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MO$ TEACA 

DE CE NU EMIGREAZĂ OVtiEII brinză, Bancă e un beciti de în- --.z�-. ...... -8: 
tuneric unde 11băeţiI" fac caşcaval. Fragment de connnaţie, Oll'rilUI hi grldina 

Mal multe gazete guvernamen- E natural decT ca Berechet şi Ep
��:t;!·riţe d ,eutl cn aprindm neobmntc 

tale anunţă că emigrările ovreilor, ăilalţl „d'al noştri" cari n'au „ce- de gnvcrnan�ele lor: . 
' 

"1n jurul cărora fac aşa mare larmă terfecat dă patru glasurI premare" mi� ::!!t !�'30�
0!.%:u�
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ou;1. 
uniI, nu sînt de cft.t nişte farse. să persecute Universitatea, 11geam- - Şi corn 1dici, te mal j�ct eo plpnşl IR 
Ovreii nu emigrează de Joc şi nici blazu

_.
M _ ma�e dă la molamentu ::::1:,1��:i !! t::!nf ,int de1a prea mm pen

nu se �îndesc să părăse�scll_ o tar� lu M1ha11.1 Viteazu�. • . _ eu;p,��,!� ��:0:1 

r:._c;ic:\
rlpuşa. pe care \î•a. 

tn caic curge lapte ş1 miere şi, 2)_. 
AlţI autori, 1n sfirş1t, susţm _ Am pu,obine:opbtre1pe11.trucopiilme1. 

mal cu seamă, dobîuzl de sută tu versmnea următoare: - $i daci 11.u o al 11 copii? 
sută. De cînd cu concubinajul de la - Atonei o ,·o piatrei pentru oepo\eîl mei! ... 

lnformatiunile noastre particu- Liedertafel, în partidul liberal aO 
lare confirmă comunicatul dat de intrat o sumedenie de tovarăş11 ti
ziarele oficioase. nichigiI de profesie. Aceştia, ca să 

TACTICA BOERILOI\ 

Ba, mal mult, putem chiar să facă un "groise gheşeft de/a", s'a� Pasia mea pentru prestigiul re-
spunem adevărata cauză care face �pucat să spargă gea':1unle stabt- gutuiul de la Dunăre m'a silit - ca 
ca ovreit să nu mal emigreze. hmentelor burgheze, Ş• apoi.să se şi pe dumneata, poate, cititorule-

Această cauză este ur1:.area pre- ducă tot el să le pu�ă l_a loc. să urmăresc cu atenţie încordată 
tulul paşapoartelor de la 1 O lel la .... Aceste d?Oă exphca_ţil am gă- mişcările trupei de insurgen!f cari 
20 de lef. sit .noi avers,unel maladive ce _are (ledeai1 alallă•erl cu Nacu tn capul 

Desfidem presa reptiliană să ne naţ_ia lu_T Mala contra geamurilor lui Hallier. Şi am constatat, spre 
desmintă. Umversităţel. __

_ ,
_.. Mof Marin. I?area mea surprinderP,, că cunoş-

<> .s..,...._<>F"•;,., tmtele noastre în materie de tactică 

GEAMURILE DE LA UNimSITATE 

"Tinerimea generoasă",condusa 
de Malia cel care măslucşte pie
sele nemţilor aşa că zici că's ro· 
mîneştI sadea, a spart . geamurile 
la Universitate. f';.): Asta nu se i.ntîmplă- pentru in
tîia oară. 

Se ştie că în 981• cînd cu afa
cerea cristelniţer ,lui Ghenadie, na
ţia liberală a trat8t în acelaş mod 
geamurile Universităţel. 

Recidiva aCeasta te ' pune pe 
gindurl. 

Adică ce are partidul liberal cu 
geamurile Universifăţel? 

Ce sînt ele de vină dacă domnu 
Nacu a încurcat afacerea Hal
lier şi dacă d. Costică Stoice
seu a înloc:uit cimentul cu puţo• 
lana, �cu tinichea de Livorno, cu .._ 
pomadă italiană şi cu alte mate• 
rialurT neprevăzute în contract? 

Mal mu.lţI cititori ne roagă sa 
rezolvăm a.ceastă interesanta pro
blemă. 

Le facem pe plac. 
Preferin\a liberalilor pentru gea

murile UniversităţeT se explică în 
două moduri. 

1) Universitatea e toc mal vice
versa Băncel Naţionale. Pe cînd 
la Universitate e un focar de lu
"mină unde băeţil nu fac nicl-o 

MlJri 
VopseştI, vopae,tl... Mpirl 11.1 roşu
Culoarea aceea ultruistil ... 

nu'şl mat găsesc aplicaVa de ctt, 
poate, în Transvaal. 

Altă dat.a., toată rîvna manifes· 
tantilor era să treacă pe dinaintea E semnul eigur f'l 'n our!nd 

Vom me.l avei. o ... oomunisU. 

IMPLORARE 

Foae verde de cico11ui, 
Olgo fotil, Olgo !!oaro, 
Lasll logio11 puet1eT, 
Trenţele lllosoflel. 
Cilcl n'aduoe ferioiru 
Ne11(îind ce e iubirea. 
Cei. mal 'nnltt1 'nvllţ!lturil 
le o rumeioarll gurii. 
Ce sărută şi deamieardil. 
Logica o sll te pielll'dll. 
Cu premisele 'nţeleae 
ln abizurl ne 'nţ.oleae. $'apoi mijlocolu-ţl nn
Ca o ramurll de crin, 
Ce tilsare pe,un colnic 
Bun de strlns fl de-un voinic. 
Cllol n'al grijii, o &A vie 
Biltrlneţea. cea pustie, 
Cu paşi grel anevoioşT, 
Cu nepoţii arţAgcşl, 
l;!i o'un teanc do oatrafuss 
Ochslarl, ciornpl şi tuse 
,i nepoţilor all te'mpuie: 
liaijm, bunica, 1il no spuie 
Foae verde de cicoare 
Olgo fat!l, Olgo noare. 
Laail logioa pus�ieT 
1renţele flloaofleT. 
CAol a.I ,rn: filosofia 
Cuacril ie cu silrilcia. 
Tu pe Bondroanu'I ,tiT 
Ce7 Ca el vra1 sA devii, 

Chi,. palatului, ca să'I vază Vodă ci!) 
sînt de mul!f, de aleşi §Î de hotă
ritt Şi grija de' căpetenie a politieI, 
era să bareze capătul stradelor cari 
duceai1 la Palat, ca să nu vază Re• 
gele. cit de important este alaiul o
pozanţilor. 

Acum lucrurile s'al1 petrecut pe 
dos. Politia se aVnea la respînlie şi 
cum venea pilcul de apărătorl aI 
demnitătiI nationale, ii lua de pe 
urmă şi-l lmbrîncea cu brutalitatea 
el traditională spre Palat ca să•I 
vată Vodă cit sint de putini şi de 
golaşl. Iar patriotil, cu o tenacitate 
eroică, lăsai1 bucătl de fleuderi�ă în 
mina sergenţilor şi goneau zece 
strade ca să ajungă de la Curtea de 
Conturi ptnă la Senat � şi pe di
naintea Palatulul nu voiai1 să treacă 
nici tn ruptul capulul. 

Observtnd această tactică ciudată, 
se zice că la o viitoare demonstra
tie, politia va opticu jandarml stra
dele laterale şi nu va lăsa liber pen
tru circula\ie de <,;tt calea Victoriel. 
Cu manopera aceasta, Omul Roşiu x. & r. c sigur că opoziţia va renunţa la 
manifestaţii şi că tribunalul arbitral 
se va putea ocupa in ticnă de puz
zolana Iul Hallier. 
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MOŞ TEAOA 

GENE ROZ IŢA Ţ E ale amicului Ionescu, copist la primărie, - Toi colo ... E cocoana acasă. 
_ nu puteail face accasll nobila jertfi, Cocoana notăreasă c tinericll, s.undll 

Urmatorul anun\ ar fi putut sl fie CÎ· f�m�asa Matilda nu s'a clllugilrit, dar şi dii de "!încarc la nişte purcei. 
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�: Ionescu sufcrll de dorul ei, suferin1a lui - Da, mi-a sosit o rcvî ... un jurnal, 
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1� se 1raduce_ În ritm şi �imli. . cu scoarţe albastre şi am auzit că e la 

contra uturaiuluT provcniitdin fabrica _ La �umma lu�ei sau: deci mconsola• d-nu notar. • 
mea si�t vă!lmill�are sllnlltllţil, va primi b1lul tmllr poez1a lut: La 11(1 Ideal per •  - Aşa e d-le !one�cu. A fost p1n!I 

; . f d A fI d. t dut pe care sper sd-1 revdd la toamnd. mar alaltăeri la noi; m1-o adus-o bărbatu 
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�• Cînd fu gata opera, amicul Ionescu - Şi-acuma unde e? întrebă tremurind 

SllFERINTXLE 101 IONESCU ;:�;',;" ,'.!:';; \!':::t�',.�:, '""'· 0 
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- Mîine o duc la primllrie şi mline Percep'corul stă lntr'un alt cătun, la un 

CAPITOLUL I e Sîmb.1tll; LunI soseşte; Jot apaie; chilomelru distantă. Vai de amicu Io-
Amicul Ionescu e la tarii. Cine n·a Simbăta cea-l'ahă o citele... ne1cul Cit s·a frămlntat pe drum pinii. 

cunoscut pe amicul Ionescu şi cine nu Dar val! prigoni1oru! Iul, Agentul !a perceptor. Dacii. nu i-o fi pus poesia? 
ştie cll ln toate verile se duce la ţară poştal, îl pindea în umbră. Ce s·a în- Dacă i-o fi răspuns ceva răO. la po�ta 
să respire aerul de cimp şi să fac!I. ceva tÎmplat? redacţiei? ... 
economie I CAPITOLUL III ln sfirşit, amicul Ionescu e ln faţa soacriI 

Amicul Ionescu petrece minunai în Cind a dus-o a doua zi la poştă agen- perceptorulul. 
micul sat din marginea Bărăganului, ml plecase. Va să zici!. pleca tocmai - Sărut mîna. 
- cel putin aşa ne spune el nouă, dar Luni, sosea Mercur!; apărea tocmal Du- .-:- Sa trlleşti, d-le Anghel; cauţl pe 
cu un lucru nu se lmpacă. E poşta ro- minicli, revista Pdpl1dia Literarii fiind Mmcli ... 
minil,- sa(I mal bine zis agentil poştti bi-h:bdomadară. Amicul Ionescu wea Cu mari greutăţi puru face pe cocoana 
romlne. Oamenii aceţtia par înadins dcd d citeascA opera tocmai Mcrcurca soacrll să inţe!eagli pentru ce a venit el. 
crca\l pentru a tortura pc amicul Ionescu. cea-ral!li. Cu mal mare greutate şi-aduse aminte 

lnchipuiţi•vli un om care în Capitalli Dar suferinţa Jur d·abea era în prolog. cocoana de cjurnalu lilu. 
fiind, nu-l scapă o gazetă necititA, imc- Sosi Mercurea aşteptata, dar revista - L-a luat erî învăţătorul. 
diat ce apare ti nu mal pe modicul preţ nu sosi nici Joi. - Uf ! gemu amicul Ionescu. 
de 30, costul sfarţulul pe care 'I bea, - Poate a expediai-o 1irzi0; Vinerl! Se întoarse intr'un suflet la invăţlltor. 
la cafeneaua X, plus 5 parale bacşiş Sosi Vineri, trecu Slmbăta ca şi Du- Dupli o jumli1atc de C"eas, cu  picioarele 
chelnerului. minica, iatli şi Luni... rupte de osteneală, prăpădit, plin de praf 

Şi închipui1i-vli iar pe acest om dus Nimic. şi de sudoare, ajunse la şcoală. In\'ă�• 
la ţară ş! aşteptind zile întregl pinA Să'i Amicul lo;;escu e în culmea exaspe- torul fli.cca mămăligii singur: era hoileiţl 
vie un jurnal la care es1c abonnr, ori rlirel. latll că mal soseşle şi ami.;ul sUI şi econom. 
revista Pdpddia Literară la care cola- Popescu, care ,·rea să-l iea la ei, douA Mal innaintc Ir mai veneal1, ca sit-I 
boreazll şi deci i se trimite gratis. zile, într'un sat apropiat. ajute, Tudora şi Pătrana. două femei din 

Nu e mal mare chin �a aşteptarea, fi Ce sli facă? Amicul Ionescu aş1ep1a sal, dar de dnd se intilniseră odalâ la 
chinul acesta nimenT nu l-a suferit mai revista; vrea sli ştie rlispunsul. DacA acelaş ceaun de mămlilig!I. amîndoull, nu 
gre(I ca amicul Ionescu, - cel puţin tot pleca, şi revis1a ar fi sosit în lipsă-I. mai venea uiet una. 
el c care o spune. mama lui ar fi acoperit cu ca borca- - Bunil seara lonescule 1 Ce mar faeî? 

Dar sa fi(I epic, adicil s!t spun lucru- nele cu dulceaţă; clici mama amicului El ce dracu! Nu m11! viî cu sApt!lmînile 
rile pc şartul lor. nostru era adversara 1eribi!a a lecturei. pc la mine? 

Deci amicul Ionescu c la ţară. Ce De cite ori nu-i zicea Iul Ionescu, vă• la stnI .. , adică, pardon ... 
fllcea el� zindu-1 citind: Şi dete fugă să aducA un scaun. Ami-

CAPITOLUL lT - Mal laSli, dragu mamii, citania ,:A cuiul Ionescu însă, cum putetl să l'ă în• 
Era intr'o scaril frumoasa de August. o să te bolr:live�ti I chipUÎ\i, nu•i ardea de stat. 

Amicul Ionescu stă subt un salcim şi Dar Ionescu citea mcieil ... Vorba este lntrcbă de revista. 
cască gura la M. Sa Regina Cerului, acum cc să faca? Porni sli întrebe la - A! 1ocmnî eram s'o daO. coco_anci 
repetind cu poetul bunichii: primărie dacii nu-i a sosit revista. Aci de la Curte. Mi-a cerut-o .. O! �teii udioul., 1 cJ.rei1 lumini începe teribila odisee. - Al dat-o? lntrebă amicul Ionescu 

Jndluie pimlntul ln raiele-1 cere1t1, 
C!U'ITOLUL IV care de spaima nu mai auzea bine. 

Poeţii te numiri • n:�ll!!r :1�f°j�e e,t1. Primăria, o cocioabli. lnnăun1ru un SI �-:
u
da�/m dat o, da eram s·o da(I 

A\·ea dreptate amicul lonescu să spue baeţaş,ajutorul de notar.Am1cullonescu _ Da, da! O caut de patru ceasuri 
ultimul vers, căcl în liceO. avusese ca angajează cu el urmatorul dialog. ,i-o aJICpl de doui saptlimini. 
profesor de Cosmografic, un atit de - Bună ziua. _ Uf ! Acum libereaza pe robul tlil 
marc vrilJma, incit cu mare greu1a1e • - Sllrul mina. stapîne ! zise .iftind din rărunchi amiC"ul 
putui la examen sll. sara de la 1radiJîo- - Nu mi-a venii zilele astea o re- Ionescu dnd se văzu cu reviua 'n min!I. 
naiul 4 la nota 6. vist!I. de la B•Jcureşli? 

Repetind înd accsle versurr, imagina- - Ce sa vie? El'lLOG 
Jia Iul învlpliialil i-a rechemai galeria - O revistă. Suferinţele amicului Ionescu arinse-
chipurilor de Idealuri, brune şi blonde - ? I seră culmea. Ca sll. Ic puc capă!, jertfi 
pe cari Ic iubise in capitala. - Un 1urnal mare cu scoaqe-albastre perspectiva economulor ş1 a treia ii porni 

Una insl ii revenea în minte:o fetiţi - Ah! jurnalu Alai ... A ,emt de Mer- la BucureştI Aci 1mi povesti 1almca-1 
modestl li inor.:entll. care '! promisese curea ailaltă ... E la dom' no1ar. tragodie, pe care o scriseiil spre a servi 
cli 'l va iubi şi ea dacă 'i va asigura la - Unde e notarul? ca document celui ce va seri in viitor 
casa de depunerr o modestil sumă de - La 1îrg. Istoria Poştei romine. 
zece mit de lei. Cum puterile financiare - Dar unde sta? Radu N,gru 
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IN CONTRA fU�CTIONABISMU.Ul oasă cit timp conlratele natioualist 
nu, ne afirmă că s'a convins de visu 

,,DAMA CU CAMELIE" 

. Co�ormJnoueI legi � timbrului.� despre cele Cf! susţine. H.ămîne a- -Cronită t,atrolii 1ţri,ă cu antici,aţ,·,, după 
mreg1a�rel, de �l lnamte pe petiţii cuma ca E'galitatea să afu·me cum 111111 tronitarilor 110,,,,- teatrali ,i cu 
a: ro�� �!nrtn 
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Graţie acestei fericite inovaţiuni nenl, travei:,htl cu tărbt de burI . 
�;!r°;. că plaga funcţionarismului va 

de �:�-�:
v
�1:�i!�

al
:;�

m 

a�
e 
fo�::t� pr��

n
���e��:�N�ţ���

i

�i:'a �a:,: 
Un june bacalaureat candidat la orchestră ca:· .. cint/i in fie-care seară. cu Camelie. . 

conţopistărie mal lesne lşI va tmm- la cafeneaua Edison. As�1pra ac estul acmdent, reporterii 
pilra o ţigare de damti. de acel c incr Curat vorba afa : 'fara piere de n?ştr1 a� c ule� următoarele amănunte 
parale difcrenţ.A, de cât să 'l dea pe E 1 
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B A B " D O C H I A �! fi��;t�t� f!;1a1ti1:ş�' i��cÎă c;� 
c amelie. Din cauza chefurilor nume

Pentru o epocă turburată, cind dcm- roase c o fli.cea, dama cu pric ina a con
nitatea nationa lă proteste ază in f aţa Curtii trac tat diferite maladii, cum ar zice 
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l:: vreme venita. Zăpa da a r ăcit entu- cmcl acre, dama moaro, spre dispe-

0 telegramă specială sosită de la siumul poporului şi frigu l care 'I ur- rarea galerieI, ?Ure �egretă că se îs
corespondentul nostru din Bloem- mează trezeşte conştiinţa naţională prăveşte com edm luam� de ora _L " 
fontein ne anll:nt! că un .deta§ame�t ro:;:e�/�v:��;��1;1
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d� B�1 a sosit m capitala Ro_mi- logic va trebui înscris cu litere de a ur rit. 15 -na .Aristizza Romanescu, in be
mel ŞI a tras la hotelul Concordm. în carte a descend inţilor lui Mirce a şi neficiul căreia se dii reprezentaţia, va 

Ştirea aceasta s'a răspindit mal Ştef an. avea un succ es destivlrşit. 
repede ca vestea aparitiel unul noii . .. Publicul il va face ovaţil, admira-
număr aJ Iul MO§. Teacă. Lumea co- Şi ca să vll �aţi se amă de . gnta c_e toriI vor arunca ln st.aluri for volante· 
��nta cu aprindere acest mare chi- ;:i1�!t1;�
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fl�;1,��j��J�,a�:�h����!�'.li pir ce a căzut ca u11. glonte �um- fi f osr senină ca oe.ii.ii uner �odă�a�e şi Cele-I-alte rolurî vor fi do asemenea d1t'I;' pe capul r_eportcr1lor de ziare, dildur�.ts-. ca .m discurs na{1 ona!m. bine ţinute. D. Ocmc triad va avea mo-

deJa atitde ocupatI cu procesul Hal- I.o i poteza aceasta -_ de care ne a m ente de un puternic dramatizm ln �;��t cu devastarile de Id Univer- �:;�ta
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ială ce am putut afla cu privire 
fioro.s: . . , nu garantăm. de succes. 
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s'a aflat de s
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Iul Krueger, s a  redactat ur�ătoarea poporul, d:ihnînd de entusiasm şi de . 1) sala va fi iluminată c u electri
depeşă, ca�e a fost expediată d-lu I demnitat e na1iona lă, ar fi f ormat O p ă- mtate; 
Cbamberlam. dure de căciuli 1urcllne ştT. Liberalismu l 2) suflerul va fi la locul sM; 

„Buri SO<Jit Bucureia Concordia." şi ideile demo�ratice car! clo cotesc l n 3) intre acte orchestra va esecuta 
Această telegramă a fost imediat P.i e pturile bravi_lor apă r ător{ al d r �ptu- mal multe arif plăcute ; 
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� �ttlţ�!� I�carl a nregt� l'a O as · e · . am fi pomenit de o �ară c� do u ă: una onor. P. 'I'. pentru aclamaţ.iile şi ova-

nO delegaţie de buri a sosit ln care ar fi 
�

e rs !a spital, ş1 alta care ţiunile sa.le entuziaste· Reminia. După cum se telegrafiază s·ar fi dus I� p oliţie . . . 5) 0 dat11 moartă da�a cu camelie, 
de către legaţiunea noastră din Bu- Aceasrll mstă_ eventu a litate n_e . a evi- publicul se va Jmprlişlia in li ni şte 
cureşu, scopul acestei deh!gaţif este �at-o, a l

nt, gemul bu_n ;t. Romimek s�b spre a se deosebi de cel c are frec uen� 
să intervie pentru Concordie. Buril ;��hia. 

e ursuza şi ri guroasa a a tează intr�irile ocultiste; . 
stnt sdrobitJ: el aii fost redu§I să Pln!f a cuma. numaî pltrioţil cu si- 6). bcrârule vor� luate cu asaltyu
recurgă la interventia micilor state ru aţil deja făcute a\'eail să poarte re cu - public ul, sătul de l!tcratur!i dramatică, 
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ri�nt._ O�oare .gene�alul�t 
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vp�ic�� hrean, şunc!i 
beli?· 'Iră!aSt:ă regm� Victoria· murdlire ască hainele, ies desbrăca\i la Desfidem pe confraţil cronicarI tea-

Z1arele noastre senoase comen- manifestaţie . trealI să fucă o dare de seamă mal 
tează §i el faptul. Aşa Romtnia•Jună De aci se \'cde că o b abă venita la imparţialii şi, ma( ales, mal prompt.li. 
afirmă cum că burii sosiţi în capi- timp,_f ace m1ti multi fericiţi de dt zece . Deviza noastră este: promptitudine 
tală ar fi nişte englejl-rominl, adică f ere tinere de o dată. . şi il<'urateţll 

nişte ovrei. Aftrmaiia nu pare seri- � 
Sp1taom�. Sgttnareflii. 
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,,DE'NCHIRIAT" 

De-o lună şi mal bine, suspină 'ndurerată, 
CAcl singurul el sprijin închisus-a 'n mormînt. 
\'ia.ţa el de-acuma e-o mare agitată� 
Iar dîn�a este barca mănuită'n larg de vînt. 

Nu bea nici nu manîncă - cînd nu e timp de masă -
Adesea se repede cu mîna la cuţit, 
Dar val! n'are putere, durerea ce o apasă 
Cu atîta 'nverşunare, tot corpul i-a slăbit. 

Iar noaptea pentru dînsa, l-o veclnică tonură : 
Mototoleşte perna cu vajnicul el braţ; 
Dar e 'n zadar, căcl dorul la ea n'are măsură, 
Cu Dunărea n'ar stinge aprinsul el nesaţ. 

E singură 'n odaca cu mobila 'nvechita : 
O masă, lavoarul, oglinda şi un pat, 
O poză-I răposatu 'n ramă aurită, 
Şi 'n geam, de două zile, bilet 11de'nchiriat11• 

Prgma!,011-Ba:ăll. 

FĂRĂ CĂMAŞE EPIGB.&•A 

S'a zis prin gazetele de opozitic ca Unul deini11, 
guvernul ciocoilor prin birurile ce Că s•:o1f flirt durere dintr 
pune cu nemiluita, o sa ia şi cămaşa Asta n'aud lntlia oari: 
de pe noi. N'af nicl un zor să min1f, 

Intr'o bună zi, pe oind lucra in sala 
de redacţie cu (oarfecil ln mlnA, un 
robust personaj, armat cu un solid 
baston, lşI flcu intrarea cu un aer 
ameninţător. 

Era, do sigur, autorul scrisori[ ano
nime. 

-Unde este d. redactor? întreabă 
cu putere individul. 

-A plecat, .răspunse ziaristul ,  dar 
sc lnapoiazti. imediat. Binc-voiţI sti. şe
deţi şi s1'1. citiţI ziare aştcptlndu-1. 

Omul se aşez!:!., lş1 puse bastonul 

:��::it��
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tip, loarmat şi acesta tot atlt de so
lid ea şi col d'lntl1. 

- Undo este d . redactor? lntrcbă 
noul venit cu o voce tunătoare. 

- B ln biuroo. li voţI găsi acolo 
citind ziare. 

Noul nmsafir nu mal aşteptă nici 
o explicaţie şi nl\văli ln biurot1, unele 
aştepta primul vizitator. O luptll. pu
ternică so incinso Intre cel dol mu· 
safirl: flo-caro crczlnd ci1 ce l -I -alt este 
redactorul cu pricina. 

ln acest timp, redactorul, veritabi
lu l redactor, lşI freca mllnîlo, privind 
do a(ar!:i. la lnciicrarea celor dol eeUl.
ţenl idignaţI. 

T,aditort, 

f!CULTATE! DE MEDICII! DII �ŞI 
Plnă acum, slava Dornnulur, nu Pe tine ştiU că ... nu le doare. 

ne-a luat nici măcar gulerile şi man- Lo,i"u•Buzau O idee ntistruşnîcă se zice el!. a t ro -
şetele, dar a0 fâcut deja un p.1'.I sore t prin capul guvernuluI: sl!. mute 
intamia pe care o proorocesc confri1il 

� 

Bucureştl facultatea de medicinîi. 
opozanţl. I 

· ·. . 

1 din ln.şl. 
In adevăr, ziarele oficioase anuntâ tur�

1
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m

!; 
d., din motive de economie, s'a dat facă doctori şi Ies moaşo de cartal-
orJin tuturor autorităţilor ca, de a- e ca f:!Î cum al muta la. Iaşt magasi -
cum înainte, să nu mal scrii! corcs- nul de consum al Iul Anton �iihl!.iescu. 
podenJa oficială de dt pe ojumălate MIZERI i PROFESIONALE Ne ridiel\m eu energie ln potriva 
de coală de htrtie, iar nu pe o coală intonţ.îeI guvernulu1 de a. mutila a doua 
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cum se obiclnuia plnă tn _ Dupl p01;,lti"'"'· _ �t�t\��11t
1

pr���!lli:-'Sii t1!� p
a
�i;r3.: 

<;:u alte c.uvi�t_e: _pc vjitor se va po�mfd:t��
l 

/i�r,
c
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s
di�!�t��: �j î���

i
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acestel mll.surl şi vexatoril 

scrie pe h!rtte 1.ara camaşa 1 . de prim-redactor san de secretar de Prîcepom sa so transfere ln Bucu-
Pr.otestam dm toate. p�tenlc ln redacţie al unei gazete am mal mulţI reşU Borta Rece ori Borteanu; lnţe

potnva acestef necuvunc1oase re- spini de clt roze. Aşa fiind, nu pu- legem s!:i.. so muto ln inima regn.tulul 
forme. tom ia de ajuns să re<·om11ndăm a - Respect Henrral sa!1 Lupu Flolcli.; ne 

E culmea inde:enţel CJ, bună oară, celora cari ţin o pană tn mină exem- învoim cu Picioruşul de Paris sat1 cu 

;d�,r:d�1�a;��roU să scrie ministrulu
f f���i!tj�o=�

g
�°:Îî�f:�/·Jnf:u�

u
�;i: ţţffi� el��\�:; g�;t��ui::i 1it���t: :Î 

Atunci de c<! nu, pardon, şi fără oraş din Elnglitora.. :f eatodr11 doetorulm 'l'hiron, e ca şi cu _m 
inexprimabilt? Primul num� nl aom1t, oI oonţţ- ni duco apă la glrlă orI st�gurI la v,e. 

¾oş Teaca a fost scris de multe nea un atac direct ln con ·a Iunu tr1• Nu. A vcm prea multă mcredere ln 
ort fără perdea, dar nicl-odat.1 nu �ofi clandestin frccuon�1t clu mo.I �utc lntel_igcnţo. guvernanţilor ca sit putem 
ne-am permis să prezentăm ln faţa t1purI stt�pecte. O _sorisuarc_ anonu:°n. adm1to un moment ci\. oraş�\ oare �e 
mbliculuf cititor organul n nu lntlrz�e să previe pe. editorul z_,a- mlndro�to eu Cotnărea�u . ş, cu dert

�. ă. • 
os

� ruluI să mcetozc atacuriJ,., dacă ţme va.tolo Iul, are să fie lipsit de facul-

,t
r

ln_�:�d�ă: nu găsim ln. dea(lls �n 
v
fctf!!:j��a ca.pulul şi ht buna stare �i: �t ::

i
��n:;.::�;� a:r 

� o
a:ă 

ln d1cţ1ona��I rominesc . cuvinte p :1 Redactorul pi omise ca viitorul nu- s'arT suprima pa_radisul luI BandarovicI. 
tru a veşt�jl ;eforma 1�trod�s.:'i. c mlir va conţine un notl ai lncă ma.I Nu-de o mie do ori nu. 
guvern . dmtr un meschin spmt e energie atac. --~--

econonuc Şi S(l ţinu de cuvint, 
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, , 
NO UL "VEAC'' '.I' rn1,,,1,1 oom, comlo, ,o, •pm un tilmaciO special pen:ru a putea 

. m limba ţilrcl _sale. . _ citi excelenta revistă din care spÎ· 
- Reee111ie htmri - . Credem ŞI noT ca lucrările ori- cuirăm in treacăt cite-ceva. 

Primim la redacţie 11Noul Veac", gmale ale d-lul dr. Eracli Sterian Spic . 
o revistă care, deşi d'abia Ja pri- n'or s_ă mal apară, în franţ,uzeşte; -----

mu-I numar, are deja două sute ce naiba, doară n o  sa se nsoare PROCESUL HALLIER 

de ani de apari\ie, de oare-ce în la fi�--care numar al „Noulul veac". 
frontispiciul el, în loc să pună ca Dm parte-ne urăm fericire tine- At.t.hadtne& neaatri 
alte reviste şi gazete .anul I, ori rel perechi; iar „Noulul Veac" Îl Evenimentul de căpetenie al săp 
al X", vedem că a pus: ,,Secolul urăm �ă '1

'1:ve�e ceva mal bine taminel a fost judecarea procesu-
XX". gramatica ş1 smtaxa romina. lui Hallier. Toate ziarele serioase 

ln comitetul de redacţie al acestei • s'an preocupat de dezbaterile a-
publicaţiunl sţnt o sumă de per- Jn „Noul ve:c"• mal găsim şi cestul proces, pe car: u�ele din 

soane onorabile pe cari nu le-al o poezie iscălită Aura care glăs- ele I ail transformat mtr un pro-
fi b�nuit nici-odată capabile să se nueşte ast-fel: ces intentat guvernul�I pentru oare• 
mohpseascll. de boala grafomaniei. carl gheşefturi comise de cunos-

Ast-fel pe coperta revistei 11
Noul SALVE cuţit samsari, d-nil Nacu şi Scoi-

Veac" figurează numele d-lor Ion cescu. 
St. Furtună, medic veterinar, Era- Îi

of:ar
c��ţ;

r;m
zg�oifclli Unii confraţT, dintr'un exces de 

clie Sberian, doctor, George Baş• Pc atlt sunt de asti'I dat.'! zel, ca să nu zicem de cerneală, 
turescu, şef de biurotl la consiliul Lumea îmi pare cA'I pustie. atl eşit în ţărcălam negru ca la 

de miniştri, George Chivu, absol- ,, 1 0 Mal, zi de doliil". AlţiT, mal mo-
vcnt al facultăţel de litere, Aristid Doresc chiar sl plec dep:artc deşti, s'ail mulţumit numai cu cite 

I. G. Gîrleanu, funcţionar în ser- ;: �: !
er

�a!n );:t;: /i�:
e va duzinl de înjurăturl şi insulte 

viciul Casei de depunerr, Ion Po- Şi sl nu'ţr mai �iio de nume la adresa d-lor Take Ionescu, Manu, 
pescu idem, A. Davidescu, ,,pu- F'leva şi alţi membri sao amici al 
blicist special lucrărilor manuale Iar de acuma înainte guvernului. 
şi traforaje", George Nicolan pro· �/:c��!

1 
r�::r ��v��ne 

ln asemenea împrejurări, e lesne 

fesor de scrimă la şcoalele de ca• El1 mă duc şi -'ţt :i:ic ... Adio. de inţeles Că noi nu vom sta cu 
valerie şi de ofi1erl. A�ra. mîinîle în buzunarele pantalonilor 

EI bine, cu riscul de a mă bate Domnişoara sail Madam Aura ş.i. ca . vom arăta opiniel �ublice 

în 'duel cu acesta Jin urmă 48. începu vorba şi o lăsă baltă IOC· at1tudmea noastră. E de p�1sos să 

dum-dum la cinel paşT, imparţia- mal la pont. adaugăm �ă recomandăm m m?d 

litatea mă obligă sa constat că 1,Noul 1,Pe atît sînt de asta. dată" ... CL'm? călduros chentdel noa�tre părer!le 

Veac" ar fi trebuit mal bine să se Cum e poeta nu ştim; ceea ce c� vom �xpune: ca singurele m-

numească • Vechiul Fleac", de ştim e că poezia dumneaei nu-I tr a�evăr imp.a�ţt.ale . 
oare-ce unele din producţiunile decît un odios plagiat dupa cele- Ş1, ca. să ns1p1m or-ce ui:nbră 

acestel reviste sunt confecţionate brele versuri ale Iul dom' Paladu: de bănuială ce ar mal pluti d�· 
după sistemul cunoscut al anti cuiul Azi madamo Ji-am pus cruce, a�upra capetelor .noastre_ c� �n-
nostru publicist Eduard Spana- Nu te izmeni 'n ::rndar, v1re la absoluta ŞI desăv1rş1ta in-
chide. N'am habar daci te-ol duce... dependenţă a Iul Moş Teacd în a-

Alivoar. fact:rea Hallier, începem printr'o 

Intre alte b1e:temăti1, Noul A 
Zicem ş1 noi d neI sari d-rel declaraţie: 

Veac" publică un articOI în "l imba ura salve ŞI a�1voar Nici o dată nu am avut şi nu 

franţuzească intitulat „Le mariagc .•. � 
am primit să avem. vre-o rela\iun� 

et la sante" şi iscălit de d. dr. Eracli ln fine mal c111m 1n 
11
Noul Veac" cu o�or. d: Halher. �ed?cton� 

Sterian. următoarea „cugetare morală": �oşm, f�n.cţ1onarr conş111nc10şI ş1 

Din acest interesant articol re- cModera1iunea perşoanelor fericih: se mcorupt1�1lr, aa refuzat 61r-ce a-

levăm partea cea mal importantă: cuvine_ calmului ş! �unulu! cuget de pic- vansurl dm partea 1antreprenor.u-

. Nota redacţiei .. Acest .arti.:ol_fiind �e- ����
i
tţ.� 

se c1ş11ga prm averea do-
���!c�r;�

l
��a;�e

ns:�ntaf�st
la

i
�c�.1�: 

:����t{�'!nue::\:;?:;:�1 �:t
,
t��:/�a�� După toate probabili�ăţile_şi_ au• În tot-d"auna d•lul Spanacu şi ce-

colegul nostru de redacţie Dr. Eraclie torul acestel cugerărl s a  pripit sa lor-I-alţi samsarl. 
S1erian şi cum era [oqa1 a pleca in se 'nsoare. Aşa se explică că nu Atit. 
voiagi11. cu fericita ocasiune a ci'lslltoriel 'şi-a tradus manuscriptul în romi• 

� ule (cine: articolul?), în pripă ne-a neşte înainte de-a ·1 da la tipar 
D••'b•t•rl ■a6. al•g.ri? 

�a�:ia
s:

u::��1�1��n ��:!: r;�%::11
· ::n�:� Asta-l �urat, , sic de nunta! · Nici o dată. d�sbaterile u?u1 

vin1e din acea scriere, redacţiunea O pu- Dacă ş1 cel-I al\1 colaboratorT al oces nu ail Justificat mal bme 
blicl ln acea limba şi promite pentru nNouluI Veac" s'or însura, atunci lifica1ivul de sus. lntr'adevăr nici 
viitoarele numere cA lucrările originale Moş 'Teaca va trebui să angajeze dată, după cit ne amintim, des-
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baterile vre-unuT proces nu ao in- tind pledoria d-lul• Nacu, a ex- ceşti scandalagii. Voinţa, care �i 
ceput, ca de data aceasta, cu atît clamat: ea e - val ! - ziar, a găsit de 
de de�e bateri sao bătăl. Aceasta - Săracu, în ce hal le! cuviinţă ca, cu această ocaziune, 
a făcut pe franţuzii Iul Hallier să CoaolHte să inventeze un noo termen pen-
se întrebe, şi cu drept cuvînt, dacă tru solda\11 Iul Mala. Ş1 ştiţl cum 
nu cum-va în ultimul moment a Concluzia e că ocultiştii aO gă- îi: numeşte gazeta oculttstă pe bă-
căzut guvernul şi aD. venit liberalii sit şi în desbaterile acestul proces tăuşit cari aO "manifestat" în faţa 
şi dacă demonstraţiile de la curtea un cal de bdtae, că n'ao pierdut curţil de conturi? 
de conturi nu sint nişte alegerl li- ocaziunea de a bate apa 'n piuă II numeşte tinerl ! 
bere â la C. F. Robescu. scoţîndu-şl bdtduşi1 la maidan ca Vorbind despre aceştl tineri, Vo-

Din fericire lucrurile nu eran sa bată pe sergenţii de oraş şi că, in/a scrie, între altele: 
tocmal aşa. Lîberalil nu venisera în fine, ai1 început sa bată şaua „ErI dupa amiază, mi însem11at 
Ia putere; el voiao. numal să do- ca să priceapă cine trebue cum numdr de tfoe,-l şi de cetăţeni, {ara 
vedeasca cum ca, dacă e vorba ca li s'a făcut dor de caşcaval nicl o deosebire de culoare po
pe putere, ai1 berechet .... în bitele şi ca li s'a nrît sa tot bată dru- litică, ne-an cerut, în lipsă de alta 
bătăuşilor şi ale foştilor procurori murile, flăminzl şi descul\l. sală, să le punem la dispoziţie lo-
bicicliştl. Raporter calul redacţiei noastre ... " 

Pl�d.oarla 4 1111 Spa-llaou 

�-

- Aţi auzit, oamenl buni? 

, - . 

En unul, cînd am citit nazbîtia 
Trecem cu vedere pledoariile de mar sus, am dat fuga la cu-

d-lor PoincarrC, Panu şi a altor noscutul enciclopedist Larousse şi 
avocaţi de talia acest6ra şi ne am citit: 
oprim un moment - aceasta tot "1î,1ăr: în puterea vieţii. Om li 
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\; o va ţine d. Const. Spa-Nacu. credem : pe Larousse sal'!. pe 
D. Spa-Nacu luînd cuvintul1 după . Sub-semnatul, _cu toată modes- Voinţa? 

ce ÎŞI luase deja remisa şi sam- Ita care caractenză P� un redac- După aceasta din urmă, tînăr 
sarlîcul cuvenit, a spus în rezumat tor �l lur_&\foş 'Teacd, tn1. să �eclar e sinonim cu bătăus. Or, Berechet
următoarele:  că s!nt tmăr. De alt-!':1 c�htatea Manolescu-Lungu, Constantinescu-

- O-lor arbitr� sîntem în faţa de tinăr :ste O cooditie sine qua Porcu şi cel-1-alţl malaişn sînt. .. 
unul act nelegiuit comis de regi- non, pe hngă multe altele, ce se linerl ! 

. Î:i mul Re�cţiu�el. D_upa cu� a� �:�
I 

uru�
a
���aborator al organului Baca e aşa. et1 unu renunţ la 

spus-o ş1 prm Vomţ„ Naţ1011ala, ţ ş 
� · . , • tinert:ţe şi mă fr_1,; .•• senator. 

procesul de faţă e o ruşine şi o • Săptămma aceasta . m1 s � . m• Jmnol 
pată pe trecutul, prezentul şi vii- ttmplat ceva extra-ordmar: c1tmd P.S. - Dar apropo, Voinţo, ti-
torul Rominiel. ln calitate de Poi,iţa Naţio11ald am început să neretul de la Liedertafel, tot în 
membru al partidulul naţional-li- ma_ îndoe�c de sus po�enita �ea tagma 1!·11eri�or intră? 
beral, protestez din toate puterile, �ahtate. Smt sai1 nu tmăr? rnt_ă 01 _Y1z�nt1, unde eştr tu să-ţl 
atît în numele mei1 cit şi în acela mtrebarea pe �are, ca un a� d?1- vezi tmenmea generoasă 11 
al colegulul men d. Scoicescu, zis !ea H�mlet, m1 a_!TI pus-_o mie m- J. 
şi Puzzolană. suml, m orele cmd ob1şnuesc sa 

O-lor, e ceva ne-mal pomenit, mă între�n cu umila mea per- l'OŞTA REDACŢIEI 
de la guvernul Iul Brătianu şi pînă soană. _ . . . Valertaa, Ploffll.-Conoureul nu a'a ţin ut 
astăzi ca statul romin să fie trimes lată., mb1ţl C1t1torl, cum m1-a din cauz a numl\ r uluT restnn s de concurenţt 
înaint�a unul tribunal de străinl, venit nenorocirea asta. �!P

e
1::af1; d

ee �rea
av�:/ongue hQf,ine pentru 0 

�are să-l condamn� să. plătea_scă mi- To�tă lumea, prin urmare şi ,a�auid����-�i:�'.in-;;�� J�;� 
a
:; v

d
4
e 
5��ft: 

lioane unul alt străm ca Halher. Au- en, ştie că săptămma aceasta mal b a ţi pseudonimul, c a sll. ovitaţl oonfuzi ilo 
ziţl d-lor vocea răguşită a naţiu�il mulţl descreeraţl şi bătăuşi a� M��;i�el!!:·.-Vil. 'nşela ţl Comitetul llu cum protestează pe sub ferestre m căutat să provoace scandalur) ŞI favor izea z/'J. pe oimenl. Cin e e epirîtuel gil• 
con_tr� acestuf nelegiuit act al Fa- bătăi în diferite pllrţl al� C�pita- �:r�a�n ;::;rauna ospit a litate ln coloa nele 
nanoţ1lor. 

.A 
leI. Ati fost mal multe c1ocmr1 cu snr1ea:1A Loco.-Oa. 

ln cons_ecinţă. şi �a apărae>r al �oliţia, s�aQ spart câte-va ca_pete de�fl��:!'; PJ:,���:r:ri:�enţ-ele nu a' aD: 
d-lu1 Halher, cer tnbunalulul sll. ŞI alte cite-va geamuri la Umver- 1. o. L. Curt.a-d,-Arg-,.-Adr ea aţi-vil di
conda��e I e Statul rom�n la si�ate, lin�ştea oraşului a fost în - ����j��d:�:����=i�

i
r

i
�uneaou. Noi nu tn

plata m1hoanelor cerute de clientul tr un cuvmt turburată de ceata de Pepelea Brăi/11.-Numil rul aoela a'a epui
me�1 care, dupll_ c�m v'a� �o- derbedel, ��ndusă de diferiţl foşti ::ţ; �!��a��r!:o�opozita.rul da ziare. Poate 
ved1t, e un om cmsttt1 conşt11nc1os agenţi pohţ1eneştJ1 procurori sai1 Prat, Hu,r.-Do oe nu? o 8n, vil. zicem şi 
şi demn ... de a. fi ,:lientu� meQ. bicicliştr. . _ m

;;�\:.
uz:�.�/'J.L�ocffooc�'. a l/'J.. 

Un calamburist mdrăc1t1 ascul- Toate ziarele atl vorbit de a- c,1or-1-111ţl.--.Puţin tio/'J. dbdara•. 
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MOŞ TEACA 

STj\NISLAS CIHOSKY / 
'i HKODOB �1AROVICI 

O� I. MENDONIDI 
Avocat 

- 10, Strada Bflnţ1, 10 -
Bulev. Pdke No. 2. 

DENTIST 

MIHAIL G. VALXRIANU DEM.1. mmmu -

l.>ool<>r ln .Dr,,J>I, AModt 

Licenţiat în drept 
Avocat Strada Ştirfie.1-Yodă Na 30, 

Bne,uresc: Ploeştl Str. Preleclure Str. flrezoîann, 14. 

AL. IONESCU I DROGUEIUA ROMÂNA 
Pentru mi.rlrea af&oerel, ■'a mutat 111. CALEA VIOTOBIJ:I l!lo. 97 

Colţ cu strada F8nt8neT, CaHle Oobriceanu, a/dturlde: 

FARMACIA I.A .BISHRICA ALBA" A D-LUI DR. A. URBF.ANU 

ft,,er IBulevardul Ehsahsta, (în faţa palatu/ul Efor1eT) 

GRIGORE RADULESCU 
ROMULUS BOLINTINEANU Avocat al Băncel Poporului 

AVOCAT 

Ploeşti Consv.ltaţi"'l rh la 4-6 p. m. 70, Ştirbel- Voda: 

Pelin şi vin Bere specială blondă şi neagră 

iz 
-

::, BERARTA COOPERATIV A s"" "'
iii- iiî-

� PIAfA TEATRI LUI 1N FOSTA COFETĂRIE FIALKOWSKY 1, 

� � ---

Şuncă de Sinaia şi Praga Sandviciurl, unt, brînzeturl 

P, T. 

Vreţi id mlncaţr 6ine fi cu puţini 6anl? Am onoare a Vil informa, că în urma uneI practice lnde-
!unge.te, avlnd pesto 100.000 vaccinărf şi revacoîn!irl ln capi-
tala MoldoveI, m'am stabilit aici, ln c11lit11te de �OirtJCfor ln• 

RESTAURANTUL MITICĂ GEORGESCU 
stitutuluiVacc/,ra/ alstafu/uf.şi propar 

Vaccinul animal necesar ţărci întregi 
sunt deci ln stare, a vaccina şi revaccina ou limfa animală 

Hfe singurul care afertf ace,te avantaje. preparată zilnic, 111;1llolnd ca1m1I• Ce/oloide cari apără pustulele
vaccinale de <!rI-ce mfecţîunI. ca:Erisipel. F/fgmon, lnflamafiu11Teto. 

Vaccinez ş1 direct d6 la Viţel la braţ cu toate regulele 
Clienţii regulaţi aO. scara intrarea gratuită la repre- septica. Fie-care copil are o dos!i deosebită de vaccin, şi o 

l
ru;.ţ;!�n

8
J!:t���ld��!:

u 
o\�y;

e
,o

t
;

a
s�

8bi�!.:�fţr° a ţ'!!!0��
6
-di zentaţiile excelentei trupe Burienescu. 

<:]'I 
sernoiile 011 Vil ofer, a.sigurlndu-Vă 011 veţi aprecia meritele unul 
specialist ,autorisat şi de !nalta Direcţiune a Serviciului Sa-

Adresa: Strada Ctmpincanu, lingă Te tr:, nitar Superior. 
CQ dimll, PIERRE SOLOMON 

Din,ct In>t. Vaoclnogen 11 atatulu11 Aloea Kioelcff al�tureo de Hugo 

FARMACIA LA MAGAZINUL 
con;TARIA TANASESCU 

,,LA BISERICA ALBA" GRANCEAş1STANESCU f�s-a-�i• dfl palatul Băilor Efori.r 
-

DR A. URBEANU CALEA VICTORIEI Tot--d'a-una bine asortată. - Prime,t 
- BUCURESCI - se gll.seso ooman11 pentrn logodna, nunţi 

Coloniale şi delicatesa de cea mal bună ,:li serata. 
97, Calea Viotoricl, 97 calitate - Pftl!:ŢURI MODERATE -Cuele Oo/Jriteo11u (Ci1m1aua Ro1ie) ICRB şi STBIDII proaspete 

" .  Ttp�reptatea" strada Sanndar 1c, Bucureşti 

r: La�
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	mos_teaca_1900_03_05_p01
	mos_teaca_1900_03_05_p02
	mos_teaca_1900_03_05_p03
	mos_teaca_1900_03_05_p04
	mos_teaca_1900_03_05_p05
	mos_teaca_1900_03_05_p06
	mos_teaca_1900_03_05_p07
	mos_teaca_1900_03_05_p08



