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MOŞ TEACA 

D. EUGEN STĂTESCU A VORBIT! talelor, d-sa care este cel ma1 mare Oatnoeperedelaa11mlrula0Htaln-
- �olnav din tara romine;iscă ! Faptul !!:!!". P•�bu:;::;,::!J•:.r:. 

4
• .obtţ• 

D. Eugeniii Stătescu, cunoscutul ar fi fost curios dacă d. Slălescu ar Memoiiile mut din naştere, ilustrul bărbat de fi avut trecere pe lingă o Eforie a 
stal care timp de cinel-zeci de anl oamenilor sănătoşl, dar aşa unde Unul ofiţer 
de zile a ... tăcut pentru liberUi.tile vedetT onorabililor ceva surprin- De. ruervA 
publice elocventul avocat care e'ra zător1 ' l!lu vor :8 nl,t• bui:lti lUerar. de 
destul �ă- se aşeze pe un scaun la In ceea ce priveşte pe Moi Taacă !:

n
!!�::::i,11

1:,
0:!_�! _!:0,:t!.!1�1;; 

t�ibunal ca �ă ci�tige procesele a fost declară că are pen�ru d. Stătescu o ::i;1�11:, reservi. -au • de geni6 ol 
vmclecat prm mmune. aclevărată admtratie bazată pe ur- Dar • ordin «• la ooaun4u.ire leat 

D. Eugeniii StăteScu a vorbit!!! mătorul motiv: -1 rt4eţl oind le•vetl oltll ' ' 
vi:; jur că miracoiul s'a intimplat. Toate plantele îngălbenesc toam-
N'aş fi crezut· nict eti dacă mi-ar na. EI bine, d. Stătescu care este un 

fi spus altul. MaI lesne aş fi dat ere- vegetal politic (dovadă că veşnic ve- IMPACAREA 
zămîul unuia care mi-ar fi anuntat getează şi stă în rezervă)rămîne tot• - IdilH casnici, ln doul aeene ,i flrA aluiîl 
că a văzut cu ochil cum s'a mulat d'auna verde! · politice -
podul de peste Dunăre la lacul din Şi cu toate astea - o, ironie a 
Cişmegiu sau că a surprins pe d. soarte� - in loc ca d-sa să ocupe Sono '. 
Tache Giani bind un ·pahar cu apă, un loc de frunte în grăclin:i. noaslră Neacgu:-lil, şarj)e, te-am p�ins ! . 
clecit unuia care mi-ar _ fi �dus v�s- bot�?icii, s'a 'nfipt în ghiveciul l!be- ¾.�:i����' fi��,\�\�;:��;�� 
tea că d. Stălescu a eş1t clm mut1s- ral ş1•a.colo a rămas ele cind I am de la boeru de vizavi ! L'am văzut a-
mu\ să11. legendar. pomemt! dineaurî, cind e�ea de la tine; e§ti o ... 

Dar m'am convins prin mine în- Repetăm, vom apăra î.O tot-cl'auna M.-Ia seama la vorbă, omule, cl nu 
su-ml dea.p1e realitatea minmlel ce pe d. Stătescu în contra ort-cărora- m'aT luat după drumurl! Te-af lmb!itat, 
v� comunicrtlil., tacurl, -afară de pro�riile-l a,tacurl va���::t

!
, nexe beat. Te-al spurcat cu 

. D. Stătescu s a pronuntatin ches- de nervi; îl vom sus\me tot-ci _aun�, boanghenu ăla! menaj cu mine nu mal 
tia finului. cacI d-sa este un bărbat adm1rob1l, fad! Sînt eU om cu măsură la vorbtl. şi 

Scopul dJ$ale este �or de ghicit. ba chiar admirabilios. cu manere hailaif, el alt-fel 'tJ'-aşl lnllge 
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uscat. Neputînd aducenicJ-o dovadâ o E>:&1�11:...-.. ., 
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c

,
asa mea, ş1 să v1T ctnd te-ol 

în susţinerea acestet teze·, Voin{a a llll�f1/��ei�:/e dreptoomercial defln6'le M.-Ce faace? Si!. plec eii din casii.? 
recurs la ajutorul d•lul Stalescu. , Un crq est� o ndunlHurll. de imobile Pa' a ta e casa, pirlitule? N'o am eU. 

Acesta şl-a luat îndată .toiagul print.re ca,l oircu\11. creditorI ,1 debitorI. moştenire de la răpo�am u�chi-miu? E 
bălrîne\elor" în mtnă, şi-a pus ·(! ca- · � 
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m
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c:iet ;��� taplas�ă cu muştar la �eafă, a băut UOM PALA DU TR \ OUCATOR flr'al sl fir al naibif de păcătos! Ce sco-
un cean:1 de muşeţel, a luat o bale - · fală e de tine? nu eşti 'bun de nimic �i 
cu electricitate, şi-a băgat picioarele In volumul De lnimtl Albastra, senli- mar faci �i gură? Cară-te din ochiT mei, 
'n apă rece, a înghitit un purgativ, mentalul nostru poet. dom' Paladu se o� te uT?flu ! Ei1 sint apropiellireasl\ 
şi articolul la Vo•in,a a fost gata. plinga. in accente sfi11eto�re di. ln ha- aici, mă ntelegt'? . 
. Ori, ci. Eugen Stă.tescu ameste- :u�unle dumnealui veclmc a fost tra-

u�!
l�fa��f 

d� ceaf:!. ş1 1 face vtnt pe 

Suna fi-a 
{Dupl clte•u lnn!J 

cmdu-_se în finul d·luI Fleva, finul a Şi•aşa ce 'şi-a dat dumnealut cu ideea: 
devenit do-odată vel'de, aşa dar a- pin! clnd tot tradus, hal sl m� fac ti io 
serliunea Voin(eia fost demonstrată. traducător? 

Articolul celebrul ul bărbat de stat, Şi' �a făcut preeum a zis. Dom' Pa- N.-Zi, sl tacem iar mena) amîndof? 
ca să nu zicem bărbat. de stătescu Iadu a lrad_us ... ? poezie frantuzeascâ M:-Dacll. vrel tu ! Şţif, numa d'un 
a avut ca rezultat o adevărată fur: f� ��:

1i
:ă�n,:v

:��et� ne•o dea nouă am¾'.
!'..;i�:.�.

a
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1
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lună îu coloanele „Dreplă\eI" care Punem ali'itur1 textul francez al ver- M.-Nicl un dar. Vri'T l' 
i-a reamintit că nu trebuie să vor- surilor, foarte cunoscute la nol ti lra- N.-Păf Tezl ... 
beştl de funie tn casa spînzuratulul, duct ia romlnească făc�lli. de do�• P a - .M.-Nicl un vezi! Daci vrel sii le 
nicl de tripotaje în ograda luî Ogre• /����r::'t�i:re�:

a�o��I tţn/�ă�t!: pri;�c
E�� .. 

casl, să te portI cum se cade . 

zeanu. '. 'cu care trubaduruf din Tirchiletll a M.-Sâ. nu'tf mal ci nasu la purtare! 
,,Dreptatea" insă n'are drept.'lte. redat gingaşa idee a poelulul francez. N.-Numal... 
Ce i se impută, în adevăr, d luf laUi.·le: M.-Şi să lnchizl oehil clnd el mâl 

Slătescu în inocenta afacere Ogre- La ,.;e
. 
eai brho, 

I 

VieaJa•T 1ourU: vedea vre-un ungur la mine. Vrei, ori ... 
zeanuî Că a smuls de la Eforia Spi- g: �:� �?...:1ov:;, g�•:: !!,�� (rf N,3� 

uş
;)- ltlh'.tă ·tar B' 

talei
.
or o renuntare la U? legat di!! :
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1
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e
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ave1ea Ogrezeanu. EI, ŞI ce-l de ffil· lin P� d1 tiaino, Ro,rT umplute, dindu-� mîna: ln necazu duşmanilor I 
ral 1 E foarte natural ca d. Stătescu Un peu d'l!epotr, Roştu•n °10nd1'• PifigoiiJ. 
să aibă trecere pe lingă Eforia spi-

f:i •11111'· .. 8011�� 1 • 
Ş'[••P�T ... 

_ 
Şeeaplr! 
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Garda bătri.nulul Krueger Garda reginel Engliterel 

De ce nu lasţ Evropa să se lupte ambele garde 
Pacea ar fi îndată încheiată! între ele1 

LIBERAREA L�GDAN-PJTEŞTI 
lJAni��r�it�r_:

i
�t:!:sr�nf:�r1�1�e

o1of.���1� FllANTUZEA� LUI A VRUM 

Cunoscu.iul Alex�nd.ru Cuza. Ii-lea s'a a}�' ;;:�;�,!,invHf!r��· profe.or uniVer- La liceu,I 1sraehl din �trada Mircea-
�:;;
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;.!t,_a�.}���lkil intr'o gaietil 1ionistl ur- Vo�!�resorul de limba francezi (•tri-Aceasta inscmneazli el afacerea Iul IMPRESIE ' gînd catalogul� ZiglovieI Avram! 
Bogdan-Pilet!I nu mai c în suspensiune.•) v .. ,,.,mlol ş.1, Dr. li Nord"/'4 Elevul: Cadovil ! � Te-am au4,it. duio1 blrbat Prof. Ce-al zis? 

CEL MAI ELEGANT CIASORNIC Cit de frumo, al ln�rupa�, El. CadovU ! 

- Care este culmea eleganţei pentru 
un ce: ::>rnic? 

- :� aibli roate de cauciuc! 
� 

POETUL ZIOIIST Oli IAŞI 
n 1 doctor Moaias a fost la Paria ln cilu• 

t11·�� ·'"i,,, ·ilet. de lîbe, pucuri peotru 
Pal 1 tnail acţiunile lui l11•ittli 
Co atailpr.ost.det.ot,,d-ldootor 
at , mulţumea,�il ou promiaiunea 

,,ener1tul 4ef dr. M. Nordall" 

"°7i A�em •�njinnea eititorllor u11pr1 aet11•. 

tc1\
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\:
1

:::ni�
11 

/�:tcir� a���:i:i:i,
0 
li��u:::;t:: 

Lipsa de 09:�e 1ufer1m . Prof. Cc 'nsemneazl'i. asta? De ani de z1IQ. de clnd 10r1m. 
El. N'aţl spus dumneavoasţră ca 'n 

�rnt��tr��!t d,�le��:��:!1 
Apa din cap ne•al limpezit 
Ş1 cbiar miopi, tot !'am r.4rit. 

Pe tine nobil lmplrat 
Te vom urmii 4i orbl fi şc'.hiopl 
Cilclde 1tr11i11Tne-am titurat 

,De ,junii :>lu mal alntem miopi 
Şi de toiag ne.am lapidat 
Chiar dac'at tl aldlm lu gropi! ' •oaia, (ude Mesia) 

pr.cqnfofUllU.te 
s;g;· 

-

or!!. de limbii franceză să vurbim frant1:
ze�le'deja? 

Prof. Da. Şl•apot? 
El. lu am rAspuns acuma. .prizcnt• pi 

franţuzeşte .... 
.... Ce se 'ntlmplase? 
Profesorul de limba franc1;rzl!. spusese 

in lecţia precedentă elevilor că la dar1 
plocon saU pra:,nt pe franţuzeşte se zice 
cad6au. Şi Ziglovicf Avrarri inţelesese că 
trebuc sl\ rl!.$pundă eadovil, adică .pre• 
.zent•, clnd l'o 

.
striga dasct!u�î:;0

:�;!
;.
;i;
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Mila, nostima brunettl., 
li dă zor la toaletă: 

ENGLEJJl IN TRANSVAAL 

DESCHIDEREA PARLAME"lTULUI 

Se apropie momentu 
Să înceapă parlamentu, 

Şi - t.Jeşi e cam nocturii"ă -
Ea vrea slujba cu diurnă! 
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MOŞ TEACA 

.' � UNGURII MA.I CU MOŢ I mal bun mijloc pentru a cuceri inima �li s'a spulberat visul cel mal fru-
, 

�
...._ .t """M romanlicoasel fete. mos al vie.ţel mele §i-am pierdut 

- .:__ - l [Sacrificaiil. o noapte şi,lcu multă perspectiva unel zestre respectabile 
.:_ �. da ce eşti triste, Bade? bătaie de cap §Î cu palpitatiI de din pricina unor mizerabile greşel1 

,1, frumos la tine :�ade? inimă,' îl compuseif1 o poezie înflă- de tipar. 
J)t!;,1[:;�

1

;;�h;
u

1?i�;-; cărată: De atunci m'am jurat să nu mal 
Asta ve-rl, nu este bme: Dar·nu era chip siffac să-ajungă public nicl odată în reviste versuri 
De murit, atunc�'-r dus I in miiflite adorateI fructul inipiraţiel sentimentale. Tararco11 

. . , §Î insomniel mele. Distin�ul nostru colaborato� Tarrnco11 o pro-
Cai1::: ;1:�

-i:
1
:e�\;
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�t� •. 
por.·

,
1
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l �a t�tim;\ll'!!' F:.şt.�� g�1iujul ;;: �! !Q:;;::�,,:i�:
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;,!t:r/�!���0�
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Dar mi-i moi·t un văr primar, e e ,l ar l!'l JII,,- .,Cli::;Oatea. ua-o cÎtf-ra copii după tablouri/a maTde uamă 
Ce bolea de-<1proape-o lună. J�upă„ o în�elung ... mr,ditare_ am di",/?i�:tf ::;:11:1:1.·1araaco11 "' anu11fri că D'asta, vc;J, 11u nu-f d'a bu11ă, găs1t ffi!J locu] · am t.'1 tes poezia la a amfoat fncutaraa capo cfoperelor (ta/tt ptt11lru De fot umblu 'n sat ho:'n<lr !... o reYiSll literară la L ·, aflasem că numărul riitor. 

- Cum murit fi io se nu ştif? 
- Dar de 1111d'să ş-tii, jupî11e, 
Că şi satu l de-ar şti asta, 
lnlemnit, tăll. ar .-Jmine. 
- Cum vol O/ah mor a:�a, 
Făr' să -i ştie cine-,1,a?I 

- Hei, jupi'ne, aş11 11J,erge: 
Mor şi urma li se şterge ... 
Cb1'să ştie-aşa de no't? 
Că doar n'am fi cral cu steme, 
Cînd murim, să ni se cheme 
Lume multă ca·n ri!rboi1i ! 

- R.!11 atunci. Noi MOghiar vede, 
Chind murim, \eii;-sc mJ crede -
Lume m11lta, u sta'11 ri'11d ... 
No, de pilde tu privite 
[ancş. ŞanJur cu1,1 mlll'Îtet 
Pe ei tv.1 vJ'rut murind I 

- N'am vă,ur, dar ian ascultă, 
Cel ce le :;Jse,ţf pă nume: 
Ianoş, Sandor, cum murird, 
De'f pril'i ati'ta lume? 

e abonată. ge:i;;:�•;;,:;::t: ;: ::,�';!�: ';:::'1 ::�;� 
Număindoiamded<.:clul ceva pro· rQ/ă reroluţie în picturii; el ar_e de gînd ,ri inlo-

duce. Eram sigur C'..t ingerul vi_ete1 ;�::::: ,!
0
::��/;_,�;;

0
i:

1
:,:;::;�
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în 
u,
,,;u 

prin 

mele va leşina de plăcNe văz!nd că fi urăm 1uccu 111 greaiia fi frumoa,a-r intre
este obiectul unel pasiuni aşa de �;i�trMt� 

cu 11erabdare numdrul riitor 

�:��:�-�
u
::iţr��

t:�. 
mml poet de 

AVENTURA IN DRUM DE FIER 
Vă transc;iii poczin W săjudecat1 Trebuia să se dea jos la Ploeşll, unde 

şi dumneavoastră dacJ. era posibil avea o afacere urgentă. Fiindu-'! tnsă 
ca un suflet simtilor să-î reziste. somn grozav, chemă pe conductor şi 'î 

CaVen;t;1c„1• d-rol ,,_1"'" z
is

� Ascultă-mă, vrer să cape�! un bac
şiş bun ? să mii. de�tepţl din somn ciud 
vom ajunge la Plo�tî. Trebue să flii ne
greşit azl acolo, dar fiind-că pic de oste
neală vreaii să donn pînă atunc[ ln rol-

rrivirilevrăjito. 
Ce,ades mi\ lnlioar., 
i��u�

0

d�il d�i�Jr:.i�:
c

ta� 
Ah. gltu-\1 do zăT)� · l tul ăst:i. Sll ştii însă că :nn un somn greii 

I I !��·:rii�0�ti :� !,,./� ' . tr �:\�i�c\�}\!⇒�:;.\;! ���T c�:���rl i;;i braţel.,.ţl ce alb.i ! vedea că nu mă trezesc, sl\ 'mi azvirll 
Primeşte sA 'ml fli so>1ţil. bagajele pe peronul gărîl şi să mă arunci 
Şi jmA-mI dragii lndat:\ şi pe mine pest� ele. Ne-am lnteles? 
Că mie 'ml vel (la trupul - Cum să nu! �i inirna-tT de fată! Ei bine, line! 

Cu o emoţiune indescdpli_bilă am . Şi după ce 'l dăd.u prin an_licipatie bac� 
Marm�y,,, aşteptat ca versurile mele sii vadă şişul pe care-l prom1sese,călalorul ado�nu 

lumina zil_el. . - bu!Jtean. ,,.
*
.,. 

- Cum dar h1 să 1;hid 1m pore ?, .. 
Ei murit În furche tote! 

DE CE NU MAI SiNT POET In sfîr§Il revista a :.i.păml. Cînd se dciteptă, trenul tocmal se o -
Alerg iute la un chiO§C de ziare, prise în gară. 

. . . . o cumpi:i.r şi citesc. Dar cind să s� dea JOS1 constată .cu o 
Dm toate unghmnle lă rel primesc Am scos un lipăt de groază si dureroasă surprindere că nu se gil.se�te la 

scrisori de la admiratoriI mel cat1 blestemata revistă 'ml-a căzut di� Ploe!Jtl, ci la Bucureşti. 
mC întreabă

,' 
cu un respec.t�s reproş, miin1. ac3�

n

p
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u
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0
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că de ce m am lăsat de lmsm. Sentimentala mea poezie apăruse Acesta începu să facă o "gălăgie in• Să Yă spun de ce nu mal scrii1 ast-fel: fernală: • 
versuri sentimentale cu toate suc- oatranurl - Dobitocule! o să te reclam direc�iel ! 
cesele strălucite ce a� avut tn' acea- I>ddf,a1e ,,.rn "'"'" Măgarule! o să te da.i:i în judecată! Pun• 
stă bra�şă.. . r�
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O iubeam. Cum se tntîmplă de Şt,;/��-J�!� �tp��,t I 
ma
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i
i1:,· intervine un alt obiceii1 i?

E
�sem;n

h
ea oc

E
azif, Ea era 

Şf�::��-ir10:•afbi,°�'
ă
•I călător adresindu-secătreconductor,cum 

bogată ŞI il .timc ea, a trumoasă tol�rezl să fit insultat in modul ăsta ? 
şi Eu capabil să 'n tarc copif numal Primeşto sil. 'ml fii floafă Iar conductorul, imperturbabil, răs-
c'o singură privire. �� ';;:f��!/:�:16. ��c1_.t,i:,u, punse cu aceea�l admirabilă flegmă. 

A_fl?sem însă că are o d�osebită 
, 
Şi iuima-�l do yatd.! . fii ��ttS c

a
e
s
��j��;t��n:1!/�

s

���
? 

� slăb1c111ne pentru poetI, u vre-o N am mal mdrăzmt să datl ochl pe care l-am azvîrhl afară Jm vagon la 
cîte-ve strofe bine simii te era cel cu demoazela. Ploeşti ! Audi1or 
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ALLO ! ALI,() ! 
- F4rtd ttltfonCo al ••af'Ultd .MOŞ TE.I.CĂ• 

,U-L,�l[-- o ......... 

Aflăm că tinQ.rufpublicist, compatriotul nostru 

;�,�� �
a
::���ito� i;?"�t:t

u
;;�::t:t!�; 

George J., l&fl. De ce n'al răspuns? Bolnav? Tlicerea ta mă omoară. Să
rutărI. -Lucrofia, 

lui dom' Pa/adu. 
Vorsaril e tradaUfor fi pa6/ica/1in cuno,cuta 

refistă porizianii. ,.Re ,uo der Re fu6S" rub titlul:Oip11;an •1Uti.olos, Looo. Primit paclu1tul oomîsioner. Mersi. - r. L. 
D-rei ou oohli versl, Looo, Aseară la .Hero şi Leandru" pAroaT supăralli. 

Din 011.uza .tipului ou monoclu"? Rlispunde iniţialele= N. N .  prin .Moş Teaot1". 
Kiutl.oto•ulul, Va1lul, Afacerea oa şi arniijată. - Marie. 
tn:.1 :.11:u�ig�ro::-i:.�1 8:ltr:t\a

01ib:a1t��ş�ic:�
ud

(}�1ţ!:uţl ::!;:·xte oa să 

De ooeur bleu•muln. 
-�� 

DOM' PALADU JURISCONSULTU 
te scapi de un amor plictisitor? Am pllns oa o nebunll citindu-ţi biletul. Vil 
cuminte. - Roza. O. Disescu a luat hotărîrea ca să 

reformeze actualul limbagiU juridic 

u„ dfftor ,.. ",.d, plin de C?Vi�te de pe vremea Iul 
.�,,:; N d• o• 

-��•ralol'Ul d�. o,andmu117or Caragea ŞI chiar a Iul Papură Vodă 

Bogelliel, Craiova, Toujours ooquetle? Miile baiaers. - Le Monsieur Sans Sauci, 

O PROBLEMĂ CU PREMII 
� ��':;

1
��1:�-:.:.L•=; .. :':.;:;:1�:: .. t•;!,:;; şi mal ales de frantuzisme şi de la-

. Subsemnatul, ,1;1ăscut la ..... com .... .n .,._ frică „a ,,., nmtf""�u " .. 11 cadă ,c1,. • .,,. tinisme. 

i��-·�a!
a
�f

r

;:��
e 

r�;,0�!
1 JŞibi!:� ""i:'!;!,.1,.:"c.t:=;�:�aP;::."1

·" 
• 

D. ministr� al justitieî are intc.n-
de şi m11.r jos: � tta să înlocmască toate neolog,s-

1) 2 eeasucl elegante,· unul sistem CATR[ BACIUUi[AŢI[ ARTILERIŞII mele ji slreinismele păsărejll prin 
Manliche� şi. altul Krupp .. � Vmurl JeJicaro b•r.�:.�;��lor di11 R,·i:. 1 Artilerie vorbe curat romîneştl. 
. 2) O t1ch1e de ml'îrgă.r,tare (care - Pentru aceaslă chestiune linguis• 

rir��o 
u�aj. 

chel odată fhnd•că 1•an1 �:i,:ac�':J:J ::r�-:,_:u�� �:,',;, ct��
a
�,;:

u
::;: tică, ar fi putut de sigur să se�-

.3) Datori3: mea la Radivon (suma ���:d:.:t;;;";u�
i
:t':·�'!",t :: ,:0;,1;

art, dre?eze d-lul B. �. H�sdeU. Cons1
� de 455 lel Şl 35 bani). . Exam.nul să'/ tr•c�ţi cu atila ,1J1ucir, dermd însă, CU d1ept cuvln!, că sa 

4) O puşcă de salon sistem Roş- ln cit supiriorif din juriu să se mire . vantul nu e lot aşa de tare m drept 
kot;

J
i 

I p . D' �;;,:;,s��n::lnt ::�:: :/ ::!a",::ia�a'.
ă ca în linguistică, d. Disescu a avut 

J bt 
ras � rocoft10 in.escu . Goniff din sufle t  frica J: umnul Întri$1iir11T nefericita inspiratiune să recurgă la 

/Jnr�at/�:.:,
s

p:in�:.:am::;:�e �oa sa d e ��;!t�:;;:;\:7:-:L ����:�
r
�/;�r

a;,:i'!:?lJ exper!enta. şi competint.a în materie 
13 mif d e 1,1 (nu tigri) c e lor 13 (nu mii) copii af • • . • . • elanul a unma dm cel mal faml aucav al 

:f P�:�:, !?{ :t:/1d,:ii a�:��.ni,to riripitari, aşa �act:::":.p/!�0;f/:!:d:'/,•.:t'(,,' ::1,�°!�:11�·0_ noştri, am numit deja pe dom' 
Să„ calc�l,n: cit praf ,·a alet1 f . . • .. . . mont, Paladu. 

\ 
Con,tanlin Ioan fine m-Eurepa. :1·:Îl

m�;f6:;/!:��;:;t":U I� �ra,�::i!:n
f�0

• Dom' Paladu, posesol' al unel di-
.... -� Y� jur că nu'a '.n .c,!ro. să scriii. cu� a! dori. pl'ome de Tîrgolşte obtinnte cu mult 

Ă Ă !;:1:t�:;,:,,;, jt;,;9;·:/d�!�:;i;::��ata, succes, a §i prezentat raportul săU 
IMPUŞC -L BUDUŞC ! Şi cine ? Caliopi . .. , ştiţT mura cea cazonă ministerulul de juslitie. 

p t I I G • \î - ă �: :��;:!,:
n
;;J;;,

t
�u 

c
;�;�

e
1;:

u
'u:e

a
ch!� 

bonă Reforma Iul dom' Paladu e radi-oe u eşan fl�on., Im�reun sa cauţi tot Olimpul .  fi nu-i găseşti pereche, cală. Dumnealui a înlocuit tot I ter• (1 r:p
�

satu)
l �lrg

�
hcl §1 c� M1â

l�scu � ca:
o�1a

:Z, gei:::/
a
;:,,:ur!_ d�n ::d�� - meniI juridici prin cuvinte romi• • · · · , u.p . un ,copios eJun, . " ' • shent musae• neştl get-beget coada vacel. făcea� o excursie mtr o tl'ăsură cu .. . Dar ca să inchii pro1011u1, cel lunfi

at
�:9•; ca Cîte-va exemple nu strică: 

W1 ;;d�şcă sta pe capră. �P::;'f;.!:'
e
:0:�.

6
• f;;:::t :r� t;:;:e Comte. l

n loc d
e
; 

se . va zice: 

De-oda�ă calul se .sperie şi por- Afut-aU 1re-o ide e , ce-faia„un:;1�:-d�·�1:·1• ;:�r;
c 

���;lr
tu 

neşle într o ggană disperată. Fugea Cet,bril, Ariatote , Socrate, Epie ur imobil bina, acaret 
mal groza� ?e cit grecil l.a Domoc?s . ft��,:; ,:�a f�::rn�,°;t,::n';t�:va.

8���;�a}r:i;�_ru1ur
? vagabond haima na , terchea-

Toate s1hntele, toate 1mprecat11le Că tre bui s'ocheftr ţinta cînd mr să tragf cu berrhea 

�
i
i;��

t
:!�:��t��:�!�

I 
��

r
�e:��af� SaU, şti!, aşa·n ,re -o noapte , 1isat-aU ��::ia :t�!�e�in ;

r
!���:�

e 

sentimente maL. urmare. C� Salnt-Chamon� fa face ��polii. min,una!ă. f��:;c f:;a
c
:l�, va rdist 

Răsturnarea trăsurel erea imi • �f Î�J�!�
L
;;.?a�!c 

6
t;;!:�,

m
,� 1,:�":� 

• 0 /asa 
mobile boarfe, bulendre 

nentă. că Creul'lot., sch·mba-fa. un nit, punÎnd �urup minor mucea, piciU 
Cel trei escursionişU tremurau ca 

Zicînd cii e mai bino? Dar cÎ/i. dar c:�p;ar afin cumătru 
frunza. �: ,":;u:ţ

e

�:,�:;�;; ;� ::!':,;�:
r
a::e

1
t ��;��

e

re de jură• !�?l
0
;ă�:!�r i�;�a-ln acel moment d.e suprem tre- Spune /i-mr lării teamă, ,,;,ou e T c_,-r ,rapnel mînt a i a p'M de minte 

muricl vocea Iul Miclescu răsună Obunl de rupturii., cum ştiţr ioT arl?.... contract patal ama la min!!. 
tunăto�e: Decr Yoi, iubiţf priet11ni. , oi care-a1eţi :u

6

r:;Ju; pledoari] cumbaterc 
-II�puşcă-l Buduşcă şi 'I plătim :; ;;:fut; de ��::J'';i ;°!i,/:,.:: fc';� ::;tul 

Oagr:mt delict lam�n la pont 
în rate. Cure ua dt mii. ţine , ,ii. •frig : Onoare l'ouă .I :rif�fJ g��fJ;

eată 
Buduşcă nu a omorît calul, dar era Cootache Modestu. avocat'î d'ăl cu limba d'un cot 

cit p'acl să moară el tnsuşl de ris. 
•i Matak en cel mai înalt dintre soldaţil ba- Şi aşa ma\ departe . 

-� ealanrea\l:lrnetrn,i95cm.inâlţime. 
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MOŞ TEACA 

TOT IANOŞ MAI DEŞTEPT! Recurso at_uncl la urmli.torul pro- �:!ai'1!!���ude
m:�°:11.�J''}�ţA°1de�A��n�

d
� 

- Apecdoil_popolarI - :d�g� if::��1,1amfb�:�a���gI�itŞ� r:fo
i
���olg����i�����ţ lt,i::��� !r

g
;; 

Yi11• lano1 �c4jit, işl făcu următoarea socotea.Hi.: u.rmil grupul aubloooteneuti,lor, oei maf pe• 
SupO.rat pnt• Mă,ură, _ Daca unul dintre candi dâll va r1oulo1 pentru on�area O0UJ ugalA a a�u-
�:;:v;:,_!":,";;!'; ::r�

răJ ridi�, intrind pe poartă, acest briceag, ku,�:����0�0:1 �tţ
1
i:;�r��

0:i::/�'!:�0
;!� 

Po,ut11t1 M 1(,1 de sigur Oli el va fi omul ciutat. Un nimic de comun ou toba reghimentulul. 
Pri1t1n din copilărit: tlnăr cu spirit de economie nu trebue Ponton. C'o văzut ,·a luT con,oartii să treacă, cu vederea un obiect or cit -� 
��"1�1:::�·::11::b,ţ:t

a de putin preţios. 
COMETA IN CIMPU-LUNG (Auzr. mizuabilul!) Solicitatorii lncepurli sil Cut� droae. 

1-a răzut P• ,a11ap.a ! Mici, mari, slabi, înalţi, şchiopi, eiungI, -Teier••"" tpeQlalt-
- 110, eu • curat hlfHI. bctegl, cocoşa.ţl,-se perindai:!. eu toţii 
�,, ;::.:t/::�

"'

tfl:�:;;�:,•
1• pe din 'naintea directorului. Declina re orl1ont 140 51' !fi' Meridian 

Nu pu t,m faeT una e'a1t,; Do la o fereastr1!. de sus, directorul disloca t; axa pa ralelii ou - 20 ma l aua 
Dă-mi la !1ilm111ata �" 1far,1 observa pe fie-care clnd intra. NicI GAliol nas atrlmba t; Sa che nas turtit; 
;.,f!/�l: 7,�:� :::;:. un

� i,�a��W:t::e,
b
;���

a
��. răspun de �:;::� t�°:. ;:b�r�ei��::a�f.��

1

::�/:: 
E J:,::;: ,,"::•,r;a;: /'

a
ce directorul ofertanţilor. Dar ce c au - prejur; Mitici Floria n fAout libera l ; nea 

i�t;0;�:a��":,.��:::/'r
11d

' ţ.
i
J�! ���i\1 a�:���\uvinte, candidaţii !:�:��

ul
:;�o��

vu
t�:o�

r
�:::::�:� GH��:;� 

Yine tana, ,.,.,• ;0�• disc:�t�
n
ne

c
: ţ���e 

f
���

c

rtie de la birt �:::�:/
1
::�::a;�::�::�t:::

1

:! ::1: f:"";;'!!,,, �":";,
a 
t�r• să le depue ca atare I , deputat Bt.doaol; Got.e bolnlvior. Vivat 

01,, ,a,,,,, i,,t, 11 tr,:i: Unul, lnt'o zi, ridicase briceagul, Falb aail costiei ZamBreaou. - fla gă.1t bun• mij"lot dar, văzlndu -1 in ce bal era, li asvîrli Detl.lii poştl. Flamarian 

�7er'!/:'::':;111�
6
;�

u
r::,�

1•: imediat ctt colo. 
�...,...,_...,..., ____ _ flit! P• lano, d6bitac! - Nenorocitul, exclamă directorul, .,, 

- C, •puf l,r1 , Şi cu m a,a , a dat CU piciorul ln noroc. A apdrut e,#fia H -a di11 puziil• luT dom' Pa/adu 
••· = ''''"' ,,,.,,. 11 Da,, ln sOrşit, apăru şi mult aş• DE 11111 ILBISTH 

... 
te�

t
�!

ln
:�mo / strigi\ directorul, l'r,ţul 50 d• banT. Un 111emi,far d• l1111, tipărit 

NDE DUCE SELECŢIUNEA ca,e de sus de la fo,oaatra de plnd�
! 

,. ,;,,;, ,.,;,, '" • "" ,..,, ,, • .,;,., ,,.,, , 
� Nueletl \u�tl Io ntt diu lîterahra 1trlinl _ :n�,��u�r l!

n��r���;�d b
riceagu 

�: ;:�r�:;7�:,:�:a:,� :\::a�� ,:":.,�::;
a

,; 
Directorul importantei case de ex- Tot persona1ul fu trimes ln căl_1ts: Mo1 T,wuJ. 
rt şi t.rf!9it I. Blnglourk Shintley � �r:b��1uiildi

�:r�J�P91t \lt liliiiiiiiiiili•--------

. 
Co. V avea nevoe de un fune- Şi pe când fericitul candidat so NASDRA V ANII ASTRONOMICE onar,-do.r_ de u_n funcţionar model, gă.se�, radios de norocul ce dMuse 

:� 
muncitor şi dotat cu toato ca- peste el, ln faţa dircctoruluI, acosta, - Pentru ce Ursa nu este eo-

Me�da de selecţiune prin concurs l�tr'un moment de indignare, dete or- metă? . 
JJ,e părea directorului marei ca.se de � să-l �resteze pentru furtul unul - Pentru că Ursa n'are coadă. 

); iiport prea simp_lti. şi o garanţie p�ea 
bnceag dm curtea caseI sal\raditort 

• 

��!�,e�o
vfu�ţi�

1

na�lid!�.
eb}cţri�� -� .� reclama p

•
e c:re ar fi putut:o 

ln d trebuia ca omul ce va gtisi să o SERATA LA T.-MAGURELE ut1hza cu succes un comersant dm 
e econom. Or, prin concurs nu se strada Lipscani: 

>Qate dovedi acea.st.I\ mare calitate. La clubul de ambele nxe ,,Unirea '' mere Onor. p. t. }'lublîc este înştiin-
nr�f:fa:fi :s:bu��!��• 0 g��� 

se
CÎ�utf':'e�ţ IT zice „Unirea„ find-ol ţat" că, cu ocasia. pl?aeJ de �tele 

n Cişmigill, de unde să poată ob- �i��:��ţ�4:._0,��ir::r%
e���f;� a-; l

:
u
�

l
�1:! de la I N?embrie, ml-a sos

�
t un 

a pe trecâtorl. pe a lta de otte ori se 'otruneao cam aşa ; mare asortiment de umbrele • 
- Acela care va ridica - işl zicea - Al vbut ce piilbie avea aseară ne· • 

J°d� 5
r_nncurile

u]
de ti

g
ărldin drum v�ta 1h: !;m%ae

d�Îleclt�Î�
e
Jrole ! - De ce se

• 
nu�eşte Biela CO· 

lar, du�'ict�: am
m

�p�s mar sus, de�. '�A' •�"t��:ş-t.�
d
a
a
f�a�

h
f�

s
:�Jt/��!J metul anunţat de astronomul' Ru-

,1.nul acesta era irealizabil. aearl,-sur ma parole d 'honnour cMrîe,- dolf Falb î 
de hotărl. dec( ca, ma{ .lnainto. d_e av

şf �ft!���;���Ift��:t�;
H 

,�;t��=
n
��

1ţ1 - Fiind-că ne-a bielit obrazu. ate, să facă cunoscut prin publici- eva ntalurl oarl dovedeao plni la evid eoţA • 
te faptul că e un post \'acant la el olubul ,.Unirea" lşI meritA numele. • • 

a pe care cu onoare o di.rijia. Printre oaval�r! am observat la aerata - Dacă dom'Paladu ar fi des-
:n „11_1i�a publicitate'"' a �inrelor se �:�b:t:

a 
0:ar:t�a 

o�:/· pzu
a
r�:

re;:u .;uU� coperit dumnealui cometul Biela ,ea CJh următorul anunţ . g�aţio o oăma.,e albii, pa d . primar Cioolo· cum !'ar fi botezat? 
JIN"ĂR culi, intelig„ econom, g.i.Ufle pa.t eua :h�t/�:�'t0�n

o 
n�i:,a ::

u
t

0
8!�or

r
:t�.

16 de - O biela! '
1
?°::.t�!h;:o Sblntley .t Co. L•td. Adr. u,�n_!!.o��a

a ;; ,��n:�ra\r'�'f!S:-� ::rn\� 
- Dar dacă �r fi descoperit un · · zoana, clo1 in colonel Beogescu dlduse comet noQ cum 1-ar fi pus numele? ' 

'.foate bune, dar anunţ�l ăsta nu-l f;g
i
�e�

e
c;\:a�1..t

b
��

e 
Pf��tu�• 1;/

a
�1�i;;: - Probabil: co-netru Niţă Be-

1gura de_ loc oă va găsi :pe tinti.rul cazonii el 1e prezinte Ja apel. rechet I 
·onoru de care avea nevoe. Am ealutat reglementar pe doo lt, -oolo- cap.,.nic 
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Nu vom primi nict-odată sub- D. TRANDAFIR DJUVARA 
venţir, căci voim sll ne păstrăm Monitorul Qficiof anunţă d d. Trandalir 
spiritul nostru de independenţă. Djuvara, plenipo.te.nţiar la Conatantinopole. 

Nu voim să ajungem în halul �:�!�b�i�� 
ln disponibilitate pe zi ua de 1 

Monitorului Oficial, reptilă care Vorba clnteculuT: 

b���
u
c���r �l!�����ri�eu

b
J�

d
:oJi�; 

ii�ti!�
e
�t�

r
:�

fi
c� ştir! 

Sturdza. 
lmprumutul nu va schimba În• 

tru nimic situaţiunea Iul „Moş Cî�1 barz se 'neacă pe uscat 

T
e

ţ�� · respinge cu nobila indig- Îu��l T:d��: s��
i
�:�:��t 

nare porţia ce ni s'ar cuveni din [n .... propriele-1 Valurr. 
cele 175 milioane împrumutate, ,, •. 
ş) vom. rămîne C�ea-cc _am fo,st •J flub\iclm această epigraml numaT oa 
ŞI ce smtem : o tribună liberă LO un ornagill ad us valoare! el liter a re; de-
care toţI bărbaţii_ de taI:n.t P?' să ��J�tde

1
:P•:0 °fa�':i/��tF�'0•��u 

0��i� R��� 
combată moştec1smul ţ1v1l şi ca- l\osetti. Nota 11,d, 
zon sub multiplele tuf manifestări; =""""""=""""""""""""""""""-

c a��i�� 1����
s
��

u 
j�l!\�! ;��{!oa:0�

0

��� un orşan iC?f>aqial la care tOţI 

ao a orol •ale. lTotul om, co trist e! oamentl de lntmă at'I dreptul să PO,TA BEDACŢIB): 
--------------� se aboneze fără Ca să le facem Kaklam.unl, c„aîora. _ Continu!nd a no 

DATORIILE ,1 COPIII nici O obi���--- �ri�e:i
r6;1t

/�r
!e:o��o�

1
1:fc�t;

r�
e
t
o
�
�!�nJ:'. 

�n uU�n!t��
d
�: ��i� d�: 1iC::f!�r�, Gogu ULTIMA ORA 

ni
���lemea.-c'e-a comis don maior Ni-

- Atlte a parai o Oftl dator? li lntre a bl colesou oa 811. ne l egăm ca di11 senin do "( 
un_/o

N
":.�!l�:!1:tO:

m fmpr um u tat o grlmadl Telegrama lnl Bod.ol� Fa�b :i;:: i?n
u
a�i! a � .

u
;:�t1i���S:;!:��!;e1: d�� 

de sume mior, •• daton1le slut o a 111 copnf O. Rudolf Falb ne trmule, m mo- pe (�pto realo fi bmo 'nţelos d�oanto ş1 
ou cit alnt mal �lt t1pll mal tare! mentul cînd punem ziarnl sub presă, p u:�:: ;,:�!�f,a cum am prelucr a t..o 

o telegramă rugindu-ne să dăm o not e no&:tirnii, ce :idct? 
Î11P RO n1UT UL copie de p,e ea şi Universului caro g,?}:�1 Y:��;�iu�=�te�.:;-;; P

1
:ţ:��! 11::c,�� 

- - � se ştie - trăeşte ca un parazit b ine comedia c_u me,ter u l �tati,. ,Jăţlr• 
_ - Monşer, împrumută-mă cil de p� urn:ia cbrespondentilor noştri 0

::;!1�i•;cr¾
0
�0 ��e�����"

1
,r�:t::,��

1
� u!��� 

cmcl lei. spectall Şl telegrafir,J. 8111d oe m a'I scrieţi a!tii-d'atll, vA r u găm, 
_- Regret draga dar �•am.... Telegra�a d-lu1 Falb are urmă- m� ��-Kant1, -,,Codicele me.u su lu I" e 

cn��--bi�:�
e
�
a
�--vom mal auzi de t

orul cuprms
: nM01 Teacă" �e��:!11�0â��1!�1t��f:�!;�0!�' ală� u�,'. M 

acum înainte asemenea regreta- N' . -� . , �'it•�;' l nuz!�=,
0
�J' cd�:,:Oţi�n

6
a��I 'i(�-;-�i�f

h
'..��, 

bil
; 

c
�

nversaţil pe stradă şi în lu�e't��::t��::a�;:a\:
1
:�:c?/a"o 1'e;�r:r!i�l�

a
�::.

t
� �

1
:î!;:��

0
:i'.����t�:' ca 

�
�1
� 

e. . . 
ă . b'I 

simplă gre:ială de tipar. Et, am vorbit ic o mim __ canţa I � nu va de „sfîrşitut tunet" �i în gazet� a a- f.!e!:: :!•�
e 
d1::ii!� 

fete 
mal putea re vutor să mvoace părut � risum ttineatis _ ,,s{îr§itul Ele de te pi&& p� tine 
pretextul cn�eT �en�ru a refuza lnmei". Prezicerea mea s'a realizat cu i.u. ce-l contionrsat. 
!1nul b�n a�1c 

1
1tf11�01!1l" cerut cu O pimctualitate ma! presus de a:iteptd· 11�3!�� a!;;�f

u
�ontroversant, n' am lnţeles 

�:��
u ut ŞI P ăt1b1l m rate secu- rile mele cele m�l optimist�: în a�tvdr vac:tff,,!""• r�

o
;:bii�:':l:nt?:i�

a
:ua.;::o�: 

G I 
r 

I
• � la 31 Octomhne, exact, ntd-o zi ma! vi itoa re, al'a rl nu mai d a cA pln" a tu not nu 

pru;:�r
nu a rea JZat mare e lffi· P�tin, nic!;

u
na t�at m_,1dt, a (ost sfir- ��i�:��ia�DO. maI bună din bogat u l dv. 

_ Imprumutul acesta a fost rea
_- ::;�ct�;;i�ia�l:;'�.:�n�

e

înv;;:
pt:;; pt!!::U!'=:d c;p;��:· �c:�e!�

u
J� hzat, am putea spune, mc.,m mt• l 'l , /" R '{,' e Cu �Aroro do Tilitl. nu •·a pu tut Prea 

litan· (adie� de militarul Manu) gre .ie I e ttpogra tce. og :U��!: ;�:�r. lu�;�_:,R!!ticX:�n::� .�!1{.
0
;�

a 
e�� S:!

c
:!: dar ce ne importă? Faptul e că � buia m u lt modifioatl. A1n preferat,, ... 11-

la�te şi . miere va curge de aci ŞEASE DISCURSURI ,1.e:�:a:-i:'.��;
a

:s�a:.• -ta�!
t
�v�rdej• 

namte Şl că succesul d-lul Manu dou ă ·n ,,!,Joi;i ToacA'' pe tema a�t a , o a 

revarsă asupra ţArel o adevărată Democratele din Pl�eşll �crie :. . t,��t F�J,�:!l
.'.'
�U��:

i
�le.ntro ape" merg 

mană cere�s�a. ro;·,�;�;�
s

; �;111;/ă �-,;� J;ă�'l�n:'.
11

1t��r�����;i lnsf, jup
e� �\d:u.ad:::: u�

mi
��

e
� a;

e
-;;: J �D!3Că _ felicităm guvernul pentru regretatulnl N•e 'f. Grigoreaeu, preeumnrroead". m�.�m ohmo •. -hAbdare ; 6 toci ln de• 

acest triumf, ,a nu 'Se creadă că Şc a sc discursuri la o singurii lnmor- pozit V a veuea 'o ourlnd lumina ele,otrioă 
ur�ărim cine ştie ce scopuri mes- rlctarB! Găsim că 's cam multe d-le V. a it��!uii ..... ,o.- Nu-I destu l de piper a tl. 
chme. · · · � 
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MOŞ TEACA 11 

STANISLAS CIHOSKY 
/ !iii III 

MAROVICJ THEODOR 
D'!: I. MENDONIDI Avocat DE• T I ■.T 

---
--------- - 10, Strada SflnţI, 10 -' 

Bulev, Pake No. 2. Strada Ştirh1-Yod4 No. 30, 
1111 � 

AL. IONESCU 

friter 
GRIGORE RADULESCL:J-

Buf,.,•rduf Eli1116-ta, (in faţa palatuluT Efori•!). 
Avocat al Bănccl Poporulu1 

ROMULus;BOLINTINEANU 
Consulta/ii d• la ora 4-6 p. m. AVOCAT 70, Ştirber-Vodă 

Ploeljtl 

Pclir. şi vin Bere specială blondă şi neagrA 

-
z 

BERARIA COOPERATIVA 5"' "' 
iiJ. iiJ. 

:::; PIAŢA TEATRl'l,Uf IM FOSTA COFETĂRIE FJAl,KO.WSKY 
·- "" 

Şuncă de Sinaia şi Praga Sandviciurl, unt, brtnzeturI 

Â eşft dlj a-ub presit ediţia II-a din Yr•fl 14 m,i,ca/T bi11, fi cu puJinl bani r 

VIAŢA LA MAHALA 
RESTAURANTUL MITICĂ GEORGESCU 

nuvele de MABlON 

11,t, ,ingurul care oferi ace,te art1ntoj,. 

1, M- DUMITRESCU 
Clienţii regulaţi aU seara intrarea gratuit! la rcpre-

zcntaţiile excelentei trupe Buriencscu. 
AVOCAT 

' Hotel Continental 
Adreso. : Stra,da Cimpincanu, lingă Teatru. 

I. AD LE R

CROITOR BĂIWĂTESC 

Eut:ul6 orT-ct comond6: tleganl, prompt 
fitffin. 

Strada Sm4rdan. 

LA MAGAZ[NUL COFETARIA TANASESCU 
GRANCEA ş1 STANESCU ,;,.,-,;,,,,.,,,.,u;,.,c,.,;., 

O ALE A V IC Ţ O BI EI Tot-d'a-una bine a1orta� - Prime9te 

dolonitle şi de1f!are!ia!
81

Je cea mal bunii 

I 

comensl pe:i�:r;�:.
odne, nunţi 

calitate 
)QBE şi STBIDII proaspete - PREŢURI MODERATE -
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12 MOŞ TEACA 

11.--1
Oine dorette ■iL oumpere 1a'd 

11 tnohlrleme un 
PI!IIO SAU P IANINĂ 

de oalitate 1uperioarl şi P.0 preţ. 
leftin, precum •i ou oond1ţiunl a-

:::::i:M:��1�uf1:!4Pi:i:6.���e� 
mito&, Buture,tT,bule,ardu/E/i11abeta 
/Io, 5 (Sdila Eforiei), ri de sigur,va 
pe deplin mulţumit. 

C:. l!!îlC]D{VJLI»EB. 

-Boc11rei,t1, Strad1B!bes.e11 Vodl 18 

_.,_ A.D.&.l'WX.Att.. 
�!ffl)BPtlll1JClT4TB 

- B11co.re,IT, Bulev. Maria 1(1 -

-B11CIU'1lftl,t'!II, r.i„1110,uor, t'!II.-

--

•- ...._.S'"ll"E&tw .J 

•lr.s1.a„ropol10111i,(Palatul Dutaf 

REPRESENTANT ŞIDEPOSITAR GENERAL AL-RENIJl!ITEI FABRICI TH. FLOTHER. 
Societate pe Ao�unl din GASSEN (Germania) 

BUCUt<Bftl, Strada BtbesCU-Voăa, 1 f'i 8 (ln dosul Atez. Brlncqveneşti), 
l'Wale: CRAIOVA, Strada Cogilniceanu, 5. - BRAILA, Buloardul Cu1&. -CO■STA■ŢA, Strll.da Carol I ti VAll■A (B11lg1ri1) 

CEL MAI MARE DEPOZIT DIN TOTĂ TA RADE TOI FEL� 

M 
ASINE SI UNELTE -- ;\ 
- -==' , . 

-- licRICOLE SI INDUS TRIALE 
-

Pe■t■ 110 8•P■it11ri d■ Tr■■l'at din renumita F■b„lai TH. FLITHER wlndute •lllfflul an 1• Ro111t11I■ 
Peste 1000 Secertorl „Johnstonu vtndute anul trecut ht. Bomt\wta. 

-&ilE Garan1ie absolutll pentru buna functionare ti materialul solid al tuturor Maşinelor liE=!:-

11(1 I; I ;l;;i;;I ;I I • ;1(.1;.l;;(.■ •• ■:.■::C■ •• ■::■::■::■::■:);;i;) I ;I :■::C(.■: i;;I I ;I I ;I I I ■:.■;III 
Tipografia „Dreptatea" strada Sărindar te, Bucureşti 

JEt� 1�.T 
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