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10 l,EÎ PE UN A.N 

� 
JURNAL ŢIVIL Ş! CAZON 

Sub direcţiunea unul comitet 
,t D,IIINl!fF■A fi A; 

STRADA CLltMENŢE!,3 

Dr. ISTRATE $I EMIGRARlLE 

ln urma unei consf9.tuir1 avute cu doctorul Bek, d. dr. Istrate a decis ca sa. organizeze pe emi-� 
granţiI evrel miliUi.reşl:.e, după admirabilul sistem al liceului din 'rurnu-Severîn. 

ln fruntea fanrareI merge chiar d, dr. Istrate conducînd regbimentul drumeţilor ptnn. la grarnţă; 
Numai fanfara lipseşte, de oare-ce cmigranţiI an declarat că se sperie ctnd aud suntnd toba mare. 
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UN OATREJN 

D11piee 'i-aQ dat la halbe, 
Numirul nu vi-'l ar.il, 
La bătae 11 luari 
sa le dea berea 'ndlrit .. . 

_____ ,. __ _

J1ilţ\i1 DmUar rn �apilali 

MO TEACĂ 

- Din contra suut foarte clar. Inel de l:i. ora 8 seara deput:11il lnce-
- Mă rog, sunkţT pentru san contra puscri s! sose�sc� în ula de şedint.e .. La 
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- Adică cum ? tilor ca s1 se convingă de soliditatu şi 
- Adiclt. sînt contra pentru. întegrit:1.tea . lor. Reprcu�taotil Natiuntl 
- Nu prea 'nţeleg, Dat tn fi.ne; aţi carl ave:i.U \1p!ă vrc-unul dm actstc cle:te, 

declarat d-rului Istrati ca emigrarea e nu CN.li pnm1ţl ln sali penlru_ca să nu 
o şarlatanie? acuze apol pc guvern ci 'l-ar fi !\ildt. 

= �:· să zică credeţT... �erau�si�i°�:�t� 
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- Nu cred nimic. s:i se evite muşcarea guvemamcntalilor. 

ltia•olA 1 .. , _ lnter-wl•• cu d•rul - Mă rog credeţl c!!. omiirarea e Primul ministru, Koerber, un cerber 
„ck, - ce-( cu Hminarui '1 o şarlatanie? nrîmpicat :al regul:amentuluT, lui ·ioc la 

Conolu•I•• - Nu cred aşa ceva. banca preziden1i�li şi spectacolul începu. 
- AţT spus acuma cA. da. Deputatul cth Dolezal dâdu semnalul 
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Articolul nostru din numărul trecut perfect claritatea ideilor doctorului Beck dinte. P_ublicul a �ustat foarte mult aceste 
al Iul Moi Teacd a avut darul s!I. arunce în chestiunea evreiasc!I.. produq1unl :i.tlehce. 
s!l.mtnţa discordiei în seminţia lui Israel Dupi aceasta urmi intrarea triuni fală 
din Capitala regatului nostru, Fran- Ce I cu Hmlnarul t a dtor•va tineri c, hT, eul tncepuri s¼ 
cheţ� şi sinc�ritatea cu ca1J_ am po- Ca să împace pe evrei şi sA. le scoa�!I. execute din fluere şi tr?mp;te nişte �rit 
vestit_ �le tnt1mplate între d-ml d�cto1I din cap ideea emigrAril, d-rul Istrati, fo�rte pUcute. Lumea dm tribune a buat 
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doilea, a făcut pe abonat1T z1arnlul T:ga• mită cu rl\ceal!'i. Ja cefnl\riile din calea ş1 Heinrich, cel d mt1I cu o tobi 1mpro-
litalea s!I. se divid!\ in dou!I. taberi şi sA'şl V!!.căreştI.· vi:r:ati dintr'o tinichea de gaz, cd d'al \. 
declare reciproc-taci mol !-un război La bursă ideea a fost vin discutat.li. doilea cu o trompet¼ ficuti i la minut 
cri�cen pe_ viaţă şi pe moarte. Mai mulţi concurenţi s'an şi preeentat pintr'un procct de lege asupra impozi• 

E de pnsos să a dăogăm că cel mal Ja minister oferind fur:1isarea materia - telor. 
dirjl r!i.zboinicl �unt• rezervi ştii pum�n- !ului necesar seminarulul, toţi conside• _ ln timp�! concertului nu s'a semnalat 
tenl_carI �O. satisfăcut l_egea recrutAn.> raU propunerea ca o a facere splendidA.. nicl un _acc1d�nt de p�r�oa!le. �afurele 

l'mta. ID care sunt mdreptate toate Trebuie să declarli.m Inel\ cli. nici unul depu1a11lor �1 ale m1mştr1lor u1 rimas 
atacurile, toate loviturile, este tl�ctorul din concurenţi nu s'a oferit sn. intre în intacte �i n1d un od�it't nu a fost dis· 
Beck. Acesta. este acuzat că mel mal seminar ca să se facă popă. local. Şt si se mal zici acum că mu• 
mult nicI mal puţin, s'a sl\rutat cu In cele din urm!!. seminarul a căzut zica nu înobileu:l pe om I 

��
ru

�st�
8

�� ��
r

f�/��� ��:.s�!, i�:'. in 
����; a ia: Sus părinOO că ţi se ud� ap{;fti�

1

d\:fut'l���e;�
p
;:��!�{\,�t��ţ� t 

dicatoru\ templului a comis una din cărticelele !... Acesta a foit primit cu focuri bengale, 
cele mal mari crime ln contra talmu• cu o ploae de acadele şi cu un imn so-
duluI şi nimenI nu-! mal poate ierta. Conclu•1•• lemn extcutat din flutre de zah�r, pe 

A,dta.ţia fiind decI atît de mare şi Concluzia est.a c!I. toaU\ daravera a cart concertiştii deputa1I !C-aU mlncat c� 
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va informaţ.iunJ din sorginţi sigure ca adică doctorul Istrati va rămine tot. cutantilor mal multl gologani greceşti şi 
s!I. lămurim clientela care, pe acest..e fără perciuni, doctorul Beck ceea ce blncute giurite, :aşa cum se obişnutşte 
vremuri de criză, ne consider!!. ca bu- este, iar <'oreligionariI sAJ nu vor do la chet:l la Singer sal\ la Odeon. 
solA tn oriP,ntarea el zilnicll. şi ne ono- hindi eroica deferenţă, care le lipsEşte. Men1ion�m o intrresanU lupii între 
reazll. cu 20 banf pe eăptămînA.. Toată agitaţia nu a folosit de cit dcputatil Doltzal şi un guvernamental. 

lnterwlew eu dr, Beck unor ziare ca sA. se ridice sari să şi Rezultatul luptei a fost foarte interesant; 
amine falimentul. uşierul a gisit în saU mal multe misele 

Ne-am prezintat la domiciliul eroului scoase Br:l durere şi firi cutii. 
zilei şi, dupA. ce am sl!.rntat miz_iza con- -- Apoteoza a fost închiderea sesiuncl 
Corm indicaţiunilor unul negustor cAruia 

� 

parlamentare. 
n vtndusem pardesiul în ajun, am fost Era şi timpul, dd deputatiI îşi chel• 
introdus în interiorul camerei doctorulul W tuial't d1umele pe dantişti. 

���m gă.sit pe doct.or citind horibilt , � 
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p! Corespondenţă ,;pcciali de la un specialist 
cAruI calitate J.m apreciat-o foarte mult. 
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meri, într1o limb!!. care nu era aceea zis, scena unul ufe şantan, ln care cheta 
din psalmi! Iul David. nu a lipsit. 

- Ce este adevărat din cele ce se lati o dare de sean1� succint:\ şi im 
spun dospre d-ta? paqiaU a reprrzentatiel cunoscuti de prin 

- Nimic şi tot. ziare sub drnumirea de « Scandalurile din 
- QQ.aesc ci stnteţl cam oonfus. Camera austriad. • 

ADMIRAŢIE 

Pe c.ararea 'n erlng cotită 
AQ plecats'aduDtl mure, 
Şi'n I.I.cerea din pădure 
li şopteşte-ades-iubită-. 

Şi pe ctnd doinesc stejarii 
Clntee tainic de iubire, 
El o soarbe din privire 
Şi'! admlril... ochelari{ .. , 

.._,. ---..-
Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



MOŞ TEACA 
Radu Rosetti în ungureşte ��.:!�.[;;;• ,;\;'i:!;t��:[t��f: Ji;;; COLONIZAREA DOBROGEI OU EVREI

P.ibdu. AţI aflat marele eveniment literar? De dnd a încetat Iulia Poloncu, dom Duîosulul poet Radu Rosetti i-s'a tra- P.iladu a sim1it în interioru dumaulul d us în ungureşte piesa sa O ltcJit, care o irezistibilă vocatiunc pentru cariera de se va juca la Budapesta. Vestea a- ghicitor al prezentului, trecutului Ji viiceasta a produs o indignare colosală torului. la Ligă şi în toatA sullarea romine�scă Ne mal putindu-sc sUpini, dom Pal.adu ceea ce a fii.cut pe R!ldU Rosetti să s'a preuntat la d. Sturdu şi i-a spus: exclame: - Dom'lc Sturuo, te rog d� ceva-Am fost tradus in tmgureşle iil� $;uz;\ me, dar nu m� înlesnesc nicI 
i;,��l'a:�z:t :Jn:; ;:;1::!::.. ei.t, dspunse premierul, crezînd d dom Part'aş fi ea traclucator ! Pa!�du vrea sil-1 ceară împrumut • o 

Era sa.. fie lată rM. La �iga.. era pes� 1Nu, dom'le, nu 1i-al dat bine cu vorba �h1ar ?a Radu sll. fle t111tu1t la ideea. Io vreau să te rog să·ml dai voie s�Jlpul rnfam1eI ca �r�dlU,or, d"e nea?1 ca să deschîz o barad 'n moşi. ş1 dev_astat. Dar. spintelo s au p_otoht, - Piei drace !?! Şi ce vrel să taci a• c ăci cme-va. a zis cu drept cuvmt,: colo omul lui Dumneull? & ;oaca presa lui la Pesta, - Vreall să mC fac lemele cu barbi, De spaima m1gun1 's nebuni dom'le Sturzeo l replică cu fermitate fos-E smgur1d romin acesta tul finant, Ue persec,.ta el pe lumi 1 - ŢI-al pierdut sărita sărmane, eşti Şi a. avut foar� mult rezon _aut�- lua� d1s!���h�:;�j�11S���zco, şi·o să'ml rul ac_estel reflecţ1l. Destul at'l pngomt dai rezon p'ormă. Io .im Bcut un enJt�gunl pe romînl, lasă_ sl'I. I, perseeut_e ventarill teribel... 'F pe el odată un romm d al noştn. - lnven1ie, vrei să zici. AIII• P.,. •• .,.. - El, ce-mi-I una ce mi·I alta -----•------! Enventariu mell e o combinatie di 
DOM PALA OU GHICITOR ::�;�;\:;'0;�;" ,!';�,��;:� l' .;�:;·�:; şi ce. Vil dumneata la mine d'un pareg• 

. Ztlde_ acest�a s'all distribuit publiculul ��:p��tJ�:��:��: d;i�t:�11}/�sl�i���� d11_1 capitală mşte afişe cu următorul cu· îtatc-a pi care-o al în prizent pă cum şi prms : la ce an al împlinit doo'j'ş'unu di anl. oartelnteretrn11tpcntruorl·ceOm! - Ce spuI domnule şi cum aşa?! 
GHIWORUL 011 mJJ RENUMIT din TOAT,\ LUMEA ""--;, �';:�� i:0:t;:, d�;;;;i\�:':î,';:�:tid. Fac io uu fel di socoteală pe deşte 

ffN'arfioare nemeritcaauvernul s4 dirigeie pe e• migran)I spre Dob rogea pentru muncactmpulut?• 
D , 1//q.J,(�lfo...,""fl 
;,,,or�i-d• •ll-• 

De ce să mal merg' acolo Şi ovrei cu balabuste? ... Dobrogea-I deja tixită De o sumă de lăcuste ! D. inspector domenial Druţua cerutsă i•se mal trimeat.1. 1ncă o sută de 
soldaţi pentru s tlrpirea J.1.custelor. · • 
. * '! Dar aflînd că vin în ceată, ErnigranţI evrei, îndată, Druţu prin depeşl urgente A cerut să-l mal trimeată lncă zece regimente ! 
. 
. . 

Iară cirnpul din Dobrogea Cind află cu mult regret Că vor dinşif să-l cultive ... Dete jalbă la parchet . 
. 
. .

In Dobrogea dac'ar fi duşi, Pe marele poet Ovidiu O să-'I dea jos şi au să pule Pf pledestalu-I o statuie A rabinului din Buhuşl ! ,..,�. c .... "l 
Are onoare a aduce la cunoştinţa onor. şi 'tl trîotesc un răspuns dă r�mll cu gura 

��bi�� .. c;�;: ;1a��s�:.-,:.'i�:�·,,�:� �i�:.
1.� 6�r c;�zluă�! ai� p��eg����f!. 'n !Zi. e=.t 

��:i�:!�1�::tif½:; :��\f:;t:r;:��i co��1ez�ci;raJ�l�a �aă d�nect n�ă f;;: CUM TRĂESC ZIARELE ca să reuşca:.că, precum: pentru amor, c.1.- copil. Cî1I ani al dom'le, zic. Şaizecl la . . 
�!:���: ���:�:: ti::�r��c1�l;t1:��f·dr:;�: :!���d�şt:i�\it�,1�u��e�ri! �:�:!� str!ro�1 
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�!ţ� îu;�l;0s�!1�8��e e2n�� co:flc����!tt:adC:, cl:�r'Jcp�s;;c�f d:� s��! tică i-am d;clarat omului destinu Iul ... mele )or tira jur( şi clld numaJ cele :: la. avea'copii'. Da' asta nu·I nimica. Si mi vezi cînd nol dm tarii trag 
'f:sc:��îniaa.J�nil Cr_nd exlst.1. certuri ln1re so ţ  şi so1ic,. el ghicesc apropo d'o ceartă între sotT. li E_rare, ciic1ţa� r. r;;:l�� d:a� ��JO�'OtrmS��r;�Alnd o v1a1a împac la_ sigur dom'le. s> �ă �ini la mine de C z\:!��'(e vorb: de ziarele streine_.-

ră!f:e �e����inp!�1i\�;l,�\�;�iJt�!\!id!�� �f;;:11 Î�1 ;;rv��:r
c�f�k!� 1lf�t::,�1::i �,!Jt!��scatl�b:tu�ţi:o:":in��:.1 ::a�r:t eile n�i i�u:1 r�!et�r�:ng:1�:s;r:f�c�t �: ca d fad chef 1mpreucă tn Jambru st· alnţ aubyenti�nat'e i:iuroal de Alianţl :�t:���e 

d
f:1:�:{f oraşei din lume.-Posed pari la _Leul 11 Ci�ntllul.:. . ��!:�: J�a:;';!;t,;�:i:�J:� .i;ul ���J Cu toata stima Convms de elocmsa ŞI de entus1azmul eului cititor. De acest fel sint .Lurore, Ma-

. Natba·n· Aronsobn. �1 
j

0�xe�:[:!� t;ofe�i��:� id: ��ic' !�� tinldi:�d!1�:r�,,t::iF;::0�:esJi9.�ţ; Deşi nol ou sfntem gh1c\torl1 cum am prin matematici, cu conditie Ins! c d sat!. Freie Presse �a-ce face �min� vh�t afişul de mal sus Jt mal ales. �i deschid! prhilia pe firma altuia, pentru {una ca s_l poatll trllt numai pri:r 8fl,. devme cazul cu m11tem11tid, am ghicit ca d 00 compromită partidul. JIDUI P?,bhculul1 fllrll să mal rec g îodatl d Dom Paladu nu este strein de Şi iatl cum se explici împrejurarea d prt�ţto?. t t b tl Ştefan Peştică 1 aceasU. �ara�eri. . . sub pseudonimul de Nathan Aronsohn !Sler şi... n re a pe Culegmd mforma1rnnl, bfou1ala noas- se ascunde amicul nostru politic dom -----•------td s'a confirmat pe deplin. P�t�m afirma Paladu. •) E traducerea cxactd fn limba ebraică azI, firă teamă de·a fi desmm11;f, d nu· Vom tine pc cititori în curent. veche a celebrului pseudonim Tarascon. mitul Nathan Aronsohu este un simplu ,,. ii. Nota AuloruM. 
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MOŞ TEACA 

- Ce tot te 'ncondeezl soro aşa? - Nu mergem la serbările din CişmîgiQ ale ziariştilor? - Er da, şi ce-are aface? - ApoJ dacă nu m'olO. tncondeea ett dinnaint.e bine, ml!. 'ncondeeazl el a doua zi ctnd or face 
Conrandiu despre damele cari at'I fost la serbări ? - Al dreptate soro, sa. spui s\ujniceI să-ml şteargă. şi mie reding0ta cu benzin!\! lnd. o sfoqare: le va adrcs.a cu glas n ulul un credit provizoriti de 500 de mii 9l Piioc cu unt 4. monurocnt. Dar în zadar. mudul de pc Bulevard. 11 Popas cu czpliQpt arheologice 5111. tunltor o cxorta1iunc patriotici de pclde Id pentru transportarea ccUtcl Io 10 Descindere pc partca2dvcrd4*/•-Dupl primele cuvinte ale Magistru\ul, la drum, spre cetate, oe loYim la poa- 12 Pcinzul cu toa.stc, dciturl şi im-studenţimea care pînl acum dormea li• lele stfncel negre de o maSil întind. Fie- presil poetice. 

niştit, începe sl sforie într'un mod in• care excursionist arc drept la un tacim Mîine seari detalii. fernal. şi la cite un urcior de api istorică. X••'-· Tocmar spre apusul soarelui încep sl Departe, soarele apuue roşu dup:1 dea- Ultima car4. - In acest moment aflu învie unul cite unul. !urile Biltltestilor. Prima zi de :excursie ci ln anul viitor excursia arheolo,i;:icl va Excursia a,heologici porneşte atunci lşl epuizase progr.lmal �i forţa de rezis- avea loc la culesul viilor. ������;:e::�ea:1th��I�t;:::�.:orciu� !:��1 
c: s���!t;e�l.la�:;;:tee ti::;:;:�i sea�u�:n�i! s�;

t
rm��. la Dr4g41a11{ în moasa poezie a Iul Bohntmcanu. noaptea vme I.. • . . Se vor vizita: Slatina, localitate isto• • Pe o sttn� neagră tntr'un ."_cch�i1 e11stel niat�uC,�1 v����j��u�J;c!:i;î�c� lb:t�;� ��lt;n�il a 

l��!nt:e Dd:' i;:�ar��u�i;\•: �nd� c_ur�e 0. p�al� �n �I� �ih_tel. , , , poarta castelului. . casa lui Filipoiu, o specie rari je mas• Nu se poate d nu1 pnmeasd acolo, todontquaternar1 specia.-MititzaSturdzu. Deja cetatea cu conturul el fumuriu se mkar o noapte.. . etc. etc. desluşeşte în ceata depirt.irel, Totl ochii Vre•o cinci se �au după ci şi tl ajunş. Dau fiind importanta programului şi sint intr'acolo. Mal bat, odatl ş1 'nd odaU, dar e n mal cu stam! ne fiind vorba de curs ci D. Tocilescu o scrutcazl cu ochianul, zadar. de cx•curs, nu ne îndoim d sh:iden,im�a studentele ŞÎ•aU prins ochelarii, iar stu - Nu le rhpundc de dt sgomotul cu unive rsitari se va grlbi sl ia parte şi la dcntil se uit:\ prin pumn, ca la cclipsi. care cxcursioniştil o pornescspreNeam1u. anul ln cit mal mare numk br��C-fi�eNI� !a�Î��p;r�i�i:e:c�nd�fil�'. dc���i!;t!�,����d:�r:tT\:i;t,tlr;l� - ------- X, Aceasti cetate trebue si n:iste inel de se coboari de la castel şi-o iaU în fugă SCRISORI SCUMPE indi�il)��u1bi�aff1�a�r�e�/!:r�a1°:ic:'d �:xa:,���ti�·u pr:p:�: l���:te,p:j��:z� Hişdeu 11 - se auzi vocea magistrului poştl şi cu greu mal pot jli!i atita vigravi şi senten1ioad. goare pentru aceasti galopant! cores• La aceste cuvinte ne oprim cu to1il ponden11. Mîine pornim înainte, dupl str!nşl în jurul sili, cup rinşi de o adevi- urmitorul program : . rati admira1iune pentru noua sa dcsco- 11 Cafeaua cu lapte. 8 1/, dim. puire arheologici, menit! d ec:ipscze ".2 O mid gustare 101/, dim. chiar gloria Iul Adam-Klisi. 3 Pornirea spre Ceah\1�. t I dim. j Ciad am ajuns la poalele cet11el, Io 4) Oprirea ln mijlocul drumuluY 111/t.1 adevir nu mal exista n ici nn dubiU. 5l Dejunul 12. 
l Toate prevederile se rolizaseri pin! 6 Toastc, digestie şi alte accesoril 

la unal 21 /, p. m. l Sfnt positiv inlormat ci la prima staţie 7l Pornirea înainte �. telefonici, d. Tocilescu a ii cerut gu,-er- 8 A1ctn1iunea J 1/1( 

Sosise ora de plecare O_u chin şi la.criml de durere, �e:afo��n O ti;.j:, ������-ti�t\�imC:-���'d:1�j! �li�r. Ornd ' I -1.m şoptit cu vo.:e !id: Să-ml serii acrisori iubite, 8CUmpt, Dorin�ele-mI (uri 'mpliuite, Oăcl ea. 'ml-a BCris cu mulţumire Scrisori destule rle iubire, Şi toate, toate ... neplătit, ... 
,.,. ..... 
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MOŞ TEACA 
AMOR ŞI ... CALICIE 

In preajma caseI tale l�U pribegeam p'e-atuncl: 

împinge prea departe. Yă dc,!arăm uni de S.:r.1, care piltrundc prin 101 arondismcn 
�crn���;t�� : :1i1�·:id���mi 1;,g;y_.: ��lin�iC:�1 ��e��roi;!eÎ1�n?1 a;rJed�:n�ol)i��a 
sl[ nu NrbiţY ui ·Y de numcÎc uo:;;tru nc4cll � sf�rŞC�c.1 o d_at.1 aceste 411e �rbtc. 
�t�i�!tt��u�i�i'\\1[��• C�fo01�11 ş�u:;i�ti ·�e�J�fd�!�t:l\ ;1at;��i f�1�s�u;�:i�a�� Tu nu gfi.seat cu cale, O vorba sa.'mI aruncI. 

Din farmecul st!l.pînfl 

idee bu�ă, noI imule� d
1

1tor!, pentru :1 ����"�l1133��:�I , vom rem:l.nea măhn1t ln 
este în interesul avu(1ol nnt1oun!e a ta- :\l'aşu simii prea fericit dacă vei lua ostc, roî, sli. o pr_opagăni înainte şi să luptăm ncala a'fl)I răspunde la .acestu biletu tJoutru reuşita ot „ AşU fi foarte ncnoro,;it daci tă,;crca D u -N u  vruşI s ă  m ă  infropt; Ci m'aO lăttat doar cloiI 

Şi ghetele mI•am rupt; J:h_ide Onor. organe c.lc publicitate_, nu mita.Ic 'ml "\:0:::11t;�1�:�t::a\ profund mat JUC2ţl rolul de a tlcea U.cere, CI pc respectu acela de a comb�te � comb�terc, de-a smcA c1.-1„11ă sprijini sprijinire pc d. Blegescu blegire. J>. c,oar .• ,.,,.,.,.,.,r �i'ml pari răll de�ele, I.Jăcl val, fără sa. vreau, Pin' să le pun pingele, ln casă am să stlU. 
Sita11a zice apol: 

i __ 
Noi nu urim elomentu\ grec, ci din contră îl agreăm pentru rnotirnl că el 

----------- se asimileaz:i. şi del'ino adovăra.t rowîn, tnsă cînd voderu cri de şi i,.similat, caută 
Suliţa d-lui Blegescu �1"!e"!,1:f!";��.�;� .. 1;,ţ''l1.."1�::3t."';; GHOGR!l1A 11 SANATORIUL DIN PREDEAi.gelozie, saii să treacl1 peste limitele 1111ne1 1) • 

Di.lnl!l11\ Aurel S. Blegescu, iar nu Ge- cm,ii11� iu orl� �!aţi au I - o.tune! _nu 
��;c� c;1;:J! zJ/,,��:� d��al�i;:��va

c�l��: ;�:� ��tci':et�ta 

ş:
U

��i��.\�• !;����t �/:; în�r�:d��.1rul uf1�:��::.1\e�şti d�ez�lfd�� 
lenta-I campanie tn potriva monardiiet aceste tendmţe J1:0rl<'uloa� ŞI păcatoasc. săpl!imina lrecută un profesor de geo-
!�:�r:iUngare_ c:re a închis grani1elc ri- �:;� ;i �!tti;:;:,Ji 1�\o ��!!t �iii�14!� n:t: fr!��z�Ul!l�t :�=��� î� �'t�it�ţ M or romi�• ,·ori uu jidan de la o g11.Zetil oare-care, sanatoriii. E o campa01e de-o vitală importan1i\ 'şl permite să tacă 11tnnd dnd noi lup- Ne aducem aminte că sanatoriul din care rearuiuteşte faimoasa campanie pen- tiim pentru_ o idct:, caro tin_do la_ apă- Predeal  a avul ca director un profesor tru porto franco, deşi nu e în realitate rarea arntrnl Mţ1ouu.l� a t.u.rel ş1 mal de tiloi!Qfie. �e vctle t□să di filo�ofia nade�'..t porco-franco. ales pe această cumpl1tii crn.1\ ?... Am s'a îropllcat tocmai bine cu s�opul nu-

D. Aurel S. Blegescu declară că nu vrea sit ştim ce insomneazii aceasta!" mite1 instituţit, de aceM �u _e rll� că 
,;;a deza�ma _pini dnd graniţele nu vor Ne unim U�� nici-o reservi cu�- Aure\ ha��:�/ncearcă cu geografia şi cu luuba 

fi �esch1s7 � deux haJtan/s pentru sim· S. Blegcscu_y mfierfo1 pe toţl tult q�ant1 YC1rba aia; co-l lip;ieşte chelulut de pat1ce.le v1ct1n:ie a dror aplr.are a luat-o Ce ace�t som clrora de alt�mterl direc- cit tichia. şi mărgăritar, iar sa.n&.toriuluf cu at1ta cntus1asm, cu 2tît2 dragoste fră- umil z1arulut Sltaiia Oltuuef le rezer- geografia? ... Jcasd. veazi\ un suplicill şi mal crud. Ocl, mal 
Fclicitlm din toatl inima pe d. Aurel dep�rte Stwua (?l1t11itf zice punîn� ca�e

�- Dleg�scu şi sperăm că va merge tna- gonc punctul pe I el la redaq1a sa a mfim
mte şi_ d nici un jujlll din lume nu·\ 1at o s°:111¼ c_u care_ va străpunge abd_o
va lmp1edey1 în campania sa. mcnul, mte�tmele ş1 pli\mln1! plt°:ret u�-

Pentru ca să se convingă şi cel m�l tun�coase _ş1 meschme pe arc mfamil
:�epc���-id:,nec��for�is�c,:���!��:l:!:l 1�:��a::�1cst�2�r/tzi\��a�e:r�hi:tiu�ac r:x� D. Sturdza la Berlin 

var�me, extragem următoarele bine sim- portului de nmi\torl. . 
��� î�:151��,,�in;;;,:i�r-�icol al dU, publi- ne�:r; �i'.;I �!;fa���u�uif;!� a1ute Dum 
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MOŞ TEACĂ 

li 
= TIPOGRAFIA „HELIADE" 

Bucureşti, Strada. Clemenţe!. 3 

Efectuiază ori-ce fel de lucrări tipografice. Preturi eftine.-Prime§te în edi
tură cărtl didactice §i de §tiintă. - Conditiunl avantagioase pentru d-nil autor'!. 

li __ Pentru tezele de drept §i me dicină se face mare reduqie. J 
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STANISLAS CIHOSKY 

[ 
THEODOR MAROVICI 

Dr. I. MENDONIDI 
.A.yoc•t - 10, Strada Sfinty

1 
10-

Bulw. P,uluNo. 2, 

D-rul G. D. FISCHER DENTIST 
l\1lII. G. V ALERIANU 

OCULIIT :Doctor lD dr•pt, A.Tocat 

Di cona!f�ţi�•�r'i�'!:e 1!rele 5-6 Strada Şlîrbq-Vod4 No. JO. 
Bucurtsd Str. Btlf.lfd"t, .J duoi amiazl. 

AL. IONESCU li DROGUERIA ROMÂNA I Pentru mîtriron 11facero1, s'a mutat Îll CALEA VICTORIEI No. 97 
Frizer Co/I m strada FtJ11/il11tl, Castlt IJo/Jriu,mu, aldfurr dt : 

- F ARMACIA
0 

LA • IIISERICA ALBA, a D-lui Dr. A. URBEA NU 
Bultvordu/ Elisabtla, (ln fa{o ,alo/ului Eforitt) 

I 

IRO!IULUS BOLIKTCNEANU I GRIGORE RADULESCU 
AVOCAT AL BANCEI POPORULUI 

AVOCAT 

Ploqtl. Om.sultaJil de la 4-6 p. m. f1 Str. Polifid, J, 

I Peliil şi vin I I Bere specială blondă şi neagră I 

!] BERARIA COOPERA TIV Ă li PIAţA TEATRULUI IN FOSTA COl'ETĂR!E FIALKOWSKY 

I Şuncă de Sinaia şi Praga I I Sandvici�ri, unt, brinzeturi I 

Vreţi s� mincaţl bine şi cu puţini bani? P. T. 

,;a':e� :;��
re

p�l:
I! 

ri!!�!:C:• v�:c:A�
r

;
a 

r��=�cY:!:1t
i
1: ��a��:�� 

�t�TA�RANT�l MITI�A Gt@Gt��� 
Moldovel, rn'an1 1tabilit aici, ln c1ditatc de Dirt(lor al ,mi,tululur 
vauinal al slafulu1, şi prepar 

Vaccinul animal necesar ţărei intregl 

este singurul care oferA aceste avantaje. 
suot deci ln 11are, a vaccina fi revaccina cu limfA auima:.1 pre-
parat.I iilDic, apliclDd (ajsuf, C,luloidt cari apli�.1

/i
ustul�e vac• 

cin ale de ort-ce infecţiuul, ca; Bris
t:_

I, Fftgmon, '" "
�t

ntetc. 

Clientil regulaţi ao seara intrarea gra- Vaccinez ti direct de la vilei a br,at c11toatc; re clcsep-
tice. Fie-care copil are o dosa deosebit.a de vacCUI, flo lanţett.

tu1tă la representaţiile excelentei trupe 
1pccial1,, pe11101 a nu 1e transmit• vre-o infcctle. 

1c�J:
d 
�= �:r:t��C�.;i����:: 5c� �r�J�c�:��tjtj: de varetăţt. uoul specialist, autorilal ip de tnalta Dirccţnmc a Serv1aulul 

Adresa: Strada Clmplneanu, lângă Teatru 
Sanitar tllptrior. 

Cu stiml, PIERRE SOLOMON 
D1rffţ, tm,t. f-.,P,, al ltatA!al, .i- u.i.• alitvo• da Bqo 

FARMACIA LA �G•--•!15 I I COFETARIA TANASESCU li 
«LA BISERICA ALBA» GAANCfA şi STANESCU 

I 
Vis-1\-vis de. palatul Bll.ilor Eforiei 

Dr. A. URBEANU CALEA VICTORIEI -
- BUCURESC! - Se �ăseSI' colonialele şi delicatesole cele 

1 Posedă tn orI şi ce moment prăji• 97
1 Caloa VJctorf9l

1 
97 mal fine. Brlnzetud excelente. 

Vin alb şi tl.ltiI'U din Tii111 cele. mal turl şi cozonaci proa.epeţI, atlt bom• 
c..,i, � (Ci,,,.,... Bofil) renumite. boanele ctt şi liqeurile cele mal fine. ,_ --
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