al acuma os<1bit'lioc/1t/a�J. El, dar cc ,·re!! ... 1·nH vecln!c rămln mici, [all(I �jun.; mari. Deci e(l pr!ctcn d'a\tă,Jată, umilit acuma vin Ca lna\tcl tc'c mutre, răs;l.rllă din senin, Să tl cer pcrmi�iuncasă mlslujcasc.1 (ln sc• [erei) Pentru o corcspondcnli \'iitoare ca1;ubicct 
�;�:�r;î�c;� p�r�;J:,g_a'�i�-:�t��};�ţj� 
---------

PO!fTA. REDA.ClŢIEI I. C. Loco.- Eti plec la IO August. FaC1Jm rombinatia. �entru o lnnă de ul).
;�n\!· :f���\�;;�a c���ăî 1�a�n

1�ăd!11�:j��;�� la Cooperativa s1<ll redacţie spre a BIO.· bilicouditiuni]c. Pulu din Cometa. - Nic1 opigrarnndin urmi, nici b11cătile de rari vorUiţT, nu sunt demne de talentul d•YOastrii. D. G, Slatina. - Pe cea ve, ho am 
c::�t�\:�Jţ�

i
�:�;'� a��ţ �a��\:ţ 

11

r� pol"estire. Crldtm.-Dodorul conferenţiar d!'.ruia II faceţT opi�rama o un om foarte inteă lîgont şi spiritul şi so Uururi"i de !ual• simpati11o n�astrA . .Aţi [Htlt p1in lllmnI':l adresn. 

TIPOGRAFIA „HELIADE" 

J
! 

Bucurei:tr, Strada. Clemenţe!. 3 
Efectuiază ori-ce fel de lucrări tipografice. Preturi eftinc.-Prime�te în edi

tură cărtl didactice �i de �tiinţă.- Condiţiuni avantagioasc pentru d-nil autori. 

\ Pentru tezele de drept �i medicină se face mare reducţie. 
[ 
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MOS TEACA 

STAN ISL}.Ş.� IHOSKY r ÎIIEODOR MAIWVICI Bulro P"cl,e No 2 U-rul G. D. I<'ltlCIIER D ,, N T 1 8 T 

o•uLIST -
Sir Vol{eJNo 1fi 

D,1 consu taturnl fntro oralo 5-6 Slrada ŞJirbey Vodă No JO. 

după arniazI 

D�/s,!���1 MLII. G. VALERIANUilDoctor in drept, Avooat 

Bucurtsd Sir. Belvedere,;. 

AL. IONESCU 
Coli 1;11 slrada Fiintâ11tr, Castlt /)obrictanu, aldlurl de : 

FARMACIA
0

LA cll!SERICA ALBA, a D-lui Dr. A. URBEANU 

Fri11:cr 

Bulevardul E!isabtla, (ln fa{a palalubd EforitrJ 

li Penim "'"'��ree�P�!,!;\Jfl?Ifr��IEI No. 97
1 

I 

IIWMULUS BOLUi'l'INEANU' 
AVO C AT 

Ploepl. OmsultaJif de la 4-6 p. m. 

GRIGORE RADULESCU 
A YOCAT AL BANC EI POl'ORULUI 

J, Sir. Polifirl, J. 

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

i] BERARIA COOPERATIVA li P!AîA TEATRULUI IN FOSTA COFETĂRIE FIALKOWSKY 

( 

I Şuncă de Sinaia şi Praga I I Sandviciuri, unt, brînzeturl I 

V roţi s� mincaţl bine şi cu puţini bani? P. T. 
Am onoare a vt informa, cil ln urma unei practice lndelun• 

jl'.ate; avlnd peste 100.000 vaccinll.r1 şi revaccinări ln capitala 
Moldovcf, n1'am stabilii aici, ln calitate de Dirtclor al i'ltllitululul 
IJa&ânal al slafu/111, şi prepar ���n�RANrnt MITILA GfijRG��L� Vaccinul animal necesar ţărei întregi 
sunt deci tn stare, a vaccina şi revaccina cu limfll anima:A pre-

CStC singurul care oferă aceste avantaje. �!"ai�\�1:;�:c�P�f!�i.:t::�'2.tta��}�;m:��f!la':i�f,�:,ve��: Clientil regulatl at1 seara intrarea gra-1 tic�
a
Fi���!rl

i 

c���
c

�r!
e 
j•d;j'�e:,:�i�� �� �

0

::;in:'ro 'l:Ol!rî tuită la rcpresentaliile excelentel trupe •
p

;,
c
;�

1

1��l���c1�ed:r:: g�:��!
1

:o;:i
0�r::�1!,�ţ1 a face US de de varetăt(- 1 ���

i
���

e
cialfst�

t
a��:�sa�•i�

u
�;

d
;;;:,ia 

c
t;,eJ�i�r:

ci

se�1j�1�� 
Sanitar superior. 

Adresa: Strada Câmp�, lângă Teatru Cu stimll, PIERRE SOLOMON 
Dlreot.. Init, v_,,.,,-,..1 ei.wlaf, J.loea Kio.lelro.l.11'""• dtltato 

FARMACIA � LA MAGAZINUL ,, COFETARIA TANASESCU <,LA BISERICA ALBA» GRANC[A Şj STAN[SCU Vis-A-vi, de pol,tnl Băilo, Efociol 
Dr. A. U · i N ' CALEA Y1CTORIEI I --�ucnlU.�qfL.111 2& ' masle tfi��� 

i
'
1�fii��!��ţle

cţc�
f����eselo cele Pos�d� ln ori şi ce moment prl!.ji· 

97, 
.
Calea Y1Cfor10I, 97 

I 
Vin nlli şi negru din ville oele mal i turl ş1 cozon�cl_ pr�aspeţT, attt bom-

Casdt Dobriuanti (Cipmsua Ro11·,; renumito. , boa.nele cit ţll liqeunle cele maI fine. 
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