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Dom Paladu mergtnd la eşafod. Calăul rtnjeşte diabolic. 1iaalagii din Tirchileştl, Dealul Spirel, Popa 
Nan şi Groz�veştl, conduc, cu inimile zdrobite, victima pină la locul sinistrulul. Unu d'al noştri duce coliva, 
iar un taraf de lăutari cintă cu jale marşu lu Bulengher·. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



EFTENIREA SĂREi 

MOŞ TEAdA 

Prevenim de pe acum publicul L'am adus la acelaş numitor, cum 
oi. ar zice savantul mei1 bărbăţel, i-am 

Din cauza unor svonurl falşe răs- ,,10� TEACA" OE CHACIUI puNi si��
c

t�e�!i:r:,n:t=te���
pîndite de ziarele opozitiel fără seru- Y Dumnczei:i. 
pul şi mal ales fără tiraj, vîrizăloril VA FI CEVA NEMAI POMENIT Ţin�� lncă la bărbatul mea şi din 
de sare a11.ridi.::at pretul la 50-60 ----------- itoat.ă rmmă doream să-l aduc pe calea 
banI chilogramul. cea bun!!,. 

Natural populaţia săracă pătimea SCRISORI F E M EEŞTI 
no::ă 1fr��âj��t�!!�
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, nesuferita Bastilie a sexulul nostr11 1 - I
g 

t di t d ă d d. gener?l Manu: 
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, - II mbesc ca s�rea n och!!. J?�cile momenh1 gustat�impre1!nă: zentn,t înainte! Iul î î -�m 8 u/ cu Pe ltngă populat1a săracă, ş1 mel dehc10a sele bl!.tăl_ cupcrnedmdorm1tor, cinism: 
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de cum sărată, suferea şi membrif farsele pe c�rI le J1:1C�� ursuzetnoast�e - Scumpul mei1 profe sor merit 
societăte� aperitiviştilrr romîni căcl r:!�g!uţut:i����:i�e !�:e'!:°e

1
�� i�= nota, 3 la conduită. Uite ce_ am' făcut:·· 

„sărăt�r1le atit de necesare se care Duminică şi vorbea cu colega M �ş�eptrun la o g;roaznwă expl?zle 
scumpiseră grozav. noastră Lenuţa in calitate de văr(?),- de mu:ne, dore3:m să I vM c� un t_i�u 

Afară de asta, în Sărărie, la Iaşl, toate ace ste scumpe, nepreţuite amin- de furi?s repezmdu-se I_a �mme şi, ţI 
era .o adevărată panică. , ���d 
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S1?gurul profit pe care l tră�ea Mi'nchipulU că, mal ales acum, a- o d�oseb1,tă. plăcere, căci mi-ar fi do-
pubhcul era că la unele magazine mindouă avem multe lucrurl intere- vedit că nsemnez ce"'.a pentru b�
din Bucureşti mărfurile se efteniseră sante de povestit, şi lat;, c!i mi!. spo- hatul metl, că el consideră c1'1.săt�a 
tn mod sim!itor, de oare-ce sarea vedesc, nădăjduind că şi tu 'ml veI noastr� ceva mal mulţ de clt l+ţ-�. 
fiind scumpă - onorab�lilor negus- �: s
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t?rl �u le mal dădea mina să men· Ştir, iubită Didino, că sînt nevasta bătut, c1 cu o . semnătate extra-ordi_:-t1e mşte preţurl s�!.rate. fostulm meti profe sor de matematici. narli, - cata�1c slnd să se lntrerup.a 
Guvernul, văiind că lumea pro- De ce J'am luat? un _moment dm calculele Iul, - mi-

testează în chip cît se poate de pi- Doamne, ar fi groti să -11 explic, a zi s 
=8 ă t 1 . . 1 perat, a dat prin . . Monitorul Oficial ����
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următorul comumcat: . Sint sigură însă că ceea ce m'a a- ce ste cuvinte.a glisit cu cal� săspun_ă 
tras mal mult spre dinsul e faimoa sa-I aceleea care 1I �eolarase că 1-a terfelit 

• Guvenrul nu a avut ,nici-odată in- timiditate pe socoteala căreia nol dră- onoarea luI eonJugală I 
tenţia -tă pună taxe asupra sărei. coasele-I eleve, ff1ceam atitea ;ăută- ,,Sper că te vei corijea�; par'că 

Pentru a se pune capăt speculei la cioase glume odinioară. Spunea uneI ele!o că trebuie si'!. trc�că 
care se �ed�� uhii di,n. vÎn{ători publi- cu:;:� :�c�
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cui este mş!Hnţat cd ş1 poate procura O inimă absolut virgină doritoare de cut de loc examenul de cor1Jenţli. 
sarea necesară de la·marile depo'{ite ale viaţă şi jubire. ' Iac'aşa ; am răr.nas _repetentă. 
statului din redacţia luf Mos Tead. Mi-am zis că un ageamia intr'ale Dartu, cum aimmer i t -o cu soţultăil? 
'{iar cdre con.tine în glumele ;ale foart; umorului o do e rrii_e do orI mal de MiI de sărutăr!. 

Mimi 
multd sare. prefer_at unul dommşor c� p�ea mulţii p. cont . Rom,a 
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gere şi alte crime saii delicte, i'n urma copţie. . LocuitotiT din oraşul c ... se obicinuiseră, ca 
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m1raculos : zeşte, nimic nu'l in sufleteşte, eli îmT cun�sc 1011 cred incioşiT: 
Pe de o parte speculantil aii re• Mă sărută_ cu acelaş singo rece _cu �Şt�!�:J�� �:n:1frit:a;:a ��

1e;it!·,3 întîlnit 
,dus imediat pretul sărel, iar pe de c�re ar explica O t�oremă geometrică cu ... măcefarul din piaţă ... {tocmar atuncr in• 
a.Ita vînzarea Iul Mot Teacă ·a atins r� ��bi�;t!i° 1:f°J� l71cr�
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lerinagil la redactiunea noastră ; mii _.�11,_ nevasta lur, sînt o cantitate ne- pc'.'.��dnâ��ş�i fe°'i�np��ţ�ir.,cu Maria c�lare 

de oamenl veneau să cumpere ex- gl11abilă, un zero pentru el I A fost un ris general... Beiul Popii ... vrusese 
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MO TEACA 

DECLARAŢIA CONŢOPISTULUI 

Dac'aş şti că 'n loc de ghete voiU umbla numa 'n opincl 
Şi că'm1 vor reiine tax.e chiar de două-zecl la sută, 
Din modestul meQ salal'ii1, suta şi trelzecl şi cinel, 
Te voii1 race fericilă,-numa 'n puf vel fi ţinută. 

Ah, de-al şti ce dogoreală s'a încins în al mei.i piept! ... 
Numal tu exişti copilă pentru mine 'n astă lume1 
Şi, ades' cînd iml dă şeful ca să fac cîte-un concept, 
Fără vole pe' hirtie sc1•i\J poeticul f.ăil nume·. 

froso dragă, te îndură şi, măcar de anul noil, 
Cfnd p'atîtl pirli11 guvernul fără merit i-avansează, 
Scumpa-V inimă deschide şi mă pune pe tablot1; 
Stnt mal vechifi ca don JuaniI ce cu zel te tot curteazti.1 

Rom,o 

BUCURESCII NOUi" · Tot d. Mistide C,mWH ni'l demic u ast-fel pe d. Alexandru Antcmirennu,
In ziua de 12 Decembrie a apărut b!t�f���h ���t e���a���t�uu<le pro-

un fel de revistă literar!!.: nBucut·csciI 
NouI" care se vindecu numărul şi cu . ,,�. Alu. Antemireaou, are ab_solut toal_e ca• 
kilogramul nu cu metrul p!l.trat ca Bu- tt:��:.:'rute unul oro pred,suoat 1i 11nngi 
cureştil Noul a.I d-luI Nicolae Basilescu. .O co;oani de lauri ae fiur�te pentru a'I 

Singura asemănure intre ceî dol lneioge eo ea fruntea c ngeti toare. 
B�cureştl o că: h!toemal c_a şi pro- 011•!�:�:��� �:��:��::":;11:f!1e

0
�e�\0
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=i�,!� pr1eta1:ea d-luJ Bas1lescu, rev1sla ��li- nţl �i Iii dArime pini I• pimlot altarele ridi
curescd Noul posedl\ o fintinl\ nur a - eate feti,ilor". 
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rt In urma a�estora, �u. ştim ce ar

veşte. 
' ' mal_putea scrie d. Cant1lh despre Isus 

S!i adăp{un deci pe cititorii Iul Mof Clmstos. 
1Wclt din acenstl\ miracnlorum flntlnă. 

mul\umi nwnaI să-l ap1·opie de buze 
un lichid nlcoritor. 

Plin, nu ţi-e ruşi�e antiehristule ! 

8ă trecem acum la poetul Constau
tin-Mario ,Jorda care onorează cu ver 
surile sale revista �BucuresciI Nour·. 

O-sa ne povesteşte intre altele, ur
mătoarele: 

�O! dirninea\â, 
O! bllnde tori tiripitoa«, 
Ori•ee d u rere'n ,nine moare 
Şi uit ei port pe 111fflet gh<!ţJ.!" 

Destăimtirca-Isensatională, nu'I a.şa? 
Un poet cu sunet cu doi f şi a la glo.c,i, 
un poet pe al ci"iruf suflet poţl să pa
tinezi mai a bi tir ca pe Cişmcgiii, · nu 
lntilneştr pe fie-caro zi. 

Dar n u -I nWiiaI aUt. O. Constantin
Marie J6rda malare şi alte damblale. 

fom ce mar cintă. d-sa : 
Br a ni n6pte philrmeciltă 
ŞI .tellele v�rnii ijchiotel. 
Ciiod ell 1111 d.mtat ui•detă, 
Peunobrazdod11lcofati
'frel aluniţe, 

'frel!. 
Sub blllţile 1trtr.luciMre 
M"am lm bătat din llebii ei. 
Pe dod 4imb�II i1pitit6re
Ca ni�te Hori la cingltc\re-
1'ref alunite, 

1'rtl! ... 
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MO TEACA 

BPIGRAKĂ STIJ'DENŢEASOA Bufetul Teatrului NaVonal era LUI NENEA IANCU 
Din comitet ln oomltet ţinut de Ali bragagiul care-a des- Nenea Iancu poartă ,ticle 
Merea. l'aleg, mere11 '1-lnTitA facu t �.386 de gloante, cinel chilo- L'aI sru. ochJ do-un timp încoace 
ca.ol oe e drept mal u.r bllat alvi\ă„:25.000 de acadele şi şeapte 

�•: :�
c
�i:�0d�fot�!c��ul Prede�tlnat oa •••·• comita! 1c. mil de pacheţele de şocolată. . c.,.,an, 1n antracte, parte din speclatorl ... -....-

SERBAR�COPIILOR �f/;�fi:f\�
1
�•�:! d��\:°p�,�:�: O CHESTIE PERSONALA 

Afişe marl anun\ă de cite-va zile spre a fuma \i�ărl de da.�ă c u c arton D-l Rari de la Po.ginf Literari mll 
că Vineri ;24 Dec:embrie, orele 3 p. m., Şl a se deda Şl la alte v1\mrl secrete. lucrcazil rlO, clici Ja O biatl strofl răs-
se va dala Teat ru!Na\ional .O mare Reprezenta\ia a eşi t de minune. punde injurlndu-ma maI pc subţire, a-
serbare de copil cu pom de Crăc iun, Balul a fost la tnnăl\ime. S'ajucat dreslndu-se direc1orului lui Moş Teacif 
tea t ru turcesc, Vasil� c he şi diferite turca, arşice, bar, crogue t şi alle asi-fel

;u,, ;.f •pigrami•tul: 
• 

alrac\iun1 în benelkml fondulu1 de dansuri. E &Jra, d,,t,pt, limbut ... 
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servil pe c i ti tori{ săl cu cele mal nou1 moor va face în L'I,idtpendance Rou- Cu alte cuvinte, subsemnatul a eşit 
şi mal e�acte informatiunl, îşt Impii- maine o r,ompetentă dare de seamă ?in ş�oal!I. anul trec�!. A�? Ast� -I culmea 
neş te şi de astă d�lă dator i a fă c î?d, despre aces t spectacol_care n'a mers �

n
r:�:�î! ��f!• ��nt�,

,.z1��ci
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�ll� 
c� o oră mat în�amle, sall mal bme d� loc ana pocia deşi era turces c . 1!, în şcbau !? 'E cea mal mare injurie ZlS cu o săpUl.mmll., o clare de seamă Ţmem să spunem de o camda tă că cc mi se poate face. amănuntilă despre _această repre- ci. Nottara, admir abilul nostru artis t Bine, cu lnjuruurl umbli d-ta? pili 
zentaţ i e. · dramatic, a fos t superb ln şcen a în dacu vorba pc 'njurate, stU sA-1 în• 

In c epem : care spune : jur .eo., 1 
V ineri a avu t loc la Teatrul Na- - Ma t rapazlic c arvasara bobfr- Ş1 I aşI lua cam as1-fcl: 

\ ional mul t aşteptata serbare pen t ru nar. iman baialdî ! f;,:r� �:e:a;u�!�� ::�� copi). Iar d-na Arisli\a Romanes c u a N'ar mar seri, nici vers, nici proţtl După amiază Camera nu a \inul fost splendidă şi înduioşătoare plnă Baid,te polca de sec!• 
şedi nlti �entru c a d-nil depu ta\f �ă la la crăml _în repli c a: . Cum însă ţîll s!l fac pc generosul faţll poat ăas1stala această reprezen ta\1�. - Busu10c sati r dovlea c c a cialma de d-sa, nu vor răspunde la injuriI cu 

Sala era complect plină cu copil, duium caldarîm boboc sichimea ! injur!l.1urT, ci voI ruga pc d. dircctor-
doi cl, guvernante şi alte persoane Spec t ato ril en tras iasm a\f ail oferit propriem al zi!rulul ţi�il şi cazon Moş 
de dislinc\ie. eminenţilor a r tişti m al mul te coşuri 7 eacd sli pcrmitil publicarea următoa-

Cămăşu\a eşitll la spa te, era re- cu florL. de mezel i c . rcI
C
s
a
t:f;�t la adresa 
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Cantacuzino, Georges Strat, Stanis- Bergerac, t radusă in versuri romî- ��;dm��;i.,}<:�;::� f�a�:
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las Cihoschi, Bădulescu, depu ta\1, neştl de d-niI Leouescu şi Duţes c u E nostim din cale ,afară•, Gugu\ă, Georgică, Nicu, Toto, Mi- şi loc;ilizatăde d. Gus ty sub ti tlul de Cdcf ,ri'de ca ltîrbu, de ciob,. 
ti cA, e t c. Vasilache. Gh. Sc,tul. 

Presa era reprezen tată prind-� i l: La finele spectacolulul, celeb1:ul 
M i lu Copilu, Bebe de la „Constitu- den t ist pardon,art i s t ameri can:Mon- IIEDIO, BAS ŞI ÎNNALT, 
\ionalul •, copilul Mi ha i l Dragomi- t aurea;m a zis falmosul monolog . 
r.escu, P i c c olo de Ja „Epoca" şi to\1 „Copilul călare, c ălare pe băt•, iar . �romcar.ul muzical al unei gazetc co-

redactoril • Roiplniel June•• t enorul Dumilre;cu a ctn tat marea 
udiane smc: 
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,'.�r;;;:�: cop1 e up P . la Moş AJun în care-a lansat un do cite-od,i1if la fnnălţîmr amefîto.:ire, esce 11dm1• cu plăcere la galeria_ nenumerotată. dieZ extraordi n at·. rabii de potrivit ,ocer minunatei artiste.• Hu�helulde do��tşoare era corn- In urmasu c cesulul aces tel repre- Ne-am în\clcs: Gîoconda c scrisă în-pus dm : �-ra Lih ca1·e purta cu zenta\il, aflăm că d i rec\ia Tea t rulul 1r'un regimu mediu şi chiu b•s dar multă gra\te o pere c he d� pantalo- Na\ional v a o r ganiza în stagi unea grozav de innalt. naşl cu bagatele, d-ra. Zmna care ac tuală şi un vicleim fă ră perdea, Un asemenea rol nu poale con"eni purta o frumoasă rochi\ă cr{!"?.e ce un bîlcill al Moşilor, o fabrică de dcdt unei artiste cu vocea de primadonă se asor ta de_ minune cu prăJilura turtă dul c e, o panoramă şi o foto- care sll. fie chiar contraltll şi cite-odat:t cu c remă dm ca:e muş c a_ ln tot grafie a la minut. 51 devie O excclentll sopraniL timpul rep rezen ta\1el, d-ra Fifi a că- Ne pare bine că ins t i t u\ia Tea- ln sfirşit artista care joaca pe Gio-reI guvernanUI. era fnctnta.toa�, d-ra trulul Na\ional lăsată atîla vreme conda trebuTe sA fie de tal:e mijlocie �i Mimi c a re se scobe� în nă r 1le na- pe mi1nele d-lui S tăncescu respiră chiar scurtli dar înnaltll cit turnul Eiffel, sulut cu o· drăgălăşie suavă, et c , în sfirşit şi etc ... 
etc., j'en passe et des ... mineures. $11mTil � 
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Scrisoare către DulT\neael 

,,Dragă nevestică, 
,, ltl scriu din modesta cameră! a hotelulul eco

nomic unde am tras. Cit de singur mă simt aicf Ia 
Bucureşn1 ştiind că lu eştI departe, la  Buză li." 

� Bucure1t1ul e fo;nlc plicticos. Din cauza crizei 
şantanurile �i cele-l'alte ,,;pecl.acole imorale s·au in
thi:-:. M"am ,lu,; la Tealru .'ia�iomd §Î um vazul 
Bu1111l .llti1·,irfo,. �: r1 pic;:;1 pa1ri4Jlică �i :'=Nioao:r1.-

„i\Hi.nînc la un birl de,mîna dot1a şi te-asigur că 
nu s1nt de Joc vesele prinzurile mele. )Hi gindesc 
la tine tn lot momentui.-

,..\1,1 duc dC'•a�cmen1 <liu dllll în cfn<l la 1-:ihlin
leca Centrală �i ·1111 plen] nemea \·ilinJ µi-a1i-... 
Tolu�l am chelluit o sum,l de ha1ll piml :u-11111.

,,l.;1 t'f'\'Nle1'f' :-c111npa neve:slir·a,:1,.;, 
... 

Gogu Şlr�ngeir-u,� 
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MOŞ 'l'l�ACĂ 

SLABĂ 

S'all văzut l a Ate ne11, 
Tîn!Lr el, ea ... o copilă 
Şl la vîrsta lor - zell-e:puneţI, 
Cu\ de dragoste'i o diă 1 

I ca un 

.

infer
.
ior să fie mai dcştert de cit I Odată, mă bolnăvcst: şi eil, cad la par 

un 5uperior erarhic. trei zile; Îll�tiin\ez şcoala . A patra zi 
-,Alrnunrcr! cum ar putea să fie clnd m·am dus m•a băgat patru zile la 

inferior, cum aş pute a  să-i daii ordine'.• închisoare . . 
N'ar fi logic:, -sflrşca oti{eraşul nostru,, -Am fost bolnav greii, d-le Căpitan, 

1cara n\l\"ea hahar de logică, cum n"aml -De ce n•ar venit aşa bolnav? 
leu de alfabetul lrnl<leian. -Nu puteam. 

Că s'aO. mterpua plirmţ1I 

I 
Ei bme sub!ocotenen1ul a1:esta 1:arc, - Soldatul nu trebue să ZKă ,nu 

AţI gh1�1t - noapli��t- sub allil: mm na1e ne ameninţa s:i. ne por,rCene amfo�eatunci cu<l1s�1phnal 
Ea a plms-fem eea 1 slab& s�oa!ă "�ăpunu! t1v1l de pe obraz• -1 Era dc,111pf111a şăra�a• Ea �cr�a să v1(1 
El-mfam u l-e'a 'mpu�

��:tans. 
1 
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m:.: llEMOIIILf UNUI OlITlmDl' REnl1\Ă •p111ă 11-0 pleznu talp.i la pănmlt în I care mă aliasem fle care raţionament 
a ml!nde de (ureaua armei pmă s o al me\l ar li fost o z i mai mult de ln-

O!SCJPUNA SJ DEClUJ!LlNA I rupe ?ri �egetul orl curc;n�a. _ , chisoarc. , . 
1, lntr o zi ve dt: pc u'.ml dmtr� noi, m 1 ... Dar cite al te pilde . una mai gogo-

.. , . 
- _ . • front, cu cisma plczn1t:I. 'neată de dt"alta. nu se poate aduce 

:, a mrildkmat la noi credm\a cil m-
1 

- Ce va să zJCă asta, )uplne? spre a învedera deosebirea mare dintre 
,_latil ce vorbe_ştl c:v_a des�re �rmată, -Am bătut talpa pînă a ple snit cîsma I disciplină si deciuplină. , 
Ură s/1 o_ lauzi . eşti m potriva c1. rllspunse camaradul. IJeciuplina e moş-tecismul. e iraţio-

Aşa e şi :·u Mo,1· Ţeacă, valorosul or-1 - Aha '··• IU7.i de mine; Nu ştii ..:J na\itate a faptelor şi ordinelor superio
gan _so�ot1) c�- vrilJmaş de. moarte al 

I soldatul trebue sil Yie in front in ţinuta rilor faţă de inferiori. şi spriiinul ei c 
ace le i ms�JIU\11 _ cu obuze. _!-�crul _nu bună şi mruptă; Marşl trei zile la ·n- inchisoarea şi •calendaruh cu toţI ofi-
poa:e _ să _lie ._ma_i falş.�u eşu.1mpotr11:alchisoare... ţerii şi sfintele pe care superiorul Ic 
l_111e1 mst1.1utu ci.nd ară_J1 ,d_e pild_ă el! s al Şi camaradul s·a dus. ,invoad> în ,pas de atac,, clnd se în-
tă,·ut «m1nclitonc,, sau c1\1-va dmtre ccî * furie 
..:arl o cond�c _s)nt _cer�a\i cu �u!ml sfo_u, Alta: Mi se ,tădus! o uniformă nouă Deciuplina face pe Stan Gheorghe să 
saii a?�•e.rsari a1 mst1tuţ1e1 d�u1 Gl._ Alg_1u. şi <leci cismc nev.huite-, roşii. ,\lă duceam I dezerte ze şl personificarea e l e teribilul 

Criticile. _adus_e un?r _ şeţ1 _ nu 1mpl1că de la cazarmă acasă, spre a Ic văc_sui. <dom· sergenr major re,mgajat,, 
s�parea si:mt�h'.i d: d1sc1pl111a, dar zdrun- Pe drum 1ml scoate naiba un căpitan Ea e pacostea armatei, - �i împotriva 
cmă dec111pl111a, Şl la aceasta trebt'.e să înnainte : e i trebue dusă lupta. 
năzuiască chiar Şl acei puţini otiţen in - Ce 's alea mă dobitocule ! 
tel
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Ş�s;�(i s·i;ai.�i 
!cisme da· de ce 

pustie imensă, c o  intrragă brigadă de roşii? 
dcosebi,i. - Pentru d mi le -a dat acum ' sînl 

lubc-sc armata şi di8ciplina. dar urăsc bacalo�e at şi ... 
deciuplina, - căci ca a luat locul celei � Marş la cazarmă! Două zile de în
d'întîiU; din pricina ci armata e atacară chisoare ! Nu ştii, măgarule. că nu e 

şi aproape numai cu ea am făcut cuno- reglementar să umbli su cismcle roşii? 
ştinţă în şease Juni de stagiCI. • 

Radu Negru 

DIN OÎMPULUNG 
Lfli Ha�lodl � l!ocl•• 

Că. leyaa n"o �ti/T. nu"! mirare; 
Nu eştlţivil nicT tu, nici Sache. 
Cumul cai"on?! Nu,l scris /a cade, 
·- Sach-i poet,tu ... Cla1mur.ache. 

Cimpulung Ff'!_ann 

S11 dăm cite-va pilde. Alta : Noi bacalaureaţii dormind în A APĂRUT 
Aveam un sublocote�ent odată c�re oraş cmd ne bolnă\eam, trebuea să în- ALMANAHUL ne spunea că «marşul in retragere > m-

1 

şt11nţăm şcoala, ş1 era de aJuns Mai 

::�J:��:��
ă s

:;!
at

�! •::;::::
,.

��1�� �:� ��;
i

�n 
5
c: :�����:\m1

r
�

b

�f�=t 

s
�ă 

v
f::

1

e� 

Lu, 
MOŞ TEACĂ 

mult mc1 mai puţin) că e cu neputmjă act de prezenţă "'la regiment PE ANUL 1900 

FOILETON TEATRAL drada, la auzul propuneriT Iul Traian a de for�e <lin oele douil pilrţT beligerante . 
Btrig'.'t că dacii. e aşa. dacă e! şi nu va La luptă, pe clmpie, ln tabără, ln peşt?rl, 

TRAU.N Şl ANDRADA Pt!��-�!
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- dintre Daci şi Romani. Noro c însă că Iul s ilti ! - pretutindeni umblă cu capul go.l. 
MarţT seara ou concur�ul bin�•v:oitor al Tr3ian n vino ideea s/1. taoeapă tratative Un lmp,\rat:at1t de_mare cel puţin attţa me• 
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aceet local ilii fost plimbaţT cite-va o ro prin Tratativele, ca toate tratativele, s "ai1 pro• tural era sig_ură, mal a les lntr'o pied ori
vech_ea cotate a Romei şi pe la domîc1liul lungit pfnă la sf!rşit, fără s ă dea nicr un ginală oa Traian fi Andrada, căcl: oine nu ştie 
d-lm Decebal. Cu aceas tă ocaziune am pu- rezultat. Văzlnd o.A tratamentele <lal1 eşec, ce �urent mare este la teatru pentru pie• 
tut s!I. vedem şi noi cum trăeso strămo�il Diciles, un fol de Aurelian, părăseşte gru- 1;e\e originalo? 
noştri Romani şi am putut azista de visu pa.rea sai1 Drapelul Iul Decebal şi trece ta Şi e cu atit mal tristă această nereOU• 
la luptele daco-romane de cari ne vorbeşte t.abllra ocultis tă a lur Traian. noştinţă 11 poporului roman, cu attt nişte 
d. Toci les cu şi cu cari ne-am !ndopat attta Toate ca toate. dar chestia se complică simpli s o ldaţl de-al lui Deceb al aveai1 Jn 
pe băncile liceelor. prin faptul c!i And rada e făcuta prizo nieră cap nişte coşgogemite pălăul. Nici Da.cil, 
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o��� Pe Decebal l-sm găsit în odaia sa ocu- amor reciproc iese o harababură tntreagă, tume de bal m ascat, ceea-ce a făcut pe 
pat cu fabricarea unul monument. destinat de oare-ce Traian dă ordin să o lege pe un domn de ltog!L mine s!L mă 'ntrebe: 
a fi <lesooperit la Adam-Klisi de d. 'roci- Andrada şi pe urmă tt dă drumul pentru - Oe ce halul acesta? 
!es eu. Părea foarte agitat. Pricina am aflat,o a o lega din noii şi pentru a-l da încă o Ultimul aot se petrece lntr'o p�şteră. 
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mîna Andradel, flioa Iul Decebal. Socoteal a  Aci publicul are o mrnă pauză oa să se menea. Traian rosteşte oîte-va versuri de: 
Iul Traian era foarte practică: Andrada nu poatll. rerlulege şi ca să poată citi anunţu- ocazie şi, asupra acestora, pubilcul ao re
avea mamii şi prin urmare perspeotivo. unei rile din programul teatrului ca: .A apărut trage la ber!l.rie, obo sit de o clUAtorie atlt 
sot�:ru

eriie 
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poate ar fi crezut d. Traian Nottara. An• A-z.isMm apoi la e lntreag!L desfăşurare alte drame ori�ina!e, Sga�arellii 
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EPIGRAME 

110Ş TEACA 

Jl.-S·a făcut? ACTUL IV, 

,l'a(IINlfo,, 1.lte,.,.��" 

JJran.-Da, trăiţi. [I,� ,!omiciliul clpitinc$ol) 
Af.-Ce-a zis;, Căpităneasa (căreia Bran i -a adus un 

� Pngfoile Litcrnre" B.-A zis că ... bine. buchet). Mersi. băete. O, ce amabil e 

�lerg gignntic spre prng!'es; 
IJ01 i·nps?zî

l 
Stnni, stnt carn 

T.e ridicli.,a �r SIUJCCS.- . 

M.-Bine? Slabe regrete!... l)ar de- n1aiorul ! ... Să-î predat mulţumirile mele ... 
junul I Nu merită osteneala ... Ţine, b!lete. (li 

JJ.-L·am adus dom'rr.aior. dă cinci lei). 
I M.-Pune-1 pe masă. voi in-.".erca să (Bran ia cinci !el şi aşteaptă) 
milnînc .. Poale o să-mi facă bine. C.-Mar vrei CC\'a. 

Y;,!u.rnuluî: •-"·octttr„ff" de ,I, :'>anu (Pe măsură cc bucarck sînt scoase B.-Da , trăi(i, C mai mult. 
Hine l',11 numit: .. Nocturne'", din coş, maiorul, din fundu! akovulur. C.-!ca:c nu Î!l\_e�egc). - <:;um? 

Fi\om!ict1-ţl YO!um ! - aspiră din ce în ce mJi tare, pH-...:ă ar B.-_Pă1, să 1ră1ţ1 . ... buchetul. .. costă 
.\s11 fGShl şi-l şi-acum: ti surprins de mirosul ce se răspîndeşte zece le1. . . _ 
l'cntru hnrz1 nu sînt di,wne. în casă. Apoî, cu me,;:a-1,oce:) C.-(Care re�rne asupr_a surprizei sale 

Cridim. 
1 

Pe Dumnezeul meU, e un miros exe- - �\, fo�rte bm:, �u şt'.am„.lată restul. 

lent ... Bir-lăşoaica trebue să ti angajat un ( ran meascaz şi e.nt) 

ORDON!NŢA MAJORULUI l1,a0t�, nou Ei, """' '.""'' papocil! 
�,�;,��": 

-
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t:::\��a�:;; M.--Ei bine, ce11· ?.is căpÎ!�neasa?. _ 

_ !J,,,111�su7aţ·�J
.\,'';�;�e'ă;;��u��•� acte �i patru 

?in co_ş, plu.s \'in�rile cele, m.ai tine. �e- do
!·-�·;
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f
r
�sl foarte mulţunutil, trăq1 

-

l

)U�ul i_si::r:1\'lt,.mawrul_se 1nt1nde pc to- "\f.-Dar era frumos buchetul ? 
MRfor„1 Bra", -�!i'�:��:.
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z.�J�;;,i;;:�;,n�:,';;a unul clpitau şi ><lllic.l 8 nrn· JUn regesc ... Dar �- 1mpos 1_b1!, trebue să că nu merita oste.nea!ă 
ioru\uT. 

ACTUL I �
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1
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l, 

:
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�r:� x�z��c/��
Je

!�· merită aşa .:ă mi -a 
(Scena repre;,;intă camera maiorului, tirzitl. dat numai cinci lei. Dar �U i-:i.m cerut 

pe care - camera nu maiorul-publicul B.-Dom'le maior, nu e nici o gre- şi restul şi .. . iată zece lei, dom'Je m<0ior. 
şi-o poate închipui. ad /ibitum. A nu se şală, \oţi (nvitaţii aveau ace!caşi bucate. (Ma iorul, fără să răspundă un cuvînt, 
citi ad bibitum). (Cu mmdne). Am făcut brne că am iş� înhaţă de guler ordonanţa, deschide 

Maiorul.-Brane ! cerut... uşa şi ... exit Bran de-a berbelcacu). 
Bran.-Trăi\î, dom'

0
maior. M.-(distrat). ţ::e .ai cerut?. Cogues. 

Maiorul. - Nu mie-bine, Brane. Nu B .-(Cu ton familiar). Oeiunul d-v. 
sint disf-'us să mă duc la masa lu madam Nu părea de loc. grăbită· să mi-l ?eJ. 
căpităneasa. Dute acolo şi scuză-mă cll M.-(care contmu:l sil fumeze distrat). 
nu pot veni. .. Nu uita tot-d'o dală să-mi Nu mă miră de loc ... E o proastă ... Nu 
aduci dejunul acasă ... lnţeles? trebue să te [ereştl de ea. 

B ran.-Da. trăiţi ! B.-Aşa am şi _făcut.... Cind a vllzut 

Maiorul.-Bun de tot. Şi acum, !a pas I asta, a venit ea însăşi la ... laborator. 

LUI DROSS ... 

1ot-,l'au11a mi te lauz'i: 
ClJ. în toate qf( versat ; 
}lu observ nimic la ti116 
Decit semne de versat. 

/1 
(Exil Bran la pas). M .-Cinc te-a invă{at cuv[ntul ăsta? 

�CT_DL 
�I . 

. 
to

!·w:·ot ea ... Mi-!a spus_ în faţa plan- D. pi�:��- �!1a!:�::�
1

�a�
l 

lan-
(Scella re_prez1�tă mteno�ul căpitănesei M.-(distrat).-Ce are, şi un planton? dabila hotiî.rire siî. desfiinţeze trnm-sail, m.a� bme zis. al ca�e, s:!e). B.-Da dom'maior. Pă Costache . vaiele �u cal şi_ să le inloeuiască C\L 
�?:���%\-�i':n:s b:i�: maio�, 'ce fu!i�uc:r�
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li con- tran�
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t�:mvaiti politici cind 
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nu poate să vie la masă, pen că-I B.-Chiar de el vorbesc, dom'le maior. o să se desfiinţeze definitiv? 0 
t:Ah ! ... fm\pa�
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maior, c chiar D. Puiu Alexandrescu, am icul nostru 
b

l(�
e
;an stă pe loc, învirtind chipiul ln 

C
'M.-;-Oi:t ;e to� �orbeşti acolo'··· �i3:re: J�:

r
:iz�.

0 
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•mîJni.-T�cc�e). 1
���eva:�a ��

a

:�a��lul. 1ea un desceden� al il�st�uluî Cicerone, 
C.-Ma1 a1 ceva de adăogat? M N t f .t 1 1 ;, marele avocat dm ant1ch1tate . 

· B.-{încurcat). Da, tr"ili\î. Dom' maior 
B 

.- evas_ a c pi �� u: . El se numeşte Cice�one şi întocmai 
mi-a zis ... slL sll.·l aduc dejunul ,acasă. 'Pă- • - _(ca:e mcep: Să �v,e nesigr)d- ea nobilul sliil străbun, avea obiceiu! să 

p/���
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!li��:::e)�

u}nţelege, 
.
la 'ncep

.
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jun�t����
1 spus s 

� 
li uc acas 
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C.-A, bine, bine, �ăe_te. Vmo cu mme M -Care va . să zică ... tot ce am mm- numele complect, - e un distins colec-
n laborator. Vei pnm1 cele necesare eat e de la cll_p_'tanul.,-. . ţ:onatvr. 
pentru domnu maioi-. . B.-Da, tr!h\1 dom mau�r. _  . ln loc să'şi piarrlă însă vremea ca altii 

(Scena e în bucătărie. ln coşul Iul M. - Cum, măgarule, idiotUJe, P�0- colecţionlnd mărci, mucuri de ţigări sail 
'Bran se aranjează un dejun copios, din stule, .boule, paltele,. parastasu, cruc_1!e, cărţi poştale ilustrate , Ci;erone-al nos
care nu lipsesc vinurile cele mar fine, papucii, anafura, �ristosul, Dumnezeu ... tru, mai practic, colecJiona paltoane , 
.O dată coşul plin , exit Bran î11 trap). (A se co�plecta h_s!a dup� vocabularul blăni, şoşoni-galoşi şi alte articole de 

cazon). A1 lndrăzmt să faci una ca asta ? sezon. ACTUL III Til! în ce bocluc m-ai băgat! ... Na, ţii\e Actualmente este în tratative cu d. 
(Acelaş decor ca în actul I). zece lel, dă_ fuşa la un Rorar,. cumpără Puiu Alexandrescu, căruia ii oferă un 
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I la madam căpităneasa ... pr;}o�b;�:s 
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Bran.-Da, dom' maior. (Exit Bran m galop) ___ ____ 
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MOS TEACA 

DOM' PALADU LA PATINAJ Paladu cum îl credeţI1 cu de�lu'n 
gură! A învins mnealu1 dificultă11 I cieplomalic e şi financiar e, n ecum a-

�!���'\ 
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e
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e 
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i
�•�� ea o mize-

Şi iata'l pe dom' Paladu mergind 
tantoş sp1·e Cişmigiu, făcînd să sune 

l
alirnate de curele palineîe dumnea• 
luf cu ma§inărie americană. 

I 
La Cişmigiu, 11prJ:1pierea lu dom·• 

Paladu se anuntf•prin fenomene 
meteorologice carI produseră o pa• 
nică teribilă printre patinatorl. ln
tilii otizontul se întunecă de se f.1cu 
ca noaptea, apo) se porni o vijelie 
cumplită. ln fine, iată-l şi pă dom' 
Paladu. 

Cînd li văzură, genli!ele�·patina-

1 
toare incepură să ţipe speriate, pre• 
văz,'ind o înfricoşată catastrofă. 
Vrură să părăsească ghiaţa, dar era 

� prea tirziu. Deja dom' Paladu, care 
'(J'{ � nic1 nu'şl dăduse măcar baltonul la 

gardirob, cu o patină 'n picior şi cu 
· -' una în mină, işl făcuse vint pe ""' 

-� 

ghia\a netedă, urmat de privirile 
·· · .-- · chiorişe şi îngrijorat e �lle antr epre-

--�:;::::..� ;•����
") 

� norulul. 
·\· •• ' ""'l\"'..<Y C e vr eti ! flaşn eta tocmal mtona 

Craitpolca, şi dom' Paladu nu pu-
Cum a cilil afişele prin carl se a- bă ety din Dudeştl de O consideratie tuse r ezist� divine_lor atract(I ale a

nunta precum că s'a început pali- extraordinară. La moş ajun <linsul c eslel muz1ce subhme. 
nagiul pe lacul Cişmigiu, dom' Pa- înrola voluntariv, carr pentru ca să Dar ni!!I ghiata ou rezistă. 
Iadu a şi dat fuga-p e cîlîl p ermite !ie angajatt sub conducer ea sa re- De-abia înaintase �om' Paladu; 
slănina dă la burtă să fugă - la hala mmtau ît1 ben eficiul junelul Paladu într'un picior, pîoă hngă avuz, Ş1 
vechiturilor să'şlcump er e o pereche la jumat e din c,tştigul lor. crac! amicul nm;tru se duse pe· 
de patine. Aşa dar, cind a văzut c'a dat in- copcă. t 

Asta să nu sm·prirn:lrl pe nimenl . ghet, lu dom' Paladu i s'a răsculat Nu vă spcrialliînsă, iubi�I leclorl 
Tncă de cînd era mic de tot (cîml pofta d e a aluneca pă ghiată. Da fi. carl simpalizatI CU 'mn�alu�. Dom' 
nu cîntarea d e cîl vr'o sut./l t.rel-zecl încă acum e mitocan hailaif şi nu Paladu fu scos cu �căngile şrd�s .la 
de ocale vechi), dorn' Pal::tdu avea mal e de o!Jl'azu 'muealul să se <lea bufet să se încfllr: ească. Aci 1şl· 
p entru ghiaţă Q pasiune pe car e n'o I pă ghiaţă ca copiil, s'a d eois să'şl scoase obielele Şi l e 'ntins? la_ foc 
egala în int ensitat e de cîl doar in- cumpere patin e d'alea si să se'm- să s e usuce, iar dumn ealul, 111 hpsă 
clinatiunea c e avea p entru "poarca" patin ez e la Cişmigiu, m{dc p·oa'să-1 de sahp, trebui să s e mulţum eascij 
şi pentru „musca·n gaură�. admire o lumc'nlreagă care casGă cu un ceam fi erbinte. 

Era ăl mal prima înlîl la datu pă µ-ura de dincolo de gard. La plecare, dom' Paladu făcu vil 
ghiaţă în toat.'i. maalaua (pe alunel , Nu vă 'mal {lescril1 peripetiile prin repro�url d-lul P etre Georgescu, an
şedea in Troita, ling.I gropi), �i ni- cari a trecut ernul alîlor i11tcre- trepre�norul palinagiulul, că de ceuu 
menI nu executa cu atrt talent ca s.anlc avenlmI pină sr1 gib,cască o, ji-a crtptu�it ghiata cu tablă de oiel, 
dînsu "pap11cea:=:ca-... ,,;chiinbata ... , pereche d1• patine poltfri!c cu rli0 i:u ·  <l•lui Cosman, antr eprenorul Im· 
„p;1 vin e u >;i cele !"alte 1i;.:ul'l din r e- men,,;iunilc ext_ep�io1wle ale vnlorn- fetulur. n pusei,·1 vedere că nu·1 mal 
perloriu!junirneld:'italo;u·e pegliiat(t. sulul s,�1i picior dti IJ,tlelist. calcă in bufet pină nu s·o aprnvi-

lte a,;e111e11ea f'rn „l,ors cuncO· Ha. dac:"l l'ine roJ"ba la adică,_nicl zi0na -,j ,:u . .:alip. 
urs· în al'la de ;1 croigli_îata u1_ inu- u·a /<l�it. ri :1 ll'ehuil �i1 ia o pe1·�- Cit de.,;pre ilu:51l·atia de mai ,;11::. cl_iea P?ltnare!oi; d� tu c1,;111c .. l·_acca · d1e rla l1a!tn1.,m1 '.I nle:1 . cu n_o ea repr esinta pl dom' Paladu într'u ni�t� d11:e 1tc o grosime care 1Sl1r�1c.1 1aple numere 1ual 1111t1. Da. uu şll 'I faz.:i mul innintatăasportulu'i d-;:;:ale . ..idm1�·at1unca lutu/or cawaraz1l.or Mal. leµ-1 o curea �''. yîrf �• una la desprP �are vom vorbi al'dali't. Ju1. -�I peuli'!J !o�ile aceste stl'ălur:1tc cfllc1le, 111111 ilaf ,,;;1 tl scobească Lo·, _____ Tiirl,� 
c;dil(ll_l l'=C l111cu1·a f1rin1.t·c cel-l'a)tl cnl, �i)reaha"J gnla. J:-he ! n11'1 clo111· 
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MOŞ TEACA 

,Am aerul aşa de războinic, indc, un maxilaire dans le ciol ct un dans 
dnd mll privesc in oglinda, mi-e frică la tcrre, ct il m'a fait commo lui est 

Nişte curtizanl ai împăratului August de mine insu-mi.• v?IIU il 11:'- bouche. En vain_ je lui ai 
îl prezentară pe un tinăr grec care se- * • • . . �ht: _r,ma1s, mon __ bouton, es t -ce 9.uo 
m11na cu dinsu! ca doOă picaturl de apă. - Un brav sergent dm garda naţto- JO sms coupable s1_.ce cochon de ch1en 

Impiiratul, după ce'! examină mult, ii nală surprinde pe nevasta-sa în conver- de He_rtz n'r pas voulu do!lner mon 

�:�::�itram�::n:acii mama lui venise ::��
e 
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_ Nu, Măria Ta, răspunse tînărul ducători.:�ui, dar Dumneaei îi strigă me- COIDJ?rC!ld ,la J�ment qu'il_ m'abando�-

!;:�
t 

�:re

R:;i;e��s�
a
�li:�Î

te 
d;;1_

tata a lo
�����;te-te nenorocitule ! tu vreî s!i �1��1 l��r1�J�:

o 
be���s

e J: c�Îen8ţ�!� 
* ucizI ,pe tatăl propriilor tăî copil! Que voulez vou.s, mon cher, 11 est 

. " • • * * terriblc d'ambitieux I , . _ .. La asediul dela Puy-Cerda, o bombă Un lord călătorea cu servitorul său Am consolat pe madam.Caliop1;pro-
mpse de I� încheetură piciorul marchi- pe drumul de fier Londra-Douvres. miţA_ndu -I.,.că,"?hiar:dacă d. Hertz_ v� 
zuluT de �1varol. Trenul deraiază: stllpînul e aruncat c?11t1i:iua sri. fie �cocho!1 de ch1en 

Dor am după aceea, o altă bombă "ntr'un şanţ servitorul sub roatele va- v1zav1 de dumneaei, II von1 da ci1 poza 
lovi piciorul de lemn cu care'! 'nlocuise �canelor. ' • in al01:�naclml lul ,Moş Teacă� pe 
pe cel natura l, __ Conductor unde este John? anul vutor. 

- De data asta - zise viteazul mar- _ Vai mylo;d a fost tăiat în două Bine, pe madam Caliopi o 'mpticaili , 
��iz

picio
i

r
ni�i�u;a;!��!I��• ���!mal am bu�ţi

Ao: ! adu-m: bucata în care se a- df� !��v��:e,
0 
?�:/;f�

c 

��t %�
0

oif:{! 
* • • Aă cheile de la cufărul med. pentru aceleaşt lop1hme mo�ve? 

O englezoaicll. împingea aşa de de- Tind<1/ă :O- Hertz, 1ntJ:ade�ăr, n a_ t�ecut. 
parte puritatea moravurilor, incit mustră p�mtre_ frumuseţile din _pr�".lll�Ie 1c 
foarte aspru pe librarul însărcinat cu a- Cll.t pe . d-nn. 1!]lena -�e�e M1ss1r dm 
ranjarea bibliotecei sale, pentru că. aşe- FROl[SIŢ!LK ROllU I�şl, d-na W 01sengr_un \�f,m, d-şo�ra 
zase Jn acelaşi raft, la un Joc, şi auto- DN CALL�DABUL 

Elena RM�lescu din_ (fa ăraş[, d ra 
rii masculini şi pe 

;
ei femenini. l 

D-Ui IGl.m HERTZ f_
10

S�cit· !�
d

B
l

i:.��. ��::vi:U)�f� d,f: 
"' • . · -- Rucăreanu din Ploeşti, d -na Mari T. Vechea sală a Academ1er fr�nceze nu Fiind-că s'a a,propiat Ignatul, m'am Sion din Bacăll, d-na Petcotî din 

e� des tul de vas tă pentru şedmţele pu- decis şi eil sii execut f,1ră milă pe d. 1'.-Sevcrin şi d-na Henriette Bacalo 
bhce. , _ . . Ignatz Hertz. din P.-Neamţu. lntr _o z1 P1:on c��mndu.-se să stră- Acest comersaut de lrnlducl, faşc.i- Bine, dumnealor sunt frumoase, nu batl prin mul11me, zi�ea :_ _ • • cule ilustrate şi piei de cloşc:\., s'a votez contra dar, ce, altele nu mai 
_ -.E. mal greii să mtn a1c1 decir să apucat s!!. scoată un calendar pc 1900 siut? tiT pnmit. 

* • • �:::re 

c
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ş
ic��o��� da!t �n/tu!ti���ii

m
n�!��

u

�les;i:i�� 
Intre două dame din lumea mare. din Romlnia. tcurl"' a produs. 
- Vezi pe tinllrul cela !nnalt de Ungă Ideea aceasta a d -lur Hertz, şi m�l Cele-l'alte carI nu figurează în �-

piano cum ii găse�ti? E amantul meii. ales modul cum ea a fost executata, lendarul d-luIHertzprotestcază.energic. 
_ Te iube1re? a provocat o adevărată furtună în ia- Par'că. le-aud in timpul clnd joacă. 
- Ca un nebun. treaga ţară. o partidă de maus : .,. 
- AtuncI li găsesc ... idiot. Să te ferească Dumnezeu si'i iucapl - Poftim soro, numa aia mai cu 

. • • r:uufi:f(fli;:r::;��;�nW�u f!��� s�:r,�� ����l �:\t1
a � � -:Ia 

c
�!nl�r

t ... 

La o smdrofie. , Prima cetăţeancă indignam a fost - O fi dat ceva parale jidanuluI, 
- Dacă am face o maca? propuse o Madam Caliopi. soro ... azist cu popa şi c'un as străin ... 

f
a
oa

p
7
a
:�

.
car

�. 
cintase

. 
mar mul�e bucăţi 

H:itic
e:��

• J: cft�e�!���tl.

l�aii�ţt 
�= 

��s
�l�? 

dumneata frumos ]a ea, 

- Incă mţ1că mumă! răspunserll dţi- d-ra Calîopi Şeincscu de la o�ereta - Aluniţa  aia nu-! naturall!., ma-
va dom.al. . din Craiova; fotografia l ul madam Ca- dam Popescu! 
• - l�că o bucată, s_tllrm stllpln� casei liopi lnsli, a veritabilei madam Caliopi, - Se vopseşte ca un tabloti de la 

pmă cmd se va aranJa masa de ioc. jumătate legitimă a luI don căpitan Ateneu madam Ionescu! . - �tu_nc� voi O dnta Preludiul de Bac! �foş 'l'eacli, nu există. - şi se uită cruci�! zise pianista surlzind. Am întîlnit-o deuuăzl foarte supă- - Are toate mfumlele plwnbuite ! 
• rat!!. şi, cum m'a văzut, a izbttcnit: - .Vorbeşte peltic! ... Pune platca ... 

pri�t��
ai

�:•,îl�=şt;
1
:� ;�et
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;

b
,:r ��0;� r6â;ct�:�t c�e�t �:���iin�I�

o

���
e

t�;: Şi�a�a 
cî�;î 

s
��;�rte:��;��d··�u 

pălăria'. yeux et des sourcils ! . _ se mal alege nimic d.iu frumuseţile 
- Ce, te-ai împăcat cu Dumnezet::l? - Ce-:

I. madam Caliop_t? calen_?arulu!- . 

zoful N;ar
sa�:u: ;o

u
r�i

� rllspunse filo- tio� rg
o
���z°He�:

°
! ��t��� ]��g:; on!�bil:1t���:n�

Ş
�a�: j��!i

c1
�1�� ' 

• • • . . . d� ti�l:��;�
e
be�::s 

1
d! �����r

h

th ţil! d
;��li!�e �� ��l��d

t

:; ��:� 
.- O temee cochetă - zice o ma�1mă bien, il a trouve avec voie que moi nu no lmpedic::i să protestăm în nuonen!ală---: seamllnă cu umb�a: dacă je ue suis pas avec �viens ici", que mele Uen0lor Cosinzene caii ai1 fost alerg, după ea, fuge; dacă fugi de ea, je suis laide commo la mere du for<it! omise. 

te urmează. li n'a pas t!Cmande ma photographie D-le Hertz, altădat1i ar fi de dorit 
• • * ponr la fourrer dans son calendricr ! să facI comherţ onorabil şi imparţial. 

Un Gascon zicea: Lungeano est venu chez moi, avec _ t:Oll11, 
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--10 MOŞ TEACĂ 

JOBILIUL D-Lm SCHW ABmLD a�e erud.itulul şi talentatul ul pubt ��'ş\: ':�li

a�;cc�:. �:�•1:
1 

re�ac!�
n

r�! p
e . . c1sl: Ctnt sînt eii/(:1! _volume, U cOe atund, tot comerţ de coloniale Am vorbit ln numărul nostru portretul autorului); Cine a fost ta: şi b!uturJ spirtoase am invlrtit. A sosit trecut de serbarea ,pe care D. M. tdl mea/ (un volum, cu portret, ŞI tn fine vremea s11 trag şi co un jubileu Schwarzfeld, directorul ziarului cu numeroase cita\iunI din lucrarea �umăru ain\. Doull.şcincl de ani s_l vinzi Egalitatea, a făcut să se organizeze precedentă); OineefratelemeU!Cine hpsl la cii;itar, _s!I. •�csm:i ardeiul cu tn onoarea d-sale, c� P:1lejul ani- sîntem nol!; Vi�{a �-i activitatea- neRo· ��afe ��u�!r�midll ş, cafeaua cu năut, 

vţrsărel a 25-a � unma d�n cele mal tulul, vdrulul �i a cumnatufol 14nclw1- Vă rog deci, dom'le redactor - fiincl 1nsemnate evenimente literare ale lul ,ne,l I etc., etc. eu nu sint director dă g azecurl, ca dom' globului: apari\ia primului prost Măndru de această uriaşă operă, Jvar1fcld-sl anuntali in i_urnalu d-s�ră articol semnat de jubilarul de astăzl. autorul lu1 Cine stnt eftl lşl zise : ci de Bobo1ea:d am de gmd sl ml JU -D. Schwarzfeld n� este un in- Stimat7 domnule Sc�warzfe��• �!1i�i:�s�§. ta c,�fr;i��:e;.�dourl de tot g_rat. .. fa\� de. d-sa. Directorul Ega- cu memormexce�entă ce v a  hăr�z1t ,Cu dragoste şi alivoa, . litit!d lşl msp1ră cea mal ne\ărmu- OumnezeO, de sigur că n'aV mlat .Ghiţd Pmtdnd� .. tu" rilă stimă cea mal entusiastă ad- că Luni 1!9 Noembrie se împlinesc P· e<1nf. P. A. c. miratie, şi
1nu pierde nici un prilej 25 de anl de cind att dat omenirel ��RI să'şl-o spue pe fa\ă. primul Dv. articol. Trebue să ser· i INTRE A De ctte orl nu şi-a bătut singur ba\l cum se cuvine această memo-

I Zglrcco.nu declară in mod solemn pe umeri, şi nu şi-a spus cu un ton rabilă dată. Trebue să da\l prilej amicului sM Calicescu: plin de tncurajatoare bună voin\ă: numeroşilor d-voastră admiralor1 - Nîcl o dam n'o �li'ml da? faţa - �ravo, băete, vin' să te pup! să'şl. �a�ifest�ze prin cado.un. şi �i�1tr�nşig=�t!��:h�;�!ş��:;.� O să aJungl departe, căci eştt în- ,,ammlirl sentimentele lor de mbire, nu scriu de clt pe O singurli. parte a zestrat cu toate calită\ile şi talen- la cari ave\1 auta drepl. hlrtieI ! tele. Eştl un geniu, ascultă ce spun - Foarte bine, îşi răspunse d. - Dupl:I. gazetar ca dupl:I. gazetar, efi,-că de� şi eO: stnt _genil1: şi ca director.Dacă spuneV d-slră, aşa să :�c�� J!nr��t'!e��u��l�is�ei !�� a�e mă pncep l� geml._ Dă J deci fi�. Am prea mar_e tn_crederc tn lu- mort. Ăia incaltea nici nu scrin pinii. tnamte, băete, ş1 te asigur că la mmoasa d-stră mtehgen\ă pentru la capli.tul liniilor 1 V moartea ta se va scrie cel mal elo- ca să'mf permit să fac alt-fel de cum . -.....-gios necrolog ce s'a scris vrc•odată, mă sfatuitJ. 1ml voi serba decl jubi- POtTA BEDAOŢIZI -eompu_s chiar de mine. . leul, ,ca să nu refuz.lumei .ocaziui:iea ş�:�T
ti.
--:--_!1;�01:!_:d�t oc-.m oc1ipit da IncuraJat de aceste laude dezm- de a ml face mamfesta\tl de s1m- ealendar. In na.mirul -.iiior romannl cu t.blon. tereSate, eşite din gu� unul ?m pe palie. , ��:;�,!��� 11::�r�,::•,�mtte ��!·'� care d. Schwarzfeld îl 1dolatr1zeaz:i.1 O dată spuse acestea - inlr un foit deunui lotr'o reriltt. rranţo1eue1 iu autorul articolul ul scris acum� de stil propriO:,-d. Schwarzfelcl „ trecu carieaturA. . tl • ? ani a perseverat tn hboarea d-�e: in cancelaria d-sa\C-, ca să compue 1u!i:o:��m�t;. Pe01111 ce ,aht • roii · 

a continuat .să. ia tn �ntreprizâ ·ex- un �nun\prec�m căe 11jubilar"' şi că ��!u'!,S:,;:1:;4--;_1�eec�::��1 ,•a piu ti ploatarea VJcbmelor mfamel legl a e dispus să pnmească tot felul de _ merci. Aeom : jo• mu • ! lnvă\ămînt�lul, angajînd la Egalita- cado�rl, fie de la di�erite!_esocielă\l, �gon�l.�i
0

�;�1\;;ir';�
i
�:!rr.c:�� publica tea pe .băe\11 _cari nu mal puteau fie clnar de la particulari. Apol în- iăpti!.mîoa viitoare cu modificArile n emare .. urma hceul, fhnd-că n'aveaU să piă· cepu să lucreze la toastul pe care o,. - Sinteţl .mat", - de oare,ce .par\lda tească taxa cerută de noua lege de trebuia să'I improvizeze peste două deJ�h�n��f:.•� \�: c11 1111 „ face nici 0 la elevii străini. Iar ln ceea ce-l săptămtnl, - în sănătatea d-sale. 6rinză la liceul mb, de ueea ■A•I 1u1m Io priveşte, jubilarul, fără un moment Restul il ştitl din numărul trecut, 111��-D.'.'...m:;1�'·1o•t d, spirit diel ar fi de aede răgaz, cu o stăruintă intr'adevăr dintr'un articol care tratind desp1·e tualitate. Da�l cum �tiţi, eomuolcatme teleadmirabilă, a mers lnainte pe calea jubileul jubilarulul a provocat mare gr�;�=�:�'.0:::;r:_ ;;;ţgr,ma ueelent1, �ncasă1rel ,�e abo1n�amd�salnte şi a1 dăes- jub ... ilarilate. P. A. c. flie.1':\;��\:;�:z:/·�• c:-d�r: !:C�/':.J0°,j 1acere .411Uaru ui e, p n a . 0 ll reniitl m11 brne. ajuns să'şl facă ceva părălute. P.S. ln momentul de a pune z1a- A. B.-:- Ne pare rUI, du ,Mot Teae1.� nu·,, Dupii două-zect şi cinci de ani de rul sub. pre�, primim din partea �:!!t.:ermite luni. Cn vremea, bun e Dum• activitate de asta, d; Schwarzfeld a d-lu\Glu\ă Pnstăndăchescu, comer- Bad•. o. - An\l.tiilen t, incon_teat1bil. Cele putut să arunce cu satislac\ie o pri- santdecoloniat:şi băuturlspirtoase, ��:� :�!�\:/ul nu •1111 1• lnnA!ţimn �teptl· vire relros�ectiv� asup.ra opere1 următoarea scnsoare: :r�ig:J;.;-.f°e�ti;:•!t,ibela• şi cred el d-sale, - Şl alta inspectivă asupra "Dom'k Redactor� vi 'nulaţl hi opinii ce neţi deapre d•u, E un pUD8Uli\el d-sal�- ,Citesc pă�um 'CI unu anume Jvaq: ucelent profe�r.010.l. ne veţl mii trimete ceva, De aceasta dm urmă nu ne ocu- �cld a luat pildă_ de la. re_gele Caro!, ŞL ac!;,n��!�i pe O parte II hlrtiel. păm De cea d'tnttil.1 iasă trebue să şi a făcut psrad1e dl Jubileu. Europa._ Trimeteţl cui gro1u; 11.11 v·11u spu�em că ·constitue un monument fac�a;i

11 �� %b�f���, 
L!

I B�b;�a�� 5�;, ee;1!�!. �:-t i�tn;!:'1!n!�,�•:�gnţul . d,. l formidabil 1n literatura secolului ce plinesc �aman �ouilşci�ci dl ani de .cin� ?�!:�,:i� t'���1 �:;:::::tn!'i:�.1•
1;:�er:br;:d 1 moare, am oferit publicului primul meu !rticol. mel ,eriţl elte ceu - disereţia gerantatL lata titlurile principalelor lucrărl am "indut prima litri de măsline, - � 
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STHISLAS CIHOSKY THEODOR MAROVICI 
Avocat DESTI8T 

---- - 10, Strada Unfl, 10 -

Bul5V. Palu No. 2. Strada Ştir6•1•Yod4 Io. 30, 

AL. IONESCU DROGUERIA ROMANA 

fr4.er 
�••V11 mlrirH &fa�erel, a•a mntat la CALEA VIOTOaJB! So,, e7 

Colţ c11 •trada rlntdnd Caul• Doliri�.an11, allhlri O:•: 

�11larard11/ Eli1a61ta, (fn f1,1ţa palatu/ul Efor,af}. 
FARMACIA LA .BISERICA AIBA" A D-LUI DR. A. URBRANU 

GRIGORE RADULESCU 
ROMULUS BOLIIITIIIEANU Avocat al Bănccl Poporului 

AVOCAT 
Ploeş„ Comuluqit CU la 4-6 p. m, 10, Ştirbit-Voda 

Pelin şi vin Bere specială blond! :li neagrl 

- -
z 

BERARIA COOPERATIV:A �"' "'
i1.- â5-

1S PIAŢA TEATRULUI 1N FOSTA COFETĂRIE FIALKOWSKY 

� 
Şuncă de Sinaia şi Praga Sandvî�iurl, unt, brtnzeturl 

Yrap t1tl mlncaJI Oina fi cu puţini 6anl? 

I D. PIERRE SOLO!ION •
RESTAURANTUL MITICĂ GEORGESCU Directorul in1titut11l11Trt1.ccinag,n al$t11t11l,T 

ad• t1ingurul ca.ra of1rtl acHta arantaje. 
Face vaccinărl şi revaceinărl cu vaccin proaspăt, 

Clienţi! regulaţi all seara intrarea gratuit! la repre- preparat zilnic 
zentaţiile excelentei trupe Burienescu. Direcţia institutului, eoseaua Kiseleff.-Tetefon No,64 

Adresa: Strada Clmpineanu, llngl Teatru. l'utru ch,mărT 11c111ă, d -1117 cli111/T ,ar trimit, o 11U1I po,ttdl 

-

LA MAGAZINUL 
COFETĂRIA TĂNĂSESdiJ I. AD L E R

GRANCEA ş1 STANESCU ril-a-,il d, palat,/ •,;1„ Eftri,1 

CROITOR BĂRBĂTESC 
CAL EA VtOŢOJUEI Tot.--d'a�uD.a bine :ortatl, - �t,.. 

Cxnuftl. tll' T-u comatld4: 1!1ga11t, prompt ee gbeeo oomen■l penU\l losodne, nunţi 
titfti11. Coloni..te �i delic11teae de oea mal buni ,1 eerate. 

calitate 
- Pa.ŢURI KODICRATB -ltNd• lm4rdan. I(JBB ,t STBIDII proa•pete 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Oine dorefte 11 oumpere 11'0 
11 lnohldese un 

PIANOSAuPJ!NINl 

-B1lC11 ... t1,Str1d18lbescuVodl1S 

VINUL BEEF LA VOIX 

I-A.-S'll"B&.J.W 
&GICln' DB POllLICIT,I.TB "'( 

•lr. Sta„ropoUos !5,{PalatuJ D■cll.J 

REPRESENTANT ŞI DEPOSITAR GENERAL AL RENUMITEI F!llRICI TH. FLOTHER

Booletate pe Aoţtunl din GA.SSJ:N (Ge'rm.anla) 
Bcu:ureşti, Strada Bibesou-Voda, l •' 3 (ln dosul A,cz. BrlncoveneştI) 

FWaJ.1: CRAIOVA, Strada Cqgiluiuanu, 6.-BRAILA1 B11len.rd11.I Cnu. -SD■STA■ŢA, Strada Caroll şi VAR■A (Bulprla) 

CEL MAI MARE DEPOZIT DIN TOTĂ TARA DE TOT FELUL DE 

M!ŞINE �I UN��em---
-- (AGRICOLE SI INDUSTRIALE 

-

P••I• 110 llarnlt"rl de Treer•t din ren,unita Fabrlai TH.' FLCITHER wh1d11te ultimul ■li t■ RomA■I� 
Peste 1000 Secertori „Johnston" v&n(lute anuZ trecut f.n Bomll.nia. 

-4alE Garan1ie absolută pentru buna functîooare 1i rnaterial11l solid al tuturor lilaşinelor SE!!S-

■■ , , ■::o , 0::,::1::1 •::,::o::, ■::o:----:--:,c■::o ■::o::■ ■::o::o ■: ■::■: ■ ■: • dl
Tipografia „Dreptatea" strada �yindar 1c, Bucureşti 

'1 I 2 t', I -1 ii
f l��"2a" lx

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


	mos_teaca_1899_12_19_p01
	mos_teaca_1899_12_19_p02
	mos_teaca_1899_12_19_p03
	mos_teaca_1899_12_19_p04
	mos_teaca_1899_12_19_p05
	mos_teaca_1899_12_19_p06
	mos_teaca_1899_12_19_p07
	mos_teaca_1899_12_19_p08
	mos_teaca_1899_12_19_p09
	mos_teaca_1899_12_19_p10
	mos_teaca_1899_12_19_p11
	mos_teaca_1899_12_19_p12



