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MO TEACĂ 

pe cine-va? Insemnează a-1 ologi. tinilor paralele, i-a luat pe toţi la 
Se numeşte, decT, testament o- 3 parale. 

IUBIRE VECINICĂ 

- •Tot-d'll•Una I 
lograf acela care ologeşte, care in- Pe d. Albu l'a prezentat în cu
firmă, care anulează, un testament lorile cele mal negre ,· despre d. 
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cuvlntltl. 1 anterior. Brezeanu a spus că nu-I nici d-sa 
E de notat el atuncI cînd tes- mal bre1z, d-luI Fara a declarat Oe le-ascult.li. jurămlntul. tamentul conţine stipulaţiunI imo- că nu-J dă nict o faramiţl. din 

- • J'urAmintele ml'e drage, rale nu se mal numeşte olograf, moştenire, şi aşa mal departe. 
J'urA.-mJ, - 11 �optl bAtah,, - ci pornograf. (]1isti11ia11, Novele cap. Cînd a venit rîndul şi bătrinu-
: ��t:'.�a

d:�� P��:1: �� trage 37 pag. 1763). Iul morar ca să-l execute, ncrvo-
Naşte însă 2cum întrebarea : sul executor testamentar, acesta a 

---------- -Ce-l cu testamentul anulat? zis oftînd : 
Testamentul acela nu poate fi - Lasă, domnule Sturdzo, lasii; 

Cele2testamente din Tecuci -(după părerea tuturor_juriscon- ne-o veni odată şi nouă apa la 
suiţilor emmenţl pe carI 1-am con- moară ! -
su\tat, ca Christian Tomulescu, Ilie Profeţia bătrînuluJ morar s'a rea-

•0;�:-e;:::::•,�•��0-;;:!·-;.0;::.�•� Ionescu, etc.) nu poate fi decît lizat înto�ma1 : . m?ştenitorilor a.-
tog.-.f.- o sceni plHnti.- un testament plastograf. devăraţI ŞI creditorilor le-a vemt 

ln•t•elnare• .verei. Se afirmă cu siguranţă, într'a- apa la moară, iar d-niI Sturdza 
devâr, că primul testament a fost ş1 Cociaş all Inat r!lQ apă la ga-

loul fi .-.chiul tnt•m•nt pla�tografiat în redaqia Voi11Jel de loşl. 
Atit e de adevărat d htoria se câtre d . Sturdza în colaborare cu lnetritnaru awerei 

repetă, în_cit ch!a� Istoria sacră cade amicul săli politic Mărgăritescu=-
Presimţind catastrofa finală, a-une-orI m re�idivă.. DelaocoelemarI. flăm că d. Sturdza a început să 
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'�di�� . o sceni plc■ntA înstrăin�zc din averea lui T�che 
din noul şi vechiul testament? Acum cînd e sigur că fraţiî A- A�aSlasiu. pent�u �a. să O reStltue 

T t I - I ' · · l t I nastasiu vor intra ln posesiunea lniumătăJltă vcntab1hlor hcrezl (nu-
Tec;ct u�d!

u 
a:e� 'd���

p 
�:sta� moşt�nirel (sperăm că nu vor uita Jiţ� a�r�' cd să �e to�ebcasc;

mente, unul vechiQ şi altul nou, să achite la Administraţia lui .\loş : -m . tur za şi ociaş car 

ambele ale răposatului Tache A - Tracă onorariul acestel inteligente 3� foSt nişte adevăraţi lurrJr ră-
nastasiu. pledoarii), acum zic dnd stornarea pitor;l). 

succesiunii este sigură, e bine să J?m �1a�a su_cces?rală a Iul de 
Cum dewln• ch••11•' 

reamintim o scenă picantă al căreî Cu1us s a ms.t!emat · 
Devine foarte simplu. eroii este d. Sturdza. Un pardesm _al răposat�lul do-
Tocm:ii cind d. Cocia ş se pre- Cînd d. Sturdza credea că are nat de Acade1;11e d-lul B1anu. 

gătea să zica vorba aia a neam- drept să tale şi să splnzure pe \ Un ceasormc mare de perete, 
ţulul: henll possidlen6s; tocmai cind moşia răposatuluJ, s'aQ prezentat 1cu cuc, ,lu�t de do� Pala.du de 
îşi freca mîinile de bucurie că cu la d-sa o sumă de persoane cari oare-ce li mcape mmunat m bu-
20.000 de lei a luat o moşie de făcuseră diverse servici} lui Tache lzun�rul veSteJ. 
un milion şi ceva, curat ca la MoşI : Anastasiu şi, în consecinţă, pre- Şt aşa mal departe. 
<( pentru cinci două-zecl şi cinel, tindeau diterite sume de bani. Denunţă� toa�e aces!ea peu!ru 
cine mal pune domnilor ?n ; toc- D. Sturdza, după ce Ic promisese a se f�ce dm nou un _riguros m: 
mal la pont, în fine, apare un noll solemn că-I va achita pînă la cen- ventariQ al a verei, ':1�1 ales că m 
testament olograf al defunctului timă, i-a convocat pe top în ca- se spune că L!" colecuv1st de marcă 
şi, prin urmare, d. Cociaş va fi sele d-lul Racoviţ!I., farmacist din a� fi furat �1 oule de sub O cloşcă 

silit « să storneze» frumosul chi• Tecuci. dm coteneaţa defunctulul. 

li pir ce i-a făcut cadou d. Sturdza. �n :a�a spi_Jcrulul, bi
':_
ţÎI crcdi- P. S. Staţi, nu vă gră:;;';'

..t. 

Ologr■f ,1 plHtoor•• t?n au mg_hiţit fic-c.ire cite un hap In ultimul moment ni se co-
cit t�ate zilele_ de mare. _ munică că a e it la iveală un al Dar de CP. se numeşte acest noll P_rmtre cr1.d1torI p�te!11 ma pe treilea testame�t prin care defunc• test�ment olograf?. d-ml Iacob Alb_u, m.gmer Bre- tul lasă toată averea sa ziarulul \ o� _d� exphcapa acestul t�r- zeanu, _Fara, ma1�r D1am_andescu, Mo Tencd men 1und1c, m stil. popula� b�f!e comerci'!ntul lbra1leanu ş1 un mo- Ju mal ·înca e discuţie că acest lnţ�lcs, :a �ă ne pnceapă ş1 cm:- rar bătnn. d'al treilea tesiament e cel ade-tonl _ cari n al! facut ca noi studii ln faţa acest_or perso�ne, d. Stur- vărat . speciale de d_r

ept. . dza a avut mşte nevric�le ee cari Declarăm decl nule i neave-At:est _al _doilea testament mfirmă toat� bromura de pota�1il dm far- nite toate balivernele !crise mal pe cel dmt1L . . mac1a d-luI Racoviţă n a putut să sus în acest articol. Ori, ce va să zică a lăsa mfirm le potoleascll.. In loc să dea creş- ' ...,. ... _., 
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O STROFA 

MOŞ TEACA 

r!!.t es el a zburat în aer. Se crede el!. 
lmpărl\teasa a tnsoţ1t palatul 1n a• 

"""' .,.P "•- ioi•r•• celUltA excur,-îun e aeriană. 
Actor de !orţi eşti ln. 1oa1c, Paris.-Ştirl sigure sosite aci spun 
Linguşitor, spion, hidalgo, că Jmpărăteasa a fost asasinată. Cot-
i� Joct'a

li
c�!�

b
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11
• pul el a fost furat, Vice regele Var• 

1Ju11,.,.� ..... �•r'" !8J!�ţL\f���părut ImpreuntL cu sora 

Roma -Se desminte ştirea asupra 
Tulburările din China mo,ţ;f imparatesel Cb;,cf. M. s .• Io 

cea mal deplină sănlltate. 
St. Ptttrsburg.- Impărăteasa Chinei 

- Dlplom•t••, polltlo.t. lnt■rn•tfo- s'a sinucis bind o soluţie de cbibri• 
n■lă, dar■!d• •••"''• opinii, co- turJ, Comisarul resp ectiv a tnştiinţat Ionii, oolonl•I•, delloa- autorita.ţile. S'a deschis o anchet!i. tHo, ■to, - Berlin. -- UJrespondu,Ja Politicd pri• 
Clientela; care �-; on?rează cu abc- Şa
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8
a�te.tf-nament e ş1 cu .ahş-ver1ş hebdomadar, Lo-Lu, ştirea că un compatriot al a• 

şi a pus de sigur într ebarea de . c e c estuia, vinzll.tor d e obiP.cte a la Dja-
�;,' //��
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r:!nle cari �g1t!'& de cit.va timp 1mp�n�l !ns!i. cu siguranţă dacă tmplhll.t ea!!a Ceresc. �dptul cll. n e fa.c eam chmeJI era vie safi moartă. tn ch estiunea provocat!'& d e Box er1 a 

fe�
t
�� :!0::rfl� d��1

î
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s
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iceţl că sit11aţia ln China 

r!3K eluI Tscung Tsching-Tschang ş1 des• ,..,..,..,. 
Pre tliepari�ia impa.rawstl 

Declarăm de la lnceput că numai 
intere11 ele diplomatice ale Europei ne
al\ impus rezt:irva aceasta. 

LI1HBĂ DE:3t.fĂRATĂ 

_ D e alt-fe l, ce ne-ar _tl putut lmpe,- Lihffolul din I11şî anuntli. cli un grup d1ca, da.că nu aceste interes e, ca sl\ de Uti sUenl dio Botoşani < s'11.tl. bo1ărlt ne ocupăm de ev�nim entele din Ex ..li 88 a,.�ţ.irezt, �•şt lase ţara unde 111 treruul-Onent? Mijloace, slavii. Dom „juns pieritori de foame ... • 
nulul, am fi. avut cit păr In capul U· Const:a.tăm cll n!dactoriT LiberaMul 
nul poet decadent. s'ail desţUrat răil de tot, fiiml-·dl numaf 

De pildă, urmlnd sistema introtlusll Jimba li:rer romlneştI nu este "ceea tn 

i�t�t �:;�
11.

le��!
11

!11.\" ut!."°;� 
a

�m� csSpe�:: :J-desli_mbizuţi{ re�actorl vor 
Kipur (v ezI num!l.rul preCI" <lent) drt>pt recun°':şte_ ci cuvu,t_ul c dedţar11.t � esto 
împăratul Cb.inel, p e madam Cali('lpi, un neo,og1sm cum desperat. 
dr e pt lmp!l.rateasa muml\, pe dom' Pa• ,.... -----

t��a t::;,�� . .":�•��.tr::��'!�,..,ţ• AGIUUIJlit:IJRl omtml
laţilor boxeri. Tot aşa ne-ar fi. fost _ A se vcd.:a ilustraţia din pagina I -
foarte lesne s!I. publicam fotografi.a in 
teriornluI Ateneului romtn şi s!I. spu• 
nem că e fortul 'l'aku ; sâ reproducem 
mo�umentul de la Ado.m-Klisi şi s!I. 
scnem de d esupt cil. e ruinele une1 
c etăţl distruse de Box erI: s!i. dăm pe 
X. drept Y., pe Mircea drept Şa
becb.i, etc. 

Toate acestea le-am fl putut. face 
dacă am fi. avut ambiţia sll. concur!lm 

��a:i�
w

;�n��� \�lu10 aÎ��e. 
ambiţiile 

SA revenim dar la oile noastre, a. 
dică la chin ejl. 

Ceea-c e asta•zl se poate afirma cu 
siguran� este cll. situaţia tn China a 
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tel egrafice cari transmit ştiri din China 
s'al\ tulburat şi ele şi-an dat, ln ulti• 
mele zile, ştir1 cam de telul c e lor d e 

mal jos. 

Londra.- Se telegratlaz!I. din Pekiag 
ziarului 'DJi/y Mail cll. palatul tmpă• 

Ţighilină şi Avrum, 
După ce-au scos o gazetă 
Cu care-aii strins banl la chetă, 
AU pornit pe jos la drnm. 

- Unde mergeţi deja vol? 
l'ntrebaU toţI cu grămada, 
- Mergem deja la Canada. 
- Ci să fad acolo, moi ? 

- Doară n'o să vinzl cuvrigll 
Facem chiar agricultură. 
Chimper cal, chimper trăsură, 
Chimper plug, şi•apoI... chişligl. 

La Canada li s'a0 dat 
Pămînt bun pe veresie; 
Amindol aveau moşie, 
DecI s'aU pus pe semănat. 

Rapiţă, ovăz, hamel, 
Grrn, trifoit1, orz sall st:cară ? 
Ce credeţi că semănarl 
Bată ·I crucea de ovrei? 

Ţighilină, talharol, 
Semănă bfocuţe care 
Zicea el: - «O să creşti mare, 
Numai poli şi piese noui !» 

După plugul tras de boî, 
Harnicul Avrum presară, 
De cu ziua pînă 'n seară, 
CăpăţînI de usturoi ! 

Decl pămîntu-l sterp şi gol, 
Secerişul zăboveşte ; 
Usturoiul nu mal creşte, 
N'a 'ncolţit măcar un pol. 

lntr'o noapte, pitulat, 
Tighilină, talharoiul, 
Desgroapă tot usturoiul 
Şi se puse pe mincat. 

Dar zări, val, chiar atuncl, 
Pe moşia Iul - oroare ! -
O fantomă 'ngrozitoare 
Scormonind brazda pe brincl ! 

- Ce caţJ, mol, piste pumunt ? 
Strigă bietul Ţighilină, 
Tremurînd ca o tulpină 
Sub bătaia unul vint. 

- Dar tu, mol, ce caţl la iu? 
Zise-Avrum, căci el era. 
Eştl aşa un hoţ deja ! 
- Hoţ şi furător eştl tu ! 

. . 

Fu de-ajuns atît ... Ş'acum 
La o Bancă din Canada, 
Ca dol fraţl 'şf-aşteaptă prada 
Ţighilină & Avrum ! 

CULME 

0"1mea (riul pttttru 11n ovrei : & ,e 
,per� de"" CllJel ... de u,turoitl. 

--------

l)IIna.m,A 1mAVllQR 

60 de zugravl evrel de firme din C a 
pitall t n  frunte cu d .  Klaug ail ernigrd 
(11. Liverpol, asiguraţl liind ci vor putu
��ş:i��. 

acolo cite 1 lei pe zi, vop3ind 

Iati\ nitte ewigrauţl cad sunt sigurl 
cil o d iasl la vopeea. 
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LA BERBAB.EA TIPOGR1FILO 1 .Hoţul de la Academie" A.FA.CEREA BA.LABAN 

Amitulul Al. I. 
Cllld IIJutur■ ••• •flrflt 
fi l•••i ••nit la to1i d• hac, 
Pl•c•tl ■c■■J nec;ljlt,., 

D e -.u fi epis...-opul Part.heoill 

Oll�t!1
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c
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J;Ur 
mitrie Stur.:ba, a obţinut un noii litiu Uo jude prea P.rthemtor. 

Iii mai llp••• un wlng■l■c I 
" .. , ..... ., .. , :rn�10��u���
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r
�za� �,:� •• ---

��i't'!�ţr�l11�\1oJi���:î!d� -����l!:l; talul Pericle Ia expoziţie -------
cHoţu\ d'l la A<)adem1e»l ŞI El, DAR. ŞI NOI! Şl de <.e acest noii titlu academic P - -
Pentru-ci ar fi coloctivlz-at ni$1e ruili- O fericit1 tntîruplare ne.a pus In po-ltalionll ao. pc Papa de il Ro111.1. oane rămasa do la rliposJtul 'l'!l.che .A.- soalunea unei scrisorl c9 d. Pericl68 NoI Rorutnil avem pc Papi de la RoumJ11i,. nast&siu pentru Academie; pt>ntru rl ar Kova cunoscutul ţal de la Frascati ____ __, _ ____ �e 

!:
a
ntehuintat ta ruod <'aru ocult acest a ad!esat din Paris, und•J serveşte� 

� şi nu avem siwplltil pentru arui- tal la restaurant.ul_ rom1n, cl!.tr� d. N. 
Prcmi1nţii iUalei de Aduitr cui Iul B„mffy' credem Cii imp1rtialitate11. cerescu d� la rruru.aterul l�cr1i!1lor pu 

_ noastră ne impune el!. luăm aprlraroa blice, căruia D' ce�em_ o m!e cmcl eute 

La şcoala do adulţl din Capitală s'a �;i�!- �:tiÎ�
u
g��fii� 

nedrept, flo acesta dos��fe��r�!n:�ns�
d
�:��

e
!�<iti�:�;!: fli.cut sl!.ptAmîoa acea.sta. distribuirea latr'adeîll.r, ce--a flfout d. Sturd:.: 1 cu tru ca să putem rezista ispitel de-a 

premiilor cu toată solemnitatea cu- rui!io:mcle lu! 1'-h A11a_stasiu? Nimjc nu o comunica cititorilor noştri. 
venită, alt-ceva de cit le-a des 1�at ca pre.�ul ht o, rdprodusă ai,Jom:i. : 

Serbarea a început printr'o serie de poolru următoarele opere IJtcure ft ,tun-
Paris, 3 (U) Iunie 19')0 die_cursur1, - un fel tle aperitiv ob_iş ţ

ifiij'. :Peutru cea mal bună opcrii uupra nu1_t la toa� banchetele. D. S. F_a10, perfe,.,ţionăril reteveelor clectori1.!e . 01eo11e N1eo Opmco 
emw7otul da�ctor al şco�leI, a ţmut 2J. Penim. •�l_a caro. va do ,;J1 � Bucure11c1 ( 
�l ���rt
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8::r�! mat lt cluu al sorl.ill.nl, adică 1mp!!.rţ1- 3). �entru o.lucriue _asupra cauzel�r 1./.li 16.7.::. si 4 Lei prietene lui Steriadi 
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llea are se vii lu D-tJ p:ma 
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!�ţCapitalei mel. un elev,. mel chiar cel cfo□dul. s•.atuel�u fl desLln_at � 11,copor1 cel mai al(,strocat d:1.r bine sculu, Mat.lin clasa tnt11a, nu r•·a sufl�t nasul 1·holtuchlo o�az1ooato de d1fentelo ma- rinata d Pesti 3 lei porţia Pw.ilagele 
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pi1.t�i!�i n, Io colegl cu slmburl de cirefie saO Şi pe�tru a.reaw
.
sţu, presa rcptJhanli, lino 8 le i Tuica 75 bani Cal<J 75 bani 

� bl tio tn1uuiatil.. Era o plil.ctlre să in_ Potrmc.i. et pat!maşt>, nume� �e c- Ghiveciu Ndioaal 3 lei Frigllrui 3 lei c
�ve;tl cum uişlo 1:1lmpli şcolarl oraO nnuen _tul a,:ademH.•mn «Hoţul do !l A- �'rigarui do .Nici�ro .3 Joi Yarzi cu CarllO f b ll.caţI curaţI spălaţI şi lncbeiaţl cadew!e, · 2 fr_ 50 bani oh1ur1 �umane!IC co Ma-

l� :aut.a.Ioni. . ' Ruşine r 
v. I .  gHII M.i�J�SS l;i 

rr 50 bani 2 cotolottos do
ln sall:I. publicul era foarte numeros, _______ ln fine or ce :M&.ncare 3 lei este pline Sotiile elevilor, însoţite de copil{ şi nu are loc unde 88 stai Musteri lleselo 

�im,
ţ
��ift�[i1, v:��;i? şf"«t:��i:u� POHTUL... suc��;!
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lua premiul tuUiU la. franceză. ,tilll curage dar me conte1 la Deli'!aten 
Recordul adulţilor l'a ţinut d. Sa• (ljnJ lumea 'n som• sa adhtc�te Dotale 

gbias lile, elev tn clasa Ul-a şi vote- Jn 11oaptea tairiica tlreia, 

�
n 
1t�

P
�\��t ţr;1�iJ !�ţii�� �\�

n
; �i!ei:"Jf,� ct;!ilf.�. 

rost viO felicitat de nu tlu!l.r nepot al 
stO., care, după cite am aflat, i•n luat'o 
tnaiute lui tata-moşu cil.el o bacalau
reat. Moş llie a lo.'it un foarte sirgui• 
tor elev şi, dup!l. cito am allat de la 
d. },'aiu. nici odată nu a fost JlUS în 
genunchi j)e boabe de porumb. Onoare 
veteranului adult! 

Jar l1ma palida 'I brod&U4 
lw rate Lat1ca din Losc1&ct1 

îf
c 

c,�1:itd�a�i1 t1��1�:i:ie.� CeHalţI prcmianţI s'all distins p1in 
nişte frumoase mustăţi şi uniI chiar 
piin nişte cotlell ii. la Marghiloman. t;:

1u

J!r�:: �f�11'/J�'�e lac, Solemnitatea s'a terminat la ora 11 .A.llilc O musml ce'i cin/a 11.. m., clnd toţi elevit şi-aii aprins ciu- Sublime imnuri 11rin ... stomac bucele şi lulelele şi ail. plecat la \Jraţ 1,,,.. 8,mr• i.:u jumntaţile rcspc..:ti\·o. ____ _,., _____ 
, 

ceto.lte 
,. .. .-1:!�r:._ 

O varzll. cu carne 2 şi 50 şi un pa
trician 8 Jet, nu nu.mal cli.-I c bine 
ecumpo „ dar e chiar foarte bine 
ecumpo. Nu-1 aşa chirie Periclea K,:iva? 
Ml!. contes la delicatesa d-tale. 

Se vede că la expozi�e mAml!.lig,i, 
se vinde drept cozonac ! 

----·---
UN MOFT 

Vtlv.t mare se Ucuse 
ln jurul d-lui Bek, 

��1�
u

�n�
t
���/�! ţ'!�.s to:mal 

l•jl fi"MP{•f 
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EPIGRAMĂ 
- Unul profesor de proecdurl -

MOŞ TEACA 

grml generalt'I s'a de for,.,1,t fli per.t,,n:i
llll tramcaelor şitramlareTo,. 

1-n tirn,a acestei flirl dom' Paladn a 
Cîi e maestru 'n pro,seil oiră pitea$ grabnic cu t:r!rtsu.l la p._,fa. 
II vrzt cl11d foco apel, n.curs... • • 
Dar cii-J mae3tru tn bituturl Telegram le din Egipt a,l11c ştiri alur-
ii ved orl-clnd, chiar ti lac��:,:;.. :::;;:o!:SP;i���=

at
:

e
;11!���;�"';:_ff/:�:

-•h _ ___ fab���n1tl.,t th trei orl {ara ,a fi tra, 

D'ALE LUI C1LIHI MOISE 

- L1 8 Dccewbrio 18U6, CîJibi Moise 

:��i:
0

��
1b!��0î:1u��:, �i�t�g�i��ţt':i

a biruit slir�cia ! 
- Durun('ZJi1 s'a fllcut drez.1r-a bii 

g11t b:rnit ln vite. 
- Luwe11 cump11rlmUuuştde Ja pril• 

'fiili1 cu patru sfantl perechea-la trei 
zile le mpe ; mal hlnc de la Moise Q. 
vreiul-cu un simt, rupte gata. 

- Aş pliltî [.4 unit din cri!ditoril mer 
dar mie frHi &li nu aflu t'tll l'altî. ' 

- In tot-d'll•U 1a 111. sffntul Gheorgh1 
şi la 1fintul Du'llitru, Cliîbi lfoisc are 
doui perechl de caso : unde şade, nu-l 
lil&:a &li io.Sli; uode vrea &lise mute, n'aro:! 
sl plileas:-ri. 

- lotr'o zi Cilibi Mo:so a d.it de o 
mare ruşine : I-an cili -at hotil nosptea 
fi n'ai1 giisit nimic. 

-------

ULTIXE ISFOBJUŢIUS! 

Dt:1111 ştirea ,ml, rezen·lt. 
,,,,.,.,.,,,. - - - -- �------

BE1,'J.V ... 

Frumoasă mal eşti, ba şi vinul 
Ţt'i bun cum nu'! în nouă suto 
:;i'mI pla,:c groz1v din păcate .. 
Că 'n viu nu se 'ne:icii tut chinul. 

Ci umple-mî !elito otauri 
Şi d!iml-o merei:I firă frica: 
Oe tr.tg c'o măsură rud mi•:it 
Ei1 simt cii mă doare ... mii.eaut,.:;,0 

l 
DOCTOR NATUR 

Cea mal celebri carte de vizit.ll. din 
:urni) este flră indoif11A următo3rea care 
ni se trimete din Cr.aîova: 

UNUI POEl1.' 0IIEL 

Tragl riruelti Je păr, Maicstrc, 
Şi flird. teamă 'n ntleviir, 
Căel ele nu pol sl'şl rifabuno 
'J'dgtnd pe agresor de pir. 

Bl,,:ll'OI 
lJi,1 Pesta se depcşea,1'11 :iarefo,• rrl o - ----- -----'--

UNU! EPIGRAMIST 

Teleor, 111 1,erăriP, 
1''r3mtntlnd a sale gindurl, 
.Pentr'un rtnd de berlel dete 

P11tru rlndurL. 
Pe hirtie! 

T•I• 

La o bellă floar.: 

In veteranele şi hebdomadarele Df
mo�rafe din Ploeştl citim următ.oareă 
poezea lntitulatli cLa o floare>: 

Do la munte la clnipiă 

TJ
e

�:fr,t�i�:tf���8���o��
r

, 
Mio, mal de multe ori. 

Nu mi uita, helli'i tluare! 
R•lsf�tatil de ZPphlr, 

Cind ei1 sufor, &i mă doare 
Aillndu-mlt in delir. 

Clkl dorinta cu ardoare 
Do-a te pune l'al meU pept, 

lU consum1l cu vigoare;, 
Cu 1IM mare te 11ştept. 

FABULA 

l'oet1'l nostr11" Niger fiind prins de-ma 
/mare trib 

Oe ca11ibalf, lndota bueilJt a fost tlrU 
Şi preparat cu aosur( nefericitul scrib. 

MORALA 

]:,' pcntrn prima O'lr(I c!nd Niger (tt gustat! 
n.r,,. .. ,.,.,.,11 

_______ .. _____ _
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MOŞ TEACĂ 

TIPOGRAFIA „HELIADE" 
Bncure�ti, Strada OlementeI, 3 

Efectuiază ori-ce fel de lucrărl tipografice. Preturi eftine.-Prime�te.in edi
tură cărt' didactice �i de �tiintă.- Conditiunl avantagioase pentru d-nil autori-

i! Pentru tezele de drept �i medicină se face mare reductie. ( 
Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



MOS TEACA 

STANISLAS CIHOSKY I/ ÎHEO��� r���OVICI
Dr. I. MENDONIDI 

ATHat -10, Strada Sfinţl, 10-
Bu/111. Pad11 No. a. 

D-rul G. D. l•'l�Cl-IEL{ MIH. G. V .ALERIANU 
OCULIST I Doctor la drept, .&.Tocat 

Str. ColJelNo. 1(i 
DII ronsultatiuul lntro orele 5-6 Strdda Şlirbty Vodd No. ;o. 

Bururrsd Str. Btlvtdtrt, J dup!t amiazf. 
I 

AL. IONESCU DROGUERIA RO.MÂNA 
Pentru mlirirea nfaooreT, s'a mutat în CALEA VICTORIEI No.-97 

Frizer Col/ tu strada Fiinfr1'11T, Casrf, Dobriaanu, aldf11rr dt : 
- FARMACIA LA •lllSERICA ALBA, a D-lui Dr. A. URBEAJ.ilU 

BNkuardu/ Elisalxfa, (f11 /a{a palalufur Eforitf} 

GRIGORE RADULESCU-ROMULUS BOLu\'rfNEANU 
AVOCAT AL BA..i.�CEI POPORULUI 

AVOCAT 

Ploqtl. Consulta/ii de la 4- 6 p. m. J, Str. Polifief, J. 

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

ll BERARIA COOPERA TIV A li PIA'(A TEATRULUI lN FOSTA COFE'l'Ă.Rrn FIALKOWSKY 

I Şuncă de Sinaia şi Praga I I SandviciurT, unt, brlnzeturl I 

Vreţi s!I mîncaţl bine şi cu puţini bani? P. T. 
Am onoare a \·!!! informa, el ln urma unei {lr■ctke lndelun-

R[�TAURA�îllL �IITILA G[ijRG[�LU 
gate; ulod peste 1C'o.ooo v1ccinln ,i rev1ccrolrl ln upit1la 
Moldovel, 01'1m 1tabilit akl, to calitate de Dir«for al intrfitnlu1ul 
1•1ucinal al şlofi,l111, ,1i prepar 

Vaccinul animal necesar ţărel lntregt 
este singuru I care oferă aceste avantaje. 

sunt deci ln stare, 11, vaceina "i revaccina cu limfă 11oima:1 pre-
parAt:l zilDic, aplirlnd ,apşu/1 Qlulaid1 cari ■pJra pustulele vac-

Clientil regulat! ao seara intrarea gra-
ciny�e

c�:;'f�
e
d1r�it\

i
:

l,
l�

a ;,/f;tt:1b{::8:':0

1':;,1/1�;1��:'::. 
tice. Fie-care copil are o dosa derm:bi1t de vaccin, fi, o lanţett 

tuită la representatiile excel�ntel trupe speciali, pentru a nu !le transDlite vre-o iofecue. 
Apellnd la lncrederea D-v. vi!! rog U. bh:1e-voi\l a (�ce us de 

de varetătL serviciile ce vi!! ofer
1 

asigurlndu-v!!! ,a veţi aprecia meritele 
unul specialist, 1utonsat fi de ln1l1a Direcţiune a Servkhdul 
Sanitarw�rior. 

Adresa: nrada Câmplneanu, lllngă Teatru Cu stimA, PIERRE SOLOMON 
ot„ot- lll.11. T-0,.D al ltotaJul, J.i.ta XIOele1f •lltue• h Hap 

FARMACIA LA MAGAZINUL I COFETARIA TANASESCU 
«LA BISERICA ALBA• GAANCEA şi STANESCU Vis-ă-vis de pall,tul Băilor Eforier 

Dr. A. URBEANU CALEA. VICTORIEI -

-BUCUR.ESC!- Se gbesreoloDialele,i delicatesele cele 
Posed!!. tn ort şi ce momerit prăji-

97, Calea Victorial, 97 mat tino. Brtnzeturl excelente. 
Vin alb 9i negru din viile cele ml\) tur'! şi cozonac1 proa.speţl, attt bom 

caui, ����-"" &r·•J renumite. boanele ctt şi liqeurile cele mal fine. 

I Llll 2� j Tipografia HW.ADE, Strada Clemenţei No. & 
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