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CHESTIA NAŢIONALA �I MU�TELE MOARTE 

... Posterilatea va găsi lnlre filele lsloriel noaislrc naLionale capete de muşte strivite. 

(0iuur,uld-tuTD.Jo.1ro.ncea) 
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MOŞ TEACA 

UNUI FUNC1'1ONAR C. F. R. Dar dacă n'o fi Ucigd'/ crucea Se mal zict: ca foşnetul mătăsii 

�11 c•u•l de ""°"omff şi te'I pomeni că poate nu mal din în cancelaria d-tale e aşa de per

:•!,;r:1ţ!���•c!t�::! t� pricina alcătuirii administrative a pe.tua, mar perpe1ui1 chiar de, dl 

�.!!�r tH1 aiua de I Fe- aj�.ns să scîqîie aşa de d�reros m1şcare.t 'cosmică. 

IntratI o'un aimptu atca\at 0s11le1 destul de unse de ahmmtrelT, Apoi s � mal răspîndit _svonul 
De cWele primare ale acestul car dramatic? că şoarec1T de pe scenă al'l. trecut 
Lac. F. R. ş·-aoum-miure- Şi nu ştiO de ce, dar eO înclin in casa teatrului, care cu tot bi-
re,1,1 licenţiat 1 Coto. spre această din urmă hipoteză. nevoitorul concurs al d-lui Hara-

Chi!, ••) să mă ·pul răll cu toata Iamb G. Lecca şi al piesei d sale 

Scrisoare deschisă ') 
suflarea spiritistă de pe pămint şi Casta-Diva, a ajuns un fel de Ca,a-
din gîrle. Vida. 

D-lui Director General al Th,airelor Am auzit, Domnule Director Şi multe, multe se mal zic şi 

din Homînia. General, că la Teatrul Naţional �e spun despre oblăduirea acestul 
se petrec lucrurT cari într'un mo- naţional teatru! 

Domnule Director Genci·al ment ar putea aduce fie-căru1 în Dar, sa 'ml mal dai voe dom• 
Jn organisaţia politică a statului minte sculpturalele vcrsurl ale ge• nule Director General să mal vor-

romîn, maimuţărită după organi· nialulul HaşdeQ. bim într'o scrisoare viitoare, intru 
satiile similare ale apusuluT, s'a cit directorul valorosului organ 
in;rodus-dc bine, de ră0-ins1i- ... Aşa'i dnd tace cocoful, lhind sa &W'oş Teacă îmi va mal îngădui 
tuţia Teatru/ul Naţional, . dn

:
e

şa�t
i
;�-d capra .1 ·nainte, poruncind' ospitalitatea. • 

S'a0 cheltuit milioane, s a0 acar- în !oe de \a; i ... ln momentul ctnd vream să 
dat subven\iunl1 s'at'l creeat re- Aşa'i dnd barbatu-·r coada, a�a pun scrisoarea la poşta, un prie• 
compensc unele mal na\ionale de dnd muerea ·1 ,ap J tt:n foarte bine.voitor instituţiel pe 
dl altele, s'ail împărţit favoruri Şi atunci': poalelungîşimintes.:ună care o conduci ml-a comunicat 
şi fondurI de promenadă unor şi şi: unde nu e ,ap vai de pidoare. că prin cancelaria, prin culoarele 
altora: doar, doar se va putea . . şi culisele tea1rulu1 se cîntă cu 
ridica niv7luJ )artistii.: .al _acestul tor�:t

ra

ut:�
c

���:s1l\: �
rm

e\::�
:- mult brio ?e unele personagii cu

templ_u c� şl e_taleaza z1du�1le des• 
aful te�truluT naţionai, ti Paris-

noscutul cm tec: 
tenc�lte m piaţa muscalilor cu g 

Aşa, se zice că la Teatru mi- Foae verde lemn sudr, 
ca

�
c
��.\1are cd un spirit din ne- şună p�in .culise atiţea şoa�e.cl că D11-mî Doamne ce n'am gîndit 

grele besne ale Tartarului, dusman d-ta abia iţi mal faci apanţ1a pe Sa. mit mir ce m'a 
�:::iod ,1im1 

al elegantei TaliI şi al mel;nco- scenă. 4 A. Crom,nl 
licel Melpomenc, îşI vira vecinic 
coada între spi\ele roatelor acestul 
care al dramaturgiel romîne, de 
scîrţîitul caroia se stîrneştc hohot 
de rîs în gloata indolentulul public 
bucureştean. 

Se 'nţelege, Domnule- Director 
General, că dacă s'ar putea con
stata cu certitudine puterea de 
impiedicatură a acestul necurat 
spirit, nici d-ta şi nicT nimeni nu 
s'ar incume1a să se lupte cu Du
cd-se pe pustiI;-ar constata şi ar 

trece înainte. 

') ll-cri1oa,ea acta.la e11te datorită unei per 
,oaue eus puse, care ,le o camd�rn &e ur.unde 111b 
muea. unul p11eudot1in i5tori--. l\ctlacjin deelarl 

d *ţ P:�t��u!rc t1:
t

:e:::1�\�\are a ij\Jlt proo-
rocul l1Mri, 

DEVLA LU! DEDU-IVAN 

AU pornit dol sirbl pe cale: Dobre şi cu Praz Matef1 
Şi mergeau aşa ln grabă, tot şoptindu-şi între el. 
Insă cum mergeail, de-o-dată, hop, de•o cismă se lovesc. 
Spe-riatl se dail în lături, stall. în urmă ş'o privesc. 
- nUîte, bre, ce lighioană, zice Dobre 'nlru Urzill.. 
Al văzul, MateT, de astea f " - Ăa, nema, d'un'să ştiii I 
,.Ş'uile, frate, nă-i cu bolă şi surită nă mijloc ... 
Bre, bre, bre, văzut-al, brată, n'ăşa groaznic dobitoc ţ 
- ,.Nă razbir'm, Matei răspunde şi se scarpină uimit ... 
Numai Dedu poat'să ştie, că-I nă glavă pricopsil !. .. 
- Hal la Detlu !-Haide Drobre ! . .. Ş'amfndoI 'napol pornesc. 
Nă -l ceaslovătă doar Dedu şi toll sîrbiI-l pomenesc. 
Ail ajuns! S'adună lume. Vine Dedu tn sfirşit. 
Ia, priveşte şi el cisma, dă din cap ş'apo1 răstit: 
- �Ama glavă, gospodină!... N'avetI deviă nicI-un strop: 
Nu vede�l, nă proaste ciotinf, că 'ăsta-i toc de tîrnă«>p? 

P6crif6. 
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AMORUL LA TELEFON 

Ca diii 11miii, f„-umoa1i.l zînil 
ln cali,a mea ar rl11lfrit, 
Şi c e -am 1i·m,it în clipa-aceea 
Nic'r az:r 11,u pot ca •l1-jt tran,mit. 

A1a"ea 11/l cur,mt ,lictric 
ln peptul mett 1'a ttrecurat, 
Şi 'n ,lujba drogo1ti( apri111e 
M i -a p111 illtr�ul apo.,·ut. 

Ar coiuim,it, cl1cr ar foit buni't, 
Jolicr. n·,,r vroit ,it mit ',itriiltur; 
Şi azr plutonic" iubi1·e 
Ou atîi,1 foc manipului. 

Dar c'i11d allitm·r ,talt de tine, 
Şi-ţt simt a inimd bil/ltr, 
Implor tu(l sfi11li't 1lt mit fm:.i1. : 
Oficiant (U cla,a '111-îr. 

P19malion-Bactiii 

BLASFEMIA Ul\Ul PREOT 

Cînd Romtnia MogrunlJ ne-a acu
zat ca insultăm religia, am tăcut 
şi-am inghi�il in sec. Şliam bine că 
viitorul ne va răzbuna. 

Am avut dreptate. 
Providenta ne-a oferit aslăzl pri

legiui de-a dovedi cine stnl adevă
raii1 .insultătorl nl religieJ•, aelevă
ra\iT „blasfemator1•. 

Descoperirea adevăraţilor crimi
nali, a că.ror nelegiuire o ispăşiam 
inocen\1, a fost pentru nol o supremă 
consola\je. 

Această consola\ie-s'o spunem 
pe şteat1-este: � Consolatorul orga
nul societă\el clerului romîn Aiu• 
torul". 

lu comiletul ele redacţiune al a
ceste! reviste - căcl de o revistă e 
vorba-vedem o sumă de P. S. S. 
anume: Arhiereul Calist Botoşănl:nu 
Ialomi�eanu, Economul pr. Consl. 
l. Popescu, Economu P-Floru, Eco
nomu O. Muşceleanu, Economu D. 
Conslanlinescu-Lucacl, Arhidiaco
nul George I. Hibescu şi Diaconul 
Ştef.Georgescu. 

N'am avea nimic de zis pinăacum: 
libertatea prese!, deşi de la diavol 
este data., toluşl trebuie respetaUi.. 
Ceea ce Ins� ne-a scandalizat � îm
prejurarea că revista Consolatorul 
publică şi o poezie(!)iscălilă Preotul 
Nicola� Barzeanu, şi tncă cojgogea
mite colivoiu de poezie. 

Pentru ca indignarea noastră să 
fie împărtăşită şi de publicul cititor 

MOŞ TEACA 

reproducem tal11 quale blasfemia Io 
chestie: 

SURXE5AOrtJ-D1DACTlC 
ll,edic•Jio11cPr-c.V�crabiMuîl>î•c0n 

Ştefan Ge0rg<1<u Bocur<Jtl. 
Spirit cu forţo di,·iae, 
Puterl pe Prometey in ,·ine, 
Atlant' ce  duce munţl Ic spale: 
Cu m�,rnrll. poart toate! ... 
Creeri indi,·iduali ln om, -
Ca ramud, frunze, v!rf \11 pom, 
Nu pot purta mult bagagi!l? 
CAcl aCi'lsta-1: ,.1111rmenagîU". 

Inteligenţa e ca Huvîul, 
t'lnd maluri li hrni,.p deluviul; 
[,ar clnd albia saii malul, 
Nepulind să poarte v11lul: 
l<�ug ou mare repo une, 
Bătlnd r>este ţllrml netouue 
Albia micii, val-ravagiii? 
Tot.ul o�te; ,t1urmtmagii1". 

EştJ mare d11Scăl, prodind ştiinţo, 
SimţJ oboseli şi căinţe, 
Uă nu poţl găsi criteriul, 
La tot<.:e 'ncungiurll. Ceriul; 
Arlţl spre atele zodiacul, 
Şi nu price�1 i:iicl cit gln�aoul, 
Aoguatia mmţ1 e aolan1g1ii, 
�11Q tiloaofie: ,1111rmenag,U·. 

!,;ştl atuJien_t sub de<.:anat, 
Purllnd dormţa 'ncRrnat, 
Să oomenţezl pe Ariatot, 
Ca 'nlT'o lunii. aa'l şt,T tot; 
Dar un colos do aliagiii, 
E didactic: ,1111rmenag;tf'. 

E•tT guvern oe ţii ln legi, 
U� ropor ce hi alog1: 
Frn citii do sub val 
Saii chiar negrii din •rrana,·aal: 
Şi 'mbAtrlniţl ln morav proijt, 
Jţr revoltoazA 111 minţii rost; 
Uindind la vitregu-ţ.1 au�r11gitl, 
E diplomat.ic: »1111rm1nag1ii" 

Eşti p11Rlor saf1 prodicatot, 
L11 slau\ul cuvlntll.tor; 
Dorind să 'I dai moral in tr11itl 
l-111 da chiar partea ta din Raiil; 
li dal semnal cu toacă aflntft, 
ll lndrumezl dar greii a'avlnlă; 
Cerescel 1·ieţi nemurite, 
Cu bunurl neţermurite -
Dar aceet nefast limbngiii, 
E sacro-snnt<111rmenagîii•. 

EşU explorator de emisf�re, 
Dotezl pe geograrl cu mistere: 
Visezils polurl, diamante! 
In Luni: mine! Luml ln; neanlel 
Dar gtndu-ţl mereii 11p,e voia�itt 
'foceac<1 mintea fn: ••urmenogiu•. 

EştT bancher care joci slochul, 
BAtlndu-ţI capul cu norocul; 
Cum aA vinzi renta ln preţ corent, 
Pe cuuul lirei d11 Turent? 
la minte-ţl calcullnd tot: sgiii, 
E al Mamoni: •111rm,negiU,. 

.surmenagii1• nu e de fapt, 
DocA creerul e apt;-
SaU clnd furnica duce'n gurii, 
Nunrnî ,-îte,o frimiluril .... 

Spirit cu forţe divine, 
Puterl dtl Prometey ln vine, 

Atl,wt· ce duce mun\T ln spate: 
Cu rnijsurll. po11rtil. toate!. .. 

Preot.. llî,ofau Barnonu. 
Zaul,fo6Deoerubrol899. 

Sl:i.ru' mina părinte, dar prea ne
al surmenlat, prea '\I-al dat poalele 
anteriulul pesle cap1 

Şi-acum întrebăm pe I. P. S. S, 
Mitropolitul Primat al Ungro-Vla
hief şi ul Capadochiel bez Vlaşca şi 
Teleormanul: 

Permit oare canoanele ca un 
�reot de mir să canonească şi să 
dea la mir cititorilor laic\ în aşa ha1' 

Nu c,·ede I. P. S. S. că prin ase
menea surmcnagif poetice inspirate 
ele Mamona se surpă fundamentul 
moral al Romtniel June şi se clatină. 
catapetcasma bisericel autocefale de 
răsă.rit1 

Nu ne îndoim nici-Un moment că 
prea cuviosul nostru amic d. Mlşu 
Alexandrescu va desvolta în Senat 
o interpelare, şi va cere darea'n ju
decata Consisloriulul a preotulul 
care chită pe glasul al şeaptelea ble
stcmălif ca cea reprodusă mal sus. 

Un ortodox, 

UN CONTRAST 

1.1 .... , _,..,,..,_ 

Artist desăvirşit în toate 
Şi 'n luptă pururea eroil 
ln van pigmeul te huleşte, 
CăcI el e purece-tu boil. 

Conrtonl. 

DECORAŢIILE LA TEATIIU 

D. 1. Dumitrescu, celebrul tenor, a 
fost decorat cu Bene Merenti. 

E de notat că de data aceasta deco
rarea nu a fost fllcută de d. Romeo 
Gerolamo, decoratorul Teatrului, ci de 
d. ministru al instrucţiunei. 

AAllm ctl urmlltoarele persoane vor 
mal fi decorate: 

Talentelul nostru artist Iancu Bre
zeanu va primi un •Bere Mcrcn[i>. 

O. Mahauer, rnaforul Teatrului, un 
cBene Frîzentî•. 

Distinsei noastre prima dane, d-na 
Gemma Capeleanu, Î se va conferi un 
,Bene Mezzeni•. 

Unei arliste a cărei drăgălaşie in ro
lurile de ingenue este fJ„rte apreciată 
i se va da medalia •BibC Merenti,. 

Un actor renumit prin aventurile sale 
de culise va fi decorat cu medali� ,Bene 
Mueremi,. 

ln sflrşir, d. director al Teatrului vil 
fi medaliat cu un ,Bene Mergenti•, de 
oare-ce Teatrul merge bine sub admi 
nis1ra1ia d-sale

:....__ 
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MO TEACA 

SONE.i" 

A mon omi Thoma, h Doux, 
Sa retras de mult savantul într'un col/ ascuns de lume. 
Studiind şi {i fi noapte c·o ardoare nt!n/rînata; 
Spun vecini, c·a Iul lampd n'a fost stinsd nicf-o-dat4: 
Zilnic lz°nlfd ea lucit-a capu-i chel Între volume. 

Peste ochir-r şterşf şi sumbri domnesc veşnic ochelarii, 
Jn urechife-i ciulite ţes paiajenir la mreje; 
Pe ând mîna-i subţiatd, scoasd par'cd din gdteje, 
/nvîrteştt-un toc pe care raa tot ros de veacuri carir. 

Pe hÎrtîa limonie creşti mu�chiul părăsire!, 
Iar mîncarea-1 de pe masd {ace-acum pietrîficat4; 
Sau stins mii de cenerapl, - ş'unde-f rodi.I strdduirei ? ... 

Dar el calculeafd 'ntruna, ba cu metrul. ba cu sradu, 
Socotqte, meditea\4, mintea lui e dîstilatd ... 
... Şi ·n tadar: nu poate s'afle cit de eros e Dom' Paladu .' 

.,. 

Iar clnd şi acest domeniu va fi cu 
desăvtrşire exploatat, lucru ce, avind 
tu vedere înmultirea prodigioasă a 
bărbieriilor se poate prevedea pen
tru la anu, vre-un noi1 spirit inova
tor de ealibrul d-luJ S. K. va intro
duce seria firmelor: ,,La maşiaa de 
tuns a Iul Moltke", 11

La maşina de 
tuns a Iul Abesalom ", etc., după 
care va veni seria: ,,La maşina de 

hms accelerată"', etc. etc. 
lată norma evolutiunel firmelor 

bărbiereştl, privita în lumina legilor 
sociologice. 

Dar să nn ne închipuim că pro
gresul în barbierie se manifestă nu
mal ln firmele diferitelor saloane. 

CONCURENŢA BlRBIERILOR ::':Oi;;,�,e:�/!t�;:J�0��
11.�:a5�1

�nndu���.:i N� �tot oament mat pătrunş� �e 
-- fel c11, fle-oa,e vi,itsto, •A fie mulţumit de spmtul progresulul de cit bărb1er11. 

Se cuvine să semnalăm o nouă curlţenia şi serviciul ce'I poate gasi aci Ei sint cel d'intrl cari prind de veste 

fază în care a intrat concurenta băr- pe�!:: 0ş:
a:a:'\:�P�;;a�t 

d :mm�=�
ajat şi despre cele mal recente învenVl a

bterilol'. lucriltor1 cu adevilrat cara lş1 cunoaşte mericane, şi din gura lorclientitsint 
Pip� as_tă-zl1 bărbierit se concu- :

u
�:�ri:e�\�0\i°:

i
::1":t u:!�iti7�:�0:1s::��; informa_tl de �rogresele c_ivilizaţel 

rall prm importanta numelor sub d e adevărate mllnf de aceaat-A bran şl, mal tnamte chiar de ctt dm rubri
alcăror ilustru patronagitl tşlpuneatl ciulind cu aceaua ca salonul met1 ce se ca11 Lucrufldinloalălumf'a" a Uni

bricele. Unul avea firma la briciul b�curA de o reputaţie_ bunii. ye �iaya oa- ve-rsulul. 
Iul Miha1 Viteazul, pe ctnd altul n'o :;�;\:� :�·!�et:

z
;n�ir 

d
:u:�:t;.

m
�.::i;:� Ar fi deci de mirat ca tocma1 sa

avea de ctt la briciul Iul Cuza. Unui mea clienteli 'ml va da şi d e ad loaint.e loanele lor să fie refractare orl cărul 
la briciul Iul Rotschild, pe cînd altul �;::u�s;t ;:1

:i i10!î::
um, preferto d u• m!l. progres. Dovadă că nu e aşa, o a

d'abia la briciul Iul Gr. G. Cauta- Fie•care client va mal gllsi la mine ln vem chiar tn afişul d-lui S. K., din 
cuzino. . .. , . , :e�;i:;�n!eo�i:;�e

d
�a 

c�i���:�e g::��:;0;�
0
:; care aflăm �ă pen�r� ca un vizitator, 

Dar bărbtenile s aU inmult1ttntr a- clnd ar voi şi peptilnAtura. plus vor mat fără except1e de z1 şi de persoană să 
Ita, ln ctt n� . se mat găsesc_ des• :��:

d
e
er
:: c�=��

1
;; s

0

ur:;: d:
i
::::;:ţ�:� fi�servit _cu.zel şi �ură�enie, n'are� �e 

tuJe personagi11lustresubautor1talea venţil oare cu 0611 mal mare sigurnntA cit să ara11Jeze dm noU tot mob:he
numelul căror:a să se pue bricele a- opreşte cl d ere11. pirului �i d iatrugo mil- rul şi serviciile salonului, plătind 
Utor �me. . 

tr1:::· 
dar rog respectuos pe onor public pentru ca să i se permită să fac� a• 

Cnza asta de nume ilustre a dat şi pe vechen rnea olieotelll spre a mi o ce.:.::ta o taxă cît se poate de mi că. 
anonimulul bărbier S. K., fost hotel n�:: c�ii�::

it�= d
�

Jo�o�v;;:
d 

;: :
u
d e�

-:�; Ceva şi matîmporlant, d. S. K. a 
Lambru, strada Belvedere No. 14, :co,tui avi,. angajal adevărainucrătorl, cari vor 
ideea să transplanteze concurenia cu d ec,obitil stiml s. K. servi cu adevărate mlinl (A se feri 
pe un teren încă neexploatat de ni- . . de contrafaceri). 
�enl. D-sa 'şi-a pus firma .La bri-

0 1�:�:
c

�ă���e;�e 
0
;:

1

;e
e 

v:
e

r:c
e
:

c
!��-

e 

. 
Dar culmea p'.·ogrcsulul est� rea

c1�\ accelerat", după cum anuntă 
salonul" d-luIS. K. unindu'-.·i fi} hzat de .o apă mmunca înve�t11",pe 

pnn următorul afiş: 
�a "La Briciul Fuig�r". Hî�� pe c�re 11plus o vor mal

. 
găs� fie ce 

Subsemnatul ouoncarea duo la ouno,Unţa rind se vor deschide apoi a lte „sa• cheut ce suferă de
. �

ăl�eată 
onor public ott şi veohit mele clientele, oA II fi . d f 1 1 . . . Indemnăm pe c1l1lor1l noşlrf carl 

!:.�
h

�
s

�:�ve�:re
no

;/���ro�: h��=:,�:!� 
l

�:
1

:ric��l ��::rso�'ln:� ��::i

t
;�j suferi\ de aşa ceva s1\ de� sprijinul 

bru) aub firma Lll briciul aooelerat• ou " O. � L b . ' ."IE lor d-lul S. K. to campama d�slruc
lnceper11 de la 29 Ianuarie 1900 am redua Expres- nenl ' " a nc_iu_ xpres- tivă întreprins/\ de acesta în contra 
:;!

u

�
le

2;
e

;:�
i

��
I 

r� !t;t:a�;r\
s

:•tu::� �;��
d

\:; ��:
l
Îui"�:ct�::::

u
�L:\r�� mătreteI ro1nlne. Pvdaf. Fil.rll ucepţie de 111 şi de peraoanil He- . '" 11 Cattl viaitator, va fi servit egal ş-i ou cel ciul automat , etc. 
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- UUl'Ă „IAl\Ul. PAI\IZl.1:>/ tl'OLll:IIINt:LLEt -

C1nd zari pe lînăra Europeană, puternicul rege 
I 

Dar medicul caseI regale era un bărbat foarte în
african se amoreză lulea şi ii cern mina. Ea i-o acordă genios, care ştiea sa ia iasă din orl-ce lncurcătură. 
şi bine r:i.cu, pentru ;;.o., dacă uu l ar fi d.it mîua, i-ar I b:;i işl asculi bine scalpelul săli şi puse s..'i tiarbă in 
fi dat capul. colcot o oală cu gumă arabica. 

Dumnezeu bine-cuvintind această d\.s1Ho1·ie:bico-

1 

RezuJlatul acestel savante operatiunl chirurgicale 
loră, suvernnul deveni tatttlla cloul gemenl: jumătate fu]splmdid: --
negri şi jumntatc albl. Peste cite-va momente, regele african putu să sfrîng:l 

- Nu vre:ul s/\ vl\d în ochl pe aceştl mici monştri 1 f(•ricit la pieptul săU pe cele două auguste odrasle: 
strigă neagra Sa .Majestate. un copil alb şi altul negru. 
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MOŞ TEACA 

SPOVEO'IIA LUI flSTICfSCU le\el inallelo, pmonagil cu cacl proape. Şi nu-ş ce '.ac, nu-ş ce dceg, 
statl in contact. CăcI ascultal1..... că transform tabloul cel g1·ell inlr'un 

E tI . ;
-
} tă 1" Spre exemplu, astă-seară e bal acrobat de prima for�ă. Printr'un 

Ă 
ş 

t 
0 cur

� 
p oa 

ri , t l I la D-na X Foarte bine ptn'aci . .... teribil salto-mortale acest acrobat 

la O ::�a
e
tă

v
�� :��/

a

ml-:a.\o��:t Ca unul d;�--in,limiI fa�il(�l (1�u şi improvizat vine să dea pes�e cap 
întreaga mea biografie. al D-nei) ea sunt cel d'mlml. Ş1 P?· samova rul cu �pă de p� masă, în 

f!:şU 0 curcă ploată I u tl'ivesc de-ml stă ceasul, sall o 1a aplausele frenetice ale c1to:-va pa-,
,. . . . 'nainte cu 2 sau 3 ore. Aşa că tn bare, carl merg să-l petreacă rn urale 
Cită 

-
p�,c�1�\0�1c fină ş1 cttă pă- consecinlă, m� şi presint pe la 5 sub masă. Sdup, hurdubu�up, poc, 

trunde1e: N1cI �u, care mă .cunosc seara, cu frac, clac, şi sclivisit de sfirrr !. .. Un sunet de muzică a gar
aşa de bine, mel eU, P?t zice, n_u sus până jos. Incontestabil, că în def şi un sgomot infernal de uşI 
mI-�şt fi putut da un epitet mal ni� urma cilor-va strîmbăturl din nas trintite, de răcnete, ele. M'aplec jos, 
ment... Năllut, cu fata albă-roz ş1 ale gazdei si a citor-va scuze plalo- ou ca să constat paguba, ci aşa ca 
cu un păr negru ca noapte�, aş nice din p;rtea mea, sînl potlit la prin inslinct. Şi nu ştiu, vis e, saii putea fig�1·a lu 01·1-ce col.ect1e de 

masă. Aci procedez ca un cavaler realitate L. Dol ghionţt tapenl în 
basme ca tlp de făt-frumos ş1 totuş1... desăvîrsit. Voind să intru în sufra- ceafă şi O lopată peste ochl mă tran
E un „tot\1şT" aş� de deze�perat�t, gerie, 1�� lmpedic de vre-un scaun, spartă ta moment intr'o superbă 
aşa �e po,c_ de cime, �ă patcă m1-I m� ridic iute, roşesc, m� fislicesc. noapte de 10 Mat... 
�Toaz� să v1-I spu� ... ?1.totuş! ... �eva 

Voind să ridic scaunul1 în aple- Ah, triple Mte, coquin, ml-al cas-
1mpenos, ceva 111vmc1b1l mă 1mp1�g_e carea-ml bruscă iml plesneşte be- sat tot servisu! Ptia, tartufule, s'en 
să vă declar marele tot1'§r : tim1d1- telia de la pantalonT şi O salva de est fait de ma soiree! D ar o sa-ml 
tatea m�a.. . nasturl ca un stol de "dum-dumur1• plăteştl, o să-ml plăteştl, quadruple 

.lJa, _timiditate�. se re:ipîndeşte pe scîndurl. Sint dis• brute, din leafa ta, da, din leafa ta! 
Desigur, vetrz1c'!: "Apol acesta-T trus. M� ridic ars. Voiu să fac un Şi jarl, trosc, pleosc, palmele curg 

un defect aproape comun, u.1� defect compliment de scuza profundă, dar ca nişte granate bure peste chipul 
de care nu t_rebue s.ă te îngnJeştL." me ishesc cu capul de vre-un vas mea tmpelrit... 

_Hei, drag11 mel, ac�st .defect la scump şi-l fac praf. Albesc ca ceara1 - Dar ce facl, Elize1 nu vez1 că-l 
mme _nu e ca cel obişnuit la lo�l. mC reped spre uşe, m� isbesc de d . .Fistîcescu11 Val, ce-al făcut, ce-al 
La mme e un super defect, un de- gazda !neremenită, completez victn- făcut... 1 
fec_t care mă . va băga mal CU:rînd ria print-r'o c!l\cătură sdravănă pe Şi bietul colonel Ramolovicl, care 
s�u mal tinrnl in chaosul nefi1�teI bătăturl şi es pîrlit de palma d•nel intrase ca un glonţ, pune capăt su
ş� a.I !enebrelor eteme. D�, presunt dacă-l mal nerv6să, sau în orl-ce pliciuluT mell. 
ŞI 1111ma-ml spune, că dm cauza caz de chiotele servitorilor. Pofiim . - Val, pardon, miile fois par-
acestul defect, a acestei boit, curind, acum! Pas de mal dă nas cu amfi• don, credeam, că e.... � 
��rînd,. voi� bea �pa uilărel din lrioana casei, cînd tu ::ingur ţi J'al Şi-atil. Incâsez palmele, sărut fru-
1 ugel� mfimlldul. {!1te, mă cutremur tăiat... muşel miinile doamnel Ramolovicl, 
cînd gmdesc (că dm cauza acestei Sail: tml iaii adio de la colonel în terme-
blestemate de timidită\l am pălii şi Astă-zl la dou� dupC amiazl nit cel mal cordiall şi plec (tacticos) 
pat atitea boa te, �n c_il numărul lor fire o-clook la colonelul Ramolovicî. pe uşe-afară, pretexlind o durere de 
poat� cu �ucces r,vahza r.u numărul 

Aci, ca invitat oficial, m� presint fix cap ... (poate chiar reală). 
s�nt1lor dm toate calendarele. Nu .e la ora holărîU1, ca să dail ajulor Iacă îndemînarea m�, iacă rel�: 
z, de I� 0-z�a în care să nu fia boi- servitorilor la aranjarea mobilelor, ţiile mele cu înalta societale!. .. !j1 
b?tat ş� re�pms mal ră� ca �n Buller sail la pregătirea ceaiurilor. Sint ra� să mal zi�ell că n'am dreptate! Şi 
dm Spion s Kopul soc1etăt1t dios. Colonelul Ramolovicl intrind să mal ziceţi că exagerez ctnd pe 

Şi de ce1 oare umblu eil cu vi- mll salută zimbind pe sub mustaţă, stradă mă isbesc de totl trecătorii 
trio! in bu�unad Sa� . ameninţ. pe şi·mI zice cu vocea-1 groasă de şi ferindu-n:iă daa ln t��te_băltoacele 
concetăteml mel cu c1l1rea "VomţeI froutavoI :  Bravo, Fîslicescule, ştil sau ma tnJUl'ă totf b1rJar1I clnd sint 
Naţionale" saa a .Rominiel Junei" că eştl mal reglementar ca mine 1 aproape să dea peste minet Da,c'est 
Sau, Doamne păzeşte, am nenoro- ,,Roşesc (roşata ml-e ceva inherent) la guigne, saa mal bine imbecilita
citul obiceiu de a atenta la _ p�do�- şi-I rCspund printr'o 11\onosilabă lea �e'l ! Şi1 val, ce teribil sint per
rea buzunarelor lorî Ajl, mm1c din graţioasă sall prinlr'un rlgîit posac. secutat ! ... 
toate astea. Sinl omul cel mal cin- Colonelul se mal invirteşte, se mal Ort de cite orI işI face apariţia la 
�lit clin lume, tu com�araţie bine suceşte, şi pe urmă: "Scuză nitei, teatre sa� la conc�rte mut�a. mea 
m\elcs cu ort-ce ocultist. Atunci, draga. Viil acum . .. Dobitocit ăia de de Selemt, grămezile de p1c1o�re 
vetJ zice cu drept cuvint: ,,De ce-V slugoi! ... " ... Am r�massingur. Cum stîlcite, de bastoane rupte şi de JO
întorc tot I spatele1 Dece te canonesc ml-e obiceiul, încep să mC plimb de bene turtite, mă urmează ca umbra 
ca prozd Iul Cicero pe liceann" colo plnă colo, sisiind şi căsclnd lui Banc(). Slnt cel mal păcătos, cel 

El, vret1 să ştitI ele ce î... .. Din gura pe la tablourile din pereţl. Şi mal oropsit muritor rle pe. supr�
cauza pur şi simplă a gentile\eT, - cum unul tml pare mal interesant, fa\a glob�lul ! �a cred că mel pr�n 
fi-le-ar in b:tllă să le fie, - a poli- pornesc ca să-l privesc mal de a- Marte, mel prm Saturn sall prm 
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Venus, nu s'o găsi un individ mal Şi sl vini\! bugall ! 
desperat şi mal pirlil ca mine. Ce Strigau hahamile, rabinii, 
să fac decl1 Să caut leacul unel aşa StrînginJ la noi in bra\f. 
de afmisite bolf1... Dar, pentru Jar balabusti frumuşichi 
Dumnezeii, sînl prospecte cu docto• Şi cu copil la el 
rif de toate neamurile, dar pentru Spunea si navem deja frichi: 
boala mea, n'ar exista nici-o-dată. Chimer\ nu e rezbel! 
Nicl vestitele pilule Pink sat'i ante-
deluvienele hapurl de catramina, Ghindind s'ajungl cum e Halfon 
care vindecă oftica ln 24 deorc1 nu Sat'i chiar aşa cum Her\, 
ro1-at'i putut da de leac... Cu nastur, beigăl, aci, buton, 

Unit m'at'i sfătuit să mă 'nsor, Am început chimer\. 
căci rela\iile cu o femee î\1 dall o Prin chinchiren\e, faliment 
oare-care doză de curaj-ziceall el. Ş'achichi plan la cap, 
Am făcut-o şi p'asta. Dar am divor- Prin sutâ 'n subl ca prucent, 
\at a 3-a zi după nuntă, adică ce Am slrlns banl la ciurap. 
nuntă 1 Chiar la eşirea din biserică 
m'am !neurcat, după obiceiul mell, Dar într'o zi (aşa muruent, 
prin valurile de lume şi am perdut Să n'am iu bichirie !) 
mireasa. Ea a pornit intr'o parte, Un prichiror şi-un domn serjent 
iar el1 lntr'alla, ln frac şi cu clacul Sosi la pruvalie. 
subsoarn, lntrebind zadarnic toală Şi zicl că dal la nol osîndă 
noaptea de nou-meO domiciliu. Un an la Văcli.reştl, 

Acuma ce mal zicell t Ce sfatm·l Puntru di ce să lllăm dubindă 
ml-al1 mal da 'f Cu polill şmochereştl 1 

fllarm,jo 

NUHAM BUNCHERIIL 
Ghevalt, chind intră la stejarl 
Nuprazniche secure 
Di tale 'n bichitele marl 

- Nîţichi imitaţie di p.,,,, Chirca� a !ul Cupaci1 din pudure. 
jupln Alenndri - Dar mult mal lrist era deja 

Chind plec di piste Chişinoll La jidichitărie, 
Cu l\ic eram zece, Cfnd Hamangiu ne punea 

A CUI E VINA? 
-dingernliiot6te-

Medicul J'a sfatui1 pe Costache To
pologcanu sll.-şî trimcatll. jumCtatc a dum
nealui l a b:1i!e de la Lacul-Sll.rat. De şi 
Topologeanu era convins cll. consoarta-I 
C s.!l.nătoasll tun, totuşi -în urma uneî 
sfor\ări supra um ane a cucoaneî de 
a leşina - cedă, şi ast-fel madam' Siţ a 

plecă l a baI. 
D. Topologeanu se plictise a gro.zav 

în lipsa cucoanct Si\a, şi se plîngea t u 

turor pric1cnilor d e  pl aga asta a medi
cilor cari, tocmai dnd ţi-e 1•i a 1a mai 
dulce, te constrlng ! a o separ are. 

Ca ori cc durere, şi ace a a nemlngll
iatului lnsărU{Cl (trcbue să vă spun c.1. 
Topologcanu era însurat abia de un an) 
se atenuă cu timpul, şi-\î .era grea sn 
recunoţtî în jovi a lul ,raia de la berărie 
pc Topologc anu de a doua zi după 
plecarea so1icl sale l a MI. 

Topologeanu şi Siţ a îşi scriau zilnic. 
Se vede însll. ca dracul, neavînd de 

lucru, şi-a virît coada şi aici: timp de 
trei zile (trecuse patru saptăminl de la 
plec a rea Sitei) nu mai primise nicl o 
nou1a1e de la mult adorat a -i jumă1atc. 

Topologeanu îf trimite un avertisment. 
plin de imputilrl amoroase, ameninţlnd-o 
în acelaşi timp că va veni la Lacul-Sil
rat daca m a l pune inlirzicre în cores
pondenţll. 

I 
După doull. zile, primeşte o carte 

poştală ilustrată cu următorul continut: 
•Iubitul mcO No. 2 e �d. de .1ia nu s/nt 

lidclă Si\a.. 
lnchipuiasca-şT ori cine durerea nefe

ricitului Topologc anu. 'aveam - zic zoll - Puntru cămătărie. - Auzi, ncicll., să fie atit de groa,ă 
de obraz I Sa nu-l fie ruşine să-ml a

- Vel mir! - strigăm noi tăp - nun1e infidelitate a ei în termini atlt de 
di zece. 

Şirell ca c e -l nighistor 
Ş'aşa un om diştept, 
Aveam deja un groise dor 
Sî faci civa ghişen. 

Tă\l eram d'IH di fug di cruc1, 
Rumunl de vi\â veche, 
Pm·tînd halat, tichii, papuci, 
Perciun piste urece. 
Ni dase nume de lîrlanl 
Şi chiar di llJharol 
Antisemi\il pehlivanl 
Ce devas.tez la nol. 

Person acel ce ni videao 
Şi chiar şi 'fighilină 
'făt sl ghindeal1 şi ne 'ntreball: 
- MergetI la Palestină t 
Iar nol ruspuns li dam: 

-Tacl mol! 
La ce prostil vurbeştl 1 
Noi plecl sr faci chimert cu gol 
La Ieşi şi Bichireşl1 I 

- Zicl drept î Alunel plica\l cu bini 

Plecăm la Chişinoll, 
Dacă ne ia tot chilipir 

[vel mir! catcgorid I se plinge a Costache a miculul 
sDO intim Vasile Plrlllgcanu, 

Şi tol ghişeft, - zic zoii !.. 
... Dar ctnd pruces !'am termenat 
Cu domn jidichitor, 

-Ce sll te facî, nion cher, aş a sini 
femeile I Nu de geab a zice lumea ca ai! 
o CJas1a de drac in e a ; a 1a insll arc 
douf!. 

-De asta 'ml arde mic!? Să-l num!!r 
co astele de drac? De cc m'a m al luat 
dacii îşi pusese ln gînd să ml! tr a teze -

lu inlr'un dubă m'a bugal, 
Cu lan\ piste pictor ! 

POŞTA RJCDACŢIEI 

TorHcan tam an un an dupll căs3tori a noas1rll -
cu coarne?, .. 

Şi bieiul Topologcanu nu mai conte
r.ia cu tinguirile luî ... 

Ce sa vezi însă� A doua .zi se duce 
sili arate luî Mitica Lungeanu fa1al a cutii 
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B.I.Jle.140. Slatino. - N'am lnţolo8 do oo Nedumerire pe amîndoî. 
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m,u. 4• ia ••tel. - NicT ale d-tale, soare de la Mand1ţa Coculc a nu (amanta 
Or•t•�tl Ttr.-ovt,tn.I. - Denunţltm lui Miticii. Lungcanu) c!I. farsa a' fosl 

BD:onime contra ,poh�_11ilo� h11n1pl• nu pu- pusă la c a le de d!ns a , cu consim\imlntul bi��•:: �e i:s:�1\"ltd��t�hţl? Si\cî, c a sa-I p�nil l a J_ncercare iubirea. 
Ipat - AHlt datli le br

o
deaţT m al bine .- A cuî e_ vma ? strigi Topologcanu 

Colu.mb T,-Mtig�r,l,,�Daol•I Bll frumos plm de bucunc. 
la mijloc, nu ne putem amMteoa.. - A t a , prostule, cll. nu ştii sll. dco-B.om11lu. Slat111a. - M&l lnooroaţT, sebcşti scrisul nevestcî. 

Sic 

•
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STANISLAS CIHOSKY Avocat 
JJ«fii,, Paki, No. 2. 

AL. IONESCU jn'ţer 

MOŞ TEACA 

THEODOR MAHOVICI DEIITIBT 
Strada ,tir!,•.1•Yodl /Io. 30. 

a 

D'!c I. MNDONIDI - 10, Strada 811.nţJ, 10 -
DROGUEIIIA ROMÂNA PeD.trtt mlriTea a{aouel, ••• mutat ln CALEA VICTORIEI Jl'o. 97 Colt tu 1trad" f'â.nld.11,f. Can„ Dol,ric,a111J, ahiturl dt: 

FARMACIA LA ,B1srn1CA ,li BA" A D-LUI UR. A. URBF.ANU Bulevordul Eli1ali1ta, (în lofa palatuluf Efor,al). 
RO!IUl,l'S BOLIN'l'IN�ANli I GRIGOHE RADULESCU Avocat al Băncel Poporului 

AVOCAT 

Pl<Jeş•i ConrultaitÎ (U la 4-6 p. m. 70, Ştirbal-Vod,1 
Pelin şi vin Bere specială blondă şi neagră 

BERARfA COOPERATIVA 
z ::, a, 

PIAT> 1'EATKGLUi IN FOSTA COFETĂRIE FIALKOWSKY 

Şuncă de Sinaia şi Praga 
Yref! .Id mlncaff bine fÎ cu pufinF banf? 

RESTAURANTUL MITICĂ GEORGESCU Hle 1in9urul care oferd acute arantajtJ. Clienţii regulaţi a11 seara intrarea gratuită la repre• zent,ţiile excelentei trupe Burienescu. Adresa : Strada Clmpineanu, lingă Teatru. 

Sandviciurl,_unt, brînzeturI 
P. T, Am onoare a Vij informa, că ln urma unol practice tndelungato, a v!nd pette 100.(!XJ v!lccinărl şi re vaccinllrl ln cap i• t ala  Moldovol, m'run stabili� aici, in calitate da 00ir1ctor ln•lilutului Vacclnal al ,tatuluf. şi prep,u Vaccinul animal necesar ţărel întregl sunt deci tr:i ,_tnre, a vaccina şi re vaccina cu limfa animală 

hi.�ţ;!r1n'!tiit���:de��rau D-v. Vil r og aA bine-vo i�l a f�oa ua da erv1ciile oe Vil o fer, aaigurlndu-Vil oa veţlllpreci a meritele unui seecialis� ,a utorisat şi do !nalta Direcţiune a Sllrviciulul Samt.ar Superi or. Ca ltirni, PIERRE SOLOMON 
Dit«• l1111. V•«iuoem al IU!ulul, Altt• Kiocleff al.ttur,, de H"ftO 

FARMACIA LA MAGAZlNUL COFETAIA TANASESCU 
,,LA BISEICA ALBA" 
DR A. URBEANU 

- llUCURESCI -97, alea VlotorieJ, 97 Caul, Da6ricun11 (Ci,m,aua Ro1i•J 
GRANCf A ş1 STĂNESCU C ALEA V ICTO RIEI 86 gA80ijC Coloni ala 4i delica.teae do ce a mal bună cali tate 
ICBB şi ST.RIDII proaspete 

ris-a-,i• dt pala/ul Biiifar Efori·.r 

Tipografia „Drepta �ia." Strada Sărindar lC, Bucurestl 

( 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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