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MOS TEACA 
.taeN.t/llte/\'r, 

lOL&1f'ElJN AN 

JURNAL ŢTVIL ŞI CAZON 

Suh direc(iunea unul comitet 
.ta,u,ru„ra.tţu, 

STRADA Cf-fl:1'\ENŢB:f,3 

Ilustro.ţie din care se vede câ eclipsa de soare a fost provocatA de rezultatul alegeref-de la Slatina. 
Dom Pala.du a repurtat un \riumf &iQ de strAlucît ca a fli.cut umbră ploA. ,i soarelui. 
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MOŞ TEAC! 

EPIGRAMĂ 
- Dupi Martial -

beral dom Paladu a fost candida- niversitarI romtnl şi a insărcinat prin 
tul �ostru special; nol l'am re.:o- telefon pe ministrul de_justiţi� să_ or
mand�t �leg:ător

1
ilor, i-am dat ideea f:0,�J8f���f�

1

•
.
�-l o descmdere imediată 

La ras, barbier,d mtii hpa1 _să scrie m a Junu. alegerel celebru-I Din cite aii putut transpiri1 pînă 111 Atua 'tidimlnare are, manifest, nol !'am ales. prezent , aflăm cli. deocamdată s''lQ ca 'n tlreapkl vina ce ,n'a ras, Orl-cine-ar afirma contrariul nu luat următoarele mă.suri pentru atăvi-
Jn stinga iar e barba mare. �. d?vedeşte altceva de ci� că h:1-bar lir� :�og;:s;��� că1ca pragul Funda-

------- n a�e. de .ce se petrece 1� culisele ţiunel Universitare nicl un student de 
A A A polmce şi �e cc va să z1�ă vocea ambele sexe care nu va prezenta uşîe-

S NE TR JASC poporului cmd e la o adică, rnlul un ,e,tificat de plata odăel, a · - Să ne trăiască decl dom Paladu bîrtuluI şi a sp!i.l!i.toresef pe luna cu-
Par' că 'l �ăd şi acum pe Dom şi să'� ve�en: iarăşi finanţ. Dum-

re
�;,

ă
idem, ori ce student masculin san Paladu şterg1�du-şl fruntea _ d� s�- nealu1 e md1cat mal mult c� ori- femenin care să aibă m!i.car ve departe 

doare cu batista-I roz de umtaţ1e care altul pentru această maltă o afinitate oare•care cu fostul deputat 
de mătase şi cu <cmonigramu» demnitate, mar ales acum cînd criza liberal Stătescu Falitul supranumit şi 
dumnealui cusut în ibrişim havaid ne bîntuie şi cînd 'şl-a complectat < Habdirgbive�en. > 
şi oranjfons�. l�ar'că 'I văd şi a- studiile financiar� la !coala de a- de!����� lami

c
�tr:re �:;i

ş
��\�;:� 

cum exclammd • dulţl, de-l capabil să ţl spună pe proba moralitatea cu un certificat de 
- Ti dom'le, cc zăpuşeală a- de rost şi cazu al doilea de la la PrimArie. 

furisită ! Săptămîna asta am schim· 'nmulţirea numerilor zecimale. Piuă. în momentul de faţă lucrurile 
bat de două ori flaneaua, cil ştiI stafi aci. . 
că io port flanea pă piele. Dar 

®·;_ , gr�
renlanJ cu a doua ocazie, ne-

vorba e i-am bătutără 10? Par'că iw .. ,1,,,,. 
am mai pus niţică carne pă mine, _ _____ -----
aşa 'ml pare dă bine că m'am a
les dipotat. Mi-era inima cit un 
purice să nu-ml tragă chiulu ale-

DURERE ... 

gătorii, dar nu s'a lăsat poporu Ciud ades IX!prius do jale, 

AFERIM GHICITOARE 

Următorul anuncii:i l-a m citit prin ga• 
zete: dom'le să'! incinte ciocoii cu mig- t'�::sţ�u�a!:i ��Îf,t

e, 
dale amarI. Brava Iul! Aud "vino„ spue in şoaple. "Renumita gbieitoarc Madame Mari, strada 

... Cuvintele acestea vor rămîne Beneî 79. Spune ori cărei persoan� Intim-

gravate în inimele celor carI aU te�! �:��. 
p
:it

vi
firf::��

e pU.rlle sale din via\ă ... " 
asistat la_ triu�ful 11;a

d
rel�l b�rba

1
t, 

Ti,·�1l
ui

mt/ild,,",',",._1n, b',!,',!t,••, e :o
s
rt

l
Al;:;i8

t
a::

c 
gt1ci���!

ă 
c!

'ă

r.la��:;-! vor rămme pmă cm tstona e (::,., " .., '" Mari, care tşl poveşteşle tntîmplil.rile 
va lua cu mina el imparţială pentru sale din viată or-cărer per.iOaue, ştiil ti 
a le transcrie pe curat şi cu go- - -------

:2şt�11refi�i �:ţirt�
b
�n 

�i;
ţ
ă; să IBteri-

tic
� 

î
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a
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a

as��:�; s�blit�
ţi��� Bilantul nFundaUunei Universitare

11 

g
�f�i\

J
�
u
�.em cu barbă mal tare to arta 

mentul _cind d. Patan Sihleanu, Zilele trecute, d. Coco DimitrescJ, 
care venise cu aparatul săU foto- directc.rul BiblioteceI Universitare O,. 
grafic, a împozat pc fericitul can- ro! I, a prezentat M. �- Reg�luI_ rapor-

---- ---

CE-l CU DRUIIIEŢJl! 
didat stînd gr_eceşte pe iar�ă ver:de tu

�:i���� 
d
fn:::::t\u

1
n�

m
��ţ;��i�S11. la intre cetăţe�tl Sar�ea ŞI . Ma!Ca simpaticul decan 3; Univen:iit.ăţel, în In ziarul Ptdqtri Bucurr1tt1zf, or 

D?,
mnulul c o batene cu sifon la momentul cind sorbea la Riegler a l  ganul grupulul de .� 9e em1grantf pe

m11loc. 25 lea pahar de tisanl\, atlArn că Intre jos la rra.mburg, citim mtre-alte buca.-
Alătur} Oltul, minindu-şl la vale alte puncte figurează. tn raportul pro- tele nost.Jme: 

valurile-I n_ăpra�nice, cu murmu- ze
f)
t
�\ ��r:;���!�r����::����o�lt de 't��1e1i�:�

1
:re�::t\0�:

U
!tf:ra� 

ru-I m�l�d1os ŞI sonor, pă;ea un g) Idem 14 perechi şoşoul•galoşl. cererea concetliţenîlorI noştri fotografi-
!araf d1vm �e _lăutar! c�re cmtă un h) o pl\lll.rie de damii. (adica. de atu- !udu:se în grng şi lu urmii. le !or pune
imn de b1rumţă mvmgătoruluI, de�:itA. N. R.) in vrnzare a 2u ban! bucata m profi-
ceva aşa a la marşul Iul Boulanger. 1) 7 paltoane. tul lol'.> . . 

Sub impres\unea covîrşitoare -� n fre���r���
i
�rţ�

aures nouveautes > bu�����\�:ies�:�n;:r?�1m�e
p��:� 

acestul _grandios spectacol scnu ro) 129 volume de drept displ\rut:.e l). Pe cine vor pune in vînz.are a 
aceste rmdurJ. din rafturile VII şi VIII. 25 bani bucata, şt 

Zadarnic m'aş încerca să caut n) 'i'3 volume de medicină. 2J. De ce vînzarea se face in p�ofl. 
cuvinte pentru a exprima bucuria o) Idem 39 de revieite romino şi tul concetăţenilor şi 00; �I drumeţilor. 
ce-am .s,mţ\t nol ceştia„de _Ia M?ş st��

n
f�ţa acestor tmlmcătoare rezul- wf ;���

t>

��o��o���
0

1�
1

i.:::i
g�

e

��! Teacd m clipa solemna cmd s a tate, aflăm că Suveranul şi a exprimat Hambur;;;:, s1!. se fotografiez� ln profitul 
proclamat rcsultatul_ aleger�l. . !nalta sa satisfacţiune pentru progre- unor concetăţenl carl rămm in ţhl'A.
_ CăcI, orI-ce- ar zice partidul h- sele realizate de uniI din studenţii u- �"rtreitfii 
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MOŞ TEACĂ 

-Tragedie autentică-· 

u.-ech• 'n Spania-• 'nwitat, 
Hldalgll 1-■Q ;da lui coleg■, 
Dar nu mai oalcil prin ■adPld 
Da frica lui Lope de Vega I 
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O DEOSEBIRE 

Dom Paladu gnis e, 
Cel -I-alte Gherase. 

------- -

ECLIPSA 

O. llloe d. Hepft••• - O. •I- nol. 
O. aloa I-••• -� alee P"•••• 

0. •• M•l alo■ffl 1 

� alo• d, H•plt■• 

. Sunt oamenl cari profiti de nenoro• 
c1rea unor semeni de al lor pentru a se 
ridica pe ruinele celor dzu1J; - d. He• 
pites, simpaticul directc>r al bulamtlNllu{ 
de la Filaret, face lnd o excep1ie de la 
regula generali. Domnia·sa, esle ştiut, 
trleşte de pe urm a stelelor, a lund, a 
soarelui şi a tuturor metalelor cereşti la 
cart se uiti cu jind oameni ca dc,al de 
Coculescu, Flammarion, etc. El bine1 ca o 
�me a ingratitudind omene�tl, d. He
pitea pro6U de cea m al mici nenorocire 

: ������
r 

î�
1

e�id:,;\t� �
a 
riJ:�t;� 

°'',!' fis�
e
J� ajuns ca bietul !Oare si su- � 

fere o tclipd, pentru ca d. Hepites sL. 
d iul din ec\ipsi ji d 6e privit ca omul 
la ordinea zile!, 

MO• 'r.l!:ACĂ 

.Indati ce s'a Jliut d vom avea eclipsa, 
prima fntrebare ce a venit pe buzele mul• ---I�/,' Kt'/1---,� -- - -

(imeI a fost, Bri lndoia\i: -- -- / 
- Ce zice d. Hepites? 
De alt-fel directorul bu/a111,trulrif este 

1
ob�nuit cu nmorocirl de acestea. O ec-

�
p

:�r�::t
a
��0;:

n
�:

u 
r��:Sr��:t;l���

a
;! - Uite-aşa,:: M'

3:
m imbll.tat dl\ !1ecaz pen'că ne•a combl\tu�ră Thiron Ala 

care, val ! nici un barometru perftqion at la co11gresul d�ftN 1lor dm Iaşi, - altminteri să . plesnesc dacă mll. mbătam ... Da \. 
nu O poate prevedea. Şi, înarmat cu rJb. las că facem .ŞI noi la anu un congres sub preş1�eotifa lui nea Uaoc� ca el oon-
d�ea ceru_ti un�! p�rsoaoe supuse inter• batem pă Thiron ... Atuncea - să crlip dă nu m ol îmbăta de bucune I.. 

biie
v

���t� 
c
:c�:f!

n
:c:�i:��. 

id.
ditf

e'pi::; tina a candi� atulul nostru, don;i' Paladu �er'?anele sunt dol soldat!, lllvoit], pro· 

a1tcapti sosire a reporterilor, dupl cum Su�ccsu\ �m1culul nostru e_ra at1t de std.· bab1l, m oraş, . 

li
i
:�r

a aşteaptă impasibili sosirea ca· l�Cl
��\:�

t 
ş�

e 
s����j��l�:i

t
��ibtl 

e
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l
: = t�ă \ 

a
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d
;�:· d;����r:i.� 

AP fiind, e lesne de iutc\es de cc Mo; pe care n�mal Zos� l·a putut opri din rele.:· cînd devine �e 
�
e'nttlneşte în drum 

Ttac4 nu a intervin.-at pe d. Hrpites. mersul siu (vorb a vm�), a trebmt d·şl cu ii a ... cum �e zice .. . .  cu ... 

- Ce zi.:e d. Hepites? dea t><?a!elc. pcst� cap ş1 si•şl a�oper� &t a - Vîrcolac!L 

. O, Doamne/ Dar ce si zici d. He• de_ ru�me v1s-â-v1s de figzo°:om1a rad1:»5l - ... Colac,! leat. . .

pites? D ar Jua11 coleqi a ziarelor şi ci· a mv1ogitC!rulul. de_ la. S!atm a Dom Pa· - Da! de �e l:o fi mincind pe soare? 

oiaţi cinC ail mal fost eclipse şi vetl Iadu a învi.ns . şi a 1nvms nu num ai p J d. - De I... şbU ş1 eu ... Aia o fi orden 

vede a ci ." toatc's vechi şi noul toate;» Ghcrasse c1 _ş1 soarele. de 1� Dumnezeu, ci el e mat muc ln 
ci « ce zice d. He

ttes � s'a mal zis de Ceea-ce mrnenl n� 
\fa

utut fa:e pîni garmzoanL. 

��:rt��rl
c
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l 
o�h't\

e
::� ���i:,1�'�: s��l:�le/�:.; Vorb

n
a
t
:;it C. idoe p.-... f 

porterilor;. ci, deci, ar fi fost neuman d c � soare te po1I uita, d ar l a ci ba, ba, �resa, sîrca�, tot ea . zice m1;l mult : 
lortudm ş1 noi pe d. Hepiles şi s!'I mal ba · • &l,psa de ,nlmt, CansttinJtle 1tlips1{, /,t• 
consumim din acelt. ţiglrl. Ce alH him■■ '? tuvitw tu �. Hepi1es ( ba bine ci nu I) 

ce aloem - • Carudt tdJpuJ, PJrerta 114{ Flammar,on 

�al interesant este d:;; :i a!Um pi- trar
1
;rJ:sJd�� ;e 

c
��î �ai\b1l r�

11
;i�ti:; ;t1J�

1tifp/!:!!���{ 1�S:J!�
4

'af'tt:if 
rer!le altor persoane competente fn ma• �1 publice un interview cu această cor- JlatN1iil, de ee s'a eeUps4' Pi{anti, E&lip-
ter

�! de pild4, noi. Pircrea noastri e �t:i� i;dc% ::
r
�r��t�Î

a
di!��j�=i 

sarta m,mrHntntu/14l M Brt!JianN, •• 

'1 c�psele sunt provocate de un mare cu instantanee pe o stradl a Capit alei, 0• d Mel •Io- t 
even1mCDt petrecnt la noi, pe pămînt. va oglindi m inunat de bine cam ce crede Am zis. 

Io cuul special al eclipse! de Luni, ea vulgul - nu cititorii Iul Mo1 Terwl - .,__, 
.a fost proTocaU de al�gerra de la Sla• despre eclipsi. 
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Jll&4a.m C&llopy: Vino, mon cwur, vino, frontavoîu moO. sforăia ca trîmbiţoil'I col mare de la fanfara rtgi• 
mentulul ! 

I.ooot, Lunger.nu: Pentru tine bibilico aş fi 'n Eit..are sl\ 'nfrunt orl•ce pericol, aş cuceri şi Mafekingul! 
K&clam Callopy: De prisos: Mafekingul se predă - avec plaisir mon ange! 

EPIGRAMA Menuul servit la banchetul în - La Blague? Allons donc 
chestiune conţine: mon cher, c'est de la blague ! 

a.. ••• otl■ti •'un INII• Supl\ de accid boric. Cu toate astea, spre generala :--.�.:• =,:• 
c::.�:':;... �în_care de puin cu sos ,de chinină. «epată», La Blague a eşit lnvin-

••• ••i •-•11 ou mln• 1 t:��,s:e ��
s 
fri���!. 

d hotel. gătoar�, a dovedit prin urm�re că 
,,.,.,,., Saladtl. fenica.tă. este o iapă capatantă, ca s� zic aşa. "" Vinuri, şampanie, liquerurl, în Rezuh�tul acesteI surpnze a fost 

Oe la Conrrresul mect·1c·11or sflr1it consumaţie berechet spre '\ la panul mutual pentru 5 lei 
I marea bucurie a d-lul dr. Thiron, v a plătit 400 ŞI ceva, iar pentru 

.- - , . aprigul duşman al alcoolismului. 20 lel peste 1200 de lef._ . 
Toţl doctonl carl s an perindat E de notat că la banchetul me- NumaI trel all fost fenc1ţl cart 

la trib_ună an dat alar°:'a.ba că ţara dicilor cuţitele erao înlocuite prin an benefici�t de acest chilipir �i 
e decimată de �k?ohsm, ba_ de nişte enorme scalpele cu care con- anu�e �-ml Ianc� Brezeanu, Ha1-
pelagră, ba d�� s1�hs, ba de oftică, mesenif an făcut autopsia diver. mo�1cI ş1 un foncponar de la Banca 
ba de m�I ştm eu ce. selor fripturi, după toate regulile Naţională. 

Ascultmdu-l, �I fi putut _lesne artei chirurgicale. Cu părere de răn trebue să a-
să tragI �on�luz1a că Romîma e _o Mal e de uotat d. toate mln- nunţăm că d. Iancu Brezeanu nu 
ţară pustie ŞI că t�a!ă popul�ţ1a cările era(t gătite nu cu sare obi- e?te lanc�t Brezeanu, ef!lÎnentul so• 
e� se reduce la med1C1i congresişti cinuită, ci cu sare amară. c1etar al featruluI Naţional, al Bc-
dm Iaşi. ____ .. ,..._ __ _ _  răriel Cooperative, etc. etc. 

Dacă s'ar întimpla vre-odată o Norocosul Iancu Brezeanu este 
asemenea calamitate, s'ar duce_ţara Ehilipinl de li )lipodrom fost inginer şef al judeţului Tecuci. 
pe copcă, �e oai;e-ce do�tonţ în · 

De asemenl, al doilea ciştigător 
lip?ă de ch:nţl s ar căs!P' umî _pe Premiul Jokey Clubului, numit nu c cunoscutul director al tea-
alţti pînă n ar mal rămmc un sm- ast-fel fiind-că membriI acestui trelor de varietăţi Hugo şi Bou-
gur suflet în Romînia. club �înd se adună lmpreună la levard. 

* * • joc d se pun, a fost anul acesta Dar nu importă cine sunt cel 
La banchet s'a baut în sănăta- o ocazie de chilipir număru unu. cari s'at'l înfruptat din chilipirul de 

tea tuturor: în sănătatea Suvera- Premiul acesta a fost·ciştigat de la Hipodrom. 
nilor, în sănătatea d-lor Leonte, La 'Blague, iapa d-lui d.pitan Pă- Nol ii felicităm din inimă şi, 
Stravoka, Bogdan, in a presei, ianu, contra aşteptărilor tuturor. blagoslovită fie Blague ·care, din 
etc. etc. Dacă al fi lansat un asemenea nişte oameni care Duminica tre-

A propos, de ce nu s'a gtndit pronostic în ajunul curselor, orI- cută n'ar fi băut de cit blagă rece, 
nimenl să ridice un toast şi în să- ce sportsman care se respectă te- a făcut nişte nababi cc-ai1 banchc-
nătatea bieţilor clienţi? ar fi ((toazat» de sigur prin mo- tuit de sigur toată noaptea cu 

t � nodu şi ţi-ar fi răspuns; şampanie, •o_,,,...,,,.,. 
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EPIGRAMĂ 
MOŞ TEACA 

IIIIF A•Il UNOR CAFEGII roul nostru, desbrăcat la piele, şe-
,. -- . dea pe malul Oltulul pregătindu-_Ziarul ConstanJa publicA următoarea se să facă o baie. Be11e{ise-<M1 dat actorii, Sfogiuraea s'a tncMs. Bine ea ş� sputatoril Ail odata btnt/il ! 

şt,Ue gravă ; Era o plclă nesuferită şi, pe dea• 
•Cafegii din piaţa Independenţei rii• supra, dom Paladu mal era apel�• majT acum numa.I SI: din 1 clţ'( eran'ma1 pisit şi de oboseala alergăturii după 

--- ------- ion nte, în urma ardereT ocCofetllriol }[o„ I Ş . . 
dorne, şi reciiidireI celor douil 1 . 1 a egătorT. ttţI ce persoană sans1-

Liceului din Sever1"n 
a�e d-lui Torosian, an facut qua�, .. �i bilă la căldură e dom Paladu. 
b�n�_rb,�iÎre��l 8��!'tif18\�!:roru c�l:�v! . �l�d fi_nanţ�l se arunc� în apa 

cet�tenl al1 făcut O petÎţie p�irnJrier hmşută Şt luete ca o oglmdă, na
�rrndu-I construirea unul chiosc I� tura!, se produse fenomenul cu-

Ah, dulcea mea copilărie Cînd şcoala îml părea o cuş,ă !.. lJ.ndc eşti tu mătură - puşcl Ş1 tu bonetă de hirtie? 
1n trestii, ca'n. nişte trompet�, Suflam cu topf făcînd larmă Mergînd în marş ca la caza:mă Şi ropotind voioşl din ghe�e. 

���ili�e 1�� ��'ro:r:ne�t;�1�1 ����� n?s�ut. de toţI, chiar_ de ceI cari 
ner, pe care să-l rnch{rieze c1t insutit n au idee de botanică: un corp 
mal mult d� �it comunu prinde pe tro- cufundat Intr'un lichid depărtează 

toA;�p���)�'1!:1�,8d��\�af�!iiutie va o cantitate de lichid egal cu vo
lua .administraţia oomunal!l, spre a re- lumul să U. vem •· Dom Paladu, care-i om cu prin-

Ferească. Dumnezeii st!. nu se fac!'!. ţipurJ, nu putea să contravie toc
revoluţie la Constanţa fiind-că ceaşca mal la principiul lui Arhimede pe 

de cafea costă 15 banl în \oe de 10 care 'I enunţărăm aci sus. 
banl ca pînl\ acum! Aşa dar, cum se asvîrli bîldî-

bîc în apă, nişte valuri uriaşe se 

formară în jurul dumnealui, care 

inundară intr'o clipă frumoasa vale 

a Oltulul. Cel 21 de ţărani, cari tocma1 
atuncl se aflau cu barca pe Olt, fură 

lamucim de !fugi Br;•i•au·1 
inghiţiţl de furioasele talazurl, a-"• 1 semănătoare cu acelea pe care le-ar 
face o enormă balenă sau toate 

Unde s'amestecă politica devine 
vapoarele romîneştl reunite la un 

cu încurcătură. loc pe marea Neagră. 
Nenorocirea intim plată pe Olt ln _vrell!-�a a�ta,_ D.rţ Jă dea mă-

unor �ieţI ţăranl .din Drăgăşanl a 
car dm mnnI ŞI dm p1:

v
10arc, Dom 

devemt o chestie controversată 
Palad_u plutea cu dehcm de-as.upra 

numal graţie acestul amestec. răc_o�1toarel ape, fără să b�nmască 

Conservatorii susţin că în ne- tenb1lul desastru a cărel mvolun· 
Eram soldaţi, _ însă de vo�e 

norocita întîmplare se ascunde O tară cauză era. . .. 
N'avcam sergenţi nici unifo� mină criminală şi anume a faimo- Aceasta este smgura . versmne 
Nic1 răniţi nu pu�tam enorme 

m_: sului Filipoiu, cel care a rămas ..:c- adevărată asupra nenoro�1reI de la 

Ce chef făceam sfinte Sisole ! ' lebru de cî�d � iscălit în Cameră Drăgăşanl. (C• ...... ,-, .,._. .. , 

un raport ttpănt în care spunea 

A_zl jocul « d'a soldaţi1 » piere 
că Cutare (nu mal ţinem minte 

Şt'n locu-I aspra disciplină 
numele) suferă de « maladia mor-

Morăcănoasă şi haină ' bulul. » 
In şcoală capătii ,putere. , LiberaliI, pe de altă parte, pre-tind că neagra Reaeţiune este aceea 

Soldaţlprecod, ve pling, sărmanil! care a răsturnat barca şi a înecat R 1G Ţ E T A 
Voi serios faceţi armată, pe ţ�ranl .. _ . . , 
Sergenţii - an dreptul să ve bată 

N1cl unu mel alţtl n au dreptate. . . _ _ 
Şi mîncaţl ghionturf ca ră . 1 Ade�ărul ade�ărat este cel pe Una dm cbestiumle mal �mportant� 

camI · care m 1 transmite corespondentul resolvata ln congresul medical este ş1 
II I ă nostru special şi pc care ne grăbim terapeutica guturaiuluI. 

P ac eul O vrea să-I placă a'l împărtăşi cititorilor. Dnpl!. aprinse şi interesante discu· 
Acea�t� crudă parodie ; Iată faptele în toată goliciunea ţiunI, medicii, ln unanimitate, ari ho-
Dar imma'ml se rumpe mie lor. ta.rit el cea mal et\cace reţetl!. in con-
Cînd văd triumful Iul Moş Teacă ! s 

___ _  .,_,.._. ___ ,_•M_er.r Pa\:dU� fna\���1 z��l:::!��red��� !�:/�t�::i�l�Id:s�at�st��zl\, safi mal 
nţaluI, căci în ziua catastrofel, e- -------
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MOŞ TEACĂ 

TO'fÎ NOBil I 1.:i covlr�tc - rămtn tntins pc bancA, ca ne-ar povesti poema vărsării, tn cadrul de un sobol trăsnit de microbii tetanosului. lăutari, chile falşilicate tn umbra tuciurie - Nobil popor e Transvaalul 1 Pc malul apel sulfuroase, aceiaşi umbră a nopţel. _ Da, toţi merită să fie trecu11 tn Alma- declamă călare pc inaripatul Pegas. Oreadă Şi totuşi opt-zeci de lcl şterşi pe Juni nachul de Botha! tresare sub razele lampioanelor. fără retineri ,�i drept la pensie, te lasă ul
- - ------

ilYDIU 811 ll-VlmA - Urmare la o feerie lugubro--fantastică -
-" Două,orî două, pal.,pe, L;,să-mă sii. te sărut, Frunză verde salcie, Val, de ce m'am mal născut Trage birja 'n pimniţă Că mi-e dor de nea }lialacbe Mal slnlstru ca mutra lui Torquemada, Şi aş mtnca zăpada fripta, mal palid ca o fetită tducald 'n pension, Puişorule.� mal sensibil ca picioarele broaJitel aceleia -" A.şa vreau, şi-a.şa am vrut a lui Volta, mar tnvenînat ca fierea şarpe- Că nu•'ml cumperi malacof, lui eu clopo1c1, stai:i pe bancă .... Fantezie No, dacă nu liam plăcut poetică: ne o dată l;"hiarelc 'ml delicate 'ml De cc mal adus de la Ura-'loo ? • 

mit de cftinătatca rlcoritoarclor ln urbea lui Negru Vodă. Of, dacă consoarta mi-ar fi oferit p licerea unul tngcraş cu poale lungi şi. .. . mintea scurU., n'aşf mal pregeta o clip.\. E idealul fctiţ..:lor de ... 48 de ani- ar.: viitor str.:Uucit, o jur acea.sta pe viitorul unei ligărf de dam:.. 
V• -•I •r•<llp •• c,Abe ·•• .. 

------ -

POŞTA. BEDA.(JŢIEI sllljie toracele �I culnimaspintecată ln două, Tăcere ... undele sulfuroase singure gll-�:ge�:.�iea:�;��::\:t P:�c�:
s
:;us;::, �� �:;� ac;:n:!i.��hionirile cristaline ale unul .. 11"1, Miuriu.-Desenaţi mal cu tngri-propriul mcll slnge mal cald ca un capuţiner J

lr
j;.t.�lÎ!f�i:e\��I tipurl plooştene. luat pc datorie: P •• ,,.,. "• 1• Mtr••"•'0· ■aa:at. Dor.ohoi1l. -Nu putem publica .Uf, omenire infernală, IU conforiţa cu S., de oare-ee este ameste-Pimtnt de mucegahl şi fum fllllnt• e,·ă �:ii:� o doamni, şi nu ne iartl prin-

�nu�\%:!av�� �:::�,:�um Homo Homini lupus.,. Lup, Jupă lupoaică, Auat.-lacu. Schokiog. A INmtf ,m ca o iazmă ��:aa:.l pl::�:a�a�u�i

ă:'\�u:;s:a:�·inc�a:: tea�• :.� !':r:�atlte�i�tes��d% i:�i�-O, cr:ipii:.te catapeMzmă noastră filologie. S�che9anu. Fo�anl.-Aşteptllm co-ŞI pc colosu-ţi sfărtmmat LNj, ,s,u cum s'ar zice tn dialectul ma- med1oare.. De oase şi slnge 'nebogat cedonean ... ci dar ce e cu el;, Lup eseu . Bibi. - Nu-l rea, dar par'ci\ tot U mal EO. să mă 'nai\ ca O fant.:1.smă. • .egal cu" 0Jup sunt" ici, Un tt'Olf, sl alt ni· hp=t: :_va. hoit p . h t Acrul se despică. In m.iraj orbitor, la o mic . . Funcţionar la băncuţele ras,,;, şterse, api\ !.:> a� mal •�w�e��d;��' 11 da� masă de J:. CtKJpn-ativa din Bucur�tl, văd detcnorate,. .. nu trebuc confundat cu ase• ou oe toşellfm. Cei-I-alte laai de dorit. pc :\lacedonschy, Barwn, Obeden..ru et menea demontat meta.I. June fercheş, plin Compania abracadabranto--furibundii, aplau- de atracţiunc şi de ... noro!Ci pc coada sur-lrr========== dlndu-m.3.. tucului, ca sA nu zic alt•fel, Doamne iartă I li Aud: mă ! - \'oiajur nocturn-pentru că romlnul CASA FONDA'fA. LA ANUL 1859 e născut poet-nocturnlst cum s'ar zice, ca I .Inertă hlrcă muccziU PAPETER!E L!BRAR!A I o contradicţie amară a soartei posedă ... ca. • 
�;tl

0:::�:1 r:�1:; uc;:nan litatea de a fi simplu diurnist. �I CULORI FINE ln·ex!stenţa putrezită." fiola/cosi; vai/ mo1rdo, limba mini De LA PENl'fA DE SCRIS �:::::t���;��r::a :;;���::t�r:;��1ă �!�� BICI O VSKJ :�:!':• �:�mSu�:1::���:u!�e ::
i�c�i��r !:i

p; GALEA VJCTORllI/J� Pia/a 7talruM Curat ca'n romanele lui Bousscnard: :\ludca intonează: Lorsque le printemps raml!nc Les ombragcs verts, Sa garde republicaine Reprcndc !:Ies conccrts ... Hlrca mea lncă ncputruită zboar.\printre crengile teilor. 'Făr.\ cap, mcs ycux ( parccque Ic.� poi::tcs commc mol 1,nt en.;ore bcaucoup ... ) admira 

pense! De dragul lultmlamintesc o strofă ;,.unul genial confrate: Vedca-te·am un sculptor tn sare, Vedea-tc•am fomctos tn lan1url Să nu mănlncl de cit bilanţuri Şi rccepise de vărsare ... capriciul cr:.niulul de a voiaja prin văzduh, Viirsare ... ! vărsare ... ,! uite o vorbă s u Extazul Jeano.:! d e  Arc ori a S flului Simion gcstivă. Dacă setndurilc birtului Catrinel s.ttlpnlcul care a stat �o de ani lntr'un par, ori ale altor localuri higienice, ar avea gralU 

J'11roltllrl de cancelarie.-.1.rticole !!m9;t!b1tt!i.���id�J!=-.�� Culori flu• pentru pictm-L-.lqu-, d:'t�1:!b!��� �c /!b;::!i ;t!ueri1!4 
St billment de leiltorie de C!rtl Strada Mihaf•Vodd;.-Bu,u1eştr Exposiţiune permanentu de 1abloudl executate iu ţară. 

TIPOGRAFIA „HELIADE" BucureştI, Strada OlemenţeI. 3 
Efectuiază ori-ce fel de lucrărl tipografice. Preturi eftine.-Prime�te în edi

tură cărV didactice �i de �tiintă.- Conditiunl avantagioase pentru d-nil autori. 

I 
Pentru tezele de drept �i medicină se face mare reductie.

I 
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8 MO� TEACĂ 

STANISLAS CIHOSKY / THEODOR MAROVICI Dr. I. MENDONIDI
Avoc&t - 10, Strada SfinţI, 10-

Bulrv. PathtNo. � 
DENTIST 

DEM.I.ŞTEFAJ\ESOU - MIH. G. V ALERIANU 
Lîcentiat in dropt Dootor tu drep', .l.vooat 

Avocat Slrada ŞJirbey Vodd No. 30. 
Pl�ştl Str. Prtftclurt1. Bucurtsct Str. &lwd"'• J 

AL. IONESCU DROGUERIA ROJ\IÂNA 
Pcntm mlirirca ftfacereî, s'a mutat in CALEA YICTORIEI No. sn 

Frizer Coli cu strada Ftintântl, Cas,I, Dobrit1an11 aldlurl d, --
I 

FARMACIA
0 
LA ,mSERICA ALBA, a D-IuÎ o,·. A. URBEANU 

Bulward,i/ Elisabeta, (in Ja{a pala/11(111 Eforitr} 

I I 

GRIGORE RADULESCU ROMVLUS BOLIM'[NEANU A \TOCAT .AL BANCEI POPORULUI 
AVOCAT 

·1· 

Plot;tf. I ConmltaJil de la 4- 6 p. m. J, Sir. Polifid, J. 

I Pelin şi vin r · I Bere specială blondă şi neagră I

I] BERARIA COOPERATIVA li PIAŢA TEATRULUI 1N FOSTA OOFETĂRIE FIALKOWSKY 

I Şuncă de Sinaia şi Praga I 

Vreţi sit mîncaţl bine şi cu puţini bani? 

�t�TA�RA�Till MITI�A GrnRG[��� 
este singurul care oferit aceste avantaje. 

Clientil regulatJ aQ seara intrarea gra-
Iuită la representatiile excelente! trupe 
�e varetăt(
Adresa: Strada Câmplneanu, lllngă Teatru 

I SandviciurJ, unt, brlnzeturl I 

P. T. 
Am onoare a vt iaforma, el ln urma unei eractke IZldelu.n• 

J1 te; a,lnd peste too ooo '!•ccin•rl p revaccmlr1 tn capitala 
Moldovei, m'am stabilit 1id, ID calitate de Dirtclor al iMtilHM,., 
wcci11al al slal•lHf, §Î prepar 

Vaccinul animal necesar ţărei tntregI 
sunt deci rn stare, a vaeein• ,i revaccina cu limfl 11nim1:a pre• 
paratli zilnic, apliclnd caJ,s,,/1 C,,(ulold1 cari 1pl.rl

�
ele VIC• 

cinate de ori-ce infecţiuul, ca: Erisr:.f, Fl11ma11, ,-,. .o
�

letc. 

tic�."f���:r: :it�r!
e 

o
11
d:�1

e
�C:,cblilil d� !,°,"::utfl .Cl!n;: 

:sped11l, pentru • nusetr11n1mit1vrc-oinfect1e. 
Apellnd 111 tnc1·ederc1 D-v. vt rog •• bin.e•Voiţl I face u■ de 

!:t�:�ciatilt�t -��:i111�1if�!
d
:;:1�1 

c
Ai�:ct�U:�r!ciL��!t� 

Sanitar superior. 
Cu stim•, PIERRE SOLOMON 

l)!rf<t. lasL v-....,,. al 111.t•l•I, Al-� llltv• •• .,(:'" 

\ 

I 

t\ 

FARMACIA LA MAGAZINUL I COFETARIA TAUSESCU 

� 
«LA BISERICA ALBA» GRANCEA şi STANESCU Vig..ă-vi1 de pala.tul Băilor Eforiei 

Dr. A. URBEANU CALEA V!CTORffil 
- DUCURESCI - Se giisos<' colonialele şi delicatesele cele PoS:ed{ în ori şi ce moment prllji 

87, Calea Victorial, 97 mal fino. Brlnzetarl excelente. \ Vin alb fi negra din viile cele mal turl şi cozonaci proaspeţi, attt bom• _, 
Uu,W Dolwi«a,n, (Ci:pn�aua R01i,) renumite. boanele ctt şi llqeurile cele mal fl.n<l. c---

' 
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