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MOS TEACA 
,\JIONAMENT, 

1.0 LEI PE UN AN 

JURNAL ŢIVIL ŞI CAZON 

Fondat de ANTON BACALBAŞA 

Ii
i 

DIRECTDI-PRDPRIETIR: GEORGE RANETII l!I ADVINISTRAŢIA 

STRADA SĂRINDAR, 10 

C„IZA FIIANCl'iRA. - In vreme de criză., Banca 11. ridicat scontul; Miţa, mal practică, ridică. rochia cu 9% 
maî sus, cînd se plimbi\ pe pod. 

Banca cu scontu, Miţa cu pontu. 
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CE VOIM 

MOŞ TEACA 

gini al acestei vieţl nesuferite, &Woş OANO.ANUL INAINTEA .JUSTIŢIEI 
Teacă să fie ca o oază salutară 

Brillat Savarin, celebrul bucă- Într'un pustil1 imens. O SOŢJE INGRATĂ 

tar gentilom şi literat, a spus odată Aşa ne vom sili să fim noI; de la Madam Vela Xcnamoreseu a introdu s 
că o masă fără de brinză n'are voi cititorl un lucru numai cerem: �er_e�e dedivo�t.contra sotulu:'sliU. :llecu, 
nicl un rost. Daţi-ne tot sprijinul pentru ca ����1���: �:�r�i�m
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Viaţa e-şi -ea o mas/1: unii se în- acest ziar, întemeiat de unul din �juns să atragă dupâ �Ie. condal!lnarea 

doapă din.belşug, alţii mănîncă mal �el mal de spirit oameni p: ca_rT m�taa;�
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pe sponciil; dar mistuirea la toţt 1-a. avut vre-od_ată ţara, să ŞI 1a bunalulul un r_echizitor sever .�ont�a so-

� de o potrivă de grea, cînd le avmtul ce-l �onm. • ���� i�t�·�r;:� ��e!ii�� c��ic�
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lipseşte brînza care uşurează di- . &Woş Teaca :'� dă bnnza săra�ă ri setele judecătorilor. 
gestia şi o face plăcută. f1 gust?asă a spmtulul Iul, vor daţt-l . Madam Veta '. Lipsea mal tot-d'a-una 

Brînza aceasta bine-făcătoare se m schimb caşcavalul. .. c���r�;i:r. 
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ch iamă în limbagiul vulgar: vale M-me Veta: Ba da! 
bună, veselie, rîsul minunat şi să· _,_ .. c:.--.-A O.Alecu: Ba nu! Numa o jumătate din 
nătos. Ea ne ajută să 'nghiţim Cam aerul lui tata mare, r
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fără noduri necazuri le, grijile, mi- Aud spunfodu-mi-se-ades... eii stam acasîl, singură singurică! 

zeriile şi toate cele-I- alte comes-
f:, :::u?Zata;�:':n ";�!!e;zirel, 

me�? 
Alecu: Apoî nu eştl tu jumătatea 

tibile cu cari ne ospătează zilnic ;r„11.,. Preşedinf,ls (rîz1nd cu holwt §i sunînd 
soarta, această haină bucătăreasă clopoJelul): Lasîl glumele, ş_i răspun de mal 
a lui Dumnezeo. BUCHETU LO OOJ IAIOR Dl. NICORUNU bine unde-ţi petreceal nopţile ? 

_
Menirea Iul di\foş Te_acă e să fie O�ţeril reghimentu1u1 2 cetate din ş_e:�r:! 

Vsta: La clrciumă, domnule pre• 

bnnz:a cea de toate zilele a mult Capitală aii dat un banC'het la Otel D. Alacu: Da' unde vreal cucoană să 
a�ărîţilor muritori din regatul ro• �rt�
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mm. coreanu. moareI ăsteia stricate că noaptea numa! 

Dacă vom face vre-o brînză President a fost proclamat, în urma cîrciumele slnt deschise, bisericile aii re-
cititoriI vor judeca. ' unul ordin expre de la comen?�ire, pao s  duminical ! 

_ . don lt.-colonel Par fem, ca�e a ridicat M-m• Vata: IşI cheltuia totl banif cu 
Nu luăm mel un angaJament u.n toast pe!ltr? îosănătoş,_�ea augus- basamagif şi cu haimanalele, domnule 

solemn nu facem nicl un fel de tişorulul Prmmpe Carol, vntorul Moş preşedinte ! 

făg�dul�lă grozavă, fiind-că ştim T
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că m ziua de astăzi programele s_A repetăm aprecierea lui Madam Ca- costă peste o mie de !el pe an! 
anunţate cu prea mare• tăr�boil'l h
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!�{� p:;t,� :::;_; Nici un ac nu ml-a cum-

se calcă mal uşor ... de cit gămele. parf0 I . o. Alacu: Peste O mie de lel !. 
Nu avem _prcsumţi�asa pretenţie co::�
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1!� _M-me Vata: Nu mi-a luaţ nici .o pam
c� să ad�c�� om��irea pe calea hrean, mulţI din comeseni aveau l a - �l

l���feă r
ă lasă să umblu Jerpelită ca o 

v1rtuţel, b1cm1nd T1ţml cu knu�ul crt�I J�se�1h�;a servit oaspeţilor cite t,,edint11l11: Auz(, inculpat? Pentru 
sarc

.
asmu\uJ nostr�, nu avem m-

0 P?�ţie de „specific" cu creml de ce cautr � 'nş_ell_justiti3:? , 
tenţia să deslănţutm asupra So- ,,chilm!i", preparat!l chiar de don D. !fecu. Dom preied,�le, parol d  oner 
domei p�_căto�se pucioasa şi focul m1od�i:o:td:p11 banchet, 0 buni 
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unor satJre distrugătoare. parte din convivi au sosit la servicii1 . D
. Al,cu: Păl aş spune ... da m1-e ru-

Ştim că n'am găsi în această mahmuri şi rAU dispuşt. Totuşl, el a\'i ş_me dă d�mneael ... 

S?d?mă .nicl un �oth drept ere- ����h��� J:ca��
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dmc10s ş1 fără prihană care să cetate au mîncat, între altele, ghion- D. Alecu: Dacă-faşa, mte spun : cum-
scape de dezastru; ştim că e totatît ��
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de gret'l să pul mina pe un Loth Banch.etul dat în onoarea· Iul don la Djaburow ... (§tergîndu-şr o lacrimii cu 
ca cel din biblie ca şi pe un lot maior dr. Nicoreanu a avut un efect mîneca jachetd). Pentru ea făceam chel-
de la o loterie �are-care. !t
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Singura noastră ambiţie e să bolnavi s'ai1 vindecat. ' partă de mine!... 
amuza�; tot ce voim C ca �n mij-
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locul atttor lucruri grave ŞI sfinte specific.,. pardon, special. Alecu Xenamorescu, a,nîni'l prlXtsul). 
cari formează plixisul fll.ră de mar- � ,,.. �� 

Murlonil 
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MOŞ TEACĂ 

SPALATOREA.SA INFIDELA 

- Poemă famartinianii -

Eram tinăr ... Asta poate sl\ se 'ntimple or{ şi eul, 
Dar să se innamoreze de spălătoreasa lui 
E un ce care, de sigur, multora nu s'a 'ntlmplat. 
Subsemna t u -i Stan Păţitul: trist, dar - vaI - adevărnt. 
Eram tinăr şi-al meil suflet ahtiat dup'o mireasă, 
Oind îml apăru in cale. Era doar spălătoreasă, 
Mult mal graţioasă Insţ'I., (dacă mint să mă usuc!) 
De cit una ce se plimbă in muscal cu cauciuc. 
Am iubit-o Clllll iubeşte orbul raza de lumină, 
Cum iubeşte gazetarul scumpa inimei chenzină I 
Ochi-I verzi luceall Jntocmal cum luceşte o manşetă 
Oind e bine lustruit!!; cu borax şi spermanţetll., 
Părul ei era mal negru de cit rufele 'ml murdare, 
Şi era aşa de alb1i faţa el fermecătoare 
RMplndînd parfumul dulce al stipunuluI de Stclla I... 
Ş i -am pierdut-o pe vecie, am pierdut-o, infidela l 
Pentru ce s'a stins in pleptu-I a amoruluI lumină? 
Nu 'ntrebaţl, c1ici daravera prea e lată şi meschină! 
Rămăsesem de la rufe cu vre-o patru lel dator 
Şl-a plecat, s'a dus departe, precum plcre-un meteor! 
Din acel moment slnt jalnic ca un mort pe catafalc, 
Şi urăsc spălătorese, urăsc tot, chiar şi pe Falk, 
Nu mal dorm,nu maiam foame şi pe pod nu mal mă plimb, 
Şi vă jur nicf chiar un guler do atuncl nu mallmlschimbl 
O, indură-te, femele, vino iar la al met1 pfopt, 
Am. un cufăr plin de rufe, - to ador şi te aştept l 
De ce calcl cu nepăsare jurlimintul de amor, 
Cum călcaI odinioara lingeria mea cu dor ? 
V reltuca'n nopţi de ch.inurlsă'mlscrobese singur cfunaşa?! ... 
Hal, arată-ţi din noo faţa, - tentatoarea, drăg'1ilaşa, -
Vino, inger f1ir1\ seamăn, vis gingaş şi ·nclntător, 
Şi Ia-ml inima din mine, - I a -ml chiar suma ce 's dator I 

Rom,a. 

DOSARUL FÎNULUI ') 

Şnapanul de la domenii a comis o 
hoţie nerul}inatA cu finul. Ţara a fost 
furată în mod revolt,ător cu mal multti 
zeci de milioane. In urma dovezilor 
sdrobitoare oe le vom produce ime
diat, chiar tn acest articol, se va vedea 
limpede oii. singura soluţie care poate 
linişti ţara agitată la culme este alun

��:
e
cţi��?

hme de la oîrmA a cinicei 

Da, vom discuta chestia finului cu 
tot sîngale rece reclamat de o ches• 
tiune aşa de gravă, vom produce 
documente sdrobitoare cari vor înfiera 
mal dureros pe mizerabilii de la p u 
tere d e  cit ori-ce violenţi d e  limbaj 
am întrebuinţa spre a•I veşteji şi oare, 
,le altminteri, nu intră în moravurile 
unul ziar ca Voinţa Naţionala, de
prinsă tot-d'auna să discute cuviin
cios chiar ou nişte canalii ca cele de 
la 

e:n
v
a1i�? Nu. Bandiţi ar fi trebuit 

să spunem, şi î11că am fi fost departe 
de realitate. 

Ciocoii cari at'i pus genuchiul pe 
grumazii acestul popor, în altă ţară 
civilizată, ar fi fost de mult asvirliţi 
pe mina cAlăulul. 

Vărsil.torI de slnge, hoţi de cal, ml
sluitorl de cărţi, proranatorl de mor
minte, spărgători de case, fabricanţi 
de bani falşI, el fură ouăle d;, sub 
cloşcă, escrochează şi asasinează cu 
un cioi11m demn de o cauză mal bună. 

Apoi nu avem dreptul sA le strigăm 
împreună cu opinia publică: 

Arhanghelii şi mînăstirea voastră 
de hoţI t Mînoa-v'ar puricir din brioză 
şi vedea-v'aş iarna 'n haine de dril 
şi cu coatele goalo! Huideo, pastra
magiilor I 

Şi-acum întrebăm : 
Nu este oare olar ca lumina zilei 

ol!. la domenii s'a făptuit o potlogărie 
Oiră seamăn? 

Orl-ce om imparţial şi cinstit va 
răspunde făr!I. ezitare: da, şnapanului 
i se cuvine cel puţin munca silnici. 
pe viaţi.. 

Desgustătoarele reptile stipendiate 
de Omul Roşiu de la poliţie vor 
răspunda însă, sîntem sigurl, cu in
jurii scîrboase la argumentele pro• 
duse de noi mai sus, cu toată senină
tatea oamenilor conştienţi că demon
strează în mod irefutabil un adev!i.r 
luminos 

Noi discutăm obiectiv şi academic, 
el ne insultă surugieşte: ţara va ju
deca de partea cut este dreptatea! 

MiirgiiritHCU 
Vc•hiij membru al o,nclor Marl 

I) Pentru ca cititorii li 'şi facă otnsUidee 
eu citi dreptate e1te acuzat d. Finam chestia 
finulnl,reprodueemlnlntregimeaeast artieoldin 
Yoinţa Nafionafii, tot r.tit de ele gant Io forma-I 
ari!tocratiei!. pe eît d, adrobitor ln logiea lui 
arutot,licl. 11. R. 
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�------------M_o_ş.._TE_A�o_A _____________ _ 

INIMA DE MAMA 

-Aneodotl populari -

t� F1:r:!�m:i
teâo:i�;\e�e!:ie�l!1!l 

eţă�l���ă, 
II trimete la Erdreich ca sli. facli. cite-o bale. 
- Iţic ! spune Sura, !ţie, tu mununcI, zic zoo:, butale 
Dac11. nu puzcştl pi Herşcu s!i. nu cazl tn api jos I.... 
- Iu vrei st!. puzcsc Ghidale, c1H mal mic şi mal fermos t. .. 
Şi aşa, ne-o cinel minute, tranca-flcanca, tura-vurn, 
Oind d'odată, furioasă, se resti la lţic Sura: 
- Hop'Uch dăr rich, ce prustio I Taci cupil din gurl\. mol! 
N'al vizut că astă-zl Herşcu o 'mbricat cu haini nol? .... 

Coco 

DE ICI ŞI DE COLO 

- Bunii. ziua, doamnă. Şederea la băl 
de mare pe care v'am prescris-o produ
s'a oare efectul dorit? 

- O da, doctore, am logodit pe amtn
doul fetele mele! 

. 
. . 

PtkalJ: 1ml place tot-d'auna sll. mlininc 
cu cine-va care se pdcepe să comande 
un prtnz. 

TflldaUI: Da, dar eii prefer sl prlnzesc 
cu o persoanâ care ştie să comande talu• 
Iul socoteala! 

. 
. . 

MORALIZAREA SCOALELOR DE FETE moraliz[tor urmărit de d. ministru . - Domnule, mi se pace cil calci pc pi-
�- al inslrucţiunel 3ă fie atins pe deplin, cioarele mele . 

. O cir�ulară a d-!ul Tache Ionescu d-sa ar mal trebui să publice o nouă n·ald�t�i �t��
l
�

g{
�ocmaT dumneata 

a mterz1s fetelor dm şcoală purtarea circulară e în care să prevadă urmă- _ Şi pentru ce, mă rog? corsetului. toarele puncte: - fie cel putin cincl-zed de anl d-ta 
După cît se pare. corsetulern unul 1) Fetele din pensioane sînt strict cald �ntr'una pe ele şi tot nu mal facl 

din cele mal teribile obsta_cole cru_-1 oprite de-a purta dinţl falşl şi stnurl gl\lăgie / • 
• se opunea,) progresulul mstruc\t· de bumbac. , • • unel. 2) Frecuentarea Odeonului şi-a nu -;0�:��i��/�!�i���;:;i[!��

et, dar 
Elevele striase prea tare în cor- moaşelor cu diplomă este cu desă• _ De ce? 

set, nu numai că nu se puteau uşor vîrşire prohibită elevelor din şcoa- - Le-am citit şi m'au L!i.sal rece. 
apleca tn jos, dar nicl nu se apleca li Iele secundare. - Val! şi pe mine m'aii trecut toate 
cum ar fi trebuit la studiil. 3) Randevuurile in Cişmigi11 sinl n!i.duşelile pină cindle-amcopiat pe curat! 

Pe viitor, fetele nu vor mal avea pedepsite cu nota 3 la conduită. _ . • * • balene, ba lene chiar nu vor mal avea. Graţie acestor excelente rlispozi- Exlrase din foiletonul un�I gazete_: 
Un si�gur lucru mal trebue să tiunl, stntem __ sigurl � viit?a�ele blilrlnete;��pă un an copilul muri de 

facă l)- fache Ionescu pentru �a mame ale copiilor noştri vor fi mşte ---- � Bine, zise contele. Şi, deschi
morahza1·ea şcoalelor de tete să fie soate virtuoase şi nişte domnişoare ztnd rereaslra, el se aruncl ln spaţii1, dar 
complectă: Desfiinţarea lucrulu1 de model. Didt1atafrn nu ·�t flicu nici-un răii, pentru el!. din fe-
mână se impune! Secolul care vine __ ....,.__ ricire el locuia la etajul folii. 
va tinde spr� �manciparea femeilor, REDACŢIA NU E RESPONSABlLA �a;;;- Mîna sa era rece ca.aceea a unui 
spre mascu�m1za1:a�e�ululfr_umos. . - _ _ -Contesa era aproape slrlspundli 
A mal men\me ob1cemnle ruşmoase Tribuna

! orgnnul fraţilor g_he ghin- cind O uşă secretă se deschise ii-l lnchise 
ale trecutului, însemnează a pune colo, publică următoarele,-c1tăm tex- gura. 
bete în roate chestiei feministe. Pină tual : 

Dln pubUc *) -Ha! ha! slrigli el în limba por-
cînd decl cu Junul de mînă în ex• i .------------, lughezâ. . 
ternatele de fete 1 o-,oara Elena Murl:,an gr�e�:nt�f;

s
c� ;���;f;_ chipul ne-

D. Tache lone3CU a mal dai, tn -- Individul era Imbricat cu o ja-
fine, o circulară tot aşade laudabilă dl Alesandru Ungur chetă de catifea şi cu o pereche de pan-
ca cea de care vorbirăm: teolog absolut Lalonl de aceeaşl culoare. 

A oprit riguros plimbarea pensi- fi d • n 1 • 1 I, • * * on�!���-a�!f�t:c�=s�:��a!!c!o���j Bt1tin 6 octo„erw, ,ar,,. Creaca c!i.
l
��::

e
:1

in
��

�
!i

to
'.mp!i.ratul Germaniei, 

din locurile cele mal răil famate ale --- . . Oprindu-se lntr'un sal, el inlră lnlr'o 
capitalel. . . d•�i:,ten:�u c!

le
re!;��:::if:. rubnca •cea���._re· clrf�dis!r!�i�e::a t��� :�i[or;'�s.fu

e

�: cir--�rezen�a perm�nentă a l�1 Jemcă Notiţa de la urmă c adorabilă. ciumăreasă s!i. afle ca1itatea muşteriuluI el. 
Getaudcl ş1-a ziarulul L Indipen• Tribuna arc uerul să spun1'i. citito- Cind O chemă Jo. plată, ea ceru dol poli 
da11ce pe calea Victoriei !ace aproape rilor el: pc cele douli. ouă. 
imposibilă circulaţia familiilor ono- - Oameni bunl, tinerii �tia r�n I_mpăratul, mirat de prelul ăsta s!i.rat, 
rabile. fac că se căsătoresc, co-o cş1 do-aicl U zice: . . 

Noroc că Teatrul Nali?nal _ e aşe- tre���u
l
l
o�,ro.�1�Iil�;n;!�Pfş�

d
f�� aceste parle�ci1�'? 

ouăle smt 
fo

art
e 

r
are pr

m zat cu faţa spre Calea V1ctor1el, Că nostime rezerve probabil pentru două _ Nu, măria ta, răspunse femcca: Im· 
de-ar fi „dosul Teatrul ul" întors motive: san fiind-că consider-l cl\sii- păratil slnt rarl p'aicl ! 
spre Continental, ar fi fost de sigur toria ca o calamitato, snl1 pentru că Cu toate că sgl_rcil de mama foculul, 
un spectacol grozav pentru ochit mireasa e domnişoară rom.ln11. iar pe Iosef al II-iea. pl�h cel dot napoleoni. 
unor demoazele. �inere 11 chiamă Ungur, nume pe veci Rlispunsulcîrcmmăl'esel��c:,�

11

n::,';;:�lt. 

ln sflrşit, pentru ca nobilul scop eteStnt. � �, 
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MOŞ TEACh 
_ _...,.,_-r .. .,i.._:a J.V'T'-l!SJc::i vremea nu este de cit o flctiunc, o formă Tă.nasc abia dacă avea timp s'o acopere 
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a cu Vil asigurllm cll nimenr din amicir voştri nu ornoradecl 1impulin modul urm1i.tor: stră- Dar nicl o fericire nu e complecttlşi nu va i.vea _curajul_ sll vll ce�rll p�rniisiunea �e-a bătea strada Lipscnnlln sus şi in jos, nu- line vecfnic pe acest p!i.mlnl pe care to-!;�c�.'gare, ::::.:ua democrauccr ;:���d�����:� ?i:�e�e�n::�al�;�� :�:s��rar::c;�d�::l����t�::i ��al!: 
O J DILA TRAG l CA Ş1i�o���a�r�a�0

n1���:J ������e�e

u:îtd�g:� ��;Aab�':t�u�a l1e!:!�!,ş��:�s� - �·NM<i fifrd -w..-t, tfa.- e .. ,,..,11 f""" Pff- mlinl şi numal de cite cind degete fie- timlntul părinţ ilor respectivi şi cu apro-ehol<>r,k, •allMo r' ..,rea•llo - care, după ce inchidea amindoI pumnii barea ofiterulul sUl.rel civile. se găsea in deficit cu cincî minute Să ln• Aci se isprăveşte nu\·ela mea . .El era frumos b!lial, dar nu venea din ceapil. să lnchid!i. şi degetele de la picioare NUrnberg, - vorba lui Ma'mzel Nilou- nu putea, căcl se opunea anatomia la a- Bli.nuesc insă di mullora nu le va plăche - ci din Urleasca. 11 zicea Tănase ceasta, şi apof nu 'f•arfifost comod s11. um- cea povestirea mea, Intre altele J)"ntru (tot Tănase li mal zice şi acum), de ,şi ble cu degetele de la un picior strinse. r:â sfirşeşte prea trist. Pentru aceştia, şi pentru interesul poveslir�r este indiferent Să desfacă o mini\ şi să lnceapli. inr să in- numaT pentru aceştia, adaog povesliret să 'I fi chemat şi alt-fel, Dobre, Stan, Ni- chid!i. cite un deget la fle-care şa1-zed de mele acest supliment, ln care declar cli culae saU chiar Malel. secunde era plictisitor, şi scopul numl1rl1· după cit-va timp de căsnicie nt,fericită Ea Yenea - treaba Dumneaei de un- toarel era tocmal să combată plictiseala El şi Ea a.U divortat. Cererea de divort de - dar se găsca in BucureştT, \'inză- aşteplăret Ca să mal varieze, făcea deci a fost introdusă cte dinsul, pentru d o loare la un magazin de mode . următoarea. socolea!ă: Cinel minute cite prinsese pe dinsa cu un altul. Şi fiind-că Am uitat să spun că ea era frumoasă. şat-zecl de secunde fac trei sute. S.'l nu- am ajuns aci, sli termin făeînd spirit : şi că el era funct ionar la Primârie. mar decf trei sute de secunde, ln zece rate Dracu l-n pus pe TA na.se să se însoare 
sp�� ��0::1fo�ir:u°'Jt;u!u

on;;�ea, să vă nuş�a

l��:�\f�f�:�e precum îşi pro- ��a�a::}��:; l�b;f:�it!ll:: �liin:1�� Maf intil şi 'ntii\J. de toate, a fosl cli. pusese. li venea maf uşor aşa, căci mo- era f11.ta1 ca Ea să. apreteze in cele din s'ail. iubit nmfndoJ. mentul fericit ciud li era permis �11. mal vrmli capul propriulu1 ci sot. Piţlgoi/1. 
tn?;t� �:t:�s��1, ;�t��r�:a1: �l�.ld f:: �nec����er; :���1�1�f�: �a�ii��:1btit: ---
:���nne�:;: P:rf�:1��� ş��a�1�t1�n 

!�� � ;�t� l�1�:t��ie J:C�:��d::e:;�e 

!!��: Ş T I R I CO M E A C I A LE 
z�nlă un E/, 1i o .Ea, înCi'p prin a _se iubi minute ş_i jurnă�a�e. II maf rlin)lnca lncă Btrdria Gamhrinws ad� la CUll�'lliuta ş1 sl1rşesc prrn ll face alte po!căr,1 (vety şapte _minute şi Jumătnte, adică ol te o clitm;aor stfr cd, cu îr.ctptre de la 1 NotmY�dea_ mal l� vale d El_ul ş1 Eaun noas- sută cmcT-zecl de secu�de: pe cat·f lş1 pr?• brie, penin� ca berea stf nu înghtJe de ger, tr �fll"şe�c m mod tragic: se căsll.toresl'). pune� să le numere dmll ·  o dală. Uar m a luat ,mfBurJ ca guUnle /ial�lor st1 fi.e de Zi, se iubea�. _ _ •v tot-d aun� gă�" tn curs?I nurn!irl!.toarel astrahan S'.lii dt biber. ln fie-care z1, eşmd de la serviciu, Tâ- alte combmatmnl, in inşirarea cărora nu • nase se pl imba pe pod pînă cind ştia că mal intru, pentru că n"a\J. prea mare in- • • . . trebuia !<ă. se inehidâ magazinul de mode ter, s pentru desfaşurarea nuvelei mele. b oorb_a 1d se aco�de camerc1an!_�r, cari ln care Ea, ln schimbul unul salariii rno- Să nu credetl fnsă , ă lucrurile se pe- suferd d!11 cmml crl.ler, moratoru. dic (că de-aia era magazinu! de mode) treceau in lol•d'auna in mod atil de pacl- µar b1_11e le-ar ocarda _murdlurl, cd !e-ar lntrunen calitatea de �apretezn.� cu aceia nic. Adesea se înlimpla că Tănase, lară prmdt bme p� vrtme de wriid. de �i_:;��i��•�ra ln L ipscani. De la Pri- �a;r�ap:�t1�'-�11;:?:�Je� i�::�e� l�ic�i� Un cunoscut fa�r:a

•
11t ,k conserve ali-măr1e, Tănase o lua pe Bulevardul Aca- mtirătoare, sau r1d1ca un deget care lre• mt11tare a cerut ministerului de domt11iJ ��miel, pe_�ntea V iclori_el în jos, apo! cu buia să fie inchis. Tănase se Ina alunel sd·f aco;dt la txpoziJîa diii 1900 1111 va· 

�:1

�;_3 ga�i

l�;��� s;c�::�:lrJ:�rr�;fl�� �;c�e�:t!s��a�!c�l�U

uŞl�:�;ţ��;�t�l!��j:� =�:;�i 1ptciol pe11tru a vi11de fi-Or1 de me-
râsplaţa aceslel phmbărf, pe care l�nase ş1 c� mleresul lu! nu e � dea cu deget�t- Ne '1ldoim de succtsul acesteluria� /no contn_rna cu paşJ măsural) duJ?ă. r1lmul la hml,a ceasorn�culul, CI să calc�iteze m lreprinderl, dat fii,id ca florile de mt::elic
C�f[e�;:�� i�a�ere���ri����ărfe�"a;��a

i:� ��pr:::.t���e :1��!�?;::::�:;11�:Je

j�= �;1tca�11�:
i
,:��/:a::�te COI/Strve falimentare 

rlişl pe bu�:var�ul_A?aden�iel şi din noll cor�cl li indigna d in cale afară. _Alunel De aceea ue 1i abJi,itm de O cam datd d, pe calea V1clonel lllJ?s._Cmd t�cea J?en- n_u _şt mal lua scama la ,·orbă: din porc a rla ,iumele fabricanhllu1 ,;u priâ,za;"gatru a doua oar!I. pe dmamlea m.ig.izmu- ş1 dm mă"gar nu se mal scotea, pinii clnd rnntdm fosJ'. abiiolula autenticitate a şti,"d 
�ue1nti�;;f��� �a;�t;���l

n�e�fc�e;���;�� �����l'u;,i:1;�:;���:1:; ;;��:li�:f:.�: ct puhlicdm. • ciul aşleptăref va m al dura un cuart sli. lase obloanele. . . • • . _ de oră. In schimb, cîte compensatil if ofercaii D1stmsa noaslr_rl compatru!'il d-na PfP' C:e era acest pătrar de oră pentru Tă- clipele de întrevedere! Indat!i cc E'r.i de- Rapaport, ll/Ul dm fru11ta§!lt pleJeT_bucu� nnse. Ljl poale lnchipui numal aceia cari \"enea liberă, El se repe1ea cu pieptul a- reşteu�•- a fost _delega.trl de d._ 00111,sar �l all fost vre•o dală in avans cu o chenzin!\ prins de iub ire spre d!nsa, şi tlacâ ar fi t;cp<m!te1, Ltsi;Wf.la�, 811 rtprt::mlt la Paris de m inute asupra momentulul de fnU I - a\·ul \'reme de prisos, 'f.ar n spus cil de comtrJul de car11t i:,e. , nire amoroasă. mult o iubeştl', şi de cilt:sacrificir esle ca- . D·IIO Hapapart are de ast1nmea rnrdr• Dacă Tăn1tse ar fi fost student in filo- pabil, pentru ca să merite dragoslea et cmarta S(t fw:ă 1111 r�pu1wrt_ aswpra txpor·
r.ofie, el 'şl-ar fi petrecut sfe1 tul dr> oră Dar n'avea cînd sn 'I spue toate acestea, tultii cifrn�r fo B;rl1111 crst,u,lt! ,mult dell• fllozofiud asupra timpului, şi căntind să def ta nou!i şi jumOtatc fix fala trebuia bdtuM de �u-va timp. se mingie cu gindul că ia cele din urm!i. să. fie acasă, iar de la magazin pînă acas!i 
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-B'•ti fmbJta\amluoTcanifte 
POrd.S'oş1erv. lnalote 1ndU. 
.t<�grfveao cu aceuu: peu1ull un 
Lh.ipdoompochella

,
Utuil. 

- D1 11111 cine,o maI .R? - Sa'. d-!"1 treaoll altl dai.I 
li� cumetre oe te 1trfmb1 La POfl.il. al maT rlujeş1T 1 

mine? 
1'"iind-cl to-•1 aşea\fnlocul 

amlcululmetiea�apleealcN!&T 
ollaTdruptulU.fllobrunl<·? 

- Ajutor! Siri\11 Ondill ! 
r1.111e11 mtoa peuaain!! 
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MOŞ TEACA 

sute de hapurf, mii de pilule, mi- Art. 5: Gradul de general nu se 
,o apa•• 

ALM!NACHUL LUI „MOŞ HACĂ" 
lioane de buiine, şi totuşrn'aU avan- poate obtine de ci11e-va de citt dacă 
sat nicl mii.car pin'la fruntaş. Sinl e in stare să sufere a i  se pune un 
unii carl au luat chia1· ,.sper.ificul11 cap falş de lemn, singura operatie 

o $6 rid1tm ! ... dortorulul Nicoreanu şi, cu toate fn u1·ma căreia colonelil pot fi pe 
-----�-===- astea, aceştl erol, aceşll marlirJ, tot deplinl de n deveni nişte bunl ge-

răcanl proşll all rărnas. neralr. cam•lă. 
PRINŢUL CAROL CAPORAL Apol - vorba luf Hagiescu din 

„Paraponisitul"-drepl e,frumose1 
Citim in Ep-0r<l . 

rat
l1;��;�:!:� aceasta lrebue neapă-

c•=--====:::::==,
i"c�fb��:!·v r::ib�

t
:e_

d
1�;!°:�;;t�J;

i
!��::: Pentru onoarea armat.el romine, r ���-=-~- --

�� tot! copil, tnfli, refuza ou l11dliritaici_e M. S. Regele este obligal să modi-
�•r ;�o��;

t
���:�i��f1� �i����:;i��1iTe m:::��� fice ast-fel legea avansărilor milila1e: 

ţf!�r, n'lltl putllt sohimb11 hotirl!ea micul�T Ar-t. 1: lnghitirea unul pişcot de 
f{�;�]�t

a 
O

r�8
:1!!d�:��oli�nsiişl intervenţtu eşire afară dă dreptul la avansare 

AtuncT, fli11rl cli doctoria trebue11 luntil la gradul de căprai-. 
e:�t:�r�.:•a n�

e
r��i:t

la
d:

11
µ11'r�i

10

boţ��i�t
0

,; Art. 2: Un 6ram de chinin/1, fi1.ră 
şi, in�inu11nt l•R s1)ua h1. uroohe: boabe de dulceată, la sergent. 
CtJ�t��\�=��•:

1

�ohimbat dispoziţiunile Art. 3: Pentru avansare la. gra• 
Tlliboinio� ale prîm:iipolul şi a 111duloit me• dele de sub-locotenent, locotenent, dicamoatul". căpitan şi maior, candiclaV1 lrebue 

Iată dar cum se avansează· în să suporte: 25 de lipitori în spate, 
armat/1 ! una cataplasmă fierbinte, 30 grame 

Nu meritul, nu vechimea decide, muştar la ceafă şi 50 de vine de boll 
ci medicamentele ! si»tem capitan Orăşeanu. 

Incaltedacii acestcriteriil de avan- Art. 4: Pe�lru a fi inaintaţl la - Mtl ciprar! Cam rilpu11ii tu 1111�; �\dat, 

�re s'ar aplica _tut�ro_rde•O•potrivă, gradul de c?lonell, aspirantiT trebu: :::� \�,;;�;.
a
:
i u e şeoata de eompame şi aer

n am avea de zis mm1c. . 5:i las: �ă li se ?mp�teze .ctte-un p1- -Grijauiati papucii di mita.se ale iu ,noafta Dar, va1, nu e aşa. Sinl deşel 1m- c1or ş1 cite-o mmă ş1 să h se scoată _ lui acc;\o _ ahă treabi 11·a1, de citu m,·11-
bălrinite 'n armată carl a11 înghiţit şi cîte-un ochiu. trebl h1crar1 de aatea? Marş la mat! 

FOILETON TEATRAL arlist Montaurcanu, dar autoruluî n ici Gâstsc cil sol uţ ia d-lui Gh ica IOC au 

de cum. va aduc e bani în casă. 
Ae .. •tlea r..,,...,1,,1 1.1r1�. - J>ore„r,d p ,,_.11rl4 Sin t vre-o 20 de lablourl şi , dacă mai , Cheta e s ingurul mijloc de indrcpt1rc 

•a.;,!":;,:::� �ţ,:! .. "';! ,.;;:-,.::"�- - ad/logaţi că la sfir:fit şi pubfaul rllmine pentru finanţel e Ţeatrului, _mai ales . că 
�,.,. t• r.eu" •oen:ar1 
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;: Ar treb ui sit v� vorbesc m primu! rmd I noaptea. Pas' s ll -i mal tihnească crcş•_ de cost isitoare. P�ntr.u ce oare d. Notar�, de Mounet Sully. , tinului porţ ia de cre11virştl ş i halba rcs- spre exemplu, _n_ar 1uca pe _Hamlet m 
D�r să vedeţl ce-am paţ�t,: . , pecti�·ll, cînd Ja O asemenea or!i tram- sacoul d-sale ţivli �e loatc zilele? Aleii M am dus la Teatrul Line ŞI - mii vaiele ail incctat să ma l circul e şi domi- resursă budgetară s ar putea creea pude bombe â la Maican I - am dat pa- c iliul e situat u11de-a 'n1arca t dracu copi ii! nîndu-se o raxll pc pălăriile mai innalt e ralcl e de geaba . 

. . . ln Porcarul si ]\{aria Sa. _ sail daci de un metru ale cucoanelo� săil pe vcr-

lul5;i1
a

d_;i�:/ U���:��\�:t:l�s�m �� ��:; ��
c
\u�,:�:

r
�
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c
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i

i �ă��t\� ��r�t ���e��:�
T

A': :v
n
ea :�

]

;:�:;: a�!: sacrificii pc :remca . ast a de _ criză,. nu /d. Moceanu •udnd briulciu c u  elcv iT propu11erl sal�tare de Ucut, da� aştepv cdcam de c_it figurile �c10r 1lor ş,_ IIU 
�i r intre carI �i Iancu Brczeanu . Bre- tllm ca d. Ghica să 11e ceară av1�ul. 

auieam de �11, . , ges1urile l�r. M1 s
: ic�n� elev al g imnasiiculu I Moccanu? Si-adică de cc nu 11e-ar creea ş1 noul( 

părea ci asist !• o pan1om,m.i a l ut 
D. V. A. Urcch iă a comis aicl 0 grc- o slujbul iţll la Teatru? 

�������tu�7'c 

u
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t 
;�:: ;�/

l spun că 
1cal! n

�
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�
ta!ă. 

T
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a l bacanuluî Moccanu 

cri
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.�este accsle rcgrc1abile :!��!��;itct:/�:�;!c:r
n

�i:
î

r��:r;:�� mînească d'a noastrl şi, mal ales, 
o/

miru mc1dcnt.e ş, să ,·emm la a
�;t

•·a mal 
r,

rnv. irului. 
d ��;��ss

a

:!�t�;!R�;\ fost Porcarul pri�- zţ;;�
t

�:, ::
a

��:
l

d cu 

ic
;ri::. pa 

1
�� d. S�t��� ;:�:�\c�:;,a;

c

lit:r� l
fa

�� ��� şi Mti„îa Sa, �carlauna 111 ca!a Tcatr�lui care, fie zis 
dronescu secretar, Niger secretar, Ţincu S11. va spun drcpl piesa asla e mai 1� treacăt, de şi c d e Ţmc """:"" metal re- secret;;.:, mai ven i şi Gus1y cu Secntaruf mult o porcllric de cit Porcarul. :,;istcnt - to.t ail sparr:o hoî•T. 
lui şi acum, hop şi Lccca secretar I Ceea-cc am admira t  în special in jal- In consccmţă,. d. director a anun1at Cerem de urg e11tă infiintarea unuî se-nica tragod i e  a d-luI V. A. Urechii!, a că de acum ina mte la Teatru nu se va crctar la garderob!i ca sa se complcc

fost -.rlbdarca sp_cc1ato_ri)or, ma! juc! de cit Fata aerului, Două Or-
teze du:r:îna şi ca să se pună virf chiliCor11na se lasă fi se ridică la fie-car e feline ş1 alte opere de ,·aloarc cari. �or piru luî c e-a dat peste casa Tea1r ului. cincî minute cu o repe:r:iciu11e el ectrică, fac e o concure11ţl nelea la Iul M1t1cll sa�uiU. ,ceea-ce face onoare talcntatuluI nostr u Georgescu. 
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MOŞ TEACA 

NABABUL DIN PLOEŞTI - Merei cher confrere ... :\ titre de O BERĂRIE LA PITEŞTI 
- Prio. fir telegnlie -
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MO TEACĂ 

CORDEALINA 
Din 11umă�uf d, faţă1•1 Iul ·M,,f 7'eoc4 •·a 

imprimat 15.000 d1 uen,pfnn,, 
Şi tot nu 1111 ffo•m mindril 

:.i-:aG-.-...--A 

Pr<>Cllro(Ulul dinFllllconl 

Tu susţif că procurorul 
Are-�tr'însuf focul sacru? 

Te întelr, în a lui vine 
Cur[Ie numai la]lte acru. 

�-,. 

FELINARUL D-LUI PUICĂ 

Ecoul .AnnaM e una din pu,.blica1iu
nile cele mal interesante pentru noi ceş
tia care ne 'nvirtim fârti. bilet de vole ln 
sfera cazonii. 

II vom trece 'n revistă decl ln fie;Cafe 
număr, tn pas gimnastic bine rnteles, ca 
să nu zicem ln rez:';1:� cum zic ţivilil. 

Adept al Iul Madam Smara şi al altor 
personagii subversive, d. clpitan Puică. 
pledează nîcl mal mult nicl mal putin 
peutru dezarmarea şi desfiintarea arma
tel permanente. 

1n adevăr, iată ce ca.lită\1 cere1dµm
nealul de la un ofiter superier: 

,,Energie rooe ,i nopa.eionatll., DeQlni
tate mal presue de ort-oe inemuaţie ma
liţ6al Eduoaţiune deslvlrşitll.. Educaţiune 
dssvoHată, dandu't o superioritate YiSdită 
asupra subordonaţilor siI. 

Im parţialîţat,e fără marjinl, oare ai'l dea 
putinţă a se desbrăca de eîmpatîl şi anti• 

patil, oare să'l permită a vedea limpede ori 
şi oe situaţiune. Favorit or� as�pnt _el nu 
a.ibJl. Natura eă'1 fi dat ou pr1101 mtel!g!)nţ.l 
tact, bun eimţ.. bunii.late, firii. elăb1c1une 

�::;:&���ţ:a!
e
�!�h1�\�t 

u
p
n
a�: �•t i'n

d
i�� eă 'ml zicl mersi. dumneata mă l!

8

�ru�el�
n

:ăf:!t :e
8 
�b?•c:�gi!1 °t

8:;i�:trated cu rsproş. la teme1itate, şi nimic sl nu î 88 paril 1m-Coaua Lina.: Mersi?!? posibil. Corde&: Vezi bine: ţi-am făcut cadott nişte brlţJl.rl şi nişte jaretiero cum Gând vom avea 111emenea şefi, vom,aa-n'ai1 multe dame ln ţara rom!nească ! 
�f:�i !:�
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r�!:! 8�

u
�i

i
���:• c�nd��e!
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PAŢANIA UNEI REVISTE DIN IAŞL află şi poezii d'a\e d-luI GoroveI din Fălti- tt�.��::!
0
�o�!��fel!f�i:i!�!�r�:1_ft�

v
fej:!: 

__ ceni şi o cravată roşie a autorului acestor cur1e: S?�rlat Ilăro!inesou, Arurtide Iar.oa, 
rînduri Dadu F1hpesou, I!răescu, Peretz, Domol, 

O reYislă literară din laşi, anume Lumea, Să 0� le arunce şi p'astea 'n spinarea Zer.cari, V. Gretdnu şi alţi .ilt.0.ţI şefi •t.'�; 
a pălit una bună. hielulur Ileldiceanu că-l păcat de Dumner.eO. luo1tI, oe a perdutarmata lnrunte de vreme •. 

ln n�mă,ru-i_ tr�ut a publicat un frag-: � Trti.itt, d-le căpitan Puică pute11 _asvirli 
�:i'd!c�°n�'.

t dmlr o poemă a ră. osatuluL 
CAPELA CAZONĂ DIN FOCŞANI t:i:iti�;;���!t::ib���ieI�!�

n 
m'� �f�; 

���t� ���
m

i�r�iul ca să co�ieze toale Cu-multă;pompă 1'a Bflutit d e �tre I. P. S. S dac'o fi plin. 
' 

n' poeziile pe cari prietenii lui poe\f 1-le citraU al Homsnulul capela m ilitară de pe llulevardul Aşa ofi1erl neam de neamu npstru. O 
şi carl li plăceau mult. Carol I. . . să vadli .. Prin're bucă\ile copiate s'a innemerit să Trebue _ail .sp1111e.n cil com.1tetul organiu,to! In special, unde o să găseşU d-!a un 
fle �i un (ragmenl dint(un poem z„ro/ia �a:e;t!i�� ;

0

�;:s�a
l:

1. 
1::•�t•::Î�s i: roc!�sstiuÎ: şef care �e lingă că trebue_ ca ene�ia să-: 

s
c
n:la;ţi�/I��e�.'.;;i�du-� neiscălit prin !!��ii 1:;;�::pihfj��ri;�h��e:�. dingă ent11si- fle

;:;:· ��
m

;!:i:a� :ar ;:r;:�
onată . 

��
e
ş�1�:�

1
:a��� �;����

n
:;���iu

u
:a ;:;u

a
n�: reţ

1
�
0
: ţ,��t,�\:!:�t

d

{ltcî��
i
:i\!i 

c
al.ec�:1!

Î
�� pa��:Nr:;;

d 
��

a
1:::�7t

1
i���1�:�:J�itu�!if:

d
�ircumspecţie nu ar strica ln ase- ��ll.

d
:�•1

h�:: J
uneţe) a lmpromat următoarea 

aut,e� alte efecte ?e mic echipam,mt 1i�il, 
menea daraveri. Sol da.li carI purta\i gamelă. o s a,iungă lucrunle ca să reformăm m� 

Dacă, buni oară Be\dictanu ar fi posedai �.ă punet_ mt�a la ca pei� treaga militie ! 

��a�:
i

;N
i

�l����.f
al

�s:;:i�t:
n

iri�l�;: !:��i
1

11�����x:o��::::�iă, te !f�
1

uZ·�
m

;e��b�tc:;��=
a

s:��da: Loarfele-J literare, I ar fi dat fotografia la Armata I fie 'n veci fldel:l! acum s'a dus să comploteze la Roma cu 
gazelă şi ar fi spus că e falca I netului '! Să nu crîcneşti deşeă rBbtlă, nifilistul Galibardi oontra armateî? Prevenim J,e lilera\iî Mrhaţlde la Lumea Ci pone-fi millll la capell!. ! P4mpon 
cA printre manuscri.5ele Jur Beldic•anu se -�--- --
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A VENTURA LUI LE CCA 

t�r�-�u de -��!..
c

: �:: p���1t:"�gl�� 
1n balt'o copild se 'nmoale 
cAlăturl de sute de broaşte, 
Pe pajiştea verde o oaie 

'Paşte. 

Un jime poet o pn"veşte; 
'De dupd ptT"leatu tur - Ion 
Un dlne ldtrlnd se iveşte 

Şi-l muşcd de pantalon. 

'De teamd, de gard se ah1"11d 
'Poetul cerind ajutor, 
lnhafd fo mînd o bîmd 

Şi•O ia la picior. 

Dar noaptea pîrdalnicd vine 
Cu ceml fru,nos ca Î,r Mecca ... 
'Poetul dori{l să ştiţl cine-l ? 

E Lecca 

MOŞ TEACĂ 

laim, hop1ah der rich a parţcr kulm mi-
şighinl m 

Kigll atnol ghei avekl adlnch zol
dlh ţinemln maţls purim balabustă be
reşlcib a Ş\'arţ iur of dan totutotu I .. 

Peislh haham veislcous flln i.:op1hci 
doclar Beck. 

Ot vidăriciăn 

Iar Sultanul a răspuns printr'o 
scurtă dar bine simţită telegramă 

Ejfendi 

Otuzbir car\'asara topuz chichirez bu
suioc cioc boloboc. 

- 011-te brnul meii gardi1t, du-te unde te Matrapazlk sadea? Caraghiosllc chiof-

���
n
:�j:;��:i\::

t
;:10\�� ::.cr�

1 
:l8t:ric:i:�g;i_•· 

teaciiuguc salam balamuc iman-baialdi 
----------• calc��!l;

ri
�rm;:b;�t�

at

p!;�;
a

:���c pata-
[116Rlq[I OVREILO 1· li TURCIA 1,m, ;bdşim basm,. 

_ Castron bafbuzuc irmilic, dandana 
Ziarele serioase ne aduc ştirea d

t
uium scordolea i topor suliman nliplr

că boierii s'ao hotărît s.11. emigreze 5 o
;�balhacrusulm temenea. 

în Turcia. ,1.u,11 .u„...u ii 
Deciziunea aceasta aa luat-o Acuma dumneavoastră cititori co,toc�, ,ctoru prob�bil în urma crizel �e ne bin- 0 să spu�eţl că n'aţl în\eles nimic. 

tule ş1 care face cu neputinţă ori-ce Sancta simplicitas! Dar cred�\l JUBILEUL DI..N TtRGOVIŞTE gheşeft. . oare că noi am priceput o iotă .  I 
D111ninici 8 eurent •·• ,erbat ln aula gimn•- Zi�rel_e !le �al spun Că _evreii Nu, de o mie de_ c_:>rl _nu. • 

1i11lu1 riP?utulul Vicire1cu tnblle�I d� 4 •n! a\1 ş1 tnmts prin. �onsulul d_m laşT Tot ce-am putut c1t1 pnntre �m-
!: �[r:e:�re� '!.:!:�1J�taf��rdi-GulimlDeti Sultanului _ o pet1ţ1�ne, cennd �să durl (căci rindurile evident n aO 

NoT, (adiel e6), c• bfteil cu pru,edere şi ca li se permită stab1hrea pe pămm• nici un sens) e că Sultanul se 
::

11
�:J/,

c1
::n,

r1 
:,,�1::-:lU:.�

i
�J:0!:i,�11\:I!: tul turc�sc1 un�e plouă c� lire oto• arată bine-voitor cererel ovreil�:>rde f, fata loemlul ti 1,u. cum_• foat: . mane ş1 cu c1rnaţl spamoll. Şi la urma urmel, de ce adică 

11e!î: • 
0

:;m:� 1, �n:!·�, � •• �:��;pll��
1�ieţ� _ �raţie excelen�uluI nost�u ser- ovreii din Romînia nu s'ar sta

u.nat-1!1• 1 alet pi_eptlnat-ti �u och�l•ril leţ•_ti v1cnl de reporta), c?rc _n a dat bili în Turcia? 
� ':'o'.:,� cft

1
i�

10:;:,:u:f;�e1 •19tem Edin greş nicl•odată
1 

am 1sbut1t s� n� ACI ceva comun între _el: Şl 
'llre Ghinrl, frafT ormfnT di tru 110 Md, bre procurăm, cu enorme sacnfic1I turcii şi ovreii an ca să ZIC aşa :i> 

d:
u
f!!

I. 
d!

o
��d 

c;:t'}1i'a�i�ţ�� t:.0t";�;:!�� ,!t, matei:iale, atît
5 

p
1
etiţia

1 
evreilor CÎt "o bichiţică" identică. 

şi răspunsul u tanu ul. De un singur lucru ne temem : 
piei I clotcA, �m fi put�t ţoarte uşor să şter; Bieţii evrei tot n'or să scape de 

. _ ,i,tl �, 28111 pebm pur ş1 simplu de la dosar devastări. 
:.ir::teii �: �11�111;�11ţ

• 
c�:e

d,,111
2
m•�"tJ!� �: ac_�ste două imporl?nle do�umente. In Rominia li se _dev!stati: ge?• 

tot!: coraspo_ndent la 110, T1ard. M11locul ar fi fost simplu ŞI comod murile de la prăvăhl; m Turcia 
,C:!:

11
�
•
cbrn°�e::�!b.�'c!

0tr.�
0tn·:t.n��:g_ ş� am fi avut în �avoarea_ noastră o s.!I. li se devasteze geamurile de 

111ltanuh11 ,1 1. 011ont111a.1.. harem. ş1 precedentul Vomţel Naţionale cu ]a pantalonl. figltili"d 
r.!

A
��'e.��11,:!:::u!:!� :l:� ';:��nţ;;; scrisoarea d lu\ Druţu. 

llariJ11). _ _ _ • Am preferat msă să nu dep�ş,m '° c::�o-JE:-r.--:ll!C 
�11� .. ,r::�:::�. ·=�::1'1n

ca
p!h'=" l'dî,r�: prescrîpţiu";i_le codul�I pe�al ŞI am E un mijloc sigur_, da� cam scump, sl\. 

bniaii. pitcoturl, ora,e.cu a ueeutat o prea recurs la m1Jlocul ob1clnmt al pre- dai unul pungaş mlăt1şarea unul om lnuno� bitutl pe b1clclet1 de • ficat marţ sel oneste care se respectă: am cinslit: . pe 
o�0::1J1irtac11 • ti• 1111 amical ,bonj11„ inventat pur şi simplu cele două Să-l dai un venit d'o sută de mif de 

:� •�:_:!�1 P;i:!:.i �:-i���t' ::P��!h\i! acte şi _ _ ne _grăbim să le comuni- lei pe an. � 
""°"''

�i ut1tic. căm Clhtonlor. po,-rA BEDACŢIEI 
ro��: (:i:!i1 •,: .. 8:i�:li

c�p :: :�: �d!:_!�!� EvreiJ, prin delegatul lor d. Baron de tl'ab�vetl şi meritul Ş! de cîta-orf llae flce• cn ocţlnl de citre director); Schvarzfeld, aO telegrafiat urmă- vechimea neceaarlL de cor0Bpondan� Deci 
:�a1·.:r:ni:��::r N1��

t::.�� (:ua:�!'::!h:\ !oarele Sultanului : aş�
e:�!��n Con1t111Jţa. Comitetul VII examin� • pr«ed1t la toU.lnl cb,ltuelelor, p• care n Her Sultan atlt oerererea oit şi corespodenţa dl'. fi 

t•�::ld!�e·:::::f:::�
0
:h�\�i:!t�i�em noi OI 1•ei zmir ghivalt, liber hcr Sultan, \·a.:,�r�i:. '�,0�;1r;�:1a:i�0:tcitirea �pere! •�tl• de la 110, T1otd:Lamal rahatu dea Alah. a farfiuctăr goi gheî indrand11r11 hapţun dv. pe d,ptll!lltna vi itoo.re. Răbdare ş1 curllJ 

Nergh1lla ghivcz11m ghc�efr dit capurll far vuuus? Sab, Z11nn1cea. Idem. 
Şahăr mahăr dalb iom Kipur IcrusuM 
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TIPOGRAFIA DREPTATEA 
- BUCUREŞTI -

8Wada Bdrln/101' No. 10 

AL. IONESCU 
tn·,er 

MOŞ TEACĂ 

STRIDII PROASPETE 

DIIAGO!IIR. ll: DELATEIŞANI 

Calea Victoriei 

GRIGORE RĂDULESCU 
Bulerardul Eli1absta, (în laţa palatu/ul Eforiei). Avocat al Bănccl Poporului 

ROMULUS BOLINTINE!NU 
AVOCAT 

Con1ultaţiT da la ora 4-6 p. m. 70, Ştirbel-Vodă 

Ploeşrl 

Pelin şi vin noi1 Bere specială blondă şi neagră 

BERARIA COOPERATIV A 
PIAŢA TEATRULUi IN FOSTA COFETĂRIE FIALKOWSKY 

Şuncă de Sinaia şi Praga 

S'a pus sub presit ediţia LI-a din 

VIAŢA LA MAHALA 
nuvele de M.ABlON 

1- M- DUMITRESCU 

Hotel Continental 

I. ADLER 

croitor biirbiif�ta 

Stud$ Smirdan 

Sandviciurl, unt, brtnzeturl 

Vreţi 1d mlncaff bine şi cu pufinl t,'OJI! V 

RESTAURANTUL IITICĂ GEORGESCU 
s.:ts ,ingurul CQr8 ofsrd acHttJ arantaje. 

Adresa : Strada Cimpineanu, lingi Teatru. 

COFETARIA TANASESCU 
Vir-a-�ir de palrdul Băilor Efori,! 

Tot-d'a-una bine &110:rtată. - P:rimctte 
eomenzI pent:ru logodne, nunţI 

tlae:rate. 

- PRB:ŢUHI MODEIIATE -
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12 MOŞITEACA 

r
l - ASINE AGRICOLE„ INDUSTRIALE:1

WA.TSON ?;_. YOUELL·· 
i • "''" ......... l � l:3ucures.ci • s-. " -�u-11,1 i�' .,, 

�- ,��-·��� .,� 

1ne d��er!°ob�!t!u8m�re .ac. 
PIANO s,u PIANINl 

de oalitate ■uperioarll •i po preţ 
Jertin, pnoum ,i ou oond1ţiun1 ll• 

:e':,tTf�:,'g'n1�uf1:;llfi'a'n:i.11�:� 
mU:oa, Buture,IT, 611t1rardul Eli1tthfa 
/Io, 6 (Hi/1 Efari1f), ,i de 8igur, va 
pe deplin mulţumit. 

VINUL BEEF LA VOIX 

I 

o. SO:&VLDE-

BISCUITI! D·RULUIOLLIVIERDIH PARIS 
- Buea...,111, llr■d■ Tnlu, 11 • 

... ............ iw ...... 

- BllRNlfll, •• Strada ca„1 I Mo. ICI. -

.a.GDTDIIPIIBLICITATII 

- B•au'tlfll, 17', Cal•llllofllor, 1'!9.- "'''-------------

I. &. ST:EIII.N 

J,011..'fTDBPlfaLICITATlt 

.u-. su,.-..... ""u ... U,(Palalnl D■d■l 

REPRESENT ANT ŞI DEPOSIT.I.R GENERAL AL RENUMITEI FABRICI TH. F LOTHER
Societate pe Acţlunl din G.A.SSEN (Germania.) 

BUOU1"eftl, Strada Btbescu-Voăa, 1 ş, 3 (ln dosul AfH. Brlncoveneşti) 
l'lliale : CRAIOVA, Str&U Cogi.l.nieeLnn, 6. - BRAIU, Bnleurd11\ Cuza. -CONSTANŢA, Strada C.rol I li VARNA (Bnlg1ri1) 

CEL MAI MARE DEPOZIT DIN TOTĂ TARA DE TOT FELUL DE 

M
ASINE SI UNELTE�- =t 

� licRICOLE SI INDUSTRIALE 
Peete 110 ll•r•lbtrl de Treer■t din re11un1lt■ F■brloi TH, FLOTHER wtndute ultlnu1I ■n tn RomAni• 

Peate 1000 Buertori „Johnston" vlndute anui trecut ln Bomtinia. 

- Garanjie absolutA pentru buna f,uncJionare ti ma1eriahffsolid al tuturor Maşinelor ===:-

11.■ •• l;JI;) ■::■::■::■::■::o::■ ■::■::o :■::o , , ■::■: :■::0::0::0::0::0::■ o:■ • :■ ■ dl 

Tipografia „Drepta
. 
tea"�rindar TC, BucurestI 

� ... -·;· \; )
L 20 

-
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