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Rtsul tad 1111 la (11 de•• bu.111. La un moment dat

d 
Ghili 

, •• tad 1pnloll de 11 teatrul de va7ie111L Bandiţii rldll ·� 
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do II JllpldeaQ şi nici nu ac mal gtnduU 111 tr,nsforme Jj !"9, 
tn ctruaţt_pe Ghltl, porc dre11t ta llbcrtuc de comcdl111t ... 

S10 mot�l deh nlturel atu se la faţa loculul un ja.iid� 
rural caro,lui ln prlmlro pe,uonb!HI cetliţcnl. Comedi-
111\ul, proprietarul lui Ghiţl. aloral la fat, 1ocvlutşi 
flChl rn,derel Iv d• o ·•ioşio Uldt11eriptl\lll. 

Ghita porcul delo apoi o reprerc11t1ţlc ln beneficiul sH 
cue IVU UD IUCCU e•lnordlHr 1r111, 1venturel cu ba11-
•1t1I "relfu■uc 1iovu1Ui Cll 1mhninte ,rntalionala ta 
,.,ata. 
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1110S TEACA 

IN PRAGUL MORŢEI 

/ - Rimt fitndloare --

jucaţl, petreceţl, rîdeţl, zi-I straşnic lăutar ; 
Crlciunul să trăiască şi vinul de Cotnar !... 

En1 numai ell din toate făpturile sunt trist, 
EO. singur nu sunt vesel la naşterea Iul Christ. 
Ştia, mă pîndeşte soarta ori-cărui fiu de porc ; 

. Nu pot scăpa chiar dad aş şterge-o la New-York, 
lntocmal ca un simplu casieraş romîn ! 
DecI, iml aştept calăul, în patrie rămîn .... 

Sunt porc ! Blestem asupra minutulul fatal 
Ctnd zeii'ml dete chipul acestul animal! 
Acum, in pragul morţel or-ce aş vrea să fill : 
Cămilă, veveriţă, şopîrll sau scatill, 
Car de tramvaiu, balenă, gîndac sau rinocer, 
Microb de scarlatină, d.ţoill .... chiar ofiţer : 

O ! Doamne I Ce-am zis oare ? Devin un imbecil... 
Durerea 'ml smulge vorbe neroade de copil..,. 
Nu! nu! nu ! nicl-o-daU. ! De cît un om s'ajung 
Ne aşteptînd Ignatul prefer să mă std.pung ! 
Nimic pe lumea asta nu este mal urît ! 
�inciună nicl-odată nu 'ml-a eşit din rit, 
Pe cînd un om te minte din vorbă şi din gest, 
Este perfid şi lacom şi crud .. , Ah, îl detest! 
E-un iad în al săll suflet de fatimI vile, mici; 
Numai gîndind fiorii străbat a meu şoricJ. 
Ce d.O. i-am făcut spuneţi acestul crunt d.lăll.' 
D'un an mă torturează, mă poartă cu jujaO. 
Deşi n'am comis fapte penabile de cod, 
Şi-acum ... îml pregăteşte sinistrul eşafod l 

Din toată omenirea stimez doar pe ovrei, 
Doar el all. milă bieţii de porci şi de purcel! 
Cu moartea nicl-odatl el nu ne-ail pedepsit, 
Declar, în consecinţă, el sunt filosemit ! 
Dar pe rominl, pe ungurJ, pe nemţi, pe eschimoşi, 
La toţi cîţl se înfruptă din scumpi'rnl cartaboşi, 
Le-arunc a mea porcească, grozavă anatem11., 
ln care pun minia şi jalea mea supremll. ! 
li blestem să mănince duzini de trandafirl, 
Aceste flori suave a maţelor subţirl, 
Şi şuncă, şi costiţe, şi muşchiO., şi toate cele, 
Şi sl stropească totul cu atîtea păhlrele, 
In cit - precum Achile se retd.gea sub cort -
Sl se retra�• ori-care sub masa lui beat mort, 
Şi toată sp1ţăria să nu mal fie 'n stare 
Să le redea adouazl iar pofta de mîncare, 
C uvinul să nu lupte din noil ca aiste Buri ; 
Ci jalnicl, melancolici, cu crampe şi mahmuri, 
Cu sare-amară 'n faţă, cu lipitorl la ce3.fă, 
Tot! sJ regrete rolul ignşbil de CaiafJ 
Ce vor juca cu mine la Sînt-Ignat, chiar mîine, 
Şi sl exclame : « Bre, prea suntem porci de dine!» 

. Ohlţl,. 

CROMCA DRAMATICĂ 

A ntoniii şi Cleopatra 

N&-a fost dat all. trăim şi an. vedem 
pe scena primuluI nostru Teatru, artişt'I' 
romtnl, jucind roluri de eunuci, ca şi 
cum ar interpreta cutare aan cutare 
rol de conte aan de marchiz. Pentru 
asta a trtibuit sa. vie o piesa. a unul 
etrA.in şi an. introduca. in Teatru obi• 
ceitlrl cart ptnA. acuma nu•şl găaiserll. 
adepţi de ctt tn piaţa Teatru1uI. Era 
mu.acalilor cu cauciuc a fost inauguratA 
la Teatru cu piesa .A.ntonia fi C/err 
patra. 

Rbakespeare, marele Shakespeare, 
şi-a dat singur cu numele săli şi a 
dovedit-ceea ce no1 bă.nniaem de mult 
-ca., departe de a fi englez, este un 
simplu turc (dovad!i. proverbul turcesc 
hat ffktpir I) şi incA. un turc de cel 
cu haremuri şi cu eunuci . .A.ntontU fi 
Oleopotrp, jucată la teatrul nostru Na• 
ţiona1, a venit la timp ca. st!. puie ca
p!i.t unei reputaţii pe nedrept uzur• 
pată. 

1n piesa asta nu vedem de ctt dame 
cu rooravurl', dubioase venind ln con• 
tact cu soldaţI şi eunuct venind tn 
contact cu femei. Artistul Alexandrescu 
a interpretat totuşi destul de bine 
rolul de prim eunuc. Am vrea sa. adăp· 
gAm cti. a fost natural în acest ro!, 
dar-pe Dumnezeul atrii.bunilor noştri . 
-nu ne·am putut convinge nici noi 
de aceasta. Alt eunuc a fost junele 
Decu, twi curaJul cAruia ne am mirat 
vll.zlndu·l cum umbla. cu �erpl veninoşi.. 
de panglici. 

Piesa de alt-fel, este foarte conve• 
nabil!I, de oar&-ee are H tablouri, bu 
Vlaşca, Te'.eormanul şi antractele de
stul de respectabile. Decorurile şi cos• 
tume!e nu sunt tocmai bogate, aşa 
r.um se anunţase. Aşa de pildll., d. 
Notara, care Iace pe Antoni11, voia• 
jaz!!. din Egipt Oa teatru se zice Eghi• 
pat) ptnn. la Roma ca sA. vizitf.ze pe 
Cesar, cu capul gol şi tntr'un simplu 
cearşaf alb cu dungi roşii. Asta ne 
mirii cu atlt maI mult cu cit ştim 
foarte bine cn. tn gardHoba Teatrului 
sunt destule pll.lrml şi onor. direcţiu• 
nea ar putea eA. lmprumute una d·lul 
Antoni11 pentru ctte·n ore. Apoi nici 
cel&l•alte costume nu sunt prea gro· 
zave: damele merg ln nifte rocbl 
aproape transparente, iar soldaţii um• 
bla. cu m.Iinile goalf'. Se vede cn. nu e 
magazineru companiei ca sa. tcgrijeae• 
cti. de echipamentu trupei. 

Alt•ceva nu maI avem de spus 
pentru aptl.rarea direcţieJ, care a mon
tat piesa şi a directorului care a tra 
dus o. 
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MOŞ TEACA 

Comennuirea rielel Bucurijli 11 �olnatii Bacalaureali caz arm4 etc, nu se mal ia ln su.ml 
în sărbători, cu centironol în rezervi ti stomacul gata de atac, îl strigi : 

DREEEPTI ll! 
- Bine-al venit Moş Crăciun, şi ce am auzit să fie cu noroc ! 

Pentru-onor ARlll !!! Aşa da, mal merge. Crlciuo tirl d· padă c ca şi cum al :i:icc Crăciun Bd potroace, or chef f:l.rl durere de cap, nea Iancu lări meseriaşi, operă f:l.ră de• fi.cit sal! .Adivoi- fără prostie, e o erezie, un non-sens. 

E.rr.-

vl!�t�:�!t u�ac1t,1:� �m�0�ifdu���: mal cu soare, cu atîta parc mal rece, 
mal palid ; şi dio contră ninsoarea şi gerul este viată şi farmec, siniilc şi în
trerupere1 circulaţieI. Bine înţeles sunt preferinţe şi prefe • rio\c : între clopotele de la tramvac şi zurgllăil de la săni1, � unii preferi pe cele pe care îos:l·şl le trag ; după cum sportsmenuluI li  place un cal de rasă, obosit unul Cc bătac, iar macia-
���t ;:1 c�t�ll

vă;�!� ilmi�reâ1dn1:ux: 
f���ţ\/du�� ��l�st

di r%t��f�:,Ut/cfe��{� la complect, după cele de mezelic, şi cine nu ştie el între steaua pc care o pînde1te astrooomul şi aceea •cu col;utI multe şi mărunte> pentru care copil dall fuga la ferestre în slrbătorl1 romînul care se respectă preferă Stelele cad cad, 
,tle�f 1��:�: i\�:t

e,ţ_şi cugu�CleÎ�� d�:!pre cel din urmă de tot se poate spune, că cit alergi cu orl-cc pret să (i'l satîs· fad cu atita provod la alţii un des gust. 
.

.

. -Aşa dar acesta este ultimul Cridun al secolului .11 XIX, şi ne place a crede ca· şi al secolului d-lui Ghimpa, 
în ?:m� ;\�ndf:îa1 ;�!�ă 

d: na:;te:;;ed�� lui Omului! Cc de timp! Fiul a plecat 
Orden dă zi motiv ghiosdanc\e, căr1ile, mapele, o- t:�tt:!s� J!:U�Îi"ia�i �: ;:J�::0�{1J! 

. . 25 JJ�umbrie 1900 ��:::-r;:vfl� i•�bs�::u�a;a�r�:�c;e�i'!�p��: ��r;x:�s��;e� !01

c::ut 
pr:ln::i;: 0s�' 1) Să 1!1-terzi:e soldaţilor b�cal�urea1l 3) Este cu totul interzise ort-ce fel de jertfit, tot atît de mic, dureros de mic de a mal mt�a m localuri publice , e5te ocapatiunl tivile, slujbe1 meditatil etc. !'ar vedea. cu totul .o�ntă ducere� lor la facultate, 4) Tot! so\datit bacalaurea1I vor fi ... Şi �o; Teacd incîntat de prolun· cu desăvirştre ne�ermisă mergerea lor prezentI la cazarmă de la 7 la 12 şi de da-1 filosC'fie, face un pas afară din rîola . teat�e, precum şt trec.crea lor pe Ca!ea la 2 la 5 şi vor trebui să măoînce la duri şi se pune în gardă. ':ictoriel bulevardurl sau alte strade prm• cantină. El, domnilor, să lăsăm vorbele fru-ciej\fo se mal permite sub nicl-un C��Î�r.�Î � ca;�ifef aJe �i��u ���:��{? 

CRACIUNUL 
. . . • Ceva scene din semnificatia acestei săr• A resistat tuturor 1sp1telor,, bătnnul bătorl care v'o reaminteşte, dacă-un pir• scuturînda-şI capul-tocmal c1�d căzu- lit de la gazetele zilnice şi Rokfeleril de sem la bănuell-de peruca tmără cu ia acest valoroş organ! Un o•tolun d111111.-C•.iolu11ul 91 care vrea să-l gătească mefistofelicul Da toată lumea se bucură de venirea dp..ra.-0 f,llploi flloaofioi Cronos ; şi• a lepădat barba şi mustăţile Crăd�nulul; însă pentru ce? Ştim ca Păstdtor vechilor traditil şi obiceiu- falşe cu c�re acelaş, ca. pe_ un. prmJ, totil, nevoiaşi) pentru ajutoarele primă-rilor pămîntulul, unchiaşul se apropie, vrea să'l. 1mpodobeasd, ŞI v,me mcoacc riel, copil şi Parlamentul pentru vacan1ă, 

soseşte, se arată, la uşe ş; un calendar cu ger Şl _v�ca�tă, _zipadă ŞI tra�dafirl, bisericenil pentru că scapă de post, nu 
aşa cum îl este dat să fie mal alb ca cartaboş_ Şt m�igestie, aşa cum I am a• şi de posturi, iar opositia pentru sperauµ versurile din Antouiu Ji Oeopatra, mal pucat dm bătnnl. că doar va intra în post, scăpînd ast-Jel 
�:;�s

îri��iz':!/d!�\g�ar). vorbim de polii ne D1�1"�cefăc1�J 1�a'�!�\;if:1. e��uz:ia;;�; ::n1��icd.l p��ifd°ust\t� -;p��ţ!t, ��!� �� 
Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



IIOŞ TEACA 

«MO ş TE Ac A» :,:u,;�ag;� :i:i�:: ��cl,�uur; d·::.uts� REFLECŢII UIUI SU81TIY 
ZIAR. 11v1t. ş1 CAZON vr�,!e::� d�

c
:\J

1
\ ��/���f°;c mînE,:îic Ci - că l�me� a fa.cut progres, �uzi I 

Ure<ua sarbdlor, fericite cititori� de sll.rlcia duhului cu perspectiva împă• s� facil, dm� un cot, un metru ŞI din• 
lor ,111_ rilfiel cerului, pentru ca s1 implore m1- tr i �•. chilogram. d t rl 

'-----------' �rp1��ir�i :i�
tr

:�arp
r

:;!r
c

fi:.c:;:
s

�� an, ;en�:� �:b�:��:ăî: �a�� �ilefti� :uc si mlnincc cit bravul animal care este locu-I şi dorio1a. -
în aşa mare cinste la drbltorilc astea. Sexul frumos ar cere ca frunza de A apirut ; 
pri�5

���i�;t
1;:i�:ulşi\fs���cl �;:�:��: ;�1s�r�1 F:�rx�tea!r�f����at:a_l m}���ţ�:i ALMANAHUL stomacuri ca cîrciumi le şi strbile ca bi- dm moarte; şcol:ml ar don eternizare 

scrici lc, iar pc de-asupra un potop de vau.o1cT, parlamentarii a diurnelor, doc• 
MOŞ TEACA" fuoqionarl comcrci:al! şi idem sticle de toril a iol1ucn1cl, iar sub-semnatul a che-ap.\ de Buda pc toate mesele. fui1 el, şi etc. etc. Astea sunt adcv.iratelc tradi1ir consfin- Dar cum aceasta n'are d se întîmplc, ţite prin obiceiul p:'imintuluI; cele reli• înainte d'a term ina v.\ dau un sfat: PE 1901 gioa.se all dmas în sarcina copiilor, cari Ioaint� de _Crkiun_citiţl Mo; 7'tafd, Butia tk spenaJ,pe o1'0area mea! dupil cc ajunead ca val de el, m;I um· veţi fi bme dispuşi pmil la anul, adtd PteJul numai u, lct�. blil şi cu Moş Ajunul. la viitorul număr; ave;! insil grije sil Depo,it general la libr4ria Leon Atcaloy Şi pc cînd pae1e\e de contrabandil de- cumpilratl şi c_e�a _ma_cu!at�r� din Adivor gcril pe sub ferestre, pinil cîndvild verde veJI putea fi hmştt;l 10 pnvm1a efectelor Lul Iancu Bre-zeanu 

d��lra\� s!:�u���ic�a): �Ji�:�il,51te]:1:: copioaselor mese. 
bctcazi pe stenogra!I la Cimeril. ----:A-,-pl;--co-:-t-, _ _,.,.____ __ Bene Merenti elf)Ba do11t1 Zadarnic, lumea îşi dil în fie-c.a.re an 

STROFE SI APOSTROFE 
b::11„0C:i{�;! ::1 

,=
a

::::t;·�rlflk, 
�:�n:ş��t d��Z'!�l 

la�cc!��i:::�c\�i ! mal Bere Bibeoti elau 'fllt'H ! 
EI, unde mal s; ;ntÎmpli !a Crkiunul Cu o cop;;,;,s::ti::;;�e i�e c�;::;o şi Qe.avem ma.I mult ac.esta o minune _ca_ acom 1900 de anl? imprimat cu eleganţă in atelierele tî- __ C11I ar face pelcrmaJ la eslele sfinte. Mi pografie1 Heliade str. Clemenţei a. • . .1 prind d în frunte ar fi cel cu vi1elul de Volumul de pest� 100 de paginl cu- A prop6s_ d_e �mzare_a eădun or aur, care, în loc d'a mat căuta rostul lu- prinde patru părţI: Statulul, doi silv1culton discută. mel la Domnul, ii ghesc în ochelarii Dom Pa.Iadu. - Bmtrrarea Eivr&• - Cc lemn a vem noi mal mult domnului Ca.rada; ar merge ca nişte llor. - Conftlotul romino•bulrar. - în ţară? craI de ghindă sil _cea�i milostenie la es- Diverse mofturi. - :saUverne po- _ Tufă 

�fet:��t�� de�:� f;f /:�;�ilde r��s!:'�11�\ litioţretul numaI un leii. • - A, d� -replic� cel-1-lalt of-neruşinarea; ar merge cu daruri, şi alea Se gl\seste de vinzare la Jibrll.riI und-tufl de Veneţia. rămase de la vr'un loo.d de subscrip1ie, chioşcurl de :tiare şi la autor (redac• _____ .., _____ _ ca nişte magi fi1arnicI şi is;ii1itorl. ţia ziarulul "Epoca11). 
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TIPURI STUDEN'fEŞTJ 

N. Ghenţulescu

De sigur d. publicul bucureştean cuooaşte foarte bioc numele violonistului N. Ghentulcscu de pe afişele de concerte. Şi zicem dt p,, afiJt, clei la concerte nu s'a presintat nicl-o daU. pini acum, cu toate d.  a anun)at pe zidurile Capitaltl de suk şi sute de ori. Cauza. e cea mal 
11 simpli : dnd souşte ziua d dote la vre•un concert, cade i::rell bolnav. Ace:uta nu'! împedici înd ca a doua zi sii iasl pe pod spre a'şl Iace obişnuita plimb:m. Po dul este i dealul dll. Pe pod s'm.tl 1umel magia sclipitoare a mo delor ; pc 

,;r 
.. ,. MOŞ TEACJ. 

pod ,'mtl , l,ga,1, jib,a,,,;,rii,lo"I,; 1 IIHHSJHl QIIVUIB(II 
;; &:,�:" a:ir:ciJ:t��j�?;m:�� '. ��c _PŞ� 
ta::•:�o�Î�rt,a p::;t a/���e�0m'a�b;:: L;Ş;e:,:: P:'.r�d!�r�!�tri;n��P11°:.�tiv:c s¼ 'şi înghită vorba : Ghenţulescu dad. m11l mulţf �mi.:1, 01m�ol 1crio,1 ,1 cu grou· nu vre: .s\ias\\�gi�e1, ace�st: 1� tt�� ��1:�e�or:i��re�1i:��1pr;e

1���11�):a·r�!:\t1. ::i:. s 1as uc 1 cc , care e o m r Fle:J.rkl). 
AzI e În anul al IV-iea tşi sper;\ să Stcdtumcu: Bonjur monşer. Ştil el ajungi în al XlV,lea. generalul_ Tel e un nobil neam,? Nicu Ghinţulescu mal este cunoscut Fftcdricl: De ce ? şi sub numele de Omul-S�âalitate, ckl S. Pentru că Ttl t fon. toat;\ ziua umbli cu specialitatea în gur1l F. Natural Tel t graf. 

��!stea/0J at�n�:r�e�?1���ant d�t::�: ţ g:il 1nt�f\ş�IMi::c�:re el.\> 
cucu de j�bene saU dom 'Paladu cu 5 B.1 nu Ttl;e Gu/d , ghetele cu b1zeturl. F. Pardon, confuzi cu generalul Mano ; Totuşi porecla aceasta nu este singura, el este Goţi. care i,se poate aplica, căd tot lui i·se S. Tel t or Manu, nu ştiU sigur, 
bua; Î��: ş�;\ �;�:'·;:gr�i�i�:�i25�oş��i tr:i ��nl �.:rf:J:::�itci::; �� :o���st: �� crea dl el �icu al nostr� ar fi negru ca rigina sa nobili:tr!. un arap. D.m c?ntrf : �1cuşor es!e cel E Aşl, ţi·al glsit ! Sunt unii autori mal alb bi1at dm citl s a vlzut_vr �at�. cart 'I consideri pe Tel valtl. 
R;i���;Ca:i'��ta

d�; 1�:t� �:�:�e��tt! Ba 5in�\u��ri1�i!si��s�� �n 11e i::"i: de! pnn ochelanl Iul fomunl, i, dmsul dubiU d Tel este aristocrat. Ei vorbesc ve de toată lumea, neagri. Pentru el, orl·ce de aristo Ttl co cea mat mare stim!. bne, e bere neagrl; femeea cea !n�l F. A, da. ln antichitate Tel era bioe bloo dJ, e brunb. ca pana cor�ulul; h1rt1a vlzut. El era. considerat ca om cu mult 
e ne:gd, zipada neagrti. şi etc., etc., bun sim! prac.tic, cu multi pra:d. Do-
toa()b�sur.; b:�:e, de jos P?arti amintire a  

va� c� 5t:tz�
a:a

u\ ţ�� ���ul om ma1 un��,:,�şta\��!u�;:tcî��c:�ordead vi- ge\}�5• Adevirat ? oa:a, scoate lm1ba. S. Pe Jrra mea. Este colat cu o cu 

____ __,,,._ ____ Îi!�C:,e:sc��stei:� ... �ine pe negindite in ale 

Nicolae Mariescu F. A1 r,1 ;.,1... D.BINTJSX' S. lntocmal cum îtl spun. Şi lntreabi· Do la fileultatfll de medki11l din P.r.ris pe dulcinee: - Ce fad acolo? - UIJ� Cal•• Vltorlel ■o, 53 Tel, rispunde dinsa. - Costel, neferi-
tor nicT prezent, nici bani trebuincioşi A,1 rui-a fost seris! ... Ind4ti ce-ml ,a fi meni clroia Iii, o pot llu ... dacă n'al fi l)Q�lru. tnmormlntarea mea ... Ciel lre- m1( bine, voi porunci al ml se aduci aieI d-ta care în ciuda caracterului d tale, i-al brie al ,u1 <'i uo.!l.tul lD.slrcinat eu a- rufele, armele si elinit mel ei vom trli arll.at oare-care afecţiune ... Intra'dOTJ.r facerile mele, atins de dispreţul ce-T împreună pini l11. oonsumll.rea aeoolilor ! ... nu prea ştii:I ce al putea d-ta 81 hei aratl Birmana AugustiH, sai:I dorind - Impreunl ! ... rlepunse cu amldciu• pentru ea ... Pomana ""gura e rece, 1e:.al ne mllre11ci nenorocirea pentru-oa ne Guipuz:oana. Nu vezi oare ci eil mor? pin�ătoare oribili ! ... Toluşt e mal ut-fel al lileuci pe fiica-mea aă·l ia de Nu vesl.. .. Crezi d-ta „I ti-sşl fi Torbit pu1in oribifi de cit ne•oia pentru alr-
�!r�!�1:1i��i:!1t�:::1��::!�m�tr:�i°e� ;r:;: ::� :� l���1ll�b�1oiur:l:u�l1�§ ::i;: �u

e�t�fi�st!:fe�d:·f� �:�iPia :�il�Secretarul sili mi-a t.dus spoi ,i nota voi muri p�ate cîte-va ore? de a cere mili !... s�melor e� i ae c.t�vine ,i lut ti m}•a -:- Atunci, doamnl .... ce aeteplt de la . A<;easta 'tf explici d�I pentru-ce, 
t:i�tn

d:.�u:sn::l,.:bn�;t�• ... ·. "::�;: ��i;::r t�re:::t��n [�1
r,��

0�:�;;:�] ::t:i\r;;�1:·ultiw�r:;1�· J&-ai�ec�:g trnne ... condamnare ... � Ul �u _mat vţ1ii plicerea de a vi împrumuta de la mine pentru ultima da\J, ln11nte de a. rilca ce ... ln cit nu mal ,hui n1m1c ln J U ·  un de a mi tnalri!ina al vi 'mprumat pr111:ul mormlntulul mei:I: c Cip1tane, rul meU .. A� !u•t din du\apul meU de la vlrol mei:I acel gunoi c�reae eheaml fi.I tntorele, talii, fratele sărmanei ortot ce aveam şt 1-am dat, 1d1cl tot ce- bani, nu te-11 fi obosit atlti. D-ta ştii fane ! ... Aju!'o, suap'o ! Aplri-lonoarea ml mal riml1163e din vlozarea. colieru foarte bine cit de mult te stimam ,i şi viata!. .. }'• tot ce va trebui ca aii. nu lul de perle, ultimul ban, ultima _bu- stiiod acea.sta cum vrei d-ta ea atita timp moari <l� foame şi de dur1:1re !.. ra aă citlcl de ptine... Aş, dar Aaguat1u, oit voi trii al vi lip e ,rcl bani? Trebue nu fie pirlsiti ln lttmea 11Ul !, .. lnchi, e�te de al�lti erl tot atu de Bl.r.ei ca si fie alt-o1J,•a pe care d-ta voiai wi ml pneşte.ţt ci 11ti-zl ti•• nbcut un cooll!.,>s1. cer,et?r11 de pe drum�r� .... Ş, ea nu ceri... ei te i::nplor, înainte de a spuoe - Slavi Domnu!ul!. ex ·lsmi don Jorge. ehe n1m1c ... ea doarme J1111st1lii. în mo un cuv_Int mat mult, sii te glnd�,u la bUtnd yeael ln fotohi:I. Voi_ face pentru mentol actiata ! Cum ,, putea oue 11_1 solemn1latea momentului şi Ja a lte con- Augnsbas toate aceates ş1 mat multe �u m�=e�t; !1�1
tl\�i{ rum n'am munt sid�aN�ni f�:�!fef�,.,�, �·u ştiu �ijluri ::t!� .. ,!�e tr;�:1� �n-�ă 8�!:tJ::

t

��:Î - Nu moare cine-va pentru o saemenea ce ael putea dori, rbpunae dona feresa vel cere d: mi tnsor cm fata d tale! .... h•gateli, replici căpitanul cu o audoue cu 11implicitllt8l1 unei alinte. Dar pune-te - Don ,Jo,ga de Cordoba. ! nioi omami 1'$t"e, pe frunte, dar cu „ea. n1aT nobili te rog, î�. loc.:.! meU 81nt mami! ... şi nu a 11vut ".re-odatl aceasta.! Şi airman� efuZ'uoe .•. At ficmt foarte bme, doamni, , dor pe foca mea. O ,ol lisa s.iogurl pe �ea Ag1nt1a_1 nu ar. t!>lera !}ICI oda�� sa l'.l mi-ai apus toate acestea. Ml ,ot re- lume. Nu dd in jurul meii, în acest mo• d1epun de mmdra. ,1 curag1oas1 sa 101011 ! semna şi voi trii in mijlocul fostelor. ment suprem„ nu văd pe p.limîot pe ni- Va ucm Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



MOS TEACA 

dto ! Cine e acest Costel? - 0.1 Tel! pe uşi tn. brhicl Af•ri, imediat ce se r
e• :k!\!ni.:
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je�� exclamă ea ;a O ,nouă desdemon,ă pe ��!!gio�e�o
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�11��· pa,il şi sosesc imediat la faţa loculul. 1ml 

d��;�
p
�osbe

ă
a:

u

1:\r!�ă 
c
:c�n�

d

�a�! 
:;�

ă
:: 111 numlrul VHl()r). 

:��� :r ;!:tru
1
\�· s;

a
�c: al:��\�i!iri1�

n
�d�� 

nea să bage aţa şi 'I zice: baga Tel!.. crete ale onor. T. P., mă retraa: 1n semi-Numai a�a, mtnş:r, s'a pus caplt aces umbra unul colţ al s:lle!. 
tel şcene ce ameninp si devie tragică D. Carp la vtnă.toare dis�ri�

u
�n

e
/1�f!fa

c
:/:c�f:�����n'� ��

s
dţ��Jt�� F. Hei, ştîi'l c{1 una cu adevăr:i.t tra clnd Io sUaga pe la ... •delicatesurl.• 

gic.\. D Carp s'a dus la vm!l.toare In mijlocul unul grup sombra de fracuri 
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F.�Ascultă. O�inioară, Tel s'a pus �ă ��fţ
0 

n:r���t�
l
:a.a!:��şte de clt fran- ��,!��!!aicd::��ii�/f!\c�a�fu

a
m��:����:'.v

1i�� 
�(r/�;�zc o rcgtune necunoscut! dm 

�: ��!A5�fn!J�:��1��t���i� �°:
t
d��!� ru��� S. Ce eştl copil? ţilc variate şi alese cu m�!t scheps'.s. 

F. Paroi. Continuill. Nenorocul lui fu A apa„ut in editura 1) «Am un leO. s\ aşi vrea sa I b!aib arie , 
să dea peste un trib de antro·pOfag I.A 

ALMANAHUL 
Îe�ta��t

.
atl de corul liceullll dirijat de Pr. Ba-

ceştia puseri mlna pe el, îl înfipsed în! a) •Vara la ţari• declamau de Al. Ml• 
tr'un par şi se preghcall să'l frigă ş: ccltaru a produs o vie impresie, maJ ales ln 
sfl minîoce. Lu I strofa ... 

} Mta/:n���o�agil inc�p d'odată s� MOŞ TEACA se certe care si 1a budtica cea ma. 
bună. Atunci apare Regele lor care, Î.n•' 

«Locuinţa mea de vară, 
Ela şcoala profesionali 
Acolo vreau cQ sl mor. 
Pc braţele .. . etc. etc.» ,runtîndu'şl sprîncenile, chemi pe bucă PE 1901 

!arul palatului şi îI strigi : fo par Tele ! .. , 
Şi Tel fu împărţit. E ceva de speriat pe onoarea mea! 3) cCine te a făcut pe tine, Tudoriţo nene", 

S . Care va si zică, sărmanul Tel nu PreJul numai 1 Utl. �=�!�n��!
t
��ey

1
\�'.� cu mult brio de N. Bc-

ma.I există. Depozit general la librarla Lm& Alcalay t,) �Azi m•damn 'U-am pus cruce- I ooesie 

F. Val! de Don Pa!ladu şi declamata de R.Aicu• 
S. Vezl, mf-al reîmprospătai o amin- - -- - -------1 ittanu etc ... 

tire duioasă. Era un excelent amic şi d<: 
o rari i:;alaotomie. Se implineşte exact 
un an d'atimcl. Ml pomenesc într'o zi 
d 'ml face cadou o pereche de coson
droace splendide, cu catarame de aur.1 
Am dzut în braţele Iul şi am strigat 
Bre, Tel, e prea mult! 
li. F. Şi el ce a dspuns? 

S. Nimic. S'a ficut, însă, roşu ca un 
mac la faţi de emoţiune, ce·ea ce m'a 
Ucul să'mI zic în mine: Tel e mac. 

F. E drept, se roşea foarte uşor, gras 
cum era el. .. Şţii d toată lumea zicea 
că ţ un adevărat elefant. 

S. Aşa e, dar în cele din urmă s!i
bise atît de tare, în cit nu mal cîntărea 
de!cit un gram. Toţl cunoscutil luispu
neai'l compătimindu-l: Tel e gra111 ! 

f. Dar :. propos, '1l·adu_cI aminte de 
vremea cind era Tel la Paris? 

S. Cum de nu. I s'a întîmplat una 
nostimă. A luat într'o zi o birjă şi a 
spus birjarului: ii l'boltl! El bine, birja
rul zor-nevoie, să'l arunce în Sena. 

E Pentru ce?/ 

,,MOS TEACA" LA PLOESTI 
-Blo11da m••

A fost, e timp lndepărtat 
O blondă 'naltă eu ochi vir 
Cu şoldurC pline, cu mult fard, 
A fost un timp Jndelungat 

Amanta unul bard, 

11 MOS TEACA" LA BUIAU 

Jati. cea-cc clapsu\ hll Tic.Tac lnregis• 
treată 1n notesul săO. eu coperte de panama 
-pardon muşama-din momentul ce soseşte 

Au fost pe atunci moş teci destul MO!j Ttacd plnă la m()mentul cc'şl trimete 
Şi blonda •n ci s'a avlotat; corespondenţa: 
Muri de groază blindul bard :. Rezemat de galantarul spart, Mak.a ai,· Şi aO. fo'.osit de moartea 1111 teaptă sosire a Iul Moj Tsacd, pentru a n. 

Şi locul i-ao. luat. ca d11 obiceiO, primul care sa-I citească. 

t ti��� ��•'c!}��a��:�plrtat - TÂ:Î,t
l
�

d
ufa� ��11��

l
�Jia��p�!r��� ciie'!!î,'. 

Cu forme falşe, turburl oc�I ; }��Yt, c!a�!�1���:\!!�1
1
fJ�rl�!p!�

st
�!:��

Şi teci dm JU«C:� �� ���C::c·e•un ban•! ��!i!� �!��;�,n 1!o
}��În!�:re

ur1���:
ii

�.t!�
S
\I•, pc c!nd din spre Samson1, Adam la braţ cu 

Leon apar maiestoşi. :ar ad lolr'un spital muhliil 
O duce b'.ooda latr'uo chin 
O cată mult felcerul ,lla:x: 
S'acuma dach, Jactm bin • Sd fi madam al miil I 

; .. Vasil� al lui Basiliu1 anunţ� pc •Don 
s,rgent Maiur», Nuhli.m Braunşte1n nervos, 
hotarăştc c�emarea la bara justi\iel Anglo· 
Bara, pe Tic Tac pentru violare de ... pres • 

'1•,ampMn,,.01. tigiil, saU sinuciderea lui snbitll cu accîd 
- -- ---------

sulfuric. 
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„ 110S TEACA" li SIATIIA 

- v •••• ,. -

La orfzoa taccpe d •'•rato, 
Acel tire11 ol pi, bel prolot,re 
De copil•şt co po1111 'n d1op,rare: 
Tran1v1l,1°"001,rxcentrleecr11'1te. 
De rad dol p•fl' 10 cale ltl rhare; 
Pampoo, tene fi. pintenul ce bite 
Cadenţa 'o mel'I, c'•t• scrie la carte, 
Ood qtl elev 1I şcoalel m!Utare. 
Pe sub fereştrl a'aud flirturi uşoare 
�1�

r
�:

t
�:O��

v
8
in�;�ec::i:�

a
, 

Dar dlotr'uo coH nea Ghili se aratl 
Voclfertod: •A! brna domnltosre, 
Bine vi stil ctnd strada e'i.ţeull? .. • 

�-1,:1�leil 

MO� TEACA 

POl!l'l'A. BEDA.()ŢIEI 

Don Fagot.- l•tl,-S'a scrie dej, tn 
aenaul 1cesta. Jncercatl alta. 

7_ 

BIBI,IOGBA.FI 

tln editura librăriei D. P. Malos 
1krr11,,, 1 1J,·1:: 

lfarea i!'�elului �'u!cea, _oomplectJ, 
cu tmplrlrnle adm1n1etrailve numi
rile vecbI şi noul ale satelo� clilor · 
de. comnnicaţie, etc., de G. O. 'Ghe�r-
ght;eţ�r1igct

b;n�e poduri ş:i şosele. 
ilira Dobro8'eană, pentru cor mixt de M. �paeot11cl, cuvinte de V . .a.:lexandr1. 
Pretul l lei1. 

prf!�!:1
�shJ?if

1:��:n��:�ia� 
88 

P
;���� �:i!at�

u\t de 10 exemplare 

Versuri vesele de Oym�10 Oalamburopol.- PIHttl.- D. C. !I. 
nu e ln red•ctia no11trl ,i d. R. nu Cu o copertli. artisticii. In culori �i eaii:Î;o, !J�

n t,.�:.�•r.,;�,tL- �La imprimat; cu _eleganţa. tn atelierele ti• 
teorie „ collţine cite n ez:preaiunl pur pograflel Heliade str, Clemenţe} 3. :'r!°:i,�. bine prin.se. A.ce.dota tnal nu yolumul de peste 100 de pagini eu 

Zdronga ei Pat1d Ealfo«t,IJ. prinde patru pA.rţ1 : 

:
u

cîl!e�
1
f:1�

i
!:� T!t�1f�\i1d:!:ţ,� Dom �aladu.-Emifrra• 

ti romitetl fi altele. rea evreilor. - Oonflictul 
mî�

bo�.- CaP■a■I.- Nu am pri- romtno•bulga.r. -Diverse 
Mol

�- Looo. - Par�dia d-lu1 mofturl.-Bal:iverne poli
!f:f:!:. liad n'ar fi rea dar nrsurile tice. 

ce! �:;
11
�:�t !:i

00

p�nD
8

no���
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:� Preţul nu1ne.l 1 let'a. 

�!�
n
f::_:

· 
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u
;{:���.

0 bllial, foarte ba- Se găseşte de vînzare la librăriI, 

lf�fda;�!ţ�•d�duall�•::!�:•J; :Oţ_PN� :!:��t�::e::
are şi la aulor (redacţia 

■unt tocmai patru ani de la ultima d•v. 
------<------ <'Olaborue, CI vre-o do1.0r•C'Utn1 ..-I Ie-1-----------
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' 

MOŞ TEACA - --- - ----------�-----------------

Pelin şi vin I 

ll BERARIA COOPERATIVA
PlAîA TEATRULUI IN FOSTA COFETĂRIE FIALKOWSKY 

Şuncă de Sinaia şi Praga J 

P. T. 
Am nno,1re � ,·t ,nrormJ, d ln 11rma unei practice tndcl1111 

fi��do::t�,.�n�·��a��1il ��I. ��:�\ii1:ic �c 'o;:,c,�:
ă

;; ::,�.:.�;�t� 
"\ �ţi s!'t mîncaţr bine �icu puţini bani? 

l',lt"�"I iii .•/11/1</r,i, t• pr(J13< , 
Vaccinul animal ncccgar ţărci întreg. R[�TAUR��rnl �llîl�� G[ijRG[��� 

J<ufll cfrc1 to <!Jrc, a v.or<,nl �• tCVJcc,n,1 cu hmtJ �n,mJ:3 pre 
0.01,11:'l toln,c, �plodnd ,,.,,.,,, Î//r,/1}1,t� cart ap;\rtl pu11ulde vac• 
�,,ule ,Ic ori-cc ;11;�:�•unl, u: _S",'''f"I, Fir(''"""· ,,,fto..,aj,.,11/ ele ste singurul care oferii aceste avanta)e. 

Vaccu1ci �; dirccl de la v,1e, IA brJt cu •0::: 1c1:ulclc icp 1,u. F',ccare copil 11c o do•tl dco1cbiu de vaccin,�" lao\tl1 tpcc,a1a, pcolru a ou se uaouu,e.• vrc•" infcclle. 
Clienlil regula\f ao seara intrarea gra-tuită la representaliile excelentei trupe Ap�!lnd la loc1cdcrca !) v vtrog ,a biDc voi(l II face u.tdc HrY1c11lc c� ve oferi a111urt11du vt cil Ycll aprecia 111critcltt Q011I 1pn,all1�. Htor,,11 ,, de 1111111 Dircctiuoc a ScrviriuluJ de varietătl. 

,. ' SaDJIH 1upcntr, 
lu s1imll, Pl!RRB SOLOMON ! ,,.dresa: Strada Câ.mpineanu, Jângă Teatru 

� 1111, t',mao1u 01 ,,.,,101,,11,.011 .. 1.e·,muu e.•11• 

---

Dr. ]. MENDONIDl
-10, Stnda Sfinti, 10-

IMIH.G.VALERIANU
Dootor la arept, A.Tocat; 

Bo,co,rucl Str. B1/wdtrt, J, j 

Bă.rbaţl daţi atenţiune 
ChiH latelem:.iduretoal>ll şi învechite mal&.dii 

��r '!";:"p�;s���
i

;::;::;i,
1
nl:1n�

e

�':f�îi�
i

e,Î!:�:J: 
••"ugonorrh1tl tari ae pol aduce diretl de la 
L•••••lorh1I ohl,..lo Sllff••tol•, Y'ffla I% 
R?UOUtt"lănite 95 contra Lei 5. 

lftll„ftOPl'hOI este to apeclat r&CNMD ..... 
pec.ţr11 boale iol'eCblte de !eoeraţtH•. 

o ., .:!· 

COFETARIA TANASESCU LA MAGAZINUi. ) 

-

:STANISLAS CIHOSKY 
I .&...-oul 

80,/n,. Pa,lt, No ,. 11.J-rul O. D. FISCHER 
� OCUL•ST 

EJfr. Colt1No. 16 
rona11ll1\iu1;1/ intre orele 5-0 

duf:� amlatl. 

FARMACIA 

Vl1-l-,l1 do palatul Bill&r .E.forlel GAANCEA si STANESCU «LA BJSERICA ALBA» 
- CALEA VICTORIKl Or. A. URBEANU 

Poaedl 1■ GFI 9i ce m01Dent prlji Se iihesccolooi,leleşidellcatuele cele - BOCUR8SCT -
mal line. Brioulurl nceteote. turl ,i 1eio11aci proupe\l, atit bom Vin alb tl o,,:ru din l'Ule tele mal 97, Calea Vic-toriat, 97 

boa■ele tit. ,i liqeurile cale mal ftne. 1toumlte. Ciul, Dob.-ic111"�. (C.1,..,•.,. BofitJ 
-

Tipografi.a EEUADE, Strada Clem�nţel, No. S. 

,�r��nJ;o' :,, 
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