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MOŞ TEACA 

iXUliNUI, SOLD.ITILOR BACALAURRAŢI de 5 ani. Că ji fiocca de sergent- trn dinsa e • se exerdta cu aportul 
major!... aculul pe hăinuţele copulor ş1, ln caz 

Dntlă şeasc lunl de ])rostealit de Şi_ �poi, 11c \'�:,emnrilc aste� tle do
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militie, soldaţii. b�caluureaţ!. s'�ll ����;it�.' 
mal şt u .... poate pnmea nu �it��r: �� p��i�î!' c���:��-rrc.irnntat scurt mamtea com1s1m11l, t 

., n mana· f r· ·t poate aci a , 
care trebuia sli tlecîtlă cine merit{� 9� 

u
fie mal Înţ!J��ă. ' aug ' c.t 

�i cine nu merită să îmbrace sacoul 
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c Aceste exerciţil (cu acul po haine. 
ţi vil dţ ofiţer în rezcl'\'ă. Demnl 

� 

. .
.

• 

'

. 

�- 1�) pentru femeI din punctul debi• 
unnafll ai eroilor de la. Plevna ti• htaţ1 1 lor (mal ales la cele ce nasc 
11c1·il •�wştril sol<l�ţl „cu d'aia"' ai, �����-a

n
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ta�;t0/\/!� dovedit un curaJ mal prcs�•s lle a privi d,n 1pnte O femtit fddnd 1port pe 
orl-cc aşte11tare in nispunsunlc lor 

Femeia şi sportul l,iticltld ». 
şi !\_ii mal dovedit c.1- lc-.i fost ele SII. ne 'nţelegem: dacă e caraghioa 
ajuns şase Iun\ de miliţie pe11tn1 - . _ . a pr�vi din spat.e o fem�e pe bic\clet!l, 
ca, .. să, n'illlînă ce.art fost: adică O rev,st!i. franţuzeascăamtrepnos o  ce vmă are sportul? ş, apol cme to 
1_1.işt_c .. 

sim�H. ţ�vi)f, f
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? 1;-1 lă1ă se1 ncm 111te1101. cel ma I nimnit pentru purtri.toa,,.ele de Parerea cit.itoareI se termion. ast-fol: 

XoI ceştia lle la Moş Tea cd, băeţl fuste şi de coado. c Trol sporturi se cuvin femeel: Gos-
imparţialr, carl nu a,·em nimic ele Care e sportul cel mal nimerit pen• potlnria, Copiii şi Biserica» 

împărţit nici cu armata nicI cu ba- t·u repr..,1,enta�tele frumosululsex?,- . lat.A unde e partea s�rcivă., ca_ sl'l. 
c_al.a�rcaţil: ne facem ,.o _(lat�rie . fe- ��
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:�r�;� ���t�u':��C:1!. t ;�i;� hc1t1�(l aht pe cca el m�1I _cit ş1 J>e natural sa fle aşa, do oa:e ce fle-care şi carI-,LLragem atenţia celor in drept 

cel dm urmă:  pe cca d'mllf pentru naţiune, dactl. nu chiar fle care individ, -transformtl. biserica intr'un local de 
c11. a scăpat de cei din urmă, şi pe vede chestiunea In alt-_f�l. Aşa c� �ră sport, cum ar fi hipodromul de la Bă· 
accslia pentru-că af1 sc,'tpat, 1le cea a maI avea nevoe să �1t1m pn.renle m• neasa. saa velodromul cofet.arulul Do-
tl'îo'm. 
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.-\.supra cxamenultu m $llle nu cele mal ... cum sa. zic ... mar decoltate, 

JH"Ca avem multe de SJJ\IS. Ceea-ce pe cînd adoratoril şalvarilor Iul Mabo-
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1mtem afirma cu siguranţi\ c că u�et nu ar tole_rn frumoaselor cadî�e 
mcu�bril comis.inuil af1. r;'tnu�s �)e ����r
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1leJ>h!1 �nlţunnţl _ �•� iăspuu:s�irile sport care, in treacăt fle zis,se prac- • : ,: cand1<laţtlor la ţmhc. A�a, m se tici'L la nol pc o scară foarte întinsli. 
spune că niste simplit iugincrl, a- E drept instl. ca. la noi armat.a e şi mal O H I. L I p I R I vocaţt, prof�sorl, preoţi, maleloţl, bine. v!rnutrL (do c•1coane) de cit în 
ţ,iranl ţ,ll"ance al, răspuns cu multă Tuma. 
p_ricc_p�re la
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i��:�:es�i��t :�:�ri!�\ ŞI pi oblcme . . putut sa O. nu a voit s!\ înregistreze ş1 1 . • . .: • . 

1) întoarcerea cairnhii Ja !itîuga părerea unul Romîn de-al noştri, fle el Um�c:sulu,� c��c. ŞI ian�rne „1\l,ca 
• 1 1. . de ori ce sex, asupra cbestiuniI spor• 1mhhc1tate . �1c1 hapurile de cn-
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1 1 1 . t , tulul femeilor, chestiune aut de arză• tramină, nici articolele de fond, nicl ru tcaiea 111c1orn u I i ep in toare î!I aceste momente_ c?1d Extra- anunţurile ct-rnlul 'fhOr nu sînt atit SUSj • • • mul·?nent e ln llacă.JI ş1 fmd �gele <le caiitivante �i <le umoristice ca 

iHa�!ot
plecare a  corpulul mamlc �' �e;:�: �ra��

s��:c��.dragul lehl cu 
mcl_lţi�nata rubi�ică. • . 
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Etc., etc. 1 r d o. d · z· tl. 
Examenul şolda\ilor bacalanrcaţi. r
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1;���'î:t..� � c10 _Cosciuge met1l, :rumos lu

pe lî11gă. părţile sale lnmc cm11111\- !ntreCut şi pe aceea a baroaneI de erate ş1 ornamentate, se vmd de oca• 
rate mai sus, a avut si o parte Suttuer. ziune cu 120 !el !meat.a in loc de 300, 
rea. ]ntr'adevăr, în lh;t� pnllUcată Madam (orl_ �:..'m'z• lle?) .:lina a fA- costu! fabricel strAioătat.e. Adre3a: 
tle gazete a bacala�rcaţilo
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c:p;��! Ma�l_y ��tner. �agazinu\ Mode, stmcla 

h� examen, vedem �1 pe tl .. [ opescn- safi nu permis nevestelor şi fetelor Unncl 3.,.- Craiova.• 
l'ion, cărui a  partizauiI (le la Aso- noastre 811. facă sport şi ce fel de sport AM\. chilipir nicl Ia hal.\ 1111 
ci�ţic_ îl 1�rnl :-ic, în s�mn �le 

1
�1- ga, {���- dov di mal ·os cum ra ie m:i- gi't

se
Şu ! !mraţ,e, ş, S])IO!'· :8-e11�1fa Im I '?I� daml"l Zîn<1,

e 
o chesâe i:,ur i:;gpo;tivl\ a P1·ofitaţI <le ocazie, tlomnilor, �i r n�cmncaz� r�_1_nY1er_ca_ ca�ipame� devenit cu toto! .. sporcivti.. tlaţl ortn popil cit mate tirn11, c,'lc1 contra l�u Br.ula �1 1 elna, ca Im Clld iată co scrie una (lin cititoarelfl se vî1ul cosciugele �i nn rnaI găsih i\l1hai V1t�a.zttl. )le ll�rc r:'\f, că o- ,Cronicelor fcmenine > din Untvmul.- \a aH 11i;1gazin <le 11101\c afl.Chilipir 

nor. Uom1snme exammatoare nu a ,Femeia nu clştigânimic prin sport. __ ____ _ 11ropus amicului !'ion o reangajare Cel mal potrivit exercit în spori iv pon-
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D. llllral la� 11 l8f Teaci 
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nostru, fotograful special al lui �Moş gent cu. suballernil şi si îngădue m¼ca.r 
'l'eacă". a dat poza. ht! don ghinărar �Iă�·turisim că 1�c�tru noi actul plr

2
�1 
r-.t�i�? No. 0 va face si sc.1.di nu Mann, m m�mentul �md acesta. pro- s!i.v1rş1t de don glunnrar �fanu pre- nunul pirul gudiştilor, ci şi prestigiul . !er�o?r?azmcă ameumţare la adresa. ţueşte mal urnit de cît on-ce fu- lor_ fa1l de sexul frumos. 1n ade,·ă_r,.are 

Junmnştilor. ziune <lin lume. De aceea declarăm do1d ţ:m,eand va mal putea pnv1 cu 
�redea.11� că d?n ghinăr�1:. O s� că, cu Îl!ccperc_ de la . lLUUlăl'lll vÎI- �:�
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p�nh u noi CIi��! a_nl d� I1rgşo1 tor,_vom 1�t_r:p1:111de o ng·moa�ă�am- sentimentali 'şi va mal oieri ioima el şi 11enh u m�ulta supn 101 ul �d, ne mal pame pohhca m fa marea d-lm ge- chioftdcle marinate ale stăpînulul acestor temeam cu o s1\ se prczmte la l'C· uera\ )[anu, în ciuda acelora cari Samsonl moJernl, pe cari d. Nicu Vlaicu, 
llacţie ca s11. ne vîre în frigare pe afi refommt pc acest valoros bărbat ca o perfidi O.i!i!5, le-a Uiat puterea, 
toţl. din guvem ca }le un simplu fron- Ic-a devasta.I· bretonul sau cărarea la o 

D�r, o minune! Dep�rte (le a ne ta,,oit't sem�morisit, cc nu mal cu- pa
��

e 

�cca ce ne priveşte pe noi, aplautlesfirnţa de pe faţa p,\mrntulul, don uoaşte nid siniciul intel'ior. dăm din toati inima marea reformă a 
ghinărar l\lanu ne-a an\tat, cu a- Fuzion{uu bncnro.:i cll tlou ghi- primului prdect Ba, îod, gl,,ria d-sale 
ceastă ocazie, o (lovadă 1lc s�11�1n1.- mh-ar :Mann pentrn � readui.;e de- va � şi mal mare, da_d. va i'!JpJ□e s�r • 
tie, care a. f,\cut să ne crească numa ciupliua în partiliul conservator !.Î g"t"�ţ1lor de stradi 55-şl. radi ş1 mustJţde 
şi tirajul de 

�
uc�ri_c. a retla bra,,ulttl gl1inărar şefia n�- �;i� ;t8!�r 
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s
��:: Iat� cum s � rnt11n11lat. . eontestaU1 asupra tul Ghiţ,1'\. inteu- V!aicu, d. celebritatea Iul Alcibiade, care Emmcntul nnzător de z1areBăr- dentul de la club. a tiiat numai coada uoul ciine, va fi 

bulescu trecea prin dreptul cofetă- _ _ _______ nimic în compara1ie cu a d·sa!e. 
riei Capşa cu ghiozdanu-I llo gazete, 
1irintre carl Moş Teacă ocupa. lo
cul de onoare. )[esele din faţa co-

DOUĂ CULMI 

fetăriel erat't ticsite. Culmea :ioroculul: Si-'1t gheştl .. . be-
De o-flată un domn strigă. : leaua. 
_ EI, bliete! Uite domnu de la bu�ă

ul
;î::. 

uout sgir�it :_ Si nu-'11 dea.. PERPETUAREA SPEŢEI ... 

i;;; ;.c:::. 
vrea să cumpere 1ie -.- ---·---

P<!rpet�area spcţ�I, in buoe co:3diţî�ol 
Emin�ntul Bărlmlesc_u, . cu cuge- Tunderea gardiftilOr din Gala\J �,:;:1t o�e:Si��-

gnJa de dpeteme a m-

tu! curat, fără a bămu mel-un ma- Nu mal departe, la noi, acum de cu-
chiaverlîc, se 1iostă în faţa (1-hd �e Primul prefect de polii ie din Galaţi, d-:iu rînd, mmister�l de rhboiU � ficut o a-
a masă şi-I prezintă un număr dm Nicu Vlaicu I, a făcut O nouă reformi în po• dre��, p;i.re-mtsr, pre[ecturel 1ude1ul�I Me-
Moq Teacă. . . _ . litia oraşului al drul < oc
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Domnul se mtă la 1h1straţia tlm este, c�m spunea acum ci •va imp n· censemintulul atribuind cauza împrejur¼-
prima 1iagin1!., apol întrcM pc cmi- enipl 1m 

?�
aţi. 

d d' 3. dă rel: ci se perm'ite căs¼torirea tinerilor piea 
uent· re ectu o. 1 a. �t or m s se tun de mici, 18 _20 aol. 

� Ştil tu cine-l ăsta? �:a1f %r�r;f e�:;�fi
11

c;��n�;t�
a

��
l 
t::; es Lf

g
�f�d Ds��:

d
����

l

u-�
s 
Jit

r
t�ti 

c
�: - Don general Manu. cercunle dm Galaţi Uml O aprobi, alţtl înaitta1I în virsti. In 

1
cazul �ltim

1 
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- Da pe mine mă cunoşti-� 0 
�

mbat. . d ă . ă 
. s'a afht. Ministerul de rhboill si fie pe 

- Pardon, n'am onoarea, 
a tr�ia 
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Cet:�rl su�tin misura primului prefect lit
Orl-cine doreşte d nu • ·I vad¼ des-
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- Cam seam11.n!t. cu il-v., îugîuă s5 ou profite de abondenţa poJoabel c:a- revistei Gareta 54 eanulul. 
hietnlBărbulescu care o sfeclise, con- pilare a gardiştilor, spre a ultragia în INVJTA'flUNE 
statî111l illentitatea ilustrntiel noastre d [f)rtţ pu�lic.t 

d i 3. a c Por.iOanele doritoare d'aşl scki11iba 
cu tlomuu� tle la masă, care nu era la oebuiu1

t

icliJiam�r,
v
�{e;in�

n 
J :dJ:::ati !!"��j�� 

0
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J\e��ţăi�t altul ele cit (I. general Mann. Vllsie plini cu riU-f.\cătorl şi, mal ales, cin.lii ... -sunt stăruitor rugate s 'şl ta�o 
Dar care nu [u mirarea Iul, cîn<l rlll-mînd.torl. 0:, n'a� ga�diştil destule comenzile ... , 

văzu pe tl. general l\fanu că-l zîm- pe c:apul lor, să mal aibl �1 aSI�? Io loc Ziaru! nostru fiind ziarul bltrînilor
1 

dcl 
heşte gra\l�s �i-Y îtltintle o băncuţ.1\. �e:!:�g�

r
t:s: ��cogdiÎ�ini: r ptac<lă vre• d'.aia '.i se zice Moş Te�că,.cre_dem că e 

B1\rlrnlescu salută civilC!jte, gene- Jofama opozi1ie obitcteaz:'I iasă urmi• ��1�1ent s� reproducem mv1taţ1a de mal 
ralul îl răs1mnse milităreşte şi şeena toacele: · 

,,e.,,..r 
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Chilipirul meu din Slănic' 
,, Vtn·o luna la Sldnic, 
.,Nu te cosld mal nimic: 
.. Ci, t•i"°u ci(i-t•(t poli, 1,tu111u,. 
.. lf da.1 i/ oi; de lianc/1.c,•". 

Ai;t-/d iuti .1t:1·iea 11tr�emm, stii�. artist11i n1ii111·11l, 
()/iilipirul ma '11ci11tasc §T-am plecai/. f. 11rymt 
,",'(l cat umbră §i rcfcoare sus pc I 't-1·U1i .�i pe H�#'-
. Im pleccit -�ă scap de soacră, de-al lni Juli� ;:.dda/, 
De Uiurot1, de plictiseald §"i de 7,loaia cn gîndaci, 
hi sfir§Ît de credito1·i1, c,·u;i ca t�11rif ri posa<.,"1, 
f'u consoart<i 1i c"mt c11/ăi· am pornit... .llt, :::i m,fastd, 
Ui,ie-ar fi cre;;ul vrt::•o dittd sd mă 'utor..: /drd w.:uitii!rt, 
J<'<Ira c11/d1·, /drd pm19d ... 

D(tr sd spun cum s"ti "ntiuq,lui: 
Ci11d aj1uig (1ii:r, la Y.imlwu, cmn e,·a cum y� 'usaat1 

/,as nevasta fo odae, md mai sc1itw· pe jachetd. 
.Jlai iml dreg niftl /re::ura §i, dai't fuga la rnletd,
Sd•ml mal t1'C(tcă uite/ vremea, şi să mai ,·espir 11i[d 
Nu sosisem doar-ce dracu-să mă 'ujmti 111tr'w1 ufrl .' 
Eii credeam r11lc:ta aia c d -i oşa ca un loton, 
J>ier.::i un le,i ori doul acolea şi peli"ec"i 1f1m m;li1m: 
,';:i-am jucnt ... Sfinte Sisoe.' Îlitr·im ceas ani /Oiit calic.'' 
Nh:i tm ban, nici o santimă1 nici un puia de firfiric, 
Nu mai ml-a rdmas 'in prmgd. garnisita /n.1,murel .' .' 
1 '"edeam stele ver;;l · nainte·mi c1ml pd.§irn în spre otrl ... 
1ml pdrea ca într'o clipd Cerbu-o să se prdvdleascd 
,-:;ide viu, ca pe o muscă, n(unila sd mă striueascd.' 
Ximbnt 'ml apărea iii /a[d groa:::nic ca un e,1tJ/od: 
J„'r(o1t. alb la cltip ca varnl şi ·n gUlej aveam un nod, 
Oind gindeam c'o sd dai? ocl,il c1i d,·dguta mea 1tfN1stâ 
Şi sd-l anun, cumplita şi teribila năpastd .' 
ll[a�teptam la tot, leginurf, bocete, citim· să mll Lată, 
Să îşl /aed 'ntreg tabietul de cucoana s11păratd; 
Doar la ceea ce'mi vd.::ură ochii ni, ma a1t�'J)tmn . '  ... 
Neue;;,ica mea ittbitcl, 1ll_qerul ce adoram 
hi costumul Doamnel Evo, soa[a mogu111i. ldmn, 
JJo: în IJot cu cdpit,mul t

f
artilerie Pampon, 

Ala, §tip, cii !dcalie §Î cit mutră de craid,m !? 

POVESTIRE! UIUI EIIBRAIT 
1 n Birlad a apărut un ziar "J.<'emeca• 

caro nu va fi periodic, căci este scos 
do 50 emigranto din grupul Bas Ami, 
ln ultima pagină sunt fotografiile O· 
migr..mt.olor. Observăm, în treacAt, ca. 
o sumă din aceste martire zimbesc şi 
par foarte voioase, cooa ce nu MO po
Lrivoşte do loc cu celo co spun jalni 
cui lor manifest.: 

cSint dou1 luol de cind primul 1;1i 
tri::1tul convoiu do pedeştrif, camo din 
carnea nolslr11., trup din trupul nostru, 
i,'a rupt din mijlocul nostru, llsi111lu
no ln braţele disperării., 

Cum am spus, aceasta fu o simpli\ 
ubsorvaţie pasageră ; scopul nostru 
o:-ito să Lrocem la pagina a patrd a 
� Fcmooh care e mal întercsanf.11.. ln 
acoast..\ pagină d. Herşcu sin Froim, 
emigrant rumun, povesteşte impro. 
siile sale do drumeţ. Cităm, fi\r!t nici 
un comonhrirt, următorul delicios pasaj_ 

n'�l��itIT :�:::fy !f��î���;': l��
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nmml. Am ales po col mal Uătrin cmoş 
Crăciun> aş:i. l':..m botezat nor, liin<l-cli 
a,·ca barbă albii, ca el să fie ccbazi1u 
şi am fiicut cdawioin>. Să fi 'l"iizut dragă 
mamii, cu citii frici o e -am rogat Iul 
Oum11<'1.�il. Pe dmp, glasul nostru r l 
suna aş:i. d e  taro ş i  s e  înăl� pa.r'că in 
�us de-a dreptul spre Dumnezeil; oi t.'l 
plrc:• <'ii pluteş!.e el ln mijlo•u\ no3lru. 
Am zis cmarlf> iar Hiim Azik: �1.irmanul 
n zio1 c :adiş> lii11d-că a ll.vut tocm.al •· 
tunel ciurţat>. Pllu;.:cu, sărmanul Azik 
a�\ do tare că ţi se rupea iDima. l,a 
liG-a1ro curl!ot ii lnăbu�ea pltn sul. 

Spunea clsgadel, wcisc�deş,> şi is-
1Ju�11i lntr'un plîns, de-abia a putut 

j�t•r�
a
1;f1!d��:

r
:m

1
{��: s:r�rl�� c;;� 

rinţl şi rnde, ce fac şi cc m'.II gindesl". 
O..r ru totil l'am inrur11j·,t po bietul 
At1k caro tot_ zicea că a bjuus să zka 
,cadtp în miJooul cl mpului .. 

Iar mal doparte : 
Multii lume însă a r1imas făr1.i drnmotl 

in i.:asd1i şi umr craUcbiar furioşT, inlro 
nltulo o feruoo sc prosintă la a('CIC11re 
uo n îrwnrtierat şi îl 11. făcut obserl'a\io 
(le ccnu lla dat oiun oaspete;Wusă! 
t'Ch ţul nit li.În tak:sT1 git mir oid1 a 
dru meţ!! ... 

�i, in sfirşi_t, d. 1Ierşc1_1, sin. Fr?im 
lncnee povestmd cum em1granţ1I ş1•au 
8COS tilimurile: 

Da o dată Cbaim Azik propuse o iJeo 
anume ca to�t să ne rugim Iul Dumo&-

, , • • • , • , u • / :f!�ca8:c 
11f;t�as:

Ti[
:m:mt !f �i::�.Socoti!! ca pedepsll-am pe Alo§ '1 eat:a adulto . lne�-at ln pHns a spune. Noaptea llO liaa 

D11pa, mod<t răs1tţ/ata .' .. N 'tWlJ(t,n l1tt11l de ,·tuulvtr.1 Incotul c11 Jncclul şi orăşelul plrea a-
•�·i-apof v,·emn sa/111 mai g,·oa:,nic ti mat cnrnL Ucct l-e-<m� ;:.Îs j�cit!.�1!

i
�u

0
t�� nfri��

rii

J�
1e

�i� 
1
;;�1�� 

� fi(t/illt '· ţa::;0 limba i n  gura noastră. Am trecut 

,';-i-am 1Aecaf... 0�
1

1��1�:nşfi��
g
te

m
:�

1 
�l��i:i in���:� 

]Jl'(pt ,·d;:;h1ma,·e ... i�mn hiwt pe t"0/111aast<t.' �� �-t:t:!e p
n
u�:i�

să
�;k� �w:i��� ��:�

•Dut1!i cc Crf'n generalii publiclfo1 ace�t celchru mouolug, rnro�•:c:1:�:� nn, =�o
cl

�po��
1
�i tr�:t\��\1�iu�:�:���: rşt 

a obtinut u11 succes ne nmr pomenit la Sliinicul din Moldov" şi po ,·att,, anul oti ase menea am proferat să mă arunc 
acosta, tl dă m ln pri mircn dis1hsulu( nrtist drarnatir• Muntaureanu, re a o:11igrat undo-va în apă ele cît s:1 snfor rnşiMC.'.1 
î n  loc:ilitnte. de a mii întoarce. 
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Sfat-părintesc 

Dăm următorul sfat otcliorîlnr 1le llO la st.aţiunilo balneare şi climaterico: 

·,

Emigra.re itkală: emigrarea cl\.ml!.tarilor. 
La acclaş li..:cO. Prote,0,..,,,1: - Cind a domnii, Cur.J Vodă? l!,'ll.vul :- După DrJg:•):;-t .. Vod:\. 

i,: ştiut lucru că purecil sînt nişte La băl: musafiri foarte nopl!l.cuţT pentru pa- D na A ... c."1.trn d·llll IL. 
:s��i!r:;� ��Ir ��n�t

!l. 

l:e o��e ��ari�: tai��; e dama asta po caru al ,;alu• 
ŞI i.�,���� ti��!s!I. s�pl de aces�� di· �·n� "i/il��ă�uf;lra un l'ăspuns. 
h!l.�i!i:���!r�� ��a�IC�� \:n�t��: -; E o t°rff,CO c!'l.roia1 SO ,:i(;O D�OII• 
vcr

l��6m����l\�Ur����J1�:.ec�t· caute ntoD� J.�. ;�"c� iar. 
a'şl procura. o cantitate cit mal mare - A, �t�u a_cum zi�o, :t:na A ... o o 
do p!l.duchI de ]t:,lllll şi sM presare cu f�mce că1eia c�no-va. J ½J(;Q tl1rnrnrufa 
profuziune prin toate odăile. c:nd se duco ş1 tu cmd pleacă. 
niir:avn;:1�i:� 1�ot�"r�!��1tŞi ţ�ţ��i - Pentru co At;J.rn şi Eva au fo:ot „ A. eh ichi imigrari« ... pasagerii vor putea dormi ca ln !linul goniţi din Paradis? întreb!\ un profo- -
Iul Abraham. sor preot pe un etev al !uT. Si frumnntft Atlivoru!M ... Al dracului �:!:întom ! r�u�:�t�pft�l�u 'şI·au pll\tit chiria, C:'1. am li lua\l cu zornl 

I Părîuţl fuseseră goni�l în acceai;;T zi Şi nu putem si lriiască M O F TUR �n n�;m�;��e cll�i�f!a11, tocmal pentru �ol îu ţan'i. rumuueascit ! La examenele p:i.rticu\are de la liceul „ 
B.P,;!;!t�l�ind a tr11.it �funi�iu '! Casă model :'\lofturI ţimile ! )[oftnrl _ 11e11c�1 

Elevul (dupl\. 'linlt...'\ ;,;indirc): cam Costică şi X icu coliudii Bu�tc1111 c;1 l'l,i dol�c ... ibi llcne ... 
prin veacul al VI. . sl\. găi;uas..:,'\ o caşi\ do inchirial. 1111igrn11ţi1 : ... ltlcal ! Pn,ft8<ftul Ce·t� scris ol'? ln stîrşit, dcscopcr!\ una \'acant.l:i, �c-am întors pisti l'ri(\cal ! 

Elevul (i so şopt.o�ti la moi:;he): casa unei ţarance bălrine. Ar�·of,0,c::· _ Cui a fost adrosa•ă = �l 1�atJor��::1tl�C�/ ��bJ�
ll

"�� L'rin urmari .;i ufascf1. art.a poelicti. "! da pin' acu i•a mincatăr.l p1\. to�l Jlil.- Tara asta romînească: 
lul;i':aln�'. so şoptoşte iar la ureche): i���:.I li i�����. dâ n'a mal rămas nici ,,�l'H 'uaintc, �i 'napol 

Pro/esomf.- Cino a fost Pisono? _ 1? ! �(''a�a merge (li la noJ!-Ekvul (nu i so mal !;40ptt'şLo nimicl: Un popor ln Africa rlo �foni! ___ _  ,.,..,_ ___ _ 
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MOŞ TEACA 

A U'l' ENTIOA. 

LOGIC .. 

- De ce ..Adil'Or blte cimpil ? A paJit'o V•.iriac 
ln Oifrov 

ff;;;,_ �
.1d. are de :ad111i11islrJ.lor pe 0111· rrî��/ucd��tea

o�� pr�;�?ct� :at�!�t 
r
�\

ie� Pe o b&.ncă mucedi şi �olitară„ lala-
poqie do lipie) şi cu stil'l11 de tud.iurel listo\. Chiria; _ plingo pe rmuele p11_1gele-

�:f�
tă o�fu�i:�}J�111��{b1�t��,:��1r ��/Li: l

or
L�:�t::ie ş[u� ;i��!��:�1�d:�::a��t�;�

r
a 

1;�
a
pt•��\o infi..1rc�z1 de t1tll'l ruin• luo��t�,l��

lf;�t:t)��: s'aude glasul 
<lro5e; �alurile îuspunute se umilii uă- rJguşit al lăut1ru!uT: 

\·1
1
ghi1 !

n

/a�· b!ltllbli ! şi Chiriar, doud � Chiriac, n'arc pingele, 
.. IOŞ TEACĂ" fli momente după al'Cia, cu merinde ('li tot C.:11.iriac, mamo f • 

R.-YILCEA-CĂLIMĂflEŞTi g��0i;a:: .�u���\1�roe�hci�1l�a��f1�!·1���t -'.'lnt 0rd� 4 lli:�:0:1:· .. ., ,,. .Vl,·,0H1Mu. As�menea unei lul>ecîţe muro.te, UILi• 
�iac �jnnge malul. 

Ereasa!vat! FEERIE FRIGORIFERA 

- � Se vede că s'a uiis�ul in :otlia 
(.k( 'n S ,h ,ra. Chiri.Je tlin_ L,n,11rn. -�'i;c��f!i'i1?d <�re

r:i.
11 noroc, uu1.il po po•

Gliiri«ela C.ilimctncşll. A pctJ1t'o c1i;1ia1! - c A.lzi ta. r.abez!l �! I.şi şooli o! atuncT 
l:hiriaen'arepingllc. ln OJlrov. în lurba'î năpir!ită p()rniud !!ere 1ml. 

Se i110pla$O, şi ilurn. i,triilm::andă cn o 
G« 'n S«hara ! b:itistă roşie d"Lli !a spălat, H lumi na 

Uliii, co cl!dur� ! mal cald ca 'n cn- paşif pa.r11litic1. „MOS TEAC�N CALAFAT 
pul unul pot't docadout, mal -.:a!d ca 'n Ghiriae n'arc pingde 
r!������··;n vb��

1
.
1
.�

1
0:��11!

11
i�rtrm��-Ă (prin fir telegrafic) ,J� r:aj

e
, d� �d��ti1e�0

:��
11

C�1ir!t�Î ple3u\t trotu��ul. P!esne�� o hîI brotaci- CiilimăneştJ. nO.ilru DII 'merită mţ1că atenţrnne dln 10.r du� z}i\'OIU, pe�1 1lor drn. Olt _le:a ples: Si11t orele 10 ',,. S.1,lonul hfltcluluT tro- partea d-vo1stră, Ce aşa rar ş1 lotrea•mt bo]OCtl; plean�� t.ăorlle rn1mol şi mură de i.guduirilo top:ielol. l,umea a- cAt vă ocupaţ1 <le nol ş1 daţi proformţii :ilu _vci1tolor, d�t fiind, tA (,wu�ţ{ cacu- bundă. altor oraşe? Avem şi noi Dom'le .Moş fo111�) corpurile ae d1la1il la c1tldură. Intrigat de strimp!onea saloouluT, un Tl!cif noştri atît ţivilf dt şi cazoni Je 
Chiriac din Eozana ofi�ef'e����

a

�! �u ll'a gît1dît statul su 'I �
u 

f:!efr �
1�!i"le �

0

•n���t\o �
e 
J�!�e\LJ 

Ir. miezul unul nor de praf, en 11oiso facă mal incâpător !? Corespondent special pinii in col de n_o 
'n nrnntele Sinui, ciugulindu 110 'n b.1r- - c �•a presupus1 bag seam!i, SU fie mal b.�g.1t în seamă oraş, ,·�dem ci tri-

:�
c
;i'E° 

oi.
1
_

1
'.
b
E
ii 

o\'tăpfo1.Lll aleargă spre rnpţ���
i

t de atiţi pa''IODtl eoranp, şopti 
:

o
!�J

l :! 
&:g�ţi

l tu!if:i::ii� ZLS \'Orbă rea, 

- c Cino o asta mli.? întreb eU pe gar- Care mai d� carn ! Bre! bre! Rtmni- Iea lăceţl, cum zic do-o 'n('(lrcare, -� 
1listul 1·u10 pl11teu. lutr'uu OC<l:iu de :iu- eul şi-a t rînH� cşantilloanclc do ambelo DC bu�ur!im ş1 noi,_ văzind iu N•relo n1-
tloorr. sexo, pudrate, srlivisito, etc; musculiţo torc J?UŞl la nemurire ca de,al J.o Dllm 

- 8'trăitl, Don riporter, nplH iistl o sburăto,ue după lu111ină . .. oloctridt. Bimli1rică, Dom Haplea, Dom Lunescu, 

�!�
u
r,:;���c�'�\

r
td�;1�j

0i����r�i� };ifia0r�: bri&:!� t;�\c:
i
,
a
\!:

W
'\�

1
�� ni fondn-

0
�

1�·;oi:,�î-t�t��\1;��fc
e
�µ ����

1
3���d!�: 

cc-o tll!lÎ fi 11stn1 siroiicu. tori( se vede că suforea tle mtnrllrimo tul d-voastră special, - dar special să 
Aşa dar oroa ol, erea Chiriar, Chiriar la tălpi! fio,- svunoţi-1 să (!ea cu vorba do mine ... 

d!is1'iiliciu Clovnul ri1eulul «ldiotemberf> Dar .. minune, ex.tex, foutasmAgorîo ! ,.,,,,.11,_,,,,,,,,,�. 
sosit. cu balonul în urbc:i natală. Uş,4 salonuluY so doschi�c, vuporl uk0v-

- ,, MiiI Natlllll', mă 11.dreaai eil corL- lici se respindesc in salli, şi ... o miigijoaie --------
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Vaccinari ş1 revaccina:i 

Cu varcio aoimAI pr,...,9pit �• 
fac de diredorul j119t1ta.lulu1 Vac
cinal e.1.:,tatulul,urearela at1i
vul sta, peslu nnM ■uta\ mii 
YRCcluărl cu !IUCtlil!. 

Aplici C.apstd!l ulu/oid4 care 
1Jllrl pualuh1 de ori ce ioferţiuue. 

tal��
es�

ll:�!�a!ll k��o

.;��l�os, 
elibercatlşlbu1e1inepentruşcoa· 
h. Tele{Ofl.M 

TIPOGRAFIA „HELIADE" 
BucureJ;<tI, Strada UlcmonteI. a 

Efectuiază ori-ce fel de lucrări tipografice. Preturi eftine.-Primqte în edi
turi\ cărV didactice �i de �tiintă.- Conditiunl avantagioase pentru J-nil autori. 
IL Pentru tezele de drept_ �i medicină se face mare reductie. /I 
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MOS TEACA 

STANISLAS CIHDSKY r THEODOR MARDVICI 
Dr. I. MENDONIDI 

Avocat -10, Strada Sfinţî, 10-Bultv. Pacht No. 2. D-rul G. D. FISCHER DEN'l'IST 111.III. G. V ALERIANU 
OCULIST 

Doctor iu drept, Avocat Str. OolJeiNo. 1C 
D:iconsultatiunl intreorele5---(l Strada Ştirbey Vod11 No. ;o. 

Bucurtsd Str. Bdvtdtrt, J. după amiazl. 

AL. IONESCU 
Frb-.er Col{ rn strada Fânf<intf, Castle Dobrictanu, a{dlurl dt : 
- FARMACIA LA •lllSERICA ALBA, a D-lui Dr. A. URBEANU 

l;11levardul Elisahtfa, (/n Jafu pa/alubJl Eforie() 

I Pentrn mff,��2�p;,;!;��in�R!H��rnl No. 07 I 

IWMllLUS BOLIN'l'[NEANU,, GRIGORE RADULESCU 

AVOCAT 
AVOCAT AL BA.NOEI POPORULUI 

Ploqtf. ConsultaJil de la 4-6 p. m. J, Sir. Polifiel, j, 

I Pelin şi vin I I Bere specialii blondii şi neagră I 

il BERARIA COOPERATIVA li PIA'{'A TEATRULUI ]N FOST!\ COl�E"l'ĂRTE FIALKOWSKY 

I Şuncă de Sinaia şi Praga I I Sandviciuri, unt, brlnzeturi I I 
Vreţi să mînca\( bine şi cu puţin! bani? Am onoare a vi! informa, că ln urma unei practice!ndelnn• 

P. T. 

Iirate; avtnd peste too.ooo vaccinăr1 l[li revaccinări ln capitala 

�i�TAURANîUl MITILA GMRGi�LU 
Moldovel, m'am stabilit aici, in calitate de Dirtctor al imUt11h1ltd 
vacciiini al slafulur, ii prepar 

Vaccinul animal ne�esar ţărei întregi este singurul care oferă aceste avantaje. sunt declin stare,a vaccina şi revaccina cu limfă anima:ă pre, 
parată zilnic, aplictnd capsule Celuloid, cari apără pustulele vac• 

d
n
����i�:;\�

e

j��:t��
i

,,�
a ��;{51:'b::!:C:::01!•:tf::';il�ţ:'s�'ţ Clientil regulatJ atI seara intrarea gra-I tuită la representatiile excelentei trupe I tice. Fie.care oopil are o dosa deo<1ebită de vaccin, ',li o lanţetă 

speciala, pentru a nu se transmite vrc-o infcctle. 
Apcltnd la lncrederea D•v, v� rog să bine-voiţi a. face us de de varelătt. serviciile cc vi! ofer1 asignrtndu-v� că veţi aprecia meritele 

unul specialist, autonsat ',li de lnalta Direcţiune a Servieiu!ul 
Sanitar superior. 

Adresa: Strada Câmpineanu, lângă Teatru Cu stima, PIERRE SOLOMON 
Dl,eet. Init, V-OgflU al Statullll, Ale„ IIM!iellr o.llUaru d• Xni<> 

FARMACIA "LA BISERICA ALBA» 
D1·. A. URBEANU 

- BUCURESCI -
07, Calea VictorieI

1 
07 

Ca.sdt �Klftlffll (Cip,,au Rofiq 

LA MAGAZINUL 11 

GRANGEA şi STANESGU 
CALEA VICTORIEI 

Se �ă�esr• colonialele şi delicalesele cele 
mal tine, Brlnzeturl excelente. 

Vin alb ·' , ,
e ma) 

renumite. l ..,.,.�1��1�.,:"' • 
'. 

COFET ARIA TANASESCU I
Vis-1\-VÎ!i de pals.tul Ill'iilor Eforie! 

7 / -
Posed� ln ori şi ce moment prăji-

turl şi cozonaci proaspeţI, atît bom• 
boanele cit şi liqeurile cele mal fine. 
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