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MOŞ TEACA 

04ati oa uuminl 4• rat1 u dtstrl• caval naţional. (In parantez trebue CA AT I LE OE V IZ IT A 
bae olUtorilor ltd „110, Teaol." oa să adăogăm că acest săpun pe 
■'OPLDIElfT OBATU1Tunt1.blo600- care Romînia Ju,zd se 'ncearcă să In ajun�I fte-olr�r.1.n noii revinecheaU-
1or,t 1are, detl n•a ftgaut lD „■ alo- 'I vîndă drept caşcaval de Pen- �i::ii�!
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numal aşa al racu u ca s ma forrna aceuta aproape atereotipl : 
de aU.11 Ia s lrmana om.enlre de epigoni. înfierbîntăm niţel drojdia din ca- �--- ---------; 
-----------!petele violenţilor şi vinolenţilor 

. noştri adversarl. 

- 1{_omînia 
'
Jund glăsuia astfel : 

'Popescu 
Studenl1tfum,/i<>n<>r CK! CARI JIE-AU lNJITRAT... Notita care-a supărat foc pe 

I La sfîrşitul anulul, cînd toţi bunii • . 
gospodari îşi încheie bilanţul e S!ip1ămma trecută a fost un poleia în I s. f. Bmrtttl 
bine credem Sll. facem şi noJ O B

u
��:;::a Jună descrie astfel aceast!i 

1 
Adicl serios crede domnu Popeaou ci 

scurtă catagrafie a averel noastre. carastroU : trebuia ail &e deranjeze ca ail-şT trimeat,A 
.. Constată� de . la 'nceput. cu o • Treciltoril erau siliţi Bil'şT Hrşiaaol t,.J. ���:�t �:al�Pf��r��eC:;
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ligenţl'ne-aO dat concursul lor pre• donu'n sus, ori c!i trec.lltorii cc:c:ia pc: casa' de economii, 111o.'.. a11.IL. mal ,tiu eO. 
ţios· toţr muscalii intelectualI carT cari i-a v.llzut rc:por1c:rul Romi'niel June oe? ... al sa B abonat la •oţ Tncd, dupil 
an 
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seama, ne bucura. Prin;>ă'n flagrant delict de guAg�- ��lst:ribuirea oilrţilor de vizitil da An•l 

E natural ca mişuna de spa� măme, cc era să facă Rom,ma Aj� fiil!d, noi, car'! _tn �t•d'aun� ne-am
nachizI şi de moştecl Carl s'aQ Jună? 
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încuibat în presa romînească să A pus pe d. Al. Coholdoş sll. ail dispari din moravurile noaatre cltţil• 
'şr verse catranul inimilor în po- ne tragă un wvrac cum nu se d _e v:i1it.1 ou .s .• r. p. '&. a. n.• .au pur .

triva unul organ care fără răgaz aude nici în caf�neaua lăutărească 81
r:1:rî:ui

1
�!�d. aceia catl vor voi aA ur

le-a desvăluit în tot-d'auna goli- de clasa lll•a dm strada Sfinţl. me1.e sfaturile no�lra vor trebui .•• re.• 
ciunea minţilor lor proaste şi fu- . Asta îns;mnează _că am _înţepat �����o� i°i:!!'���T
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dule. �me, că v1rful pemţel . noastre a noo. �A trimeţl ounoaouţîlor o tţov!':dl de 
Dacă microbil ar putea să scrie, 1sbutit să pătrundă prm şori�Tul :,.�}�u8�a

, ee va urma pre■or1pţ11le de

ce articole fulgerătoare ar face el unor . obraze cari anevoie simt IJ. Daci amicul e ln opoziţie trimeteţi•l 
pentru a cere consiliu Iul sanitar UStllflmea. . un2�. POa°c°:8 dÎ:°'���f:a 
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să desfiinţeze accidul fenic, mize- Ne-a m�l în1urat apol-d. Gorun tra�smitoţi-t un oadoO. oare-oare. {De pre-
rabilul accid fenic care atentează de la Vom/a Na{lonald... fermţil un ab�namant la �ot Tu�I). 
la viaţa unor aşa de preţioase şi Ce sîntem nol de vină dacă în a}1tni:!te 
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folositoare gîngăniI cum sunt mi- ziaristică d. Gorun, ca ori-ce gorun, ziţîe. 
crobiII nu produce �e ci: ghmdăor1inară? fa�· f:�11 j�1!�io�
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oi din cele ieollite de d. 
ne•am servit m redacţia lui Moş P . ţ Ş 5J. Daoil voiţi ou or-ce preţ eil vi felioi-
7 eacd .a, fost amestecată cu accid namte el!. nor nu ne supărăm. ta� prieteni.I relioitaţi:1 p�� telegrama .. 
fenic ... ·. Injură•ne .t�ţl acela ale cll.ror pl1hfi:'dl��!f{1,

e.1 vil felio1taţ1 oraditoril 
Ne-a 'njurat bună oară Romînia laude ar fi miurăturl pentru noi. '1). Daci aveţr nenorocita id&e de a vi 

Jună _ pentru ce? Moş. 'Teacd
1 

cu pampon.u-1 d.e r:Ci�emfaţ�
edt!m�!��a !��:t t'�!�o��-f�

Fiind-că am denunţat - o de la �are ţml1;tă mfipt ţanţoş m c�- o_a vil taie oapul. Noi ne declin.Im oompe• 
'nceput publicul�l ,Că - precum a pm.1 lui sistem nott, păşeşte VIC· tinţ o':'uJ��i!'i°:�IJu�aotilm pe oino1 
spus aşa de spmtuel excelentul tonos peste pragul secolulul al ani ol plaga olrţ.ilor de vizitl va disp11re. 
dr. Urechlă - voeşte să 'şl treacA două-zecelea. 

..,, THcd', ____..__ 
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sApunul punîndu-r eticheta de �aş- · 
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80
Jem;�t!Î făcut h�t• h•cş1şur1lor ş1 c11.dounlor ce al1 ami , iJ noştri de a ne ospăta din de flanela. avt:m d_e dat, FAcînd cea mal mare b"lşug.,. Trecem la capilolul cado- Doamna, surprinslt. - FJanell I, .. Ce eoonom1e, tot nu scll.pll.m (Ară 916 lei, urilor să r..c cu ea� Doamna, _11:trindinsiu.-�l6 Ie!!! N� Oo,;,nul. -LuT Popescu... Domnu. - Ca sA'ml faci pantaloni. cum-va _tr1�eţl f'9:dourl ŞI bacşişuri ŞI Doamna. -Cum[ Fact cadouri ac- s. I. 1n provm, ule subJugate?? toruluI ăstuia? 

Domnul. -Ascultă pomelnicul; Mal Domnul. _ Precum tu al inumărat CRONICA TEATRA.LA 
fntlf, 30 de lei portarului nostru, scrisorile a11use de factor eO. fac so- I--- - - - - - - --- Do11mn11, 1ca11daUzatil. � 30 dt1_ 1�11! coteal11. bildelor gratis d� teatru cu TEATRU DE CRACiliN Ce, vreI sA ne comprom1tA? Primind cari l'am ciupit pe Popescu ... pe "iu-
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!��ii�: . Teatrul Naţional a dat l_o _ajunul C�ă-

dem de pohţ1e i• că vrem să-l cum- prin care-i Ct-real O lojA sal1 cîte două crnnulul o mar� reprezen�a�e m beneficiul 
părAm tăcerea. stalu L. Oferindu-I acestul excelent casei de pensiuni a art1şt1lo�. D_e oare-

Dă-l numai IO lei, e destul. bă�at uu baston de 20-30 dt1 Jet îi ce Moş Teacă nu a apărut m zilele de
Domnul, ce�nd. -_Fie şi atîr. Ac�m ram bursei biletele pe cari nI le•a dat Crăciun, sîntem nevoiţi s� �acem de abea

am �al sens în hsta mea cu cit.a cu cite cel mult 50 de bani unul... ln numărul de ast_ă-zl cn11ca teatrală a 
2 lei pe fie-care băeat de la furm- Ce nu cum-va i asta 0 risi ă? acestei reprezentaţ1T. 
sorii noştri: băcan, măcelar, etc. cari i, ş

a: H id h Pld Reprezentaţia s'a dat cu Vasilache şi 
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c tirgue!ile sus la etajul al ".1�i°d:;�t4�;:a�.;;l!ă 
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sţakespeareană Va-
Doamn., amiwlt - Nici odată nu ŞI . n strnga: .. dă prrn urmare, .. asvîr,ă silache a avut un succes desăvirşit. Rolul 

voiU încuraja imoralitatea bucătă- chiar mobilele noastre pe ft:reStr„ titular de şi unul din cele mai grele 
resd mele. De cite ori mă duc la dacă '1I face plA_?ue .. : Uite, juvani- roluri; a fost susţinut cu mult brio, In
bucătărie, o găsesc de git cu citt1 

calele mel,1•, vrei să•ţl le aduc \I Im- terpretatorul ne-a redat cu multă fineţe 
unul din băeţ.il ăştia, şi cind ii fao parte le şi pe. el� bucAtll.rea�lor... şi cu o artă deosebită tipul clasic al lui 
moralA 1ml rîde 'n nas. Nu voi per- Domnul, �ontin�ind.-Unchiulul met'i Vasilache, acest eroQ în care sentimeniuI 
mite uicI odată ca să încurajei;I prin Nae, un Cl•S�rmc de 200 de lel. . � datoriei învinge toate pornirile josnice 
hanii tăi" pe amanţii acestet creaturi... Doamna,_ �riaaalJc •• - Oh,_ ăluia IllCJ- ale omului crescut ln societatea unor 
Fiind-că veni vorba de ea, îmi place odatil. 1 numc ! ! mel chiar O ceapil depravaţi. Cine nu l'a cunoscut, măcar 
sil. cred că n'al pus-o în list.. bacşi- dt>gerată 1 1 te opres? ! 1 . o dată in viaţă, pe Vasilache, pe eroul 
:iurilor,.. Nu vot face această insultă . Domnul. - D,r, dm potrivă, .Mal atitor acte de ac!evărată bravură şi al 
rt>"Y�-•;;;,.uu pentru bunele mo- bme s ă -I dim Iul declt unul , alt,.la, atltor reprezentaţii. de la Moşi, E ade
ravurl I căd tot ce-l d!l.m O să 88 ntoa�că vărat că mediul influenţează foarte mult 

Domnul. -Ba d1, o 'nscrisesem cu tot. ln o•sa D?astră, d_e oare ce îl srnt asupra personalită\iI lui Vasi!ache şi cll, 
20 de I,,i. umc moşt,mitor ... ş_i, mai la urma crescut cum e la Moşî, el s'a simţit foarte 

, r Doamna, - Chiar de astă.-seară 11 u�rnel, c�-al tu d� us contra aceStul jenat pc scena Teatrului Naţional, în 
�aU drumul. Prin urmare, şterge şi biet bătrm de 96 de ani ?. atmosfera aceea îo care praful �i miro-

pe bucătAreasl şi pe bieţii el de Doamn�. E de rea ored_mtă I Oum sul de turtă dulce era înlocuit prin o-
prlvălie. îş1 permite să trlla.scă pml la o a - doarea opoponaxurilor, a patchouliulul, 

Domnul, eoncinu1:nd.-Factorulul poş• semeoe� v1rstă_? Cmd a fost s� ne a Ylang-YlanguluI. 
tal cinci h,1. clsătonm, unchml tăU oa sl convmgă Or-cum, sc�na li din actul al III-iea, 

Doamno. - Pentru patru sJrisori pe pe tata l'a fă-·ut a . înt�ezări ra .o în care Vasilache se luptă cu Satana şi 
carl ni le-a adus în  tot anul. .. patru, speunţă cur1od reahzab1l!L moşteni- în care îşi pierde nasul de carton, a 
le-am lnnumlr.11,t-... e cam scump ... re"!- aceasta, căol �e �remea aia avt>� captivat publicul şi l-a mişcat plnă la 
vine ctte un leii RÎ 25 de bani de deJa şeaptezeci ŞI cmcl de anl,.. Şi lacrăml. I s'ao fllcut de asemeni ova
scrisoare, 

· de d?uă_zecI de 9:nI el trăe!te fără a ţiunl în marea scenă finală dnd, cu o 
Domnul, -Aşa e, dar el fmt dl în se gmd1 sA se ţie de cuvmt . .. IncA singură lovitură de pumn, reuşeşte să 

achirnb o felicitare în poezie. odatl: �011&sta e fapta .unul om de înfigă pumnalul în pieptul adversarului 
Doa.111,,.. - Atunci dă-l cel cinci rea credmţl. , . , săO şi să-l prezinte pe acesta în toală 

JeL Iosl caută dacă poţi să I treci Domnul, fti..rt!. a ducuta tem11tme1a goliciunea JuI umplută cu paie. 
piesa ceea de plumb cu care te-a a?e:9ter a,euzaf1t, ae p-regi:tUf�U !<"t urm�e Intr'un cuvlnt Vasilache a •eşit bine 
păcălit acum un an la Moşi, ln im- ettirea}ister, dar Doamna il impredu:i:t şi a reuşit să ne dea impresia d am 
buheall. uclamind: petrecut cite-va ore la Moşl. Direqia 

Domnul, co11ti1mind. -Patru bucă- ... De altminteri, m'am săturat de trebuia, pentru ca să ne dea mar bine 
tlrese a cite 10 leI de cap, fac 40 lista asta îu care sint tnsemnaţI toţT impresia naturalului, slt dispue vînzarca 
de lei. cîţl ţl-aii trlhmit prin cap şi din care ln bufet a <Zllpăceleh, băutură naţională 

Oo.,.,,., miram. -De unde al mal sînt sigurA, lipseşte singura persoană nelipsită la un Moşi care se respectll. 
scos ,i bucătlresele astta? clreea II eşti dator cadouri. Reprezentaţia s'a terminat cu tenorul 

Domt111I, - De la cel patru prieteni Damnul. - Ce persoană ? Dimitrescu care a dncat cunoscUta bu-
fu caselti cărora am fost poftiţi de Do11mn11.-Ell ! Pun rămJşag că m'al cată a lui Adam, Crdciunul. A fost bi-
mal multe ori la masă anul acesta. uJtat. sată mult gustata arie care se clntă de 

DHl#M, cu- u-11 ton grav. -Scumpul Domnul, - To;i 'oşelf, cil.ci 1·hiar tu obiceiO în .1-.jun : 
meii, nu comite aceastA supremi inchei lista. Ba îocA am avut inge- Am sosit şi nor O dată 
mojicie! nioasa idee ca să daU cu o piatră La mul1r anr cu sănltatc. 

DatMUI. - C1.1;m aşa? două lovituri, fll.clnd dintr'odatA dol Ne daţi, ne da1r 
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A l n� te-am uitat, draga Or nu ne "da1t.1 , 
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MO TEACA 

CALENDAR PE 1900 

Ca reporter la Moş Teacă, 
Inzestrat c'un straşnic fler, 
Cu plaivazul scos din teacă, 
Erl m'am transportat în cer. 

Am cerut audienţă 
Suveranului de Sus, 
Ce cu multă complezenţă 
Multe talne 'ml-a fost spus. 

El ml-a spus ce o să fie 
Anul care 'nccpe-acum ; 
Doamne, ce poliloghie ! ... 
Dar, mal bine să rezum : 

IANUAJUE 

O să fie frig, zăpada, 
De cum-va' n'o fi timp bun. 
O s'avem lei noi, grămada, 
Sao. nici francul de tutun. 

Unil, pe la Eforie, 
Vor petrece 'n bal mascat; 
Alţil, lîng'a lor soţie, 
Se vor pune pe... căscat. 

Sindrofii cu ceara şi maus. 
Plictiseală. Criză. Ger. 
Safi chiulhanurI -JÎ repaus, 
Dacă omu-I rentier. 

RBBUARIE 

Nunţi en gros dl-I carnavalul. 
Zeci duzinT de 'nsurăţel. 
Apoi : certuri, tribunalul, 
Şi divorţurl cite vrel... 
Zăil mal bine-I de holtei ! 
Inimi groase ca tovalul, 
Pentru dînşil carnavalul 
Trece lin, uşor, ca valul ! 

JIARTIJll 

Vă prezic că li.ma asta 
Va cădea tocmai în post, 
VeţI mînca fasole... Basta ! 
Epilogu-I lucru prost. 

APRll.IE 

Covor verde se va 'ntinde 
Peste cîmpul sterp, pustiil. 
Mulţi paltonul 'şi'! vor vinde ... 
Ca sl 'şl ia un pardesio. 

Dar Aprilie--I cu toane, 
Sf)arele-l cu dinţi adtsa, 

Cel ce nu mal ao paltoane 
Une-orl cam intră mesa. 

MA f{r 
Inflori-vor trandafirii, 
Dar va creşte şi spanac, 
Căci e timp prielnic Liri 
Pentru-al Muzelor cirac. 

La zi'ntîl, Nădejde, care 
Azl este redus la zero, 
Va porni cu larmă mare 
La grădina Trocadero. 

Va veni apol Malil zece 
Cu bengal şi luminaţii, 
Cu rahat cu apă rece 
Şi potop de decoraţil. 

IUNIE 

Toţi băeţil de prin şcoală 
Vor ajunge 'n jalnic hal, 
Apucaţl de crudă boală 
La examenul final. 

Blestemata de grecească 
E al morbulul bacei! 
Ce ca ţîru-o să slăbească 
Pe plăpîndul biet copil. 

IULIE 

O s'avem mare căldură, 
Veţi vedea, sînt bun proroc, 
Doar în vilegiatură 
Nu e soarele de foc. 

VeţI pleca decl la Sinaia, 
De-aveţl timp şi banI peşin, 
Iar de nu vă veţi lua baia 
La Erdreich în basin. 

AUGUST 

La Constanţa în otelurl 
O să fie muşteril, 
Cite stele sînt pe cerurJ, 
Cîte'n mare sînt scrumbiJ. 

Şi,-sărată cum e marea, -
După'atîta sărătură, 
Fudulie e mîncarea, 
Toţi dah zor la băutură. 

Din acreală, din pileală, 
Din guvidil e:u piper

1 

Veţi avea fără 'ndoială, 
Pe uscat, ,,malul dă mer". 

SEPTEMBRIE 
Toamnă, ceaţă, guturaiuri... 
Zaiafeturl marI la vil; 
Lăutarii ţipă'n naiuri 
Brîuleţele sglobil. 

De la băl lumea se'ntoarce. 
TotI sînt lefteri, la aman; 
Ca' lămîia de-I vel stoarce 
Nu le scoţl un gologan. 

Iar Moş Teacă, la cazarmă, 
Ca să-şi verse din necaz, 
Trage ghiomurJ, face larmă 
Şi înjură de ceapraz. 

OCTOMBRIE 
Fulgi de nea încep s'aştearnă 
Pe pămînt un alb linţolin, 
Iar pe cer posac de iarnă 
NoriI•aC pus un crep de dohil. 

Frigul te cam strînge'n spete. 
Ton dac blizna'n berăriT ... 
,,Ia' mal dă-ml un ţap, băe.t�� 
,,Şi la cont să mi le scrir !" 

Gospodinele's grăbite 
9 Ca să pună murături, 

Pivnitele gem tixite : 
Case 'grele, multe guri! 

NOEMBRIE 
BlănJ, căciulI, şoşoni, manşoane, 
Şi chiria vine-acum, 
Pălării pentru cucoane: 
Poliţl la jupîn- Avrum. 

Sus la Club, la masa verde, 
Ahtiaţi după noroc, 
X. cîştigă, Y. pierde, 
X. e vesel, Y. foc. 

DECEMBRIE 
Şi'n o mie nouă sute 
Tot buclucuri şi nevoi! 
Trenuri ce nu merg mal iute 
De cit carele cu bol. 

Tot Crăciun. Tot îmbuibare 
Cu diverse �ărunţişurT. 
Şi-apoi anul noC-oroare
Cu infamele-l bacşişurl ! 

R•portv 
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MO TEACA 

CADOUL CEL MAi NIMERIT deveneau, însă, şi mal marl tn urma perplexitate s'ar fi găsit acest exce
citirel gazetelor. Poftim de-alege lent amic, dacă dv. n'a\1 fi avul 

lată un titlu de articol care atrage dintr'un pomelnic de 5.000 de ca- providenţiala idee să-l dărui�l un 
numal de ctt atenVa şi interesează dourl, carl te ispitesc toate prin cod Hamangiii. 
în cel mal înlHllt grad lumea, în a- fabuloasele lor calită\l descrise cu Mullumită cerului şi d-lul Alea
junul anulul nou. schepsis de ziare! Cititoril aveaiiîn Jay, însă, dv. i-a\1 făcut cadou ne-

Toţl sint în căutarea cadoulul lot d'auna ceea ce francezul nu- preţuitul cod. Amicul n'are dectt 

celul mal nimerit, căcI nu po\l să meşte !'l'embarras de choix" - să'l deschidă, să'! răsfoiască, şi să 
oferl orl-ce şi să nu \il seamă de El bme, cu _Plăcere am văzut că, 'şl aleagă crima saii delictul a că
persoana căreia îf facl cadoul. AI anul acesta, ziarele noastre ai1 re- ror_ făptuire prezintă pentru el cele 

risca să flI tratat cu refuz sail cu nunţat Ia vechiul lor sistem de-a re- mal numeroase avantagil. Dacă-l 
vorbe proaste dacă, bunăoară, al comanda cititorilor cadourl cu top- convine munca silnică pe viaţă, el 
face cadou de anul noil: unul ttnăr lanul, carl n zăpăceai1, le făcea ii va comite asasinatul cu premeditare 
deputat guvernamental un biberon, grea dacă .nu imposibilă alegerea. asupra iubitei sale soarre; dacă pre
unul ziarist o pereche de foarfeci, �a sfirştul secolululalnouă�pre- feră numai cî\l va ani de inchisoare 
d-lui Iancu Brălescu un aparat pen- zecilea, s-az�tele romine, ll;'�ind corectională el va săvîrşi delapida
tru filtrat apa, unel domnişoare din orl-ce deosebirI de coloar� poh�1că, rea prin efractie, sau numal un 
pension operele complecte ale Iul ct.e format) ?e preţ, de nat1onaltt�te simplu şi nevinovat falş în acte pu
Nicu_ Meţ elegant legat in piele şi Ş1 de sex, ş1-al1 dat frăţe�te mîlml� blice complicat cu plastografie. 
caucmc, Iul dom Paladu o cutie cu pentru a recomanda pu_bhculul în� Cititor1, grăbiţi-vă şi dăruiţl prie
săpun de violete, şi aşa mal departe. un perfect a_cord, un smgur cadou, tenilor şi cunoscuţilor voştri Codul 

Trebuie mult tact, multă bătaie acelaş cadou. HamangiU, talisman fără pret deşi 
de cap pină să alegi un cadol.1 care Am vkzut cu agreabilă surpriză costă 25 de lel, şi fitl încredinţaţ1 
să procure persoanel ce'l primeşte în toate, absolut în toate gazetele, că delicata noastră atenVe nu va 
multumirea dorită de tine. un anunţ redactat aidoma, purtînd rămine nerecompensată: persoa-

fentru a scăpa de încurcătură, cu litere groase a·ces_t titl�atrăgător: nele cărora le vetl face acest superb 

publicul obiclnueşte să se adreseze Cadoul cel mal m1:1ent este co- cadoi1 vă vor păstra o eternă recu
ziarelor, aceste eftine enciclopedil dul d -lul Hamangul: ! noştin\ă in fundul inimilor şi al oc-
ean le 'nva\ă clt: toate : cum se re- El', bravo, iaU'i un cadoi1 admi- nelor. Tara,cu. 

zolvă o dificultate politică sau fi- rabii. Felicităm ,;mcer pe d. Leon =---==----- r 
nanciară, cum se 'njură ca la uşa Alcalay, editorul, pentru excelenta 
cortuluY, cum se prepară maioneza sa idee. lfUD1lr1l1. trecut al lui Moş Toaca 11a 
de cegă, cum se faoe copil, cum se Codul d-lul HamangiU este codul ep1lizat oompleot tn capital.I • 

. comit greşelile de ?ramatică etc. ideal, el va r�mine prototipul __ ca- deu:�:e: r:::::::
0

:
tr

::.b
0
1:�: Pină acum, în aJunul anulu1 noîi, doulul, de aceia propun ca pe vutor 

persoanele în căutarea unul cadoll opera distinsuluJ jurist să se nu• supus enormul tiraj oe am 1.vut, &fl 
n'aveaii decît să citească Universul mească in Joc de codul civil şi pe- foit tr&D.■porhte 1• •�tt•lul Oolţ .... 
şi găseal.1 imediat următorul „aviz nai: Caodul civil "ii Caodi# penal de 

Aducem &0Hte1. la. ouuo1tmţ1. oo-
important" : HamangiU. ::•�=-:�

e.u

:..;
r

p::t !::::
0

::P:::� 
BOUi ROU!! 11'0U!!! l Utili�atea acestulcodeste imens�, tul de foi oe u-d cerut. 

ra�8
81!mi�lf:��o:!�i°a!i;r1sf:{1 ��!�� 

I 
f�:e�b1ectul cel mal necesar dm 

to
tJ:

1

•�euornto cu 7 capace de carton _Vret1 să �acctJ O splendidă sur- INTRE PICTORI oxidat, cu muzicit şi ou ecobitorl de priză unufpnetenaldumneavoastrăi 
<linţi eleotrioe. . . . . . 2 \el 76 b. Cumpăratl Codul Hamangil.1 şi . . . _ 
nu��:r:�0��1ţ�!��:0�;:11ii��M�Î: trimiteţi-i-1. 11 vetl face o plăcere 

Pnmul. - Uite, l\l �pun drept, •!11 
tl!'ngi,. �entru creşterea pArulul tn ti!. 1 - extraordinară. adesea momente clnd m1 se pare cil stnt 

' �;'.i'i/�f;�:�e�f�dfc°:r�au Pot�l���;:�i 
0:i,�: Fericit posesor r-i.1 unul asemenea cu totul lipsit de talent; o, c îngrozitoare 

p11ea moliilor. Un boroAnaş .. O !el 40 b juvaer bunul dv lffiiC va fi admi- tortura pe care ţl-o dll conştiinţa asta 
ro:-,":ie.1J:u!e�:aţ�:,P ,:"ra!!i'::i� i1��� rabil î�narmat t� lupta pentru traiU. a compleccer talc neputinţi Ai 1i tu 
t�:�-g� d� ��.o, �id"a.,;.1.: �ei �c:? Spre exe_mp�u : . une-orr impresia asta? 
s1_gur remed10. cont!a reumatismelor CIO· El va VOl Să §1 UCtdă soacra, Să Secundul. _ Da. n,oe, a mAtzeţel ş, febrei aftoue. Fla- comită O escrocherie să dea foc . . . _ oo�i,�"a.i;, :o�io����gn�tio; :e7itr� propriei sale prăvălit 

1

dacă e negus- P�imul. - Cum, şi tu disperi une-on 

:rlJ
1

�uj �•:f!�:
11�rt ��;�ro: ;e f:r�b�!� tor, sal.1 să spargă o casă Wertheim de tme ? 

ţit. o.85 b. şi să fugă la America cu bani1 sta- Secundul. - De mme nu - dar de 
-----------� tulul dacă e funcţionar civil orl c a - tine ! 

lncurcătura, nedumerirea ama- sier militar. 
torulul de � găsi un cadoti r:iimerit Vă tnchipuitJ u�or tn ce penibilă 
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NU CU.MPARAŢ! CADOURt 
Ptnă cind nu veţi vizita cunoscutul magazin 

BJ:C::i:O'UT'S�'Y 
Calea Victoriei No. 51, Casa Tijr6k 
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STANISLAS CIHOSKY /THEODOR MAROVICI fSlll
� 

Avoca.t 

Bulev. Pake No. 2. 

AL. IONESCU 
ţn·1_er 

DENTIST D'!: I. MENDONIDI 

- 10, Strada Sfl.nţl, 10 -. 

Strada Ştir6tJJ-Yodd No. 30. ID 

:Pentru :mlrlrea afaoerel, .... mu1at lll CALEA VICTORIEI llo. 97 

Bulerardul EliH6tJta, (in fafa palafuluf Efar1eT). 

I 
DROGUERIA ROMÂNA 

I FARMAc1r·1; :'iii
d

sf;î�Â\7îit :tii:i:ut;;;: � URBRANU 

ROIIULUS BOLINTINEANU 
AVOCAT 

GRIGORE RADULESCU 
Avocat al Bâncel Poporului 

Ploeştl Consultaţi� M la 4-6 p. m. 70, Ştirbd- Vodd 

;-�;RARIA COOP;�;;� �" 1
i PIAŢA TEATRULUI iii FOSTA COFETĂRIE FIALKOWSKY :S 

-----

j

l 

---- � . 
Şuncă de Sinaia şi Praga Sandviciurl, unt, brtnzeturl 

YreţJ 1ă mi'ncaţl 6intJ fÎ cu puţini bani ? 

RESTAURANTUL MITICĂ GEORGESCU 
uttJ $Înguruf cari oferd ·actJste a,anfaje. 

Clienţii regulaţi ail seara itltrarea gratuită la repre
zentaţiile excelente'i trupe Burienescu. 

Adresa : Strada Cîmpineanu, Hngă Teatru. 

D. PJERRE SOLOMON
Diri,etorul in11tifutululvaccinog11na/Statulnl 

Face vaccinărl §Î revaccinărl cu vaccin proaspăt, 

preparat zilnic 

Direcţia institutului, soseaua Kiseleff .-Telefon No. 64 

Ptmtru ch11măriacasă, d -nil �lîenfi vor trimit, o cartă'po!lfald 

FARMACIA LA MAGAZINUL 

,,LA BISERICA ALBA" 
DR A. URBEANU 

COFETARIA TANASESC!I_. 
GRANCEA ş1 STANESCU 

O ALE A V I O TO BI E f Tot-d.'a-une. bine a.aol'tăta.. - Pdme,te 

Yi,-a-ti•d• pa/atul Băilor Efori,r 

- BUCURESCI -
97, Calea Victorie!, 97 

Car,/1 Oobriceanu (Ci,m,aua Ro,i,) 

se gll.soso 
Coloniale şi delicatese de cea ma1 buni( 

calitate 
IOBB fi, S�DII proaspete 

1 

. oomen1I pentru logodne, nunţi 
,iserate. 

-.PREŢURI MODERATE;-
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