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- Dragă Mamcluce!-cule, sa nu care .rntil-va să r<m.:nJil\l la diurne, cum aud_ că-l vorba! Sari 

in cazu-�sta .... 
- Ce s'ar întîmpla, garofiţo? 
- Ar trebui să rrnunţaţl şi la noctrune l 
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blică, ne-am transportat la d. Porter 1) Eil P. P. Carp md oblig a vinde d-lui 
Studentul Timofte_iu reprezentantul societăţel Standar Oii Rock/tlltr Jara romhuaud rn_ foi (t conJînt 

& Comp. care venise în Bucure!-.t1 să. f� ta '? mb sol_, pe pdmfnt, 111 apd bruum
cumpere terenurile noastre pet'roli- i�f:;;{'.a resput1vtf de sttle ce st afid pe arul 

[ere. 2) E,l Rorkftlltr ,mf oblig a pld1i d-llli 
Desgus\at �e viaţa asta, 
t studentul Tm1ofteiu ; 
La birtaş adio credit, 
Şi în pungi nici un !di ! 

Cum şi-ar vinde el, paltonul 
- Un palton nout, de an -
Dar, e iarni, şi nu merge, 
Ce blestem si fi.I golan I 

- D-voastră sinteţt d. Porter? Carp 1n rate s11ma de •.. 
l'am abordat eii cu un lupeii demu de (,1:1) Rockfelltr 

toată. lauda.. P. P Ca,-p 
- Da , dar te rog să mă la�t în Contractul era deja redactat. Nu 

pace! replică d. Porter arălindu-ml mal rămînca de cit să. se adauge pre• 
uşa cu un gest politicos. Cine eşll ţ.nl vinzărcl î1t locul însemnat mal sus 
11-ncata? cu puncte. 

- Nu mal face pe americanu , Călcînd legea contabilităţeI, d. 
Dîrdîind se duce acasă ; răspunsel efl, făn\ să'm'î pienl cituşl Carp ern gata să vindă fără licitaţie 
Ia odaie-I besn/1, frig. de puţin admirabilu'ml cinism care Romîuia veneticului Rockfeller . 
Resemnat, el işl ia prinzul, nu mă păn\seşte 11icl în 111011Hmtele Opinia publică, din fericire, s'a 
Ein glm wamr ... şl-un covrig! cele mal grave ale vieţel mele. Ei\ trezit la timp (afad <le nea Niţii 

c,,.,.,,..,1t., � .. .,,, .. , sînt cent mal mare ca dumneata , Berechet care nu se trezeşte nici o 
---- - - -- -- adăogal cti.. dată), şi ast-fel catastrofa a fost eYi-

- Ce eştl COJJÎI? · tată. 
JIIRIUIII li ROMIHJA - Pe onoarea mea. D-neata cine Atlt••••-■ lib•••lllo,-

o p•t•lolld •••• .. •.- lnt•""l•• c:u 
e�t

� ro;� Î���! ::1�:��
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Dar, veţt înt!·eba =. . 
d, P••••"• - Un c:ontnat 1111a... _ El bine , eU sunt re.Porter şi _ Pentru �e hberahl �li stn�at C�l 

••,:��---•:�•11�::: �';:;•· încă ta« Moş Teacă.» �tata en
?
erg1eca să nu vie amencaml 

Aceste cuvinte avură un efect 111 tară · •la••ilo•. 
magic asupra intcrlocutorulul meu. R�spnn�ul e simplu : 

o p•triotlci •f•rmi El mă pofti llC un scaun RÎ'ml oferi L1berah'I'. marcanţl, unul cite unul, 
O mare. infamie era s11.se consu.me, c!1 mult� graţie cite-va a1une amc- �1::�.i
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dacă nu mtervcnea la tnnp partltlul ncane şi 200.000 de dolarl. . ) . •.1 ă , � 1 l liberal. Refuzat cu o uşoară. şi politicoasl deran1eze amencam s \ ie ei a. no . 
Ştiţi despre cc c vorba: Rockfellcr, înclinare d.in cap ş� ziseiil: . Precar .. •-••loanllo• 

un miliardar de cea mal tristi\ s11eţă, - Mersi, dar admeaorl mă scula1U Goniţl de indignarea publică, a-
voia să cumpere ţara romînească cu de la masă. Aş prefera un ţap cu bere. vantgarda americană care sosise în 
tot ce sc găscf:.te 1ie ea : oameni , Dorinţa'ml fu prompt satil;fit.cută. capitală ca să sondeze terenul (pe
lucrurl, plante: patrnpc<le , păsăd, �i imediat conYersaţia începu. trolifer), a pi"trăsit terenul discuţiei 
pe�U, etc. Cere?1 scuze. c!tito.rîlor că nu le cu d. Carp, 'şl-a luat-o repede la si'î.-

Adevdrnl, într'un nobil acces de putem divulga nume dm gravele des- n:Uoasa. 
patriotism, a clat alarma la momentul tăinuiri ce ne-a făcut d-nu Porter. S,lracu Rock[e\ler era intr'un hal 
oportun: Raţiunl de stat, superioare, ne co- de plîns. El venise la nol ca să facă 

Băgaţl de seamă, feriţi-vă de ma�dă odiscrepuneabsolută. Va veni un gheşeft monstru, se întoarce în 
Rockfcllcrl Omul ăsta e '11 stare să o z1 cinel patria ne va fi recunoscă- America tinichea. Mi-am făcut po. 
cumpere tot cn banii Iul! toare pentru patriotica n6stră Ulcere. manii cn el şi i-am complectat banii 

In ceea ce ne iirireşte pe noI, măr- Pîn:i atunc'î, preferăm mal bine să ce-1 lipseau ca s1\0şI cumpere un bilet 
turisim, n'avem nicl o teamli, sin tem fim acuzaţi că batem cîmpil <le cit să de clasa JIT-a pîni1. la Braşov. Lul 
obicinuiţl cu mania lul Rock[eller scătiăm ne o ,·orbă imprudentă- care Nae de la Coo1ierativa i a rămas da
de a cumpăra: de la apariţie şi pînă ar �rodu ce cjne şti� .ce perturbaţiune tor 1 leii şi 7 5 bani. Bietul om ! 
azl, miliardarul american îşl permite penculoasă m ecluhbrul european. Totuşi, aflăm că Rockfcller nu 
luxul să cumpere regn.lat pc « )Ioş u" contoo■at mlHrailt1I 'şl-a t>ierdut curaginl în urma aces-
'l'eacă , )1 şi noi îngăduitori din , . . � tul fiasco. 
fire - !'am lăsat în pace să'şl facă Scuzaţi �e '0•1 bă pro·as

b
1.111

• ms� nu 11 ar fi intrat, zice-se, în trnta-
damblaua. putem !mm1 .<le cit m 1 ze1a l conhac. tive cu d. Leouida Condeescu pentru 

Nu r.ot ast-fel at't cugetat i11si1. cel- tul ce .mchei�e d. Caq! �u Rockfel- a înfiinţa în Urbea )lizil o mină de 
l'alţ_I 9;999.999. din regat. Ier 
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a despre (1iamant pc acţiunl şi o bragagerie 
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�l� �cest contra?t; noi însă, mal cu moţ, de lux. a.,,,,,r,�r 

. .ş 1 1l vom da clnar textul, cuvint cu cu• 

fi;'··.-. 
cioare ca un smgur om, vint. Iată.I: � 

l,d•••1•• ou d, Po•l•P « Intre sub.scri;if s'a lncheial urmdtoarta 
S111·e a satisface curiozitatea pu- lr.voiald: 
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asta. Prefectul Dumitraşcu - care, întrea- Dom Paladu şi Sultănica. 
Din carnalul unul nenaroclt dit o spunem, nu este de cit simpaticul --a���!at�t��t��1-,I;:;,: .��eţim;�. Ei Ţ<?at� l�I?ea a rămas paf cînd 

fine, ne facem forte s:l arătăm d sînt a. e1t1t m ziare următoarele cu
Intr'un birt erau pe masl clnsprece sticle şi altI prefeql, mal cu greut:lte ca d-nu vmte spuse de dom Paladu la Ca-deşute, Duwitraşcu cari slavă domnului, citesc meră în chestiune personală: 

-Vtr$Urtsinislre-

Fărmiturr do pli1u1 neagră, (tle v:P fi�;�u 
�:J'�:i i;":::i 

i��aJt e ��;g;ide �,,t�J - «Admir pe Sultănica d-lul 
h.r aU.turea pe un ic.un beat de v,�..,ş�/e- dar d. lusty cÎad a localizat O p!te; :qelavrancea, dar �e. d-sa nu-l con· 
su un tinăr: pe a ea frunte era vltiulim- foarte lesne s;l ne introducă şi pe noi în s1der ca bărbat politic, decl nu-l pot 

. _ . prim•t, familia onor. domnului prefect Dtlmi- răspunde». ri��)ftf:1'!/:::::e�'.nr'i�t�:��1�:�i��d::; tr�şcu, mal ales că ... de vorba aia ... nu - Sultănica ? �ine-I Sul!ănica ? 
El seri•, Tărsln 111 !acrim! pentru că n'avo ştie d� unde �are e�urele. • De unde-l Sultănica ? s' a mtrebat 

Numele i��î\��e=I.., tlrÎ��:r ;�l c;l��n�î��['1:v�� �:;î� d� s��� parlame�tul, precu�- st; întreabă
1. nore«. nerI de prefeql ca Licîll, de avocatl clasa azi de sigur toţl c1t�toni. _ 

=========== 1 ca Hasnaş, de craiovence ca d-na Titi Răspundem scurt ŞI coprmzător: 
CRONICA DRAJ\IATICĂ Gheorghiu şi de prefecţi ca_ Nictll�s��- Sultănica - după cite aflăm -Vom cere o lege pentru mamov1b1h- este numele unel eminente bucă-SERILE DE MA.RŢI 1:!e�l�n;:t\o�!li:artJ�qb���i�e inte• tărese a prin:i,ar�lul _Capitalei. �:1I 

Pe Sîmbătă PJcate. Din pkate noi dom Paladu I s aprinsese că\cule Mart!, la Teatrul Nationa!, avem serI aparem Vineri. Dar pînă atunci cititori! după ea încă de dnd era sergent de abonament, reprezentajil hig-life şi si nu fad păcate şi să uite să-şi retie furier în armată. Dacă însă înţepreturI ridicate: • bilete căci va fi păcat. Sr,«n,oreHii legem pasiunea d'atund pentrn o
se!-ţ�i1\:�in!1 î:u, ,�rnt:�;�t-rea;:; -- - --�--- --- ,angelică creaturţ . care ofe�ise. ju-
al. Programul nu pr<:a interesează, de nel_ul sergent mima. el şt cite o oare-ce MarţI - soiret de Mardi - lume:. NUMAI 3 MILIARDE l raţte de cheftele marmată în fie-
nu vine ca să vadă spectacol ci s� se dea _ care seară ; nu înţelegem însă ca tn _ spectacol. Sce?:i. e rusă pe nodul al Intr'ttn articol recent, celebrul actualul finanţ să mărturisească în doil�a,- nu vre�u să zic c� scena e _mu• economisHrancez, Paul Lerny Beau. public o slăbiciune absolut incom-!f!�1: s!��i\c:it�!�} a!-i!�i!e;ie�� ����� lie_u face s_o_coteal� că Anglia.a ch�l- �a_tibilă _cu sit�aţia dumnealui po-
toriI, cu autorii ,  cu cortina, cu sufleuril, t�it J mi/iar�e (!) p_entru_ 1ăsboml litică. Ş1 fie ZIS în paranteză, nu cu invitaJl, invitate, popor, soldaţi şi fe. drn Tran�val ş1 cel _dm Ch,�a. putem concepe cum O persoană 
me_:_ Mergi dise�ră la teatru ? ru?n:!�l�:��!a!�'.rd�:mt;·n:�it� ��:�o�l�t7ci��r_dom Paladu poate 

= ��:ţl�e-l diseară? a�ind ac�ast� ţifră colosală, era a- Liber e _dom Paladu să admire- Vreau să zic: se se joacă d,seară? pioape să I vie dambla, apol a ex- pe Sultămca d-luf Delavrancea, - Asta nu ştill. EU mă duc pentru-că clamat : dar ducă-se să trateze amor cu e s�ară de M�_rfi, • _ - Cu banH ăştia, biata Romînie ea Ia Cişmigiu ort în odăiţa din _Reprez,entatnle de t-.farţl sm! mteresante şi-ar fi plătit chiria, ar fi achitat fund a lui Nea Niţă Berechet. ��modih�/�\e:c��r, ���: :Uf�i;e�ext\� micile el datorit de la B�rlin, şi-�r fi Nu-l permitem însă să profaneze gare la bufet. Cînd se lasă cortina, o I c_umpărat lemne pei�tru iarm\, _ ş1 _ar sacro-sancta incintă a Camerei ! atunci îucep_e spectacolul: Madame Ies fi putut să acorde ŞI o subvenţie z1a. Şi, ceea-ce e mal grav, dom Pacu mademo1sel\e Cho_se, Madame Igrec rulul << Moş Teacă..> Iadu n'a cerut măcar pardon triavec le general, la prmcesse Zet_avec so� ... Bine simţite şi hine gîndite cu- bunel damelor care a auzit ero-���:�; :ii:���z
l -���fi���. t"t�i�i�n:v�� vinte,_ adăogăm noi, _dea. Dumn?zeU ticul d-sale discurs. son mufe .. En voil/i donc une pi�ce ... ca ţ�ra n?astră s� :ubă mulţi fii ca Apoi, ceea-ce ne mal face să C'est stupide 1 ,._ C'est e°!bctant ! ... patr10tul m chestie. fim aşa de severl cu Dom Paladu, 

im:�rtt�t:�al�:� �•t��!�tcG:io�a� ------------ car� în definitiv I_Il;, e si_mpatic şi 
lever du rideail a coofratelut d. G. Mă- amIC fidel, este ş! 1mprepi_rarea că 
ruoţeaou , E o piesă scurtă, uşoară ca A apllrMt în editura d. Delavrancea_ m se plmge că, BdrbaJii u;ori, cu bilete de tramvai, cu ALMANAHUL de cînd Sultămca e'n ((leraţJh cu intrigi, cu păcăleli de I Ap�ilie, �u d. dom Paladu, arta el culinară merge Je�tehaş Fl9rescu, cu B�lganl, cu_mf�r- LU:i anapoda; cînd supa e prea să-
:at:'pir�� ultima oră, cu vmgalace ş1 chiar r�tă, cînd friptura e arsă, cînd 

Pe urmă s'a jucat sall mal bine zis, MOŞ TEACA vice-versa._ Un adevărat dezastru s'a servit Ginerele d-lui pr{{ut, o piesă la bucătăne ! Un scandal ne mal pfo„ ou moins frumoasă şi care, o spu- pomenit la Cameră ! 
���i/� t�:�;ditpi�se/eP1t�:ii;�ămda� PE 1901 . Dom Paladule,_astîmpăra-_te, nu 
Gusty, ceea ce credem d e de ajuos ca E trn2 de speriat pe onoarea mea! şad_e frumos, să-ţl dai «san:1m.en-
si-l justifice succesul. J:lreJul numai 1 let't t�nlel> dumitale pe faţă on-cmd Un lucru avem de observat în piesa Ikpoeit general kl libraria Leon Alcalay. Şl ori-unde. 
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LA TIURIE 
- Antcdo!d mi/jfard -

Don cl\prarul Baioneta. face 'n curte titiria 

Cu ră.canil ce venit-aii ca s!i. şI fac!'I. datoria. 
Şi învaţ!i. !... stînga I... dreapta, ce să ştie în armata 
Dn soldat cum să 'ngrijeasc!\ puşca ce îl este dată, 
.Şi alte parascovenil ce le ştie don căprar, 
Mustăcios, plin la figură, păru 'n cap puţin cam rar, 
O figură îndrăcită ce te bagl 'n sperieţI. 
« Her fl!i.căI, le spune dinsul, voi ar statului  sunteţl, 
Ascultaţf tot ce vor spune să vă fle de folos. 
Onorul armat.el trebue unul soldat meritos 
Ca să-I fle scump cît poarta. titlul dulce de so!dat, 
Cine face astli. fapt!i. va fi foarte lăudat. 
E! e mai presus de toate şi soldatul, -să se ştie, -

Pentru el trebui să moar!\, pentru el şi datorie. > 
Isprăvind deci tiuria îşI aruncă ochi 'n gloată, 
Ca stt. 'ntrebe pe vre-unul de-a 'nţeles povestea toath. 
-Ef, Marine Neacşu spune, săr!l.spunzice amintrebat. 
« Care·I partea simţitoare p;:mtr'un brav voiuic s::>lda.t?:, 
Neacşu 'ncet din rîndurI ese, sc!l.rpinindu-se la ceafa, 
Se opreşte în loc iute, tot gîrdinctu- se la leafâ, 
Ş'aducîndu-şI biet aminte de ba.tala ce-a mîncat, 
II răspunde chiar pe dat!!., dîndu-şI aer de 'nvăţat, 
-ApoI don c!l.prar, ol spune, de nu 'ţl-e cu supă.rare: 
Eil socot că falca e.2-te partea cea mal simţitoare!« 

--- ----·- ---

Un pensiona.r c. F. R. 1 de acum 20 de anl pe cînd erau oemti I  vmba ăluia: să f1I fonqionar la tram-
- cu drumul de fer! E�, pe o�oarea m�a, c.tr şi să nu p?ţl umbh cu tramcarul ! 

- Fol�gr.afi�fd:d Prtlt�t:_1 dufal_naturd - :r:�
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�;os şi Am mt1lmt un vechiu fonq1onar che- pe ltmi\; dupi un an mi-a făcut 200 soarbe o dată din cafe.a. ferist intr'o cafenea ., Era r�stumat pe şi chirie; d�r unde m�I pul deplasările, - Dlr i;:u BulgariI 1ml şti! ceva? scaun ca un paşi, cu ,o;he_lar!I pe �va- cari se urcau la 200 şi JOO p7 lu�ă aş� - Ce-o Yrea să Iad; eU su'lt per· şaua nas�luI, cu cafe�ua dmamte ş1_ cu el leafa o aveam doir d� g1mb1ş l  Ş1 soan:L inviolabilă, pensî.1 mi-e inataca-
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în sus estattc. li cunoşteam de mult. -ştii el nensta mie moişl�şi ne-am cîţI-Ya anL 
lmI plăcea să discut cu el şi mâ �mu- f�cut nişte căscioar�, şi, m1l. cu pen· - A1a'I, nene Nae, al dreptate pen• 
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versul. . neaeI-dd îţI spuseill el'! mo1şe, o naril ! ' 
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că o să mal pue mcă dou:t la sută de era ca acum, o trăgeam decoadl di:i ! - La bllnă veJere amicul m�i:i zise pe leafă l , . • Auz! d ta!?: 5 la sută pensie, 5 l_a nN Nae, sorbind u1tim1 lnghiţitu�ă de _ - Aşa do_m le, vorba dunutale; au sută; ro la sută �tal, 10 la sută; ch1- cafea ce'l mal rlmlsese Io ce aşcă. .. �1uns _ vre�unle c�es�t al dracu!uI ! EU riile ti\ete, deplaslrI pe sponcill., de unde 
mml 1I plmg_ pe b1et1I bleţl ăia de la sl se mal ajungă, bieţii bleţl ? ba le c. R. 
C. F R ! (şlll că eU am fost funcţionar mal tae şi fraicartele de nu se mal pot - - - --◄te-----la gară). E ! ce ! unde sunt vremurile duce nicl de colea pini colea. Curat 

DON PEDRO .A.. DE ALARCON la la�rămile de cro�odil... c§m împreună! R,cuoosc el e imposibil 
Gapltanul. - Iatli, iată ! Lucifer n'llr cu d ta .. Slnt uite-va nopţT de ctod nu 

fi găsit o asemenea ripoltli ! .. A surtde!.. md dorm glodindu-mă la altercaţiunile 
A ride de mine, e3te r.ea-ce d ta faci noas're, la diutliţile pe cari d ta mă o
nerontenit. Poarte bine! bligt ai tî le spun, la g;ume!e ce le fa�I 

Spunern deJJ, in�inte ca d-ta să'ml pe socoteala mei, la impo3ib1!itate1 vă
li dat o.ceastă nouă lovituri de pumnal, dită pentru mine de a trăi i n pace �u 
ră dintre !oile domnişoirete de carr d-ta, in ciuda racunoştinţel ca datorez .. 
m'am temut şi pe caro le-am evitat, cea Dasel 'loostei9. Ah! m'.ll bine ar fi fo�t 
mal teribilii, cea mat odioas'i p3ntru un d'lcă m'aţl fi lăsat s ii mor în mij1ocu\ 
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tesc să li turbat vre-o dat.li ln ap, moi nezei1, pe persoana care îşl expune viaţa 
cum turbaz cînd d-ta rîzl de minta mea. pentru a o salva pe a ta. 
Iml pare atunci că te îndoeştr de cura- Din fericire voiu pu'ea în curtnd eă 
jttl raeii, ie sinceritatea, eoergia carae- mişc ace3t păcă•o1 pidor �i st revin la 
terulnl meii.. domiciliu\ meii din strada d� Tudescos, 

E( bine, atunci ce sc�parft dmîne u- Â"91'BtitU.-fo. rindul d tale ascultă-mi! la bioroul acel ul lip de \'!iru meii şi la 
nul asemenea nenorocit, cînd recunoaşte şi crede-mii că Bpun numai adev.irul. Nu Casinut iuimel mele. Atnncl v11 J:oceta 
că o tiniiră şi frumoasă domnişoari, pusl!. am intîlnit putinI oameni în lumea asta : martiriul la care mă condamnI d-ta cu 
într'o buni situaţiune, ii domini, îl gu- unii mi-a\1 flkut, m'l.I mult sail mal pu- obrazul d-tale, cu tinuta d-tale, şi cu 
verneazl!: şi îl conduce de nas ca pe o ţin, curte; nid unul nu a reuşit pînă liniştea şi sud,ul d-tale de demon! -
pii.puşă? acuma, să ml plac!i ... Du dacă vre-o dată Nu md avem <le rit putina zile să ne 

Augushaa.- Nu V"a rămlne de flicut mă voiii amorez, de unul de sigur d vede!J?··· O d11Ui plecat de aicl,voiiigiisi 
de cît cea ce far eii, cînd tml debitezi Mests va fi un excentrî� în genul d-tale. eii m,jlocul de a mă 'ntilni cu mama d
tl-ta glume puţin graţioase! ... S!i le iei D ta al uo caracter modelat intr'adins tale singuri, fie la vărul moti, fie lt. 
ca bune şi �ă surlzl_! CiicI nu ml indo- pentru mine ! . vre-o intilmre ce ne vom da în cutare 
iese că al obi6rf&.t şi d-ta că nu sunt Gilpitamd. - Du-te la dr"cu, domni• sal1 cutare biseridi ... Cit pentru d-ta, 
de loc plinglidoasă ... motiv suficient, şoară ! Contos1 !... g�nerală ... chiamă tl 1,�it11 mea, mi v-0ili p'"zi ca de dracu să 
iml pare. ca sl su pr imi din portretul c1:1 f"t11 de afot ,i spune-i că-mi aprind.a te văd înainte de a te ştie miritatL .. 
a[ ficu: lie::culu[ m�ii, punctul ptiYitor siog,3[e ! fo fine, ruai e să nu mlf ju Ce spun? -Atunct md putin ea or 
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MOŞ TEACA 
TIPURI STUOEN'fEŞTl E un prichindel, fosilă, un aotedeluvian La care te ui;l prin lupă, microscop saU prin ochian. - - - - --------! Dar aşa cum e, Guran E un biet caracalcan. 

�lin 1l:"c1ao. Faima \ul e 'ntinsi 'n ţară de la Jill !a Caraima.n Şi se povestesc năsbîtil despre dînsul cu toptan Ci-c:l într'o zi de iamă, nu de mult, acum un an, li veni Ji:USt Iul Gura.o Să fie ş1 ci oştein ! . 
tu:�'j!�i�:r15\!ru:�Ştt d:d�bja:bă ��a0di�:n�ran, 

lmb¼tă p'un dpitan, Unse cu bani p'un ministru, unse şi p'un guguman Şi tdgind pe sto:uă oas_tea ca un liberal şnapio Devem oştean. Era mindru, grav :icuma, ca un luptător spartan In1olit cu haine roşi!, şi umlbt ca un curcan 
�t:un p[�!:�l 'i:ga;ăl��e:l��f:;, �:rcu�îtd�

!
�n'.atagan, 

a nu-l m.al putea sta 'n fa15. nici un tar sau un sultan. Io armati, c:i. 'n arma1i, se 'ovJ1i şi betivan, La 'nceput o duse bine, se 'ngrişi ca un mocanll, Era flancul sting1 :alltorl de un neamt şi d'un jidan Şi nu îl pisa de nimeni, cind sta 'n front ca ua Traian Dar un camarad, un ila, lifti de turc, un vlijgan, Si 'ndrl\gosti de dinsul c 'un amor-toc de vulc,m-Şi val de bietul Goran!... Care se 'nviti cu dinsul ca şi viermele în hrean 
�aind�;a c;�vbm�b�a���ct t�e�H!�eÎa c�ai:�dişpao 
li da vinuri şi şampa�il şi fripturi de fasan; Ba prin turcu ajunse 'n grabi şi (riwlaj ; cind un golan Denunţi odrmuirel ci-I un gop;oşar viclean, Că nu vine la mburi, c'a biot clod-va catran 

N. G-URAN Şi l'all relormat pe dati şi l'all scos şi din ciolan1 Iar acuma N. Guran 
Mal dibaci ş i  mal cu schepsis la minciun!, mai pehlivan Şi mal ager curtezan 

E din nou 1ivil mirean 1... 
Nu e altu .. .'n facultate ca studentul N. Guran. - - - ---<Ol► ----N. Guran i-un picill, un ila cit d•l vlrl într'un ghiosdan, 

=�=======--;;==========--,.========-�cind ! -In resuma.t, lasll.-mă 'o paeeaati ameste(l{ un acid oare--care tn ,acolata mea de rutine. Io 1iua ln care Don 'Jorge de C"ordoba pronunţi act,3t discurs, Auguatiae nu DHI aurise; ea t,t lui un aer grav ,i trist .• Vlzlod nceaat,, cipitanul se gri bi al· el bige /at, Io plafOID!1 murmur! d Io forul8111interior: -Irul pare rli1 ră i am apus <'li nu vreai1 ei mal jlC cll.rţt cu dtua ! .. D.1,r cum drac.I ai revin? ... Asta arlnsemna el ml dezoronez!. . .  Cu atlt mal rli1l... Iv�hite, domnule căpitan Gllceavil. Bdr• bat1I trebue Bi se poarte c1 blrb1tl ! Auguetias, carii se depărtase dej,, nu pulu alt zireaecl aceaaticllnfl a rJpitanulul. 
m 

Cinel-spre-zece zi!etrecurlflrâcaeeva important alt ee tnttmple inuiateoţa e• roulul nostru. Sosi în tine ,i ora. în care putu lil plrisească p1tul, sub condilfunea expres! de a nu se mişca din fo. tolH1 ,i de a nu-şi îndoi picioarelo. 

di::it::;J:z:!0
d!�arT���ri�:,�: ('�;; ou a tn·etat ai viziteze tn fie care di mineaţll pe don Jorge, nî1 md bine zis pe admirabilele-I inlirmiere-eu cari ee înţel';lgea mult mal bine de rit cu nirăuşul aăti Tir, marchizul, zicem, trimise boloavolul un superb fotoliil de 

ar•ju, acoperit cu Dluş, comand1tt intr'-11.dios pentru ace�st.l tmprejurare. Această luxoasl mobili era o adevlrati capo d'nperl, a cărei fabrlca\iune fusese condusă de t:auş1 bltrtnul ar1slecrat. Fotoliul avea roţi pentru a ÎD· leani traTiaportare1 bolnavului ,i numeroase resorturi r.arl permltebi1 transformarea Iul fie într'un pat, fie lntr'o �dorroezli,. O rez'imiU.oare,diacentl auaţinea piciorul drept şi se putea adaptil dupl vointi o mbut,I, un pupihu1 o oglindi şi alte acce;ioriJ, toate perfect araoj,te. 
mi�}: �5fi�o c�!:.l:ouJ1:1��9,1ct!1i�abf{� burbele de flori şi, 1tfarl de a-:estea, un coş de prăjituri es�ortat de doul apreze::e sticle de Ş!mpanie. Aceasta pentru a celebr.i.connleacenţa clpitanulu'.Dootorul primi un frumos cea,ornlc iar aer• vitouea căpătă 125 de frHcl. Veselia fu maro l1 a�ea zi, de ei si'ioltatea Guipuz·oaneT pire1 dl sl11beşte din zi inzi. 

Cele trei femei 1,1 disputară p'irerea d9 a primi pe rllpitan tn fotoliul siU. Bolnavi şi Bănitoff, eu totl biuri din şampsnie vi mtocari prAjiiurile tu loTi• r�şia doctoruluY. Marchizul ţinu uo lung d1s�uu Io favoarea a'intel înatitutiunI a cisl.toriel. Don Jorge, lnsu,t el, bine•Toi sl. ridi de doui eai1 trei ori _pe seama 1fectatu\ul 8111 văr ei oonsîmţ1 si einte fn public, •dici tn pn,zeoţa d-rei Au• gustiaa -clte-v..:euplete de o,iginl •· ragonez1. 
Privi .. • ...... ••p•otlvl 

Trebue st convenim p<Jntru a rilmîne pe calea adevlrulul, el de ctod cu celebra. discuţie al cAreI subiect a fost 
da�

1 nf;u::::1e��r�ta:t„i:l.�\m:��i
e� amorul. Şi cine ştie daci aceaatl IIC'himbare nu atinsese şi ideile şi sentimectel� ule ! Era_ clar rl fustele 'î pri inu11ti mat pu11nii oroar-, ca altl dată şi bi;U lumea putea constata ci inrrederea ce do\"•dea contesei de Birbutro se !ntirde. puţin rtte puţin gi cltre fiba acesteia. 

(Va urma) 
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MOS TEACĂ 

UN MOFT PE SAPTAMÎNA 
nu�jav;:r:.s;ăi�ce��i:� 

bi����= fie drilia r:�b�o�l��u�:d�: �: c�1i:d��ll��o�iagigDI��� 1.-0)el.... 
de1�c���:�� ::n�111:!��t!a

c"J�\1 :;�/t���� i��ii1. �87}�:r;��Jt�':!rb:'"�':t r.en

J�:t::;r� 

���� r:0
1�:;r J�n�, l:���9Ş mi�i°!��efi�\���Te'ile a celul cleoh Urtm. �;!e��11;;�:rJ1 fc�11�ic;i:� Uc p17�!'t p::��� 

Tete-a-t6te, St!l.u mult adesea : Ce or fi v�zut? nu ştiu - şi nici măcar ne cum ş1 ,pentrud alţl c10:li al guvernului şl 
Honny soit qui mal y pense! �� ��iJ;ca� 0;i11fts la lumini� pe tărlmul a'it,ăl1����0{t�u �;��� eşti sporsm111, ci_ tu 

___ _  ____,;..,.,,. "'" t'omd•• vo?;1\�bn:,���!t:.,� -.'.:.l�I :�t���ir�� i�;:� ��lre:). caz cam sp1rca-mc11 (N:.·tl fie cu tig• 
lecararea lui Giolac &. Eamp ����\a��a aţ�i��;t�0�0c

c::,ie:i��r �!1. procure 

Un -,.r,.,a.. do! �l
i
�i:r 1:e:c°\ia�f: !���:�!: inS1�:: �: M. S. Regele a decorat pe sîmpa· - -- ---- -- momentul ctnd nea Vuile face mart pe nu 

ticul artist Ciolac cu ordinul Coroana II MOS TEACA II U BHILA 
lo�t1�:, ,şu 11vocat mar" răspunde, Iorda-Romîniel in gradul de cavaler. che lui nea V ,  al uitat de Tirgovişte. Muu! La mal mare I Lui P••:t-SuoPI•'" ell. te am făcut om .. Am to1tă ţig�nia_c,u min� . . Dar ceea-ce ni se pare adevărat Versuri pllogatoare, clnta•e melancolic pe �ţ�4�/.�1 

am spenat Palatu de JUSt1!1e .... e1• 

Ciolac pe.ste PUJ?a7:ă � că. Regele a rr\a "Vr,el ri11duntfele se duc." Acest sport a avut efect: A ,ls de s'a pr4• decorat ŞI pe artiştii dm tacîmul Iul Oh I Victor 1 de ce plecl? pildit nea Ioni\� rivalul Iul nea Vnile, R rls Ciolac şi incâ cu ce ! cu serviciul ere- Ne laşi pc noi In duşuri recl, şi simpat'cul ş1 seriosul Mache (zis ş\ Nico• dincios ! Bine că nu le a dat <Trece- Ne laşl şi tu pleci Ia Cair 
1aul dela casierie. . rea Dunărel_!> Oh! ce martir ! Oh! cc martiri gr;t\�'. ��n�a;�i!ifri/:�e;��a

şip�::şt�bfan:: Suntem mformaţl că. celebrul ţa.l De ce plec\ tu ? De cc te duel ? P„ntru privit. Paroi I heă un simpatic gomos. Pericle de la restaurantul romîn din De ce ne laş!, ca nişte cuci? Oit/ ce,, scultştldc a privi de la hotel Cca• Paris al d-lui Doiciu cînd a citit asta Mal stal, m,1 sul, Sucre, mon coeur, 1,inental lntr'o Duminici Jn �ucurcştl. E ,;om 
)n �on,torul Ofici�I; a protestat cu Oli! q,icl ma'heur ! 0'.11 ma1heur. ��fc�A� c�:d! P!:!i�;u�{�:

u
d sJu�7�!'ăffi'ii md1gnare : Alal sta', mal stal nu te grAbi ourt.'ilor1 de pl'lril el nu facem parte din - Bine fraţico, ego am făcut-o ser- ::; :�:�• ;fn! j"'u a� _P;;!!\ion �o\tnia. Unu-I cu

1 
palaria de horr travestit � 

�;��ţi�r���:ttf:1ufecr:i���� 1!a�afr; Oh I q•1el guignon I Oh! q ici gu'gnon I ��t�:�!:I{;�!liauă��!�a�;������l���e��:d 
mste ţ.oroI carI n'a făcut-o altţeva de Oh! na te du I� CBirO Dar sta\1 .. uita\iv.t, trece tincr:m1a hailaif. chit se chinţI Ja musteri! Unde c clima prea z�sio. Mă umfUrlsul; lm'to.dre?t privirea spre ,zra-vh ! nu te d,1 cu b1rca 'n Nil .. , dina publică şi'm• place mal mult arborii lip-Ham Crocodil 1 Hip C:-ocodil I \Si1! de frunie cari 1ml par m1l dice11ft, de 

"MOS TUCA" LA BACAU tf�? !��I: tbu�h��u��u�;n drum, Bun drum, bun drum, pin' ln Egipt Oh! rM nea!  fri pt. Obl !c'!!t ne-al fript. 
-C• ••••••niul'!-Vreţl să ştiţi ce tsteBaclul? lntrebaţl pc nu ştitl. care co1ferenţiarcarc 

a zyr% ��e�!lii �� t!er)'J ,MOS TE4CA
11 

IN cA I 'U- LUH Intrcbaţl oraco\ul. Vre\1să şti\! tttsftacum ? - A! -Baciul cs1e unul di�tre cele m 11 frumoase oraşe d'n provincie dacii - nu cec mal frumos I 
•Sporl•l e11nod!n oei• m•I lmport&:llle penl•u \>un••ll•e �<Ici JI polbolo(l"lol •omului• unoJn.ţ1uol•. Ziarul .La Chasst" Poate lntreba\l dc ce ? Pentru el se canalizcaza - Şi se cana li, Nu cred sA se supere ora,ele mal mari ca zeul- acum prip Nocmbrc. oraşul nostru n ci celă)eml dm ceU\I mal Poate tnlrcbaţl iarJ�I de ce tocrr al acum? mart ca cetatea Do1slra, mel rivalele ClmpuPcotru cil cine era să se gtndească toată lungulul cum slnt Miz lu, Gacşti, Ruclru, Ur vara la aceasta! - D,r acum s'a glodit dom- laţii etc., elnd vo· declara aci, el  urbea no,sn�I primar. trl, c la !nălţime şi că raU a fo,t plasată ln De alung:ul strhilor sta plmlntul sv:rlit pe jadcţul Muscel, ln Romluia, de <'are cc locul trotuare _; ş1 graţicploifor s'a prcrăcut totr'un ci ar fi fost ln o�cidentulEurnpel,ln Anglia, glod clei os -de nu c chip Să mergi de cit patria gentlemcmlor . ţn'ndu-te de garduri,e oamenilor, iar elnd e După cum spune priLtul de Ga11cs lntr'o vorba sA treci d� pc un trotuar pe altul - scrisoare adresau unul marc politic de aci, 1rebne s.1 ocolcşllclt n.uface clcl all·ftl r;tcl sportul se lmpa1t!: la mal multe categorii: sl cazi ln şanţ de pc lngustelc pun\! im pro 1) Sportul minc111.oeJ; �) Sportul pledoarivizatc - şi de, luxul acesta - nu şi'I poate ilnr, 3) al bluturi1, 4) al confcrin!elor, 5) al permite d!l cit bacţil cor! vlnd jurnale , satl vlnătoarel,6)alcll!ldcl, ;) al jocului de cărţi, ce! mult - niscai funcţionăraşi - oro,}Si\i de 8) al macinatulul, 9) al vo,belor de �piri1, soartă, 10) al ortografiei, Ir) al gazttariel politice, Vre\1 si şti�! I llm;ilar!la, adică .... lux;)? ,2) al costume lor eleliCantc şi 13) al versuEl iaca si v'o spui ca să şti\lce eBacăul rilor. clnd se canalizează. El, bine, toate aceste sporturi ad acisporl-Uo funcţionar mer,i:ea la s\ujb4. Grăbit semenii lor, dar cele mal tari sunt ale gacum era bietul o:n - n'a mal ocolit ci a trc- zetăriel (politice), al pledoariilor, al costume-

cut de a dreptu! pe o punte. lor galante şi al versurilor. Piciorul li lunecă şi pe nesimţite se trez i  Clnd mlllltlciosil H,ralambe tnjurl ca bă-p: tărlmul ccl'al1. lat salariat la gazeta «Voi11fa lut Zaharia», Ctod acolo cc sl vezl? pc un cet!l\ean care n'are de cit vina că I Ca un al doilea Cyrano de Bcrccrac dzuse rlispund :, acest Harala:ube face sport, adică, pe.te uo. biet vtozator de gazete-al carul vorbav!ne,spunespros/if;c!ndat:t,a/"/•gig• ascensor se cobo•ls� cu cltt-va minute mal răspunde parlagiuf11l (vorba lui gig). acest IDainte, domn cu trelcouo11a11f1ncglijeaiă de sigur Dar to.? v'oara şi ceaiul, diapazonul �i amio.tlrea lui 

cîtcavalerirde carnaval ln po1tul Cr4ciunulul, (Despre poc\l şi a!\11 rlndul viitor). .,.,,. a„mlro 

„ MOS TE4CA" lA euztu 

(Dt la şantan) 
Jntr'un colţ cu Nioa-i dragă S:eptic şade ca Hamlet, Jora;uşor zis J,w.>KHilul, Şi-obNil j1acl pirh,t. 
Şi pc c!nd Adam pedantul Rozltorul Iul Homer; !şi attmă manta•l neagră Ltoga u�a pe cuier, 
Andronel la braţ c'un Teacă Zlngănă din c�I vatra!, Pc ctnd Uza de pe scenă Bate tactul cu evantai. 
Teci cu pintcnl!ctt cotul, :Eanţl cu umcril ln cer, Urcă şi scoboar4 scara, .•. Tc-asuină zlU. won şcr l 
Ja';,i�nşu1ft��� asi�fi�rlal ... O, uitasem, azte ttialru Repede sl ml raUun stal. 

- - - -�••- - --
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MOŞ TEACA 

A ajdrwl: Te strigl'n prada gheenei, cu glasu I de htî înainte, dar în proză, ci(l ln ver• 

STIJOFE SI APOSTROFE 
Te ch;awa'a f,ţasoarlP!din viţa d!

1
'��\\... SU��0:!':�1 •. Oaratal. _ Ex:p kaţ;.ne 

n Olfugt cu glasu'ţ•strani0,O!popa11drasocţ lntll ce•I cu .L, r:11in e  lri111e, şi apoi ' F,gura ta ha10a mă face sa tngheţ... . vom pcblica cu pili.cere d11.ci nul nimic 
Versuri vtsclc de Cyrano 

. 
Su vruQ Io pr2g11I mortei sa fil

1p
d
r����

e· 
prea inde

cent. � 
Cu o copertă artisticii. ln culori ŞI Mal b'.eevn-ailcafaride poplslma'ngr6;,e! Bidloi Tu.lA.-L\ urma e prea .. ml 

imprimat cu_elegantn. în atelierele ti• • · · • • • • · • • 
to;

l
�

g
\pt•.-Numerge, pografiel llehade str. Clemenţe� a. �r���bo1�::;;:; �:1!i:'.'::i'�::�

cr
cmenit, Don Fagot. Ja�I-Jdeea e nostimi. _Volumul de peste 100 de pagml CU· ln negrul nopţii stranii şi gl sul i At.'nncact, Exe,•utia Jad de dorit. Vom prelucra o 

prinde patru părţi: Voc;tc ca st st1ige. dar vo,ba'n glt nse1c1... pentru numlrul Yiil.Or. 
Dom Paladu. - Bmt«ra rea 6vre- Şl �!nd 'na,ntc I iadul ln dout fC dnpkll. ____ _,..,.. _ __ _ 

llor. - Confl1otul rom'lno-bulg11r.- ln zorii zilei, popa, sc'nchin:a prins de ;;�
t Â apdrtd in editura 

?,•J���• mofturi. - BaJlvere po-
ALMANAHUL 

l 
Preţul numaI un leli. 

ch�ţc��f
e

j�
e 

zi��e ��
n

�:
r

�ui�r l��!��
i

�'. 
ţia ziarului «Epoca»). 

MOS TEACA" IN CARACAL 

„MOS TEACA" IN comma lmp•••l1 de la ••••1• 111eraPi 

Dialog frms la /a/a loeuluT ,,, foHograful Pierdut fn haosul de bhcl, don subloco· 
Drr;f11s prrfrcfional şi ,omunfrat #iarM• t•ncnt de aţi Floroiu, rcOcctca7,i .. •Binc mi 

lui :,:1:J rt��a� ,;:
11

i:�1a�:��t.drd 
cc spu.cc asU. ? hi... şi dadul :1 lch şi ln 

- Sal'tarc Amicncule I ��
n
���/.� ��

1
, :u

1
:i: !�\;:

ra

Jt:::C
1

1 
8
I1

6 Jf!� 
- Adio dr•gi CoHlache s1 ccart banii loapol dar de ... o sa'I ridi 
- El ştii? cocoandcşi cocoanclc su11t urica mln1t;l1crc 
- Cc U şfQ? a lu1 don sublocotenent de a\l F:oro'Q. Cu 
- Nu �ii el m'am tradus?... ochii ţinti Io tavan, don sublocolene11t de 
- El •11 dumneatale tradus I ha I ha ! hs I a\a Floroiu vi!ICazt ... Un convoiQ intermi• 
- Sa n'am parte de mi11c dc'ţl mint n�bil de CÎ·me cazooe, pcsrucţl, mantale 
- Adic&telca cum te aQ tradus?- farl nastllfl, li tn:c pe sub intcliţenţit sll 
- Bre . . .  dar parcll vil din Honoh:lu ! ochi. Uite, acum i se pare d u11 rltan fru11· 

= �: l��-i��! �: ��� t:ii) ����IC��
r
�

d
�
o
art::�r· cb�:10�-��J::�: 1: 

- Eu credeam el ţi'a spus Jtja Nico'acsco \ipă Floroiu ln mijlocul ttccrel gcn,rale, Io 
l'inath.... vmd ba11ca ... Te am mlncat fript l (1hri1a1e 

- Cine? inducnp1ibi!a). 
- P111a•h, prietenul lui P11rca c,rc.. Cu cbipiu•I de a\t pe t�astl, 011orabilul 
- El bi11c nu, spunc'ml tu cine, rlnd1 unde, porneşte spre Cos1andaras. Aci dl, ml rog. 

cum te•iQ lrad11? serată! 
- CA biLc zi-l, dar ce ruai lncoace, ln• - Zii ml: puire galbc11I ln cioc! o 

rolo cumplrl pe .Moş T,a,a si ciicştc I. halbă flrA guler! 
- Car' va1l zică ln .Mof Ttaeatc•a,. .. 
- Sssst l „ mal tncct sa nu te auriii. 

Pin D Ar, 

MOS TU'A li PITISTI 

MOŞ TEACA 
PE 1901 

E uva de s,nriat, pe, onoarea mea ! 
Pie/«l numai "" fe1l 

Depogit getieral la libr6'1ria Leon Al,aloy 

Nicolae Mariescu 
DElNTISr 

De 11 racultatda de medic\11\ di11 P,uis 
Celea Vlcto.-1•1 ■o. 53, 

BIJll,IOGB.1.FI 
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Pelin şi vin 
____ , 

j aerc specială blondă şi neagră\ 

BERARIA COOPERATIVA 
PIAţ• TEATRULUI lij FOSTA COFETĂRIE FIALKOWSKY 

Saodviciurl, unt, briozcturi I I • I

r========�=====:=--====�--=-==, GRIGORE RADULESCU AL. lONESCU 
AVOCAT AL BANCJl:I POPORULUI Fl'lzor 

�'Iii d, la .ţ-1 ,. •· /, St,. Poliţid, J. •-�� ��"�'�I 

Şuncă de Sinaia şi Praga I 

__________ 

... 1'. t� 
Am Poo.uc;, ve ,oform3, d Io urma uod practice 1naclu11 

�"c. a•1nd remi rooooo uccioJrl fi ,cvaccio.1rl 111 c;,pit:ila 
\ �ţi s!'I mînca�l birie �icu puţini ba'îil? 

:.�,�
1��:.î" �•t:,:1111�:��•.�: �;;;p:� cal�le de Oim lor al insli/u/";l 

V .Knuul :11mual uc�esar ţărci întreg. 
:,uni du_l ln �,;;irc. ;;i ua,na �• rcv,,cc,na cu timr� a11im3:a pre 
p�r.itl 11lmc, ;;111;1,clod raps„1, C1/1</oid1 c�" apara pustulele vac• 
c,nalc ,le ofl,cc 10:�:•1 uul, c31: llri,,p,J. Ft,gmo11, infla,naji14n/ etc. 

Rt�TA�RA�rnl �llîlLA G�ijRGt�t� 
este singurul care oferă aceste avanta)e. 

11,�.Jf'��
11
::,:

i 

c��f1
c
�r!

c 
o
1
'd:�l

c
:d;;,:�i�: �

u
e �

o
;;;io'cl

u
�
c
::0:�r�tpec,1.11, pco1ru • ou ic 1raoswiru vrc•o iofccllc. ' Ap��lod la locrcderea o.v vt roi O bitte voi\l • face us d• orvmll• t� vt oreri 

ui,:urlodu vt d. Ve\l aprecia mcrilcl• s::,:�c:��;���/UIOllHI fi de loalla Direcţiune I StrviciL1luJ 

Clienlil regulat! a� seara imrarea gra- • tuită la representatiile excekntel trupe 

e'u 11,mt, PIERRB SOLOMON 
� hn,1'ort1Hf .. ••···••IH • .&ltu 1 .. ,r,1.1l1trHh■•·· 

de varietăll. 

I !dresa: St�ada Câmpineanu, lângă Teatru 

; Dr. I. MENDONIDl 
-10, &rada Sfinti, JO-

lMIH. G. VALERIANO
Dootoi- ta iNpt, Avoca.t. 

B11,11rtst:l Str, &lwdtrt, J. 

COFETARIA TANASESC

� 

u MAGAZINIJ;,-1
v1,.4.,1, •• p,1,,,1 BUio, Elodel BAANC[A Si STAN[SCU [ 

- CALEA VICTORIEI 

I 

Poaedl. I• Oli ,i ce moment prl.ji ro:ie t;lnsr c?loDialele şi dellcatuele l'tle 

tur! 9i aozocacl proaape�J atit bom _tioe. BrrnieturJ ucelente, 

uele cit ,i liqeurile ceie mal ftn ,e:�:,�!� 
11 oegru din ,me cele .m,! 

------· ' -----

FARMACIA «LA BISERiCA ALBA• 
Dr. A. URBEA.NU 

- BUCUHESCI -

97, Calea Victoriaî, 97 
c ... ,d, Dobri«11n=-. rc,,,,.,.H Bo1ir) 

----� 

'l'ipogn,fia HELJADE, Strada Clemenţei, No. S. 
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