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CONFLICTUL CU BULGARIA 
- Inetantanee luate de fotograful nostru special la faţa locului -

Armata lu'/ Tucănăglav!!., în ţinut!!. <le campanie, porneşte la r!!.zboiu ln contra RomlnieT. 
De oare-ce desenatorul a omis partea inferioar!!. a corpulu1 soldaţilor de frica 'l'urcilor-cititoril nostri nu 

pot ve<lea muniţia: cite do11t1. patlagele vinete de cap ('!) de om. 
· 

Pon uto. artH� cam <l6 se petrecd-dupl d. Conrtt. ŞmUe de lA .AdlWnt,-la granlţll, Intre RomîPl fi BulprJ, 
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EPIGRAMA 

U,urStriiloare 
CI!. e fecund!\ scriitoare, 
Să contestll.m ar fi in van : 
Din an in an, triumfătoare, 
Dă. la luminâ-un ... no,/ roman. 
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licherul pe umăr, se îmbracă _mi- Ş.mile vrea războiu �u orl-ce preţ 
Jităreşte, pune cartuşe în cartuşieră, ŞI de. ce nu-I ,onv1�e apl�narea 
lşl ia bidonul şi sacul cu pesmeţi conflICtulul pe cale d1plomat1că. 
şi porneşte în contra vrăjmaşulul. ••--•••••-- d lui Chiti-■> O, inocenţă! De cite orI nu pro- Pînă una-alta, adică pînă să in-vo�l r:setul oamenilor celor mal ceapă să omoare pe BulgarI şt să-i senoşl · facă harcea-parcea Adevărul a în------ -- - Să spunern n_ol, carl sperăm că ceput să asasineze Îumea de la noi. 

"ADEV ARUL n numai drept na1vl nu tre_cem! cam Sorţii all căzut pe d. judecător 
şi c_e a� fac� d. Con_st. Şmi�e �i r

b�- Ciuflea. Ce şi-a zis Şmile: hal să-l 
"I "l"ll!L Gil BB�i A ll 11 hc�ş1l reoactod ai Adevaru" m asasineze pe ăst� un bulgar. In a
AA� W _ .P .P caz d� .răzb?iu. . . i d cest scop_, batahon�l de reporterl 1_1a1 mtJl 1a pnviţl ''!?1 ser e · a fost tnmes să se mformeze unde Şmlle ...... roăzboii1 -C• ar face Şm!le !namt.e de răzb�!ll: se află d. Ciuflea, _ lucru foarte ş

':;���:1
;:�<0�:.'.�.?:;.11• (r�ă ia anunte Bulga _r!'.· Vom face lesne de aflat. D. Ciuflea e la Paris. 

d lui Clufle■,.-Cc:n- 0 phmbarc la Sofia ŞI n punem pe Rămîne de găsit un bulgar. Doar 11luzla. toţi la respect. .. ,_ . . s'o fi găsind el un bulgar în tot V�m [ace ? Adică ş, Ş�tle O să
ă Parisul. Smile ştie însă că...d. Ciu-Şmll• .,,. .. roizboiil facă• Ei fugl, _dragă Chiţibuş, c flea e să�ătos tun şi că nici unul 

Sala de depcşl a « Adevărului» tare e?l mucaht... . • bulgar nu i-a trăznit prin cap să-l 
a luat în ultimul timp un aspect Pa _r că-l �,ăd r� d. Şimi� S!md asasineze. Ce-I de făcut? 
cu totul deosebit. Această prăv�lie la teJghea_ şi �cnmd, m tunp ce Soluţia a fost găsită: o cores-
liniştită, ale cărei rafturi goale stnga a�matel� .,�a�ice se măcel_ăresc re- pondentă a Iul Chiţibuş şi-a luat l răzbunare în contra falimentului ; c�proc şi !ŞI tnme� una �lteia gl6nţe asupră-şl răspunderea zvonulul şi 
acest local de rendez-vous al co- ş, şrapnele omontoare · _ . aşa se explică de ce Adevărul a 
respondentelor lui Chiţibuş; acest <La u;1 mo�en_t dat .nol 1_1avăhm scris că << ştirea asasinării a fost 
palat al democraţieI a devenit de as�pra nndu�ilor mamICe ŞI cu cu- pusă în circulaţie de o damă cu 
odată, ca prin farme .:, un cuib de raiul moştem: de la strămoşl /"· moravurI uşoare şi amatoare de 
spadasini, de războinicl, de Don nem _pe goa�a pe Bulgari. Făra _să biciclete>). . 
Chişoţl. Acolo unde domnea li- ostenim,. de Şl aler?ase_i:ăm trel zile Vînzătoril de gazete all fost in-
niştea cea mal desăvîrşită şi pacea ?e-a .n.ndul pe cimpul: �ulgare, struiţl să strige: "-internaţională a pătruns astăzi �pi- nnped_icmr1u-n� de_pepem ŞI de ca�: - Adevdrul cu asasinarea lu d, 
ritul răzbunării; drapelul ro5u, s1m- t�aveţi, urm�nm 1!1al�te. Bulgaru Ciuflea la Paris ! 
bolul înfrăţirii dintre popoare, a smt �escuraJaţi; izbmda ,waSlrd - Iar tejgheaua sălii de depeşI 
fost înlocuit cu tricolorul romincsc este. sigură ... > • b 1 a văzut două-zecl de lel peste re-iar deviza < Noi vrem pămînt > a �1 h�mea admiră _ravura .�-11 ţeta zilnică. 
fost ştearsă şi în locul ei stă scris: Şmile ş1 A�eviirul se vmde ca pn-

- « NoI vrem războiu ! n nea caldă şt sala de depe�I scapă . Conciluzl■ 
• , 

Şmile vrea războiu, Şmile nu de portărel, de sechestru ŞI de �l!e Concluzi� este că ?rl-c1t __ s ar 
oate să mal rabde insulta bulo-a- calamităţi sociale,-pe c nd vom1- screme Şmile ca �ă aţ1ţe spmtele 

filor, Şmile cere răzbunaie, Şt;ile coşii războmicI staU la adăpost, fără pentru războiu tirajul Adevărulur 
nu vrea să piardă ocazia ca ::.ă scape să vadă măcar un bulgar, o puşcă nuse va urca. . 
de faliment. saU un glonte. CăcI mal la .urmă oamend deş-

Starea de pace a încetat pentru Şmil• victo„10■ I teplf o să considere răspunsul ��1-
Şmile; Şmile a pornit la războiu • . . . ganeI la 110/a a doua_ a Rommtel . 

t · B I ·1 Vă puteţl mchipm ce bucune ar - răspuns al cărui sul de notar nu 10 po nva u gan or. fi pe Şmile cînd armata noastră ar seamănă de cit cu al Iul Chiţibuş C■ •" t■o• Şmile 1■ "ăzbolG t eşi victorioasă. ca o notă rea mal mult pentru 
Toată lumea, citind Adevărul din «Nol am spus Bulgarilor să nu prostia 11otorie a vecinilor noştri, 

ultimele zile, şi-a zis de sigur : se joace cu nol. Ce credeaa Bui- cu atît mal mult cu cit - nota 
- Bre, tare-I voinicos d. Const. garii că ne speriem 1101 de el? Lee- bene - comitetul revoluţionar e 

Şmile, dacă vrea cu orl-ce preţ răz- ţia pe c�rc. am dq_t-o Bulgarilor le compus din toţi no/abilîl bulgarl. 
boil1 ! va folosi ş1 -.pe viitor ... > Etc. etc. c,,,-10,r, 

Şi tot aceiaşl lume naivă la !.1- « Nol am dat-on adică inclusiv 
trebarea că « Ce ar face Şmile la Şmile, care în tot timpul războ-
război(1? n ar răspunde : iuluI a stat în sala de depeş� i�-

- Ce să facă? Ce face tot Ro- numărînd băncuţele ce curgeau dm O OUL:M.Bl 
mînul dnd ţara e în pericol. A- toate părţile ... ca gloanţele pe cîm- Culmea craitcrlc!: clică: lasă coarnele plugului, îşl a- pul de lupU. Să scoţi dintr'o Petită (:jtcf.n) şlofd de tîrnă sacoul ln garderob, ia Man• Acuma se explică de ce d. Const. literat, 
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BRICEAGUL FATAL 

Ea asculta tremurătoare 
Maf roşie decît un fes, 
Cuvintele-i ispititoare, 
Enigme pline de 'nţelcs. 

De frica par'că să i-o fore, 
El o stringea la piept cu dor, 
Şi erau singurl în padure 
P'un tainic drum şerpuitor. 

D'odată dînsul se opreşte 
Naintea unu, mindru fag 
In coaja căruia ciopleşte 
Numele lor, cu un briceag. 

Iar ea rldea, ridca nebuna, 
Şi-l da iubitului îndemn : 
«�e vom iubi ln tot-d'a-utia)) 
S'adaoge gravate în lemn. 

MOŞ TEACA 

PROFILE BULGA.RHl 

D01\INU NASTASE 

Le bll.lăbăaeşte ? E cu hainele nor 
ce bine le păstrează săracul ! 

Cu toate astea d-nu Gheorghe nu 
se uit.ă la parale. 

�u'ş1 osteneasc!I. nim�o1 mintea s�'I Cheltueşt..e la orf-ce ocazie. Uite r în 
ghicească: ar .fi. zid.1�mc; d_e altmm- fle-care an pleacă cu soţia la Carlia• 
teri ml\ grJ.be3c sl'l vd prezint: biid şi cind al1 întoarce stă ctt.e o zi 

- Domnu P d.ntor, bulgar din Ma- la Vien!I. 
cedoni a  ! EI bine şi aîcl gura lumel găseşte 

Om aşezat, cu greutate în mahalaua să cirtească. 
��t :r:tîţi

t:iţ�
ea ·OU late drumu- n'�: �;r�oe�� :tcl�

r
��: �� 5:io::;' 

Rentier azi, se sco:illi tirziu şi nu dar de ce merge dup!i. 15 August? şi 
eso dimineaţ.a de cît ca să meargă cu tot ea ,ră.spunde : Pentru că. e mal 
servitoarea în piaţă ; aceasta o face efUn. 
şi pentru cea mal mică tîrguială-e De o corectitudine egzemp!ară, nu 
un obiceiu rămas la d-sa din vremr. Se se va bucura nicf.odata. de bunul al
plimba. po cheîfl, pînă la 12 şi jum. tuia. l'oato sa. i se lase orI•ce ln pll.s
cînd se întoarce la masa.. Şi pe urmă trare; !n mîinile Iul e 'ia sigur:inţli. 
mal ese . tocmal la 5 tlupll. ce a tras chiar şi faţa. de cel-ce i·a lăsat ceva. 
un somn bun ; de astă d!l.tă merge la Eleganta d sale jumătate - jumătate e 
cafenea să bea o cafea cciştigata. cu un mod de a vorbi-ştie ceva despre 
��

b
!�i i�a�

că se 1ntimplă că pierde as;�n soţ, e plin de atenţie pentru 
De la 7 vara şi de Ja (; iarna, se nevasta sa, d•na 'fana Butol.\Cll.11:1 d:sa 

închide în casă după ce a avut g:rija e cam �undă-ceea ce nu 01mp1ed1ca. 
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c�n:
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�!e�=� 
colţurile dacă i� i8�
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c�Ît :� fi:i :�%:���:fS:.•n� 
Numai duminicileşi sărb!l.torile aduce N�stă� _cam_ inalt, cind ai'! de făcut 

cite o schimbare acestei a.şa de simple v,r o v1z1.tA_ 1mpreun�, pentru că n� 
intrebuinţllrI a zilei. s ar potnv1 la pas ş1 d•na ar os�w 

prea repede, o lasă s1i. plece inamte 
cu o jumătate de ceas. De cite ori ese 

D-nu Nă.sta.ae a venit de mic copil singur f.aduce cite o portocală. 
în Rominia. A agonisit din vreme cît,e• La .�oarte o .să1 lase toatli. averea. 
va p!!.răluţe şi a_eum se bucură îu tihnă _R_ehg1os nevoi� m�e, _in fl��are Du
de roadele muncer sale din tinereţe. mm1că e_e duce ,a b1sencă ş1 _rn toate 

Patriot fără să facll. paradă de vorbă, sărbătorile, marI, cu�păr!i. ş!. cite o 
cind a trebuit sA se însoare şi s'a. ln - luminare. I ::  impăc,at m conştunţa luI 
surat de două ori pînă acum -s'a gin- că �re cu ce să l lngroape crnd o 
dit la fetele din patrie condamnate sA muri. 
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a?e:;1 băI:!�'. . Poht1că nu face şi mel şazete nu 
ta.tea citeşte Gmd o afla cme I a dat în 

Pri�a d-sale iumdlate, putmI au CU· ;,�.�1 ;�e
fult 

o să fa.cA cinste cu un 
noscut'o ; a doua s'a.r putea chema 1., .. 0,, 

Dar neprielnic a fost fag�! 
m

�r!�fi�:îa

u
�e

8
�
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!
.
rătat'o pentru fe-

Acestul dulce jurămînt, �::
a:

i
;

t 

8��/tt�a:��f�
n

��•:1\e��� 
La prima vorbă -vai! - briceagul să aibă copil a schimbat credinţa în 

1n scoarţa pomului s'a frint. sig
:::r�rin acea.st.li. prisml\ tot ce a COMPLOTUL BULGAR ESC

făcut de aicl inainte, a purtat m arca 
Şi-a fost o tristă proorocire 
Care întocmai s'a 'mplinit; 
El în cinci ani de căsnicie 
Ca două-zeci a 'mbătrînit 

avariţiel. - Aro.lnunte Senzaţionale -
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e casA, Ultl�•I• ttlri dHCOp.rlt• de ... -·-

. . , . . port•r•, 011 prl•lre la oomplotql lhll-
Cmd a v1ndut o rumeni nu a v01t gir••c, ■1nt din c••• m■i ••n•atl•• 

să'l crea.zi\ ca. d()()Wrul a recomandat n•I•· 
nevestei, s11. nu mal umble cu trăsură., Faptul ci acti■te 9tlri ■a contra• 

Iar dinsa, cind revăzu fagul, �l1e�tui�i�
u
şf�:1:u:�\r:.:ra�

p
�� :::,•:�-...

0 

:.::
t

'.
1
:,:���; 

d
cc:

•
:.�'i: 

Şopti într'un oftat uşor : a v!!.zut pu�n timp în urml\, că l:i gll• 91 lnf■mlll• lor, Profl!lnd_ de u-
-«De nu i s'arfi frînt briceagul, loc

; 
grajdulul se ridica. o bina mă- ��.;;:;:::

r

�::n::�!
r

��: :�1";:: 
«Dura şi azl al nostru-amor!,. 

re
�n ·sru�it· cea mal micti._miş�are ce .::::�.

0
;;:! .�::1��=•:!�=�:!�:0
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hainele vechI. ■qpra armelor mlz•rablle lntr■-u-
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lnt•t• de weolnli no9trl pentru ■ b11Ig1;r, acesta a dtcl?,a( c4 Bulgari� ljl aI un cap ca al Iul Dem. Gh. S. polii.· t11llluP■ •lh••l•11-•0 ca,llm11d cu multă as1d111tate preparal1vele tru ca sa. !ntrebuinţezl în loc de �ti. 
sale î,1 vederea mml rdsboit'i rn Rominia. pun un primar. 

f;tlergicul jude, d. Jea11 Tb., a desco· 'Pi111I ac�ma pri11ci'p�lul vecin_ � c�- O�·-curo, ur tt de 1\orit ca _()ri{ontul 
p,n1 sdptdmina aceasta 11n complot menit mandat dt1a la 111aga,111�l Fa111w1 dw Brd1/d s!!. vorbeasc!!. ceva -,1 despre 
sd asasineze pe d. Tache lrmew,. J3.uc11re{tl pute 70 de bnctgt c11 cite trei coşul de căpşuni al bl'l.canulul Iulian 

ln acest complot a servil de unealtd Ji limbi ş, CI� scobitorI. Oprescu din Buc.ureştI. 
lÎ un oltean z_ar:;_,u1agi1i. D�111 Jltrea mb rezerva umil conlrul E o daraveră în care d. Puiu A-

Credem "' roml11il dt peste Olt vor ulterior. lexandrescu ştie multe. 
,lez.apnWa fapta co11celJJea11ulu( lor cu 24 11�,.. 
de mdsele Ji (Jrd nicf 1111 pic de con 

� 
;i;;::·lgaril se prepară <le r,,zboifi. . �· 

00 :f�i::::� �;;�::,:;:?.::;)�::�;:;;:: 
Armata lor <L �i început să. facă f:il� �at�

a
;stt�:/�i��

i
r�Î'e;:

r
�i�t.

t
ă-

cxerciţil în Ycderca luptelor. .A.tr11gern ateoţittnea d-lul colonel O-
Putem afir11m Cil s\g;urnuţă că, PRESA ROMÂNA tt�e:n�er���r:enat��stg;

lll
o:Jr.r care peato 

Bulgarii se a'?tcaptrt sit fie a\acaţl Sabw, ereiem, nu-l este OOUI, ea st't tae 
pc la 

�
•:•:te. de_ '.'rlllttht 

�
lll'Cca�cii. P•rl•, no•tăli, polHnici,obl•ctwi. oomenf>. 

Ace,1:st,t cxphc,\ faptul că co111,m- r . ) Male vorb!'I.'? Salna, credem, di e 
danţil armatei lrnlg;art: \HIH o {kO-

1 
-�o 

1 
e?on?cntul dm CouStanta al 1 a- da� ofiţeru Iul ca sl!. taie cel mult JJ8· 

sebit.t î11grijirc în înt.trire,� ,ii-ier- no II u scne; penf, dar oameni... 
"anleL < ••• n ziar din Capitală a public!l.t din 0 

Se idee - ilam . ţt!rc;� sub re- f0;:�;!:t şl�
re

:i��i�- r::cc:i1\("f
a

1�1�� Epoca ClaymoorizmuluI. zervi1. - că toţl suldaţll bul�;u·i vor Dupl rnfor�aţiile culese m'am convhis Tot core:,pondentul din Constan�a 
fi imbrăcaţr cu 1rnntalonl nol. c� rnformatta a fost gre�it:ă şi datll, de al 'Patriowlul face unur..toarea declara• 

• sigur, de ne-un răi:i-,·ottou. ţie, asupra cllreia atragem atenţiunea ) 

D. Jean Th. a m·estat r>,_e _un O :���ie:�tfr����;!feg�� �
d
��

ă
��;! �i����

n

,}�r!:�
e

1ft�c!!:;:r
-be

y
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-
chelner bulgaf' de la gradina să profaneze ... giamia unul crfştin de cYoiU tine pe citi!orl in curent .::u 
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g: :� fh f�l�!zir.
ba de o cadină 

r,::
i
�:�aj; p��{eJ;�f:��:u\,��;it. ::�

Noi ani observat de ?nult ca • s,,� 
aust chelmlr părea suspect, de • • 

oMe-ce, de oind cu ccm{tictul, ser- Citim în Curieru! Olteniei : 

l: ·_ vea clienJUor halbele cu nişte gu• Ed�:�
1i
7>j��h\e�id�.

r
:car:

0
��w� d�;�� 

lef'e ... adevărate mangete. Belgia pentru rootinuarca studiilor de 
• drept, a venit în localitato pentru a pe• 

trece cele două luni t!e vac11uţl'i,. 
Zilei! acvestea !1işte răii-voi: Ni se spune că sosirea în ţ'.l.ră a TEATRU DE V ARĂ

tqrl ş.u raspînd1t svonul ca Iul Spanachide e in legătura.; cu inî-
mal mulţl bulgar1, deghizaţi ţ(aţiva luată de_ olteni t!e a cultiva _ R•fl•ctii de aezon _ 
în oameni de treabă, aU. pu� ::����ţr��ţ����

i
�:n�f0: ��cei�!: Lumea, care, dup:\ o ii de munci şi 

��a��!:z�n

p��rg�\�!tuf!::
t
;0� II urăm succes �1 vechia-I carieră. 1r:a

bid��el�
1i;�;; ��a;�s::i�n��:;r;0;;e!�i 

feacă, a,flat, după cum se ştie, . , . • • . de a se _serviconsum�torilor, pelîngă h�lba 

în vilegiatură. -��nz.o11111I 11nf,lel est� o gazetă dm şi porţia de crenmrşt comandată ş1 � 
Comisiunea !nteri�ară dă �h�11�i1�1Y�ii::u.
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��!�a1?;�� ��tin�r:l�strde 
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t
!�t;e;�n��ii ce& mat formala�des�mţlre. a- cest gazet, cum ar zice poetul M1had de grădini, dintre carl- trebue să o mlr• 

cestei şt irl răspmdită cu m- Păunescu: . . . turisim-mul!l sunt niş te grădini de an• 
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�:;;,ad� bonamentul pe un an la Moi tura. intereselor noastre căutind a ne oarc•ce clientela cere numai lucruri recl, 
Teacă este n'um&t de lel 10, distruge. răco ritoare. Tot în scopul de a satisface 

plus alte avantagit ce vom a- , fotă Gliit!I faimosul G�ită Demetres,•u . publi_cul, teatr�l de vad.  � i:naI decoltat 
Corda abonat!lor cînd vom a- Ucic�J-o�t\dea; :r:l�f:-�:�:ui
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pfe7:ru� nexa Bulgaria la Dobrogea. wluî 'BrJild asupra modulul Ue a·sI consumaţiunilor sînt de două fclurl: cu " sphla cine•vacapul. şi fără teatru. Un şvart cu : 50 bani; un 
lnlr'1m inlerview pe care 1111 amic al Sh-ţI speli capul cu un primar, iată şvart fără: 30 banl; o berc cu guler şi, 

noslrn l-a avut cu un înalt perwnagiu ceva noll de tot. 'l'rebue de sigur s h cu tealru 60 banl halba, 30 bani 1apul 
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MOŞ TEACA 

CONSECINŢELE RAZBOIULUI 

·'

Mamii, uu-tY paro hiae ci!. o să lio r!'l:tboitl cu Bulgaria? 
Fugi do-acolo J Ce vrei sli. rilmîuem fdră murături şi tllrl\ bulion de iarnă? ... 
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EPIGRAMA 
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MOŞ TEACA 

AMORUL MEU 

UmJ Domnişoari. 

E1ti frumoasă ca o zlni 
Şi iml e4fi dragi tu o ,til 
Te ador ca p1 o regină 
Nnrn1T a. ruoa de-al li 
Dar uu poti &îi M 1t mea. 

„MOS .mc�• CALIFAT 
lu urma reproşulut făcut de Mephis

tofelis, Jir&ct1el Iul Moş 1�d cum di. 
nu se ocupi mal de loc de C1lafat,-re-
pro, pub\icat de curlnd în Moş Teaca,
m'am .traus1lortat tn sus zisa uroi. Doru
nul Mepldsiofeles llll şarmant biiat, a ,i 
venit la mine, tndatl ce mi-a aliat so, 
sirea, dindu ml euvenitele informaţi{ a
supra persoanelor demne de-a fi trer.ute 
li. nemurire prin coloanele valorosulnI 
no3truziar, 

Do oare-<:e tmt place loealititea, po 
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MOŞ TEACA 

„IDS TEACA" li DDAORDI -Prin firtel(lgrafic- ?'"'""' 

ltr.a1111I 11d•t•rlo•. - Ar••••••• 1111 H■-•Junfdoff.- Opun••• Inter•• a■■ti. - Clu- aool■ll■t.UIU•ul mornant. 

____ ... ,.. _ __ _ 

11MOS TEACA" IN BUZAU 

Motto : Nu tot c, sboard 11, ••. imj,u!!<d Am.r!I. a fost obse�vat plin_1bi��u·sc pe D-lut Crai-eseu Coledmky (fiind-d strad¼ 110._ r, Mor�z:111, u� 10<1jvmd oe• eseu craI mare) i a  trlsnit nitam•nisam c.unosc�t.-loţl se mtrebau cu nedume- marc idee în cap. m� , •c11�e e necuao11:;,utul h Mulţi b.\· S'a gindit ... nu departe, la un «ghin�1a�-ş1 cu d�ept cuvmt-d e un bulgar şcft» cu to�te d e ,i:antighişefur» intnm1s sl asasmeze �c Stor, corespon- \ocat şi gîndul i s'a pironit la ... o libr:\dcntul Adet1Jruluf ş1 care locurşte pe rie 11NaţionaU» ia oraşul nostru. acea strad¼. . . . Aşa d, dup¼ ce-şi udi puţin gitul cu Un . ag�n.t secret l·a mv1tat la secţie vre·o 2 vedre de tescovini, în unire cu und� mdmdul fu a rutat.. Mircea-cel•bilan şi cu altl basamagil, a şi • S a  con.stat,at ci acest tin¼r
! 
- om hi• pus bazele unei socieU1I (sugative?) pe um - e 1ot.r adev�r bulgar ş1 d se nu acţiuni şi a ş1 fiaut o comand! (cu ram· meJte H.obeiunfotl. . . burs) la antic¼ria Pim.th,-comandînd ur· ln ultimul moment m se comumdl d miltoarele : tl a fost pus in libertate, de uare•cc 500 bud1I cDom Cipitan care şi-a nu e �!ffl5ntu! Sarafof[.. pierdut ni\dragiT.» . Po!•Jd. 'J.a mtentat aqmne pentru da 500 bucill\ «Ginerile care a fugit cu 

-Nu mal rlde bre iuMUi Lasii. şaga-n şură Ai încoa. să-t[ dai! o gura? -Ce,af prosliti? 
- H ! rniL noclijeştl iutr'unn Bre Muio fati! Ce! VreI soro ca pa 1.h.Ui 8i'ml fac Unll? 
- De-T ;;şi la mine-11 casă Aide�r mU firtate Al di toţi ts rlu,r la ooasi 1 - Nu se poate! 
-Aplit io s!i. ,·iu la tine Spuntl drept, se cade? Ja-md tu, c 'atunci il bine Mire bade! 

mdus o în eroare. • so�: lbu:��fa 1Nonu'întticul Dorul In momentul cind telegrafiez, nn domn cintecele noi>. 
Xavier - Eu„opa � Pe unde r41l�ştl cu stimabile? Ţ1-am perdut urma. AI ulral pe 11101 l'eaca ? - 0.-

TIPOGRAFIA „HELIADE" 
Bucureşti, Strada. OlemenţeI, 8 

Efectuiază ori-ce fel de lucrări tipografice. Preturi eftine.-Prime�te în cdi-. 
tură cărtJ didactice �i de �tiinţă.- Conditiunl avantagioase pentru <l-nil autori. 

Pentru tezele de drept ii medicină se face mare reducţie. 
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MOS TEAcA 
-· -

STANISLAS CIHOSKY I Bc'lrbaţi daţl atenţiune Dr. I .. MENDONIDI 
ÂTOC&t Chiar la('e!e mal dureroase şi învechite m1th,dil - IO, Strada Sfinţî, 10-

Bultv. Padt No. :i. I de IJretru, tratamentul lodelungat �i inj,tţiile 
V-rul G. D. l<'lSCHER j ,·or fi de prisos. Int,-eb1ânfl11d re,11m1ittle lkaps1de MIH. G. V .A.LERIANL cAntlgonorrhol carT se p<Jt �duce direct de la OCULIST La�oratoriMI chlmio 5llwe.-ateln, Viena }X Doctor tn drept, Avocat Dn cons!f�,i��ri!0f6 1trele 5-6 Î n:'::i;:-!:�h:: ��etr�/��ial ror.oma�Jahil dupl amiazl. pentru boale iu,erhite de generaţiuoe. Buc11rtsd Str. Btlvtdrre, J· 

AL. IONESCU I Poatm m,���oo?.P!.:��f.,,�RfH��lEl No 97 Fr1zer Colt cu :Strada Fm,tântf, Cutie 1Jobr1cet1nu, aldt11rr de - FARMACIA LA <BISERICA ALBA, a D-lul Dr A. URBEANU B11lroardul El/$afNla, (ln fa{a pa!atu/111 E(ontfJ 

ROMULUS BOLHi'flNEANUI GRIGORE RADULESCU 

A.VOCA.T AVOCAT Ar� J3ANCi��r POPORULUI 

PlotJtf.,, ConsultaJU dd la 4-6 p. ,n. 5, Sir. Politief, J, 

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

i] BERAR1A COOPERA TIV A !IPIA'(A TEATRULUI IN FOSTA COFETĂRlE F!ALKOWSKY 

Şuncă de Sinaia şi Praga I I Sandviciurl, unt, brînzeturi I I 
VreV sit mînca\( bine şi cu puţinI bani? 

..... .. �: T •
. ··•·· ················· ··············· 

IAm onoare a vl! informa, c1 ln urma unei practkc lnd�lun· 

RE�TAURANTUl MITl�A GEijRGE��U 
gatc; a,tod peste 100.000 vaccinar1 şi rcvaccmllrl � c�p1lala Moldo vei, m'am stabilit aici, fn calitate de Dirulor al ,M,tultdul vatcinal al$lalulur, li prepar 

Vaccinul animal necesar ţărei întregi 

este singurul care oferit aceste avantaje. 
sunt declin starc,a vaccina fi revaccina cu limfaanima:1 pre parata zilnic, aplietnd capsul, C,lu/oidt cari aplra pustul�lc vac• 
dnv�::!::\i'dfr�;ti:1•1�1 �fc{5'"f:'t,;"::�1:o:::::!1'::;1::':Ct;: Clientil regulat! ai\ seara intrarea gra-

1 
tice. Fie.care copil are o dosa deMebitl de vaccin, � o la11ţetl 

Iuită la representatiile excelentei trupe s51c�l
l��n:t�c�ed:r:: g�:i:11�;�,.0 

::��ţi a. face � de 
de varetăţl. .,=,'1• " ,. of«, .,;�m10,,.,, "· "I'. ,pm« minto, Iunul specialist, au1onsat fi de I.Dalta Directiune a Servicsulu1 
Adresa: Strada Clmpineanu, lângă Teatru 

SaPilar superior. Cu stiml, PIERRE SOLOMON Dlr.el- 1.Nt. v-...r. •I 81&1""'1. ileef. 11Mlell •1lt91u 4e B .... 
FARMACIA «LA BISERICA ALBA» 

Dr. A. URBEANU 
- BUCURESCI -07, Calea Victoriol, 97 

C....,,..,_( __ 

LA MAGAZINUL I COFETARIA TANASESCU 
GRANCEA şi STANESCU Vis-ă-vis de palatul Băi!ot.-Eforiel 

CALEA VICTORIEI --
m!r8 tf:�n�f���!��ţleeţc�j��i�osole cele I Pos?dl\ !n orl şi ce momenţ prl\ji• 

Vin alb şi negru din viile cele mat I turl Ql cozonacl proaspeţi, at1t �m• renumite. boanele ctt şi liqeurile cele mal fine. 
'l'l,opalla llliLIIJIS, 8tn11a -ţoi No. B. 

� 
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	mos_teaca_1900_08_20_p01
	mos_teaca_1900_08_20_p02
	mos_teaca_1900_08_20_p03
	mos_teaca_1900_08_20_p04
	mos_teaca_1900_08_20_p05
	mos_teaca_1900_08_20_p06
	mos_teaca_1900_08_20_p07
	mos_teaca_1900_08_20_p08



