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NUMERUL 20 BANINUMERUL· Duminici 2 Iulie 1900. 

;J.WOŞ TEACĂ: 
JURNAL ŢIVIL ŞI CAZON 

l'outl"I •le A.1'i'l'Ol'i flA.t."A.l.fl.llf' 
-----,--� 

A•O,\'AM&'''T, 
I �Sul b .1, • .., •1 t 

AB,111.\'h<ITHA.TJA, 

10 LE l p li: .;; N AN � utre�mnea unm COUll C � s·.t'nADA cr,EM�NŢEf. 3 

- Am tras niţichi perio la. purcîunile, puntru di aşeea chicon Algiu, raliin :di 
piste poliţia, ai so zici chiar zoil el\. la iu eşti deja rumuu pumuntean şi adivurat !.., 
N'al să richinoască cA sint Şulăm GhidalovicJ, C'himirsant di ciurap ambulant! 
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nizat.lt !lin fermele model ale Sta- lor afacerea Wactel, nişte llisci110 
tulul. unde nu înca11e contrafacere a.I lui Vaclrns şi ni�t.e clienţl' al Y _1 

Dup! .ce a fost cu Sturdr.a c�I sinistru, ca în negoţ.mile. partic1�lare. c:u�eştilor, nişte scrihc1�ţ'i cari n'a �� 
o�\·rni Tribunul sub ciocoi ministru; nar sll n.'\'Cll\111 la, 01�e n�a�tre, mei n1,calaureat1tl, n'an_ (l�cptnl s ţ1
Şi azi s'a convins, el ş.:eptic ca Toma: ::;a\1 mal bine zi,- hi va etic m1111ste- \'a cit asemenea I yac,�zaţrnm. , :! · rnlul 1k (lumeui'i. (i')cuzaţt aceste cite-va caliHitL j 

FABULĂ 

Mr,rală r,11m a('! ofticat 11cl'str s:\\'mane rnrl:). t, 
Drumurile IOlte te conduc la Roma! fiinţe f 

_ _ _  ��""''· S 
"""pr,m,. Im1iarţiaH, cum �întern nol, �neo-

- - - ----- - -- tim c;\ şingma, canzlt it acestei cnule 

CALUL DE _TRAMVA( :�:!::��ol�,�
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' r'.:�;:�1\;::1;� şi tatc hictcle \'acl r,lamleZl' gînllin-
V ACILE OLANDEZE 1h1-se la llatri,t mnmr� 1le la al c.'1rel 

uger a\1 fo�I r,\pitr ,cprc a ti exilafr 
O interesantrt polemică s',t iuci11s îu Tiomînia. . . . '" 

între Drtplatea ,;i VoinJa Najiouahl. 1_11 n,nmn�le lo�le1;:m1e, .d� oh11•c111, 
Aceasta din' urmi't acuz,! pc tl. cromelc ofl 1ceaz.1 11:n pncma amu-

Nicolae Fleva că s'aU comi,; lucrnrl nilnL 
__ _, cam ... oculte cu vînzarca ,·acilor 0_ Ipotern ;tcca:;ta , tf(<t lrclme_ c�-

landeze din ferma l,aza. clusă cn tlesi'tvîr.�irr rn c_;nrnl 1\e taţ_a. 
Iar Drtptatea "apă.ri't" ast-fcl pe Nn se pnt�a ca s;\ ofhcezc "Yac!l� 

d. mbiistrn de <lomenil; olamlezc dm canzn 4]r,�gostei, cam 

. 
Vaci)c oland:ze era\1 oftico�tse. l\I}- �u:��::; �1�;�
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!i?: se po; plînge. E !laţi:� cea. mal bo

vina d-lul l!'lcva clacă predecesorii i�!·:� 11�.11��'.� �:c�;c
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? 
atL cumpărat vad t.ubcrcu- ar, drcptitl s:\ spună că. în ceea ce 10

�:l -�ăsim că Dreptatea arc drep- p�·
iv�şte amorul au fost boicotate, ca 

late. _ . 
s,� 

;���1:
tiJ����c ,,a obiecta VoinJa, In adeva�: ce p�tca

_ 
fa

r 
el. Fleva Vaci!� n'at, contractat. tuberculoza faţă de vacile oft'.coa:;e · . " nicî. clin nostalgic 11atriotică, nici din 

Nu cum-va Vomja pretmde ca d. iubire. Vacile olaudezc - V<l. insi
ministrn rlc domenii era <lat.or să le nua oculta� alt ofticat fiind-clt au 
trim:_ată_ la )l"hm, ll-Ienton sa� măc�r fost lirănite cu rogozul şi }lipirignl 
la Cunpma, ca să. se cnrnnseasca, ,le la clomcniî. 
pe socoteala Statu)ul? . . El hine, profe>,tii.m în }JO!riva a-

. Ar fi o pret.cnţ.1e cel pnţm n- cestei aserţiuni nwli�ioase. 
d1cnlă. Cnnoa�tcm 1m c11lectivist care în-

Vă 'nchipuiţ'( rlumneavoastril. nişte tr'aclevă.1: :i mîncat clin acest rogoz 
vaCl, fie ele chiar olarnleze, fttcîntl si piJiirig si cu toate acestea n'a of� 
ele pe Traviatelc în sudul Franţel hcat (le !o'c, ba nicT m:lcar nu i s'a 
�i cîntîntl �allio clcl passato"? aplecat, e clrept, însă, că. a.vărsat: a 

De aceea, foarte bine a făcut 1\. rncntunvi"irsă111întlarasa de(\epnne1'i. 
ministru de domenii cîrnl a vindnt Penfrn ca să închcem acest ar -
vacile ftizice miî.celarilor, pent,rn ca ticol, zicem : 
sil. nu intre f-;ti\ttt în !JÎJ'lea\;l. %adarnic se înceau.'.il Ocnlhţ ca să 

lqll'ohăm acest act de lmntt ad- transforme î11 chest.iunc vitală o 
ministraţie cu o singmă rezervă: simpU chestie tle vile ofticoase. 

Sfătuim 11e cititorii lloştri, - cu E moustrnos cî11d te gîndeştl' cit. 
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gare de seamă. cinel vor mînca frip- vor să-l imvlicc ac1rn1 în afacerea 
tmă, pentru ca, de pihU't, huci'itil- vacilor olandeze. 
reasa sau bh1.aşul s,t nn le dea în na, e mon;,lnto r:a ocnltiştil s,l 
loc ele şnitel vienez vre-1111 şniţel... dea cu aceste ,,aCJ. lovitura măga• 
olandez. N1u ilc alt-ceva, llar oftica rnlnl unui miuist.nt 'i.Jacant. 
e boală m-ît.\ ·chiar cînd este fur- Nişte oameni cfl� î all la vactivul 

NU'S BE'fIV! 

Ce strigaţI mtll cl!.'s beţiv? 
Beail ca orl şi ce creştin, 
Bean să uit. cîte uo necaz, 

Beau puţin. 

1 

iu 
I 
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;, 
Cînd gîndesc cll.- viaţa-I iad, J 
Că. I un scurt dar groaznic chin, J,, 
Şi el!. toţi murim, - atumI I. 

Berill doar vin, 

Cînd iubesc fără sa. spun, 
Dorul duşmănos şi mut 
hll!. îndeamnă ca sl'I. beau 

Doar vermut. 

Cind cu soacra. mă tot cert 
�i nu r,ot stl.•I maI înghiţ, 
tieall, sl\ uit p'acest calăll, 

Nurnal spriţ. 

Foarte des in buzunar 
Suflă vîntul a pustiu, 
Mă. mîngîil1 atuncea doar 

Cu rarhifi. 

De nevastă cicâlit 
Ca să I cumpăr vr'un cadoii, 
Alt remedio. TIU •I de cit 

Vinul noii. 

Credit.ori{ 'ml es în drum 
Mar pe fle ce moment, 
StlţI ce iaii stl.'ml fac curaj? 

Piperment. 

Aşa dar nu sînt beţiv, 

I 
� 

,\ vul cinstea să v'arăt, s Cînd sînt trist doar beau ... de's ves < · Iar mă'rnbăt I 
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- Dtl. to domnule jos, uu VC7.T el\ s'a)upt oiştea tramcalu\ul'? 

CANCANUL INAIN'rbA JU.::i'l'J'(rn[ si mai cu seam!l. a clientuitd caro ... 11 victimelor era şi cunoscutul proprietar 
dădm;e 10 !el şi se considera dccl tras şi ex-pro�riet.ar Mişu Alexarn.l_reacu. 
r,e sfoartt cu tlift>rinta do 8 lei, dacă Ono:ab1l_ul senator că�use dm Intim• 
însuşI preşedintele preţuise 2 lei ple- plare (O ziua-aceea ca Ju�at in Bucu
dom'ia ap1\răt.orulul si\ti. 

��Î��1
1
�: ���fo:�� pres1dată de mu• 

D. PALEOLOGU

D. Paleologu, simpaticul consilier !a ln timpul faim;�el afacorl n mar• . �a u� D:loment dat, conu Mişu se Curtea de Apel din Capita\A, este fără tlru\uI liberal naţional Meschiu, se or- nd1c!I. ş1 zice: . îndoiai! magistratul cel mal 01iginal ganizase un soiil de protestare a ba- . - Domnule pre_şedmte„ vă rog să ft11 şi mal duhliil din ţara romînească. roulul contra infamei Reacţiunl. d•spensat de sarcma de Jurat, de oa.ce-lo sala paşilor pierduţl, unde de O· o sumă de junI avoc!'l.ţel se prezen• ce trebue să apăr la GaJaţI cauza �e-biceiO. justitiabi!iI işI pierd mal mult, tară în corpore acasă ]a d. Paleologu, fericit'll0r victime ale abatelui Yons-vremea şi banil de cit paşii, circuln. o pe atuncl procuror general. eeau. 
sumedeme de povestirI picante din ca· Foarte plictisit de o vizită aşa de D. Paloo:ogu îşi pune indexul la tlm-riera de magistrat a d•lul Paleologu. noprevnzuta. şi mal ales de mutrei� pla dreaptA, tşl ia aerul unul om care Vom da citit.orilor cite va mostre hocciI ale c-delegatilor• baroului, ori- mediteazl adinc, şi apoi răspunde rar culese din cea ma\ siguri\ sorginte. g:inalul magistrat le cşi înamt.o cam şi apăsat şi cu o imperturbabill se-

Odată, ca cel �;t,n \"lrst.ă consilier, a
u

�
i

� ş��ta.�şr3\�:!1�;\; rio�ta�.rt.ea deliber!ml (!) şi avînd In d. Paleologu pros1da. - Am venit să ... protestare ener- vedere că din nenorocire nu cade ln După. ce avocatul acuzal1_1lui, tl. St gicti .. drepturile cotti.ţeno�tl... o victiw!I. atribuţiunile sale da a convinge pe n_e• G. lşl termină pledoaria, ia cu\"intul politică ... etc., ct.c. fericiUle victime ale abatelui Mona• procurorul. - Do CA n'a venit tl. dcc1n, dacă seau cl� ar fi nimerit şi cuminte să. Acesta atlaogă cito-va lucruri pe can voiaţl s!i. protc1,1t.1ţl ca corpornţio? renunţe la apli.raroa avocatului. Hişu avocatul lu 1iledoario nu Io prevăzuse. - l'ontru clL. flind•C!i. ... de oare-ce ... Alexandrescu din Bucureşt.l - d1epen-Atuncl, d. St. G. se scoal:I. şi spune - J;Ji!t a/ard cd slnltJI un1f ! strig!!. seaz!I. pe numitul domn de sarcina de - Domnulfl preşechnte, vă iog să mI scos din pepenI d. l\1leol<gu Ui.smd cu jurat al Curţel din Capital!!. I .Ja\T cuvintul m 1epl1că, de oare co d gurile căscate pe bietele caracudo ale ! ! ! .. procuror... baroulul. - 1'ac1 din gură, domnule! esclamă I . 
����;.�e�o��·

1 .. ?
0' n'al vorbit deStul 

8e jutleca la 0:1:\1 procesul pre<?• 1 ----- .__ ----
Vll. incbipuîţl Jlgura liietuluT avocat., tulul catolic Mori!JScau. l'rlntro avocaţ1l 
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- O discuţiu i11 contL cHctor;I l I ţară, d:n cure ee vede care se vede care 
sint adevruatelo argumente traso dro pl'lr, 

„MOŞ TEACA" JN PITEŞTI 

Te salut mllreata urbi care-nl strllucit odatli. 

}� :
1
1':°t°�ş !ot�t

J
;d:;:;,:r rf°rf;,t�reg stimatl. 

La atttea tecl d':l tipuri ce-a l\ t recut la nemurire. 
Si•az.l ctnd retntors din luni::11\ drum ee un•lo am priLegit 
Te lntreb: De co tlicerf!d. orl-<:o ctnt ţ1-a amutit? 
Unde-tr eslo mtndra. lyră caro r!lsuna duios 
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1
b��tjri�:1�:;ondu, 

Ce-amărit \IÎ ntl-zT ureă drumul tristuluT calvar? 
v uitat-al rli pe cor11-tT uu alt Siritu luooşh,? 
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iterseţl ochil. nu mat pHnge !. .. la prh·eşto cum r sare 
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lall-T palida figuri de-alchimist medie-ral 
Alifistul Gtuiern-Direclorul actual. 
Apoi lmbrll.cat \n negru ca Hamlet ln cimitir, 
Fostul Daecll.l do francez,li-Jotta, slab C!f. un fachir. 
Se tntreabll.: ,,f'huliunea este-a fi or a nu fi? 
ii cina pierel orf-u .tperan/4 la ce-i Imn t1 mal trili ?11 

o:
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11t�u\ ���!\lca�'i;!���t?

Unde--i apoi Nea Mihalad,e l,itinistul zis Cin.wadi 
Or E(Umit. cu Madera care I\\ p!limlul te searll.? 
Sunt ad, &ci Cil totiî, inel!. nu te--am p�r!Isit, 
Timpul gloriel 11puse, ul Cin nott a revenit. 
Nu lil aşa. pesmiatl u bi, aî un pic d'espuar, 

Din cauza gravelor evenimfnte po
litice la ordinea zileT, am suprip1at 
poşta redacţieI din numărul a ta. 

�µ��:��lu�� 
11eral Manu, di unirid de cfte
va ore libere zi, se va augoja 
bi armata /"'ră. 

/ ...
Ouvvl'a Sa mo,10cl,ul G. Di

sesc1,/liind caterisit de la mt
,iii,tr, va fi numit stareJ. la 

năstirea Căldăr«şanf, unde 
1l ore mflania. MAI 1\es clnd trubadurul \'CZÎ cl!-ti zice ali,oar .. 

t""•r•• .,.,.arlhr ••• 

_____ _  - ______ D. dr. Istrate a fost obiectul 

S \ • •·t I \i • Ld,Â:oara, ,e insemneaz� piscicuJ-
1
«t1e-i favori speciale din pnrtea 

Pilii I � lrl fel 

1
. i�,,.,.,808ra. _/rrptdr: Ji rn :����steruluf de instruc/ie fi 

,,rnJ.enul 51K11ra,1Jd). Piecicultura/4ste cultura pi-
1 

D Absolut autt.nt.icA de lu li�a. in aici/or. -sa a fo�t fnsărcmat &ă se 
particular de clasa '"' '? !... ducă la Smirna spre a studia 
capit.alll v' Spune•ml, te rog, �,... ----- , la foJa loc!ilui microbul ciumei. 

Prefe�•r. , , •• ... •rr•r 
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Vaccinariş1 revaccin!ri 

Cu vaccin animal proaspăt �e 
fac de directorul ill!lti\11.lulu1 V:.u:· 

eiu11I al .Sialului, eare are la acti
vul sao, peste noa 11ntl\ mii 
l'lle<'lu4r1 cu SUCc:1)11. 

Aplici C.aphlla �/11loidd eare 
aplrlputlul•deorJeeiu(eeţiuue. 

taJ��H"!.':�!�:!
a 

k.��
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t
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J. 
elibereulşibu1e1îoepenlruşcoa· 
h. Telt{()fl.M 

11 =� TIPOGt�If�.,;;e�§�IADE"

J
Efcctuiază orl-ce fel d�_lucrărl •pogr�ficc. Prc\Ll • oftinc.-Primc�te în edi

tură cărtl didactice �1 de �tun\ă - _Cu1d1ţmnl avantagio", oentru d-ntl autori. 
li Penii li tezele de drept �I med1cmă :e face marc cducvc 

-=-= 

li 
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, ... 

- Ce măl deşcA, n'am drept nicl &'I. mă ... in ţ.ar.i. moa? Ptn'ce plătesc io car' 
va's'zicA cot.ribuţie la trot.alu ti.sta ? 

Vrev s!L mlnca�I bine şi cu puFnl ban!? 

Ri�nuu�rn1 �IITILA G�ijRGt�LU 
este singurul caro ofer!L aceste avantaje. 

Clientil regulatJ ad seara intrarea gra
tuită la representatiile excelentei trupe 
de varetăţl 
Adresa: Strada Ca.mpineanu, lângă Teatru 

P. T. 

I 

Am onoare a vt informa, di tn urma unei practice lnd,lun· 
gate; ulnd peste IO? ooo nccin:1.rl şi revaccin:lrl ln capitala 
Moldovei, m'am !ltabiht aici, tn C!\litate de Dirtclor al imtifutulul 
t·acânal al slalul11r, §i prepar 

Vaccinul animal necesar ţărel întregi 
sunt declin stare,a vaccina şi revaccina cu limfa. auima!l prc
parnta zilnic, apliclnd capsultCtiuloid,cari ap;'iră pu!lulclc vac• 
ci

'y��:i!:;\�'dfr��t
li
��

1
'1�

1�;f;tt'b�1{1'::0t:;a•;r�:��,��;'::; 
tice. Fie-care copil are o dosa dco•cbitil de vaccin, ŞI o Janţct.1 
specialil, pentru a nu se lrans01ite vre-o io(ectlc. 

Apcllnd la lnc1cdcrea D-v. vtrog lil bine-voit! a (ace us de 
serviciile cc vfofer

1 
Hig;urtndu-,·t ci nţl aprecia ffiţrilclc 

unul specialist, autonsnt şi de !nalta Direcţiune a Serviciului 
Sanitar superior. 

Cu stima, PIERRE SOLOMON 
01 .... t.1DAVooct11oe,,Lol8t.talal,.l.1"aZ:1Nlf6'•ll•...-.•d•U111<> 

FARMACIA I LA MAGAZINUL I COFETARIA TANASESCU 
«LA BISERICA ALBA» GAANC[A ŞÎ STAN[SCU V i ,-;. -,;, do p,I,tul &Ho, Elodol 

Dr. A. URBEANU CALEA VICTORIEI 

- BUCURESCI -
ma8: «:.

s
n�!�����;lee

ţ
c!i��fe

t
.
oscle cele Posedă în ori şi ce moment prl\ji-

07, Calea Victorio!, 97 Vin alb şi nogru din viile colo mal turl şi cozona.cI proaspeţi, aut boru 
Castlt Dobriuam& (Cip111aua Ro1i1) renumito. boanele cit şi liqeurile celo mal fine. 
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M,,jorilalea Camc1·0I ,Jeputaţilol' mergilld in corpore, Sl felicit.o 110 membrii noul ul guvern. 

STANISLAS CIHDSKY 

r 
THEODOR MAROVICI 

Dr. I. MENDONIDI 
Avooat -10, Strada Sfintr, IO-

B141,v, Padt No. 1, 

O-ml G. D . .l!'lt:lCHER 
DENTIST 

MIB. G. V ALERI.A.NU 
OCULIST 

Dootor la dr•pt, .&.'t'oe&i Str. Col/el No. 16 
01i consultatiunl lntre orele 5-6 Strada Şlirbey Vod4 No. JO. 

Bucurud Sir. BthAdtrt, J <lupi amiazT. 

AL. IONESCU . DROGUERIA ROMÂNA 

I 

Pentru miirirea Rfacerer, s'a mutat 1n CALEA VICTORIEI No. 07 
Frizer Coif ,., strada Fd11/dntl, Can/t Dolwina,11,, aldfurf dt : 
- i FARMACIA LA •BISERICA ALBA, a D-lui Dr. A. URBEANU 

811ftvardu/ Elisahtta, (/11 /afa pa/alu/ul E(oritrJ 

ROMULUS BOUNTINEANU ,1 GRIGORE RADULESCU 
AVOCAT AL BA.NOEI POPORULUI 

AVOCAT 

PlotJtf. I Consu/taJil de la 4-6 p. m. J, Str. Polifitf, f. 

✓ 

I Pelin şi vin I 
c_!:} I Bere specială blondă şi neagră I 

i] BERARIA COOPERA TIV Ă !IPIAţA � îlN· STA COFETĂRIE FIALKOWSKY 
l 2!1 

Şuncă de Sinaia şi Praga I I Sandvici�rJ, unt, brtnzeturI 
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