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MOS TEACA 
.t•ONAME,,'r, 

10 LEI 'PE UN A.N 

JURNAL Ţ!V!L ŞI CAZON 
F'la11at •h •NTON IIA.(:.t,LIIA..,A 

Sub direcţiunea unui comitet 
AID.tllfll,§FIIA?"AI• 

STRADA CLEl'llENŢEl,3 

CAMPANIA CONTRA BANCEI 

Pulverizatorul cu ţacherlin a tnceput sll. funcţioneze la Banca Naţional!!.. Bietul comerţ RomlD se -;p1,;1, �� 
caduceul Iul Mercur contra gtndtl-Oilor care IJ sug toatA puterea. 
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EPIGRAMĂ 
Dac'ar li. la noi tn ţar.i 
Sufragiul universal; 

LMr P .... 

Ar ft proclamat la sigur, 
t>t-eşedintc ln ••• Transwa\l co., ... ,.. s.,,u •. 

RAPIŢA 

MO TEACĂ 
- Dar cu negustona cum o - Vorbll. să fle Hal că ese Ein"r duel ;i Ganune e md1spus!i., schimbi!. dinţii... 

· Dac�ă n:o ploua, îmJ pune ştiÎc·� a:\ ��m��\J: �::;te�� Dumnezeu mma n cap anu-ăsta, 
•. • socrule. . O cocoană. foarte elegantă sta in pi-. - S� dea Dumnezell,. g•�ere. cioara lntr'un echipaj şi mal elegant, Şt porni moşneagul la Z11nmcca. şi urmărind cu binoclul cursa, în care - Noroc, ginere. alergafi trei cal, nu-şi P?ate re�ine ur-- Sănătate, socrule. Dar ce mătoarea cugetare gemală: . 

vint te-a adus p'aci? 898-0�1 ştii ma chCre, ca. dintre tre, 
Jaca, n'am mar putut scăpa de 

·· 

. . -:-- . . . gura mătuşii - să viO şi să viO ca - Apo1 să nu-l lnjurl pe Philips. N1cl cnza, mel b1c1cletele, mel să văd ce mal faceţl. E un pungaş domle, n'al observat monedele găurite nu mal sunt la - Păi suntem s:lnătoşl, slavă cum o ţinea pi!. CudiJr,1. Aveam cursa modă, acum, ca rapiţa. d-nulul. ' la sigur, de e� d_epincfea .. . Vorbesc_ de_rapiţă _şi pr?pri_etaril, - Dar negoţul? . s!i.-�e Mfn;i�'g���tr::1��!! 1:�1;:u�: ş1 �rcndaştl, şt funcţJona_nI, �1 das- De o fi anul ploios, ban1 Codiţii, ori Cod.iJa pe Pbîlips ? căhl mă rog: pină şt pnetenul facem, tată socrule, nu glumă. • meQ Chiriţă, care aşteaptă pe frat�- _ Aoleo bM:ătura I ce m!i. calci săli să, s: întoaacă de la cancel:i_ne La întoarcere, n'apucă ne!Ca Va măăA, eşti 1cb1or? c� să I 1.mprurr.iut.e ghetele, p�nă sile să mtre bine în casă şi baba - Nu fli. gura, 1 d1otule, căăll. ••. ş1 el v�,rb1
1

;1 azl d1mme�ţă �t' �apiţă. 'I şi ia la gură : = ��
0!u:t\/:�indoI, adaug!i. unul Rapiţa n sus, raplţ� n J�S - El, ce fac copil? din mulţimea celor cese înghesuie sâ·ŞI planta asta, soarta el, ŞI mal virtos - Sănătoşi tun. ia bilete la. pariurI. speranţele ce se leagă de ea, preo- - Da treburile Ic merg ? • cupă atît lumea anul acesta, _în �it _ Păi, daca o 11oua anu-ăsta -îi-a plăcutcum a alergatfoBelie? s'all lăsat ba.hă tpate c�e_su�mle se duce draculul ă de la PloeştJ. - Splendid, mon cher. Dar curgea c�le-1-alte . . Pmă ŞI opo21pa şl-a Dar daca n'o ploua? nD.duşeWe de pe ea ... sistat ocema ca să reguleze dara- _ Atunci se duce dracului ăl - Intr'adevăr iată un cal despre 

vera cu rapiţa. de la Zimnicea care s'ar putea zice cu drept cuvint 
Rapiţa e plantă belalie, vezl-că- · ��ad:�:��at pină la ultima picătura. de ... 

d'aia stl lumea cu sufletu 'n pumnl 
aşteptind să vază cum devine. Dad plouă, rapiţa se duce draculu1 - dar dacă nu plouă praful se alege de ea. Din pricina asta, 
agricultori1 din Moldova, pe unde e secetă, fac de zor procesiunI pentru ploaie; iar în Muntenia, pe unde ploile sunt abondente, lumea 'şi scuipă sufletul de frică să nu se'noreze tocmal acum, la seceră. 

L 
� 

DE LA TEATRU 

Pe sccreta,ul gener:1\ L'a ras domnul diroctor Ghica Din anul Hsta budgetar, Pentru că nu fiicea nimica; Ca şi cum, zli.1, domnia sa 

. .  - Cit al ciştigat? - Ce eă ciştigl, dragă-. PAI curse sunt a.st.ea? Porca.ril ! sa. ml ta.1 picioa• rele daca. al sa. mal ml!. prinzi pe la curse. -El, da cum ra.mîne, t.e intorcl cu muscalul? - Ia las!i. vorba aia şi f'A.•mi bina c'un ban şi jumătate de tramval. 
,,.,,.,.,,.,,.., - ------ - ---

lentru Jluzial de aaUchitl\i 

Neica Va�ile TălălăU, notabilul Ar fi făclod mal mult (.-eva ! X•• Ecoul Moltlovcl, căruia î1 mal zice fi maalalel Oobroteasa, avea două ---- ,._ ---- :�;!�l�r�m�ate ast-fel despre emigrarea 
fete măritate: una, la Zimnicea, Ceea-oe ar trebui sli ne inspiiimfnte cu un grăd:nar. şi alta cu un că- De la Hipodrom ar fi descreşterea populaţiunii rurale.> rămidar de la Ploieştl. La Ispas, - Crlmpcc sportive - o.:���'.; popul11.t1uuea. 1.ioasll'ă rurali des-
deună-zl, baba Iul neica \"asile .Asta nu împedică pe &owl Moldovei zor nevoie de unchiaş să se ducă - El, ce facem azI, Costache? să aduuge, rn acelaş articol, vorbmd des-
să 'şi v3:ză ginerii. _ • . . - Ori ne procopsim, ort perdem ... ��i/i:�1/��\ g:1 �:reJ,ast;�upr1:� A rezistat Tălălău cit a rezistat, dm g;�ta�. t 1 1 A migra.rea de la sate la oraişe a popula-dar cind a v�zut că nu sca�ă d� efl-;şa O 0;r�sf!W:: cu musca U, ID t""��;10t:�.::f:v;�:rc:11:'�"::'i�i clanţa �abel _�l-a . luat _tălpăşiţa �I - N'o s'avem nici de tramcal, ţine acoţo aţ veni Ja on,ş ... > a pornit la Z1mmcea ŞI la Ploeşt1 . minte... E un fenomen pe caro miopii noştri -. Ce e nou:, Mitică_? întrea�ă ���f:'����a��cţ:ş�eoşţd:;tr�şît�t; �ce1Îa; unchiaşul pe gmere-său, cel dm _ Pe cine pariezi cursa asta? limp e bună de pus în spirt, aliiturea PloeştJ. - Pe Gamuu, mal e vorbă, e un de 1Jxemplarul cu pricina ul Ecoului Mol-- Bi.ne, pace, tată socrule. cal superb, l'aI vlizut... dotld şi de ceI-1 a.ltI monştri de la M.u&Aii. 

L 
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MOŞ TEACĂ 

UNEI POETE �I-a scris articolul pe saO. maf bine sub sur l'âpau\e de l'homme qu'il croyat 
o mas!'!. de la Borta Rece, numită Rere avoir tu6>. c. T. probabil flind•r:ă produce flerbînţeall\ In semeţia ta. ridiculii. de scriitoraş la cap mulllmi.,-comparA pe d. Dela- neispravit. ţi-al tncbipuit � din Ddav(ancea cu Tartarin din Tarascon, cu vrancea oratorul superb, dm Delavran • Numa Roumest.ao, în sfirşit nu ştih cea proza�r�I strălucî_t, a! făcut ?ll cu mal ce eroi1 al Iul Alphonse Daudet. zero, un mm1c, un Vasile dm Oltenia. 

ta şooall 'n vast atelier, Stal vislltoare 'ntro colego ... Şi 'n eorcu\ ce nu te'nţelege A talo vise nasc şi per. D. Delavrancea e orato1 lipsit de cC'est un malentendu•, sărmane, un 
Şi nu-tT spui taina nimănui Nici dorul alro te frlimlnta Ci 'n paC1?a , cugetJ1rir, afîntă Tu te gtadeJtI la ochit lui. 

orl-ce idee, un flecar care se 'mbatţi. trist «malentendu• ... de sunetele propriel Iul vocl, un om ..,.•Of'-91-

Ttrziil de viau[ fermecat, TresaI cuprinali do minie: 

fl'l.ra. cap şi fără inimă căruia 'I-a căzu,t pleaşcă din cer niţel dar de vorbă fru-moasă însă fl'l.r'de miez ... aşa. zice � nonimul de la Liberalul. Şi, ln micimea Iul sufleteascll. de 
sectar colectivi'lt, merge plaa. a lmb!'l.la 

lVV'L DE IrEE'l'Z 

- Glodind la el ct1fronesie, Un ac-i nfamul-te-a 'nţepat. ���f: lo!1t�!���i!!a 1�eJi��J��r��-�1 !�i se ��nse���n �=�ţ::of! ��[ii N:şi anl de muncă, în ani de ponibil11. mun- tional, oxtra1torn urm!Horul pasagiil pe tn cari poetul sărac cheltuia ca un na- car� credem ele pri9?s sil.-1 maI însoţim bab, talent şi inimă, p ... ntru a îmbogăţi do vre-un comontar1i1: L•11lo, 

_____ ,. __ . ---

DOUĂ ŞTIRI TEATRALE ţara cu tezaure de gindire şi de limbll. � Cdcf tlrfa puturoasă chiar l�pra s'o Io• _ Cari n'a\l nici O lcsA turil Intre ele _ romîneasc!!.. veasc.1, întocmai ca ml�zata pişcată. de o _ Intelect��lul tocmit cu lu�a de clu: ;n�s:ot���ă ��a�:J';i/���âv�ef1�81!a�;� :Ci

E_minentul nostru autor dramatic ţ.u- �u���1�cr���s\�:be�� P:f��� ��căn!� �r111�11
!ui:8��1!� ;��fl�l:ăds��11�. 

puţul 
��r��;i�:!1' Tea�:J1��eN:ţ���J�ou!I piosli c�viincios de _părinViI d·l1;11 Do_lavrancea După cit� ştim Amoniu ş� Cleopat,:a 

0 !�:�:�i!1:f:. că această pies.'l va face �� {:��ra°{�� ,��tr�;add�� :�E!� Nic�s�ei��18ll ele celebrul autor dramatic 
• ratu·I nume pentru a adopta un pseu• ---◄•-- -D. Al. Androue:C�. simpaticul casier donim pe care l'a. acoperit de glori�. al Teatrului, •,r-a tlat demisia. Ori-ce om cu mmlea întreaga. pn• lli'1lll SPlfER C�RN --- ----- :r:z1�1u:��!��8�os�c�:�!ţ�f::�oun�� 

O'Argenton şi Delavrancea· �g
m
��i=.1�t"':'���

1,,":�:. :;,� _ tuşl să iasă din umbra unde se exi-
' . . lează voluntar, la primele incercărl ar •  ca::t�fz:��e�\ h��a�!t d;�Ja!�t:t ��:�

o
J::. talentele adev!!.raW, �i 1 meata.corespondenţe din America, dupa. D•lul Delavrancea nu.I era ruşine de 

cum prob.abil, se 'nvoise cu co�itetu! originea sa; d. Delavrancea nu era de redactJe, - a ap!rut un articol a- dintru aceia cari ao. nevoe s!I. se nu• nonim ln potriva d-Jul Dela'.'r�n�ea. mească de pildă Vasile din Oltenia 

E craiii. Oind vede cite o darul, In urmli-T oblu lasi\ p.-sul, Şi-ar urm§ri•o,- dar e teamă ... O.- nu cumva sli-I tae nasul t 
O, do-aţl vedea ce cap! Ce grav, co rococo! Să jurl ci\ e Carnot, Ori Yoltke ! ... Clnd wlo El fabrică un hap! _Dacă ?e-am lua 1up1'1. tnv1a.htatea pentru a'şl ascunde rominescul nume t�uratunlor _ce cuprmde proza tn che'J• de Karnaxinberg, cum ni se spune cl'\ 

!�ie 
a!r•��b�����:iu;:f c�!sca��orul 1

i
i:,��::t pe autorul articolulul din La Bristol, el berea lşl soarbe Dar inform�ţil precise ne pen:�it a ... D•!e Karnaxinberg, din Oltenia, din Şi scrie o car� poştală 

aftrma că articol.ul nu estt, sens . de Moldova, din Galiţia sa.O. ori de unde ol Adresatl un TM:.l\răşan, CI de un om subţire, fi. eşit, fl.ind -câ te ser veştI de reminia- Unel oarbe, de un mtelec�ual cu n!l.ravurl-nu de cenţele d•tale din Daudet spre a cleveti O cartli frumos ilustrată! ... TAtărăşan
-:-

c1 de tătar sadea.. . şi bîrfl., adu'ţI aminte şi de faimosul E marţ chiar ilustrul Plcali! . N�rn:�1 �1�tr'un cap lătăreţ Şt turtit u'Argenton, tot o minunată creaţie a o..a..,., .. 
� ��: �n10�e���e�r��pta.:\ro�� ace1��•t1 ���!t�o:a:c

c�rtip de "ratata ln curlnlll MO:J Teacl n relnfll•I• a.svirlit as_upra unuia din oamenil cel mizgălitor de hîrtie, plin de pretenţii, ��!m.��.-�-�::;1c:1 de corHftOM••I• mal_ de eht.ă cu care se f!l.leşte ţara care vorbeşt.e cu un suveran dispreţ de O ... .!, de .;,lloi ■i -•trl o■""i a■ rowmea.scA. . . cele mal netăgl!.duite somităţi ale artei mari ••o„mcli - aaontln...,9i lef■-E un aşa zis •mtelectu�h acela ca�e alături de cari el , impotentul şi pig• .. u., dind polili, wlna:lndu-.i ••PII• -a vomat în coloanele L,btraluluf dm meul apl!.I'e ca un muc de luminare •'•A ln■t■l■t pe 1■ .... _ ■t■tl••I Iaşi. cel_e �p,l venin lase insulW ce am de �O. pe lîngă un luceafăr. ateln-■ ... ,1 cll••t••lce, - •• t•I• au�:a?�i°'i��ef:C0t��tA_: care de sigur a,��it/:;:�C:e �·I�;:1���� Daudeti ::'.�!\:•.•:::
'"
.::.8.-:."";� t::!• :::t�'::: 0) Prezentu l articol, �r� vibrează la fie- După ce Vl-al recitit şi savurat cu •••.,•.;••=========Efi{��;;Jr:��!nt�:d�i���eOb:�in�;�� 1:1���0fr:�cii�ni�thlîi"1 siL!t�ti!i� C \J L M E 

t�î;u:;�:::-ccA�1���!şde11�!erga�; ţ\,��:r�i ���!J11�°!::Ji 6!z�e�aev�:n:�:;1t;1 · - Care e. culmea pentru un profesor 
noÂ�t� do,·edeştc mal bine ca ori-cc armo, roma�ului Tart�rin sur Ies Alpes: . de�u1tfi!ti�inav de kalctdi şi să nu'l ����fuio!�:l:�tede d;!��1fe�bţ�f� c½!��r şi T;��' u:Ou���n�:o�n��lo

l:,mj� reuşasca operaJia. ll,. 
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!'MO<:i TEACĂ 

PTI U: ... mea o mulţîme;de eume, m'a dat cu 
totul uitllrel. 

('Îi::i� tu Uni�·mmt, la �mira publi- nu!;ti:
c
rr

i
�7.A'��•i���nr�� �;

e 
cS:. 

pilaşil, scumpit mel puişorI. 
�TlnAr, t8 ani, frumo� �i voini�, c;i.ut'1 Pe cîml infamul petrecea la Adam 

;roftc/iunea unei dame bogato v11.duvil. A - Klisi şi 'n alto \ocalurl de 1ierdiţiunl , 
dresa ... M 0l1 stam singurll. în sumbra şi plicti-

fi,::�tl:�;:o:�!r:1��:�i;,; î
l lrobue :��

m
!u

lo
�����mî

n
( 1�

a�!tl
l�e����I·�: 

t Ptitt, d-le Cazzavillan !... borcane cu spirt, pline cu viţel cu dou!i. 

- -- -- - ---- -1 f:
P
::te��

I 
s�:t

0
�l {�iu��e 

0
:i���ţ 

ce'mI inspira(1 desgust, şi  oroare. 
Cit am suferit puişori mail, cit 11m 

regretat cuibul mel\ solitar de la Pi& 
troasa ! 

Şi trebue să vii. mal spun că, după 
alte toate, trăd!'!.torul meii soţ era şi 
gelos: ol ousese soldaţl ca sll. mă pă• 
zească: ziua şi noaptea! 

Odatri, un tînăr sentimental şi gene
ros, induioşat de martiriul meU, înfiă. 

CLOŞCA CU PUI �:
r
�1 

a
;ă���;�:

e�a mea, s'a incercat 

_ Sărmanul amorez, a fost surprins 
Doica. Mă •�treb1cin�I autoruT zilelor :li��

il
l;

e 
p��'Jr�!�

a
!i:,i

t
��� ��� 

tale, fl�l meO. • E o tamn. p_e care de ce fapt:..'\ rea comisese dacă mă iub�a 

:�
t
_ 1tia::�•;1· :��!/l?\�;�

(

\��g
1

;[ pe 
D�

1

-�t�
1

ic1 am fo���i I!� 1cu str!\s• obositor, asa că n� ştiti. dacn. bl'l.trini\. nicie strejuiUI.. · cum sunt, mă vo1i'I._ mal intoarco - Xu roi s'a dat voie s!\ ia.;i din Mu-·
�,-�:

n
1!���-

are să-ţT thvulg acest secret f�i1 
T

��
il
�

c
:c�f,;!n�u�: r

a
enf,���st� 

rt.
J 

Puiul: Ei bi:ie ·? . să mă e:tpue .... cine ştie la ce noul 

reş�oi::i�t!t!m� ::a 

G��l� �a�: pericole. 
.Ş••"•rN ... ,.,. 

les
�:-:i

r

����
1
:u�

11
�;:;���

e
�e = . 11111,,.. orii 

Oo1ca (cu amărl!.ciun1:1 Te inşell, flul In ultimul �oment aflăm c:l pnma 

men., val te înşel1: acest om m'a ex- parte a povestirel. lăcute de .Madam 
ploatat şi mă e:tploatea1.ă fli.rl de milă. Cloşca cu pul co�ţme un sfruntat nea• 

:�it r�fli:t;i\f�ă:îte�1�i°�5:de �� ���;� � �i� �b!�
0

i::f:�:a �!�a ţ�!!�o:�� 
gă.seam, num'a luat zic, din sentiment ci regr�tatul profes?r Odobescu. . 

L 

-------

O DEFINCŢIE 

-ci din calcul meschin. E tnst el\, la o v1r.stă aşa de innam- - Ce stnt box.crll"? 
cA:

r
�:

i
��g��!!�

i
�ă{f�l�: 3�p� fn:t�: �

tă

�i�fs��
a

re����
c
:e ?oî�J� ;�:=ar: � �::i. :!�;1

r,ca:�x:�i��
t
a:�rb;,:�\c.1 

rea din viat,A. a primului şi augustu- Asta ue dă de bănuit. ala box. 
lui mefi soţ, Alaric regele Visigoţilor. Xu cum-va �ucoana _ care face pe - Atunci vil tot la vorba mea. 

Cind Grigore 'l'ocilescu a tnfl()t tir• onorabilă, pe lmga. Alanc, a mal avut _ Cum aşa? 
nll.copou\ Iul în groapa în care mă re- încă dol'? . _ . - Boxerii slnt ;,_dică nişte oameni chl-
fugiasem, am simtit. ci\ par'cll. renă.ş- . Aşteptăm IA.munrI ill această pn- nezl tn box. 
team. Eram ca o îngropata.de vie al vinţă. c .. ,,.,,.,,.,,.,.,,..,.,,..,,,., -------

;t�:���,��
i
1�nî�i�fth

i
J: �g:t! v;�: ______ _ Culmea prevederel 

mul moment, recunoştinţtl. pentru acola TU IAR Îi\-li JURÎ. .. D. ministru do domonîl s."i trimenti care mă făcuse să revăd lumina soa
relul. Incet-inct,t, acest sentiment de 
gratitudine flreascli. se transfonnă în 
J.mor, graţie striruit:.oarolor declaraţii 
ce'ml fl\cea perfidul. F�I descria far. 
mecele mele prin ziare şi reviate, iml 
lăuda frumll8eţaa chiar la Academie; 
in sfir�it, vorbea despre mine ca un 
poet despre muza lui. 

Ast-fel m'a incintat cu mig:dale a
'. m'a sedus. 

.\w plecat împreun!\ cu dînsul la 
BucureştI. 

. • :- -. . , pe d: l„ll.custcanu [n Uobrogon pentru a 
Tu iar 1ml JUrl mbm:a n veci stlrpt litcustelc. 

Sub liliacu 'n floare, - ---���� 
Şi #

c
ul�F

m
�-�iJf i�

i
b)t;!r�

c
t ş T I R E A R T I S T I O A 

Dar cînd cu mine-aşa petrcd 
Eii simpt cu înfiorare, 

AtingerT de m:l.nuţe reci 
Umblind prin ... buznnare. 

l'�fl- llt<<!ffll. 

D. Mîh"il Piunescu, poetul bine cu• 
noJ,Cut, u iuaintat d.recţieY Teatrulul 
Naţiom1\ o piesă lntitulatl c.Uu vis de 
tinoretc�. vodel"il comic do .11oran1rl ln 
t1olactc şi uu prolog. 

O noni1 eră se descbide pontru litc
rahrn1 noastră dramaticli. 

Aici, după ce a ptl.pat. do po urma ------- - --- --- ·----
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MOŞ TEACA 

- Draga mea logodnică, te voirt iubi în vecf. - Aşa dar ml'l gl'lseştl frumoasă ? -- IdeaUI.! Perfectă! - Cum? N'am nicI un casur? 3erios? - NîcI-unul... afară de mama ta care 'ml va devoni soacrl!. ! 

- Ce a patra, mă ? Care a patra? - Păl, don fruntaş Stan Vasile . ... Era cameristul de la compania a patra, fruntaşul Stan Vasile. 
Plantonul a mîncat Tîrgşorul... 
�liemlelă pentru Ueinării 

Acuma s'a 'neurcat treaba. Pînă aci, amicii noştri de religia Adiiio,wul înjurau ţara romîneasca., dat nu ieşaD. din Buhuş să I fi picat cu cearil ; -ba, cînd le dedea administraţia paşport de emigrare, ţipai1 de răsuna Ierusalimul. Acum, pornesc de bunl'l voie, în legiunl, şi pînă s!I. plece, •intoneazl!, imnurI de laud!\ pentrn mama, cAreia 'I zic cu jalea copilul ul care se desparte de sinul măwiţichi-seI : 
.Mam:t ! RemlI cu bine patria Mam.1 ! Din pricina acestul bizar reviriment, s'a produs alt reviriment, mal bizar : administraţia, care altă daU!. era bucuroasă să libereze cît mal multe pas• poarte de emigrare şi se aţinea la graniţă. ca sti. lmpiedice reintrarea celor expulsaţI, - nu istăleşte acu pasport s·o pul pti foc - şi se aţine la barieră ca sl!. nu iasă cum-va vre-un drumtJ ! Acu s!!. vedeţI altă drăcie - coase-

BARAGLADINA 11 !IINIITRUL DE RĂZBOIO - Nimeni, tcăiţl d-le aghiotant \:�I�, � ,ţ::'.,00',,,1';;�:;,��,_�"'!� ,��afara doar de domnu caministru, ceu(ă cu administrd.ţia, mareail de drarăspunse plantonul, o baragladină gal rabinilor şi al predicatorilor lor; 
pur sang. şi ��um, de c!n� sunt în_ tandreţe w 

-Snoavă cu fond.autentic-

La c�zarma _ din �l'J.Şl_ll . c. .. se -_Şi tacf din $Ură, m�garule? -. fg�Ji1�r t°:���v01e să dănme casa doc-
aştept_� mspecţ1a �-lui mm1stru d: are ttmp să smge aghtotan!ul ş1 Ciudata. naţie male şi ovreiul! Ori răs�om. I�specţia era a�unţata dete fuga să anunţe pe ofiţenl carl cum l aI int.oarce pe el, trebue sa. albă 
;�;:ir�r�r�zi:�/ş:ă că

fi:os����/�� ::iofs�:�îi1. la popotă, de sosirea �nnve�J�an -şi daca n_u'I are gata, ii 
mo,!1ent într'a�tul. . - Intr'un minut toată cazarma pa�or��t�: ��::�n:r�to;��Î��n�ac! 1 recus�ra cite_-�a _zik. de l_a a- era în picioare. Garda eşise afară, interli'enit cu autoritatea. el şi a Pus nunţarea mspeeţte'. ş1 m_�ncm nu gorniştii sunau din toate părţile,_ oare cum i:egula.'. . sosea. Ofiţenl C?, �1 soldap1 începu• pînă şi colonelul sosise la faţa Io- . Acum, dm fei:1c1re, trea.bJ. e ll!.museră ca să se plictisească, cu aşt�p- cuiul, atras de neobişnuitul zgo- r!ti\ ,= o parte �m- ovr�I voi· si:i. p lece tare�, aşa că rămă�ese ,_n sarcm� root din cazarmă. 1�; �� ��?�:

1���c!.1ţg�t�igt�tl0sa�!� agh1otantulul �e zt să ia măs�n Nimeni însă nu-şl utea da cu Beck in contra !)OliţieI şi cel 1-alţl pentru ca surpnza să nu fie nepla- seama unde să fie miniilruL cu poliţia impotri�a lul Beck-şi în cu�!:ghiotantlll par'că avea el o - Cc mi-�1. făcut aghiotant? ;r��0�s:ti·pît���l��ei��A���ţ:e,c�� 
presimţire că inspecţia fusese amî- Unde ,e !: "ministru? sfe�::P�n

dţo��;se��i�iu�i1:m��o�taf! n�tă pentru l_a �moşI aşteaptăn. -- f�a1ţ1, d-le _colonel, trebue �Hngînd pe sfîşietontl: P Dm cmd în cmd tnsă trecea pe la să fie aici. L-a văzut un planton. :!ilam�. Remii cu bine patrie )lamă! planton să afle cc mai e noll prin După multe şi zadarnice căutărl . Şi au tll.bărlt cu toţiI la ceai�ârii!e 
cazarll,lă- _ _ . _ se chemă �lant�:mul cu pricina. :td��e:u Vtt�:ş

i��• P��%�rTI1/ct���� Intr o 21, cum trecea grablt şi Pe ce1e ai văzut mă, se răs- ruluI Beck.P g 
nepăsător, aruncă plantonulul, mal teall ofiţerii la el. Da.ca si exodul de1:1precare vorbeşte mult din obicinuinţă, întrebarea - - Pe d. caministru, trăiţL. Biblia s'0 fi fli.cut tot cum se fac emi-clişei:1 : Pe ce I-al cunos,.:ut? grările astea, apoI bietul Moise t�ebu? 

-- Ce mai veste, planton ? So- Păi pe ce să-l cunosc ? s� fi rogretat de multe orI plă.g1le E..-
�îţ'a cine-va f Er:i. d. caministru de la a patra. giptulul. 
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MOŞ TEACA 

AMORUL IN MOŞI 

Mai mult ca turta dulce eşti dulce între femeI 
Şi te-aş trata, Mariţo, cu vin şi mititei, 
De-ai vrea să vil cu mine în fund la Eliad, 
Şi de nu ţi-o fi bine mustaţa ei:i. mi-o rad! 

Frumoasă cştf, Mariţo, frumoasă far' de seamă, 
Cum n'am văzut o fată nicI chiar la panoramă! 
EştI a fotografie :\ la minut vivantă, 
lntr'un cuvînt, copila, eştI extra, eşti şarmantă. 

O, vin să ne dăm huţa pe căluşel de lemn ; 
Lipeşte de a ta buză un deg:t, fa-mi un semn, 
Şi pentru tine 's gata ca clovnul cel urît 
Să înghit chiar c)lţl în flacărl, să bag săbii pe git ! 

Dar tu nu zicI o vorbă! ... Stal ţeapănă pe scaun 
Ca şi Barbara Ubrik a neamţului de Braun !.. 
Ah, vino, vezl tramvaiul taman acuma trece !.. 
Răspunde-ml! Te îndură!.. 

- Rahat cu apă rece! 

De alt-fel schimbarea aceast.a s'.a ob
servat şi din modul cum d. dr. Istrate 
a început să se poarte cu evreii. De unde 
pin:\ mal erl d-sa îşi scuipa în sin or de 
cîte-orl intîlnea cite un descendent al lui 
Cilibi Moise, astăzi d. ministru ii salută 
respectos şi le urează «ghit şabă!J1 or de 
cite ori întîlneşte cite un ovrei cunoscut. 

Cum se explică şi cum s'a operat a
ceastă transformare nimeni nu ştie şi nici 
chiar Patriotul, care a luat afacerea în 
mină. 

D. Istrate 91 d, Beok 
Io această stare sufletească d. dr. Is

trate trecea pe strada SlîntaVinerl,cîad, 
în dreptul templului, întîlne�te pe d. dr. 
Beck. Atit l-a trebuit d-lul lstr.ate ca să 
sară din trasură şi să se arunce în bra
ţele predicatorulul. 

Urmă atuncI următorul scurt dar 
tentic dialog: 

- Bonjur, d le Beck ! 
- Bună ziua, d-le Istrate. 
- Şapte boboci de raţă, frate. 
Şi, asupr.a acestor.a, cel doi amici po

litic! se despărţiri, rămănînd c.a d. dr. 
Beck să vie a doua-zi I.a ministerul de 
culte ca să se înţeleagă cu d. dr. Istrate. 

U mini■ter. - Convorbire■ 
La minister, d. dr. Beck a fost primit 

Cll toată pompa cuvenită. D. dr. Istrate 
era cu pălăria în cap, în semn de con
sideraţie pentru amicul săli.. 

D. ministru a făcut laude vizitatorului 
săli., ară.tind d. faptele sale erall cunos
cute din timpurile cele mal vech1, dnd 
copiii recitall. prin pensioane versurile 
urmhoare: 

Mattre Corbeau sur un arbrc perchc 
Tenais dans son Beck un frommage. 

Apoi d. ministru întrebă pe d-rul Beck 
ce mhurl crede că trebuesc luate pen· 
tru îmbunătăţirea stăril evreilor. 

- D-le ministru, a spus predicatorul 
templului, ovreii nu vreau de cit să fie 
liberi a-şl exercita prolesiunile lor. 

ll&iBEIIFlfi BEGK·lSiRJlfiB ca E;i
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- Singura \'Crsiune adevărată - ddentul petrecut între d niI doctori ls- vernul e dispus să tacă ori ce pentru e-- trati şi Beck. vrei. Mal întîl de toate veţi avea drep-

••t•morfoza d-rului latrate, - D, Metamorfoza d lui l•trate !urile politice. Veţi putea alege deputaţi 
letrat• 91 d, Beck. - La mi- De mult d doctor Istrate dădea semne şi senatori. Ve\l fi miniştri„ generali, o,e 

nlahro, - Conworblrea- vădite de 6\osemitism. D-sa se abonase fiterl, sub
_-
olite_rl, caporali ş1 soldatl. V_etl 

Concluzia chiar la Egalitatea, unde, după cum am c��pha imobile rurale, veţi deschid.e 
putut afla, a şi început să colaborne sub cm1�ml la sate, veţi face ce v�ţţ vo�. 

Ziarele din cursul săptăminel all po - pseudonimul de Şmil Purăt. O serie de Rămme numai ca onor. corehg1onanl 
ve�t1t, cu cele mal ample detalii, o intim- articole sub acest pseudonim s'all. publi d-t.ale să aştepte aceste măsuri ale gu-
pla�e care a avut un ecoU puternic la cat în ziarul d-lui Schwarzfeld asupra asi- vemulul. , 
ceainăria «Naţională» de pe calea Văcă- milfoI evreilor. D. doctor Istrate a sus- D. dr. Bec� � a r�tras ca d se con-
re \\ şi la lăpUria lui Karmitz. Intîmpla- ţinut de sigur afirmativa chestiunii. suite cu corehgionanl săi. 
reşa e de cel mal mare interes şi .a avut Afar:\ de aceasta, d. Istr.ate a început Concluzi■ 
d e  �rmare o vie .agitaţiune_ print�e spec- să f,ec_uenteze cale� Vă�ăreştl,. caleaDu- Concluzia, du ă dte se crede, v.1 fi tatonl <le la gră?m.a Loebhch (J,g�1ţa). deşti Şl strada Tr�1an Jl să se J�terese�e că sfortlrile d.JJ doctor Istrate c.a să şi �01. TeacJ, ��ar care nu a�e. mel o de _ apr?ape de discuţalc ovreilor prm căpătuiască'ovrcilvor rămineinfructuoase. po_hţi in_portofolule_ d-lor Ben:ov1c1, Nach- ceainănl. . . _ Pînă ac�ma evreii sînt decişi să re• nuas, _Fmkcls �te. Ş! care, pe_de a_lti parte, _După u?1I, d. Istrate ş1-ar fi Lisat �1.şte ziste. El aU fkut chiar un protest în n':1 pnme_şte �ici o subvenpe �tn partea mtcl perciuni. Nu garantăm autenhc1t.a• contra d-rului Beck, care a avut cutezanţa L1gel ant1senute, este cel mal m 1,11ăs�ră tea ac_e�tul fapt, de oare-ce, de•o cam datl, să rimeudl propunerile d-luI dr. Istrate. 
���fa��

steasdl. faptele aşa cum s aU 10 
!intN��

r
�. 

al cultelor se tunde cu ma- Jom reveni. 
, ••• , •• 
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IN CIMITIR 

Ctnd in grozll.,.a noapte 
Cu negurl fioroase, 
Cu straşnice tenebre, 
Te-aştept în cimitir; 
Şi ctnd ar şti, M'n şoapte 
Iml spun mutre hidoase 
Şi'mf clntli. 'n cor, funebre, 
AI zice că'a martir. 

Dar mie nicl că'mI pasă 
De st.&fil, orI de sfinţii 
Su!i du.cil din zăvoae. 
Attt doar, că de frig, 

- O, frica nu m'apasă -
In gur!l.'rnl clăntă-n dinţîl 
Şi tremur ca o foae 
Şi nu pot nicf să strig. 

El 

MOŞ TEACĂ 

pocitule, d'aia m'am suit et\ ai,:I să d 
bateţi joc de mine, haa? 

lra�� ;;;:<\:ti;im:.
e pe caprl, şi o ia 

� 
Pe Ku[ăr nu !'am m11,l văzut de atuncl. 

Unil zic că de di�peraro, s'a dus Io. Io-
nică Pun�Agra� şi _s'a otr�vit cu o bal bă Se aduce Ja cunoştinţa onor. p. t. 
de bcro, iar alp( zic că n a  avut ce să public că faimosul birtaş Anton Mi
zică d'aia a fugit, ca un şoarioo pîrlit. Mescu. cart>, după cum zicea Richard 

Et\ nu ştiu ce să mal zi·. Zieeţt dv. inimă de Leo., prepară caşcavalul la 
,§rM-l'rd capac ca şi d. Iorga un curs de isto

rie la universitate. rPstabilindu-se (fu
sese călcat de trăsura No. 76.896) 

:_· . 

a deschis o ospll.tll.rie naţionaH1 sub 
otelul de France, în ciuda Iul Banffi 
cu care este în divorţ de cînd un chi
peş uugur i-a spus c!I. dacă ar fi fost 
în Ungaria, ministerul de răsboiO l'ar 
fi reformat, diD pricină el!. nu'J om de 
stat ... ura 

POŞTA.. RED! <JŢIEI Intrarea la birtul naţional: 12 lei 
cartela. 

F•nfan.-Co!O<'(Îa eminentuluT nostru ����;;-��:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;; 
• ,J/;}j,;_�
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I . I . <'�ble delirioase rolectiL Dnr ... ne 'l'Olll CASA liONDATA. LA ANUL 1859 

sili să te satisfacem. Ins.li: do ut dts. ln --

I
iwbimb to ronjurăm bi'i nociutTdinc!nd li PAPETERIE-LIBRARIA 

Discursul d-lui Kufdr d,n Buz�n ��n���
d c�\�:�:i: 1ire cişl ic��S."1:�:� �I CULORI FINE 

ales ncurn cînd sezonul viJigi:itureI bate LA PENll�A DE SCRIS 
-Corc;;pondenţă particulara.-

l
a 

:.��i
o
::���n�

u
:/

1
:!��bl'on•ky. - BJCJQVSKI 

Versurile ce ne trimete\l Cil rugiimintea GALEA. VICTOR/El p 7 / 
de�; ;:
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.H ,'a[a tatr11 ul 

aiirit aci. minia Jrmd, sucursala speciali a zi„rulul dt::��t;ra:•a��!:!�:i�g���= 
Paroi şi nu'I chiamii nicl Cicerone nici no

:���- Pet"••-Protestează manualul comptabi.litate.-Clrţt de viaiti. eto. 
mlknr geamantan, d pur şi simplu Ku- de Jogi,-ă al d-\ul Maiorescu. Culori tlue pentru piduri..-Aq11.•

11 
făr1-da !,.. C.IOl'•l-alti.- In număru! viitor. :�

e
te.;1:!

b
!�!� �,:/!b!:!:i -;-t!'.uc:dii 

Urcat pe capra unei tritsurl, tu mij- -----------•III S bi d I d C IOCul mulţirneJ, şi roşiu de emoţiune, _ ========
,=••

t� 1 lment B e�i!DriB B ărţ[ 
scoate o htrtie tndoită în patru pi, care 1,-

JIEx�
frada.Mihar-Vodd;.-Bucu1eşt1 ·ii

sunt scrise două riuduri'. şi in•�ope: Vaccmari ŞI revaccmă1 j � 
siţiu��J��:

n
f�

l
�r:.

0

�1 
D-lor şi d-şoarelor! 

Privitl convoiul trist ce vi se desnl
şoarli înaintea ochilor, privitf şi ... pltn
geţJ. (Se 'ncacli, Către un emigrant ca.re 
bea o br.igl :I Mă, nenorocitule ! lntoar
cete cu faţa in roace ... n'auzl? (ApoI 
urmeazll. :) Pri\·iţl d-lor, priviţi! cll0t se 
duc, priviţi cum pici.că, priviţi! (Un e
migr,mt crez!nd că grupul pleacli, o ia 
la picior). (Kufăr către dînsul :) Bine mA 

Cu ntcin animal pr"HpJil se 
fac de directorul înstito.tulul Vac· 
cin.al al .StatuluJ, care are la aeti-
1'ul slil'l, pesh, oua •ul!\ mii 
••ccloi\rl cu suec:sa. 

Aplici lapnla ululoid4 care 
1plrlpustuladeorlc:ei11fecţiuoe. 
ta1i

be
s!.

1!!!�:: k��:.;s:1�0S,
alibercuaşi bw&liue pentru �oa
h. Talefon._ 

FABULOS DE EFTII ��·:.,: 
rilo r no,tri Mica l"••llcll•le a ziarulul 
E„oea. Persoanele tari aO ceva de curu
p/lrat, de vlndut saO de lnchiriat, ctl cart 
cautasaOofera o cupa\i unT,etc.elc l.ljlpot 
face o m inunata reclama cu o cheltuiala a· 
p roape de nimic: plat i n d  5 bani dr ruvlDt 
iar pentruanun\unle cu u11numarma ,11arl 
decuvinte,de la5olnsus,faceo reducere 
de 1 ban la cuv1n1. • 

li· TIPOGRAFIA „HELIADE" 7 
BucureştI, Strada. Clemenţel. 3 

Efectuiază ori-ce fel de lucrări tipografice. Preţuri eftine.-Primeite în edi
tură cărţi didactice,ii de itiinţă.- Condiţiuni avantagioase pentru d-nil autori. 

I Pentru tezele de drept ii medicină se face mare reductie. I 
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MOS TEACĂ 

STANISLAS CIHOSKY 
/ THEODOR MAROV!Cl D�·10\!�:�r�!�

l 
IÂTOC&t 

Bulw. Paâit No. a. 

D-rul G. D. Flt,()IJE I.{ DE N 'l' 1 S 'f 

OCULIST 
Str. ('olJeiNo. lfi 

Dli consul�!i:;;1
a�i�t:� orele 3-U Ssrada ŞJirbey Podd No. JO, 

Mm. G. v ALERJANU
IDoctor in drept, Avocat 

B,,curtscl Str. Btlvtder,, J 

AL. IONESCU I Pe»tm ,,.,P,�2?or?��!,f./[!?f!i��IEI No. 97 

Fri.-,er Colt ,,. strada Ftinfântf, Castft I,Jobr1u(l1m, aldl1trf dt : 

- FARMACIA
0

LA •IJISERICA ALBA, a D-lui Dr. A. URBEANU 
Bulevardul Elisabtla, (ln /afa palafu/,,1 Eforitl} 

!
ROMULUS BOLTh'l'[NEANU GRIGORE RADULESCU 

AVOCA'f AL BANC�JJ POPORUf,UI 
AVOCA'f 

Ploqtl. Consultafil de la 4-6 p. m. J, Str. Polifid, 5-

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

il BERARIA COOPERATIV A li PIAţA TEATRULUI ÎN FOSTA COFETĂRIE FIALKOWSKY 

I Şuncă de s:na:a şi Praga I I Sandviciuri, unt, brînzeturl I 

Vretr sa. mîncaţl bine şi cu puţini bani ·1 P. T. 

Am onoare a v� informa, cil Jn urma uncT l?ractice !nd�lun-

R��TA�RANrnt MITI�A G�ijRG[�W 
gatc; avlnd peste 100.000 vaccinArf şi revaccmărl !n c�p1tala 
Moldovei, 111'am stabilit akl, ln c11litatc de Dirulor al tnal,�ufulul 
vaccinal a( :slah1iul, şi prepar 

Vaccinul animal necesar ţărel întregi 

este singurul care oferă aceste avantaje. 
sunt deci ln stare, a vaccina şi revaccina cu limfa anima:ă pre• 
parata zilnic, aplidod ca;suft Ctluloid, cari apării pustul�le vae-

Clientil regulatJ an seara intrarea gra- cinJ��;i!:zr1,r Jrr�ilt1

·1�
1 

�ţ{
s

'{:'t,�
1

:�:
0:�•;;t�:::it,'t:

1

:::: 
ticc Fie-care copil arc o dosa dco,cbitA de vaccin, Şl o lan\CII 

Iuită la representatiile excelentei trupe spcdalill, pentru a nu se trammite vrc.o iofcctlc. 
Apcllod la Jnc1edcrea 0-v. vt rog sa bine-voiţi a _face u� de 

de varetăt!. serviciile cc vil! ofer, asigurludu•vt cil ve\I aprecia m��ele 
mmJ spccialis1, au1orisa1 şi de !nalta Direcţiune a Serv1aulul 
Sanitar superior. 

Adresa: Strada CAmplneanu, lângă Teatru Cu slimll, PIERRE SOLOMON 
01 ... ,. lui. v-.� al 8tatallll, .t.1- lioelelf •ll,l11rea da Bqo 

FARMACIA LA MAGAZINUL 
COFETARIA TANASESCU «LA BISERICA ALBA» GRANCEA şi STANESCU Via�â-vis do palatul Băilor Eforie! 

D1·. A. URBEANU CALEA VICTORIEI 
--

0 
- DUCURESCJ - ::;e �ăses.•colonialeloşidelicatoselo cole 

97, Caloa VictorioT, 07 mal tino. Brinzeturr excelente. Posedll. în orJ şi ce moment prll.ji-
Vin alb şi nogru din viile celo mal turI şi cozonaci proaspeţi, at1t bom-

las,1, Dobriuanw (Cipn,aua Roşi,) renumite. boanele cit ş���e _:ele �al fine. 

Ti ' POi afla HELIADE, Strada Clementei No. 8. 
.... , ' I 

1. 

/ 
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