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MOS TEACA 
JURNAL ŢIVIL ŞI CAZON 

Fo•it•I d• �NTO!'f i!AC,t.l,IIA.lf": 

..t•ONA,tfB,•or, 

10 J.., F.f PE UN AN Sub direcţiunea unul comitet 

TAXA 

AO,tlli\'l/tfFll.41".'A 

s·rRADA CT -E?dll:NTET, :J 

Stud.ebtul în drept : D. Carp a J!llS l>ir ţle (biriJ, Fo�rte, bine, Dar naşl:t înlnhDrea d'i cl!l'e nu 'ml pll\tesc 
chiria sint o:irn scutit de t;i.x1\ ? Itltă o grav!'!. controvers!!. JUHhcă ! 
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EPIGRAME 
Ţi am văzut Îl,1r'o vitrină 
Ultima piesl «Manas··c» i 
Cred că vel suhscri de-acuma: 
Ronetli lloma.n - 'l'ana�sP. 

D-rtl X.}', tic. 
Colectind tot într'm1a, 
D-ră., mata crezi 
Ci. pri11 O. P. ilustrate 
Poţl ca sa te ih1strpzl? 

s„11. 

TAXA PE COPII 

In ziarul «Adevărul» a apărut 
un articol iscălit «Un lefegi(J)) 
prin care d. Carp este acuzat, nici 
mal mult nicl mal puţin, că prin 
al săli impozit complimentar !June 
taxe pe copil, contribuc la �cs
popularea, la stingerea neamulul 
romînesc. 

Cum e posibil? ne-am zis. D. 
Carp contra copiilor? A tunel este 
şi contra Kindcrgartenulul din par
lament ? Nu o:e poate ! 

Şi aded.rul e că <un lefegiu, 
bate cimpil... de aclivitatc a pre
sel romîne. 

El raţionează ast-fel : 
D. Carp punînd bir după chi

ria pe care creştinul o plăteşte, 
viaţa creştinului se va îngreuna 
şi nu'şl va mal permite luxul de 
a face copil. 

Lefegiul « Adcvărulul>i se în
şeală. E în deobşte cunoscut că 
sărăcia e cel mal bun stimulent 
pentru ridicarea populaţiei. Omu• 
Iul sărac i se ... Dar să lăsăm pro
verbele cărora înţelepciunea na
ţiunilor nu le-a pus perdea. 

Din informaţiile noastre parti
cubre rezuh;t că d. Carp, departe 
de a fi contra facerel copiilor, do
reşte din potrÎ\'ă spre binele na• 
ţîunel. ca toate familiile romînc 
să se înmulţească ca nisipul mărel 
şi ca icrele pcştililor. Aceasta pen 
tru simplul motiv că cu cit po
pulaţia va fi mal numeroasă cu 
atît şi contribuabilii vor fi mal 

110ş TEACA

vedea recompense pentru mamele BIBtLURI ŞI BAGATELE •) 
romine şi pentru taţii romlnl carl « VERTES ET SECHES» vor contribui la sporirea popu)a- C'est te titre tlu nouYeau volume ţiunilor, iar muscaliI cu cauciuc ele monsieur le Dr. Oreille. vor fi supuşi la aspre amende, ca �ons J'avons tu-moi, mon mari nefolositor'i patriei

.- el le tieutenant Longt:ano-hicr soir. Se va creea chiar o nouă dcco- Le l 'apitaine )losch 'l'ht:acque etait raţie pentru femeile carl :1or avea ll'opinion que le 1lr. Oreille dit Ies mal mulţi bt:bt:. Decoraţia se va choses tro11 sans ridcau; mais moi numi: Bibi Muertn/i clasa I-a. et mon cher lieutenant uous sonic• 
nions haut et fort que l'au1enr est 
m1 (tiable et tlemi, et que son livre 
est un janli11 non antre chose. :\[ais 
qu'est ce qne sait le bohemien ce 
que c'est le :;afran ! Le pauv1·c-
caJ)itain a du cirage dans le te_te De cînd e TiRanul Cioara non, l'avons \,tisse s'endonnir. ;;, 
rtnaml i1 llonnait canon et rnnflait 
com111e le trombon de la nrnsiqne 
tic rCgiment, nous a,·ons conlinnC 
l'interessante lecture. Le licntcnant 
mouillait son tloigt dans la bouche 
et iournait la page, tandis qne je 
lui Jisais Ies charmantes cochon
ncries qne le doctenr a Cerit dans 
une lan1:,'1.1e si belle. Ah, je vons 
1\is <lroit, l'eau nous vennait i la 
boucbe !.. 

Un romîa vechin, d'all!I. d1ltJ\, Nu ştiD. cum vremea v, ni, Fâră voe, ling'o balt-ă lntr'o zi se pomf'ni. Ameţit poatf', sărmanul, Apucase p'un alt drum Şi cum e fricos ţiganul Ue se facă el acum? Să o treacă, s!'J. n'o trear!i., Să înoate, nu ştia 
1�d:�ă�ri:er�i �n;�:,ic�, 
- c:ITaoloo ! baltlt spurcaUI., Ce cătaşI ln drumul men ? Fire-al, fire-al blestemt UL FA.cea m'aşl in locul tătU Haidea, dA.•te la o parte. N'auzl? trcbue să trec. De 'nt!rziI, să face noa11t.e, De n'usculţT, te bf'ai1, te sec I Fă·te mică, eă se vadă Broaşt.ele din fc.1 du\ tM1. Cnm or sta ele grămadă ; Mămulică, DumnezeO I» 
Giaba se ruga ţiganul, Balta nici nu se clintea; Blestema. în van golanul, Apa maf răi1 se wArPa ! De o data, craO, o cioară Treee'n sbor peste bl!.ltoc, Peste o clipă, mal trec lară Alte zece la un loc. - "A.ide, na1 văzuşi, trecură ; "i cil tot aicea sunt. An trecut pe uscătură Ş'am 1"!!..mas cu nasul frint. f'a-mă cioară şi pe mine Dumnr zeleo, că mă 'nec. J<'a.-ţf pomană, fl\ un bine, Hăripl negre dăm SA. trec•. 

Et, combien de sel dans Ies plai. 
i-a11teries de ce petit Yolnme ; ţa 
suffirait pour en fournir cinci cni
sines ele restauraut. 

i\loi je suis folle d'apres Ies C
crh'ains gais comme le dr. Oreile. 
.Te ne «lo1me pas cinq centimcs J)Ol\l" les antcms <p1i plenrent a tonic 
occassion comme des veallx. Leur 
-sagcs fcmmes sur la. giace, je ne 
Ies aime pas ni combien Ic noir 
SOIIS r 011gle \ 

En tenninant, je remcrcie le 
spirituel doctem pom Ies moments 
agrCables qn'il nons a procnrC a 
moi et au gentil lientenant. Je rc
mc1·cie aussi le capitaine qni a eu 
!a bonne idt:e de s'endormir. 

r-.. u.,,,, """-�•""· •) S...b acnsta rubrici, vechia nontrt co 
laboratoare, Mad:;im Caliopy, rtlulnd pana sa de glsci, tn fie rare !1:1.ptimlni fş:I n spune o�rerile ule asupra a•ot ce mişca în lumea 
asta Nota Rtd. 

------EPIGRAMA 
mulţi ş1 decl veniturile Statului Dumneze(l 'l•a. ascultat vor creşte. Şi cu pene 'l-a lmbrăcat. 

- tlnatlng.n•r -foginer e ... prin urmare 
Ba încă aflăm că d. Carp este Şi d'atuncl ţiganul sboară. hotărit să vie cu un proect de Şi d'atuncl da.nciucu'I cioarll. ! 

lege pentru încurajarea industriel lfmJu/u„g ,,,..,.,,.,.,., 
De ilin zori �i pînă'n srară 
��I m:isoară toate cele ..• 
)lu mai cit hea nu miisoarl. l'lr11l•rl copiilor. - - ---------

[n acest noll proect se vor pre- ---------- --
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MOŞ TEACA 

D-na Srnara la Dorohoi-Ci. CRONltJA DRAMATICA 
- De IA trimiJul iiostru special -

K•U• Fluc1aturI, ii>jttril, trtmb:�at, 
Covoare persiene acoper scara, 

a �:�::�r:r::::.�i.::·ui:o;�,:::: e la Curcani la Pygmalion 
Şi .. gTonnicul vacarm a avor1at 

Pe Smara 

Lini�tea'l de tot solemni : publicul a adormit ..• La tribună, in picioare, şi cu glasul riguşit, Bd. somn, Smara 1inîndu'şl manuscrisul strîns aproape, A 'nceput cu foc trecutul romînimel s! desgroape ; O! cc grounid. e noaptea fondurilor de morminte Şi ce cun.joad'I Smara! ... ln cuvîntul el fierbinte Ade dragostea de ţară, iar privirile'! viteze Sboară peste mun11 şi riurl pe romînl să 'mbrl1işeze. 
Iată-le trecînd Prcdcalul!... Dacia transcarpatină 
ii�r·:�0s��!��it ron/d0t�a:ed��f1

���!\ 1r d�!���:lă, Spre Cetatea cu Columna ea privirile 'şi îndreapt;\, 
Cald;\ şi ne1:hmurită ca pustiile SahareI E speranţa ce încape cite odati în capul Smarei!... - c:Nu se poate. nici Columna luI Traian să'nu'l trezeasd. JşI zicea mereu în gîndu'J. o:Chiar de marm"oră s.l fie, Şi 'nc.l s'ar sdrobi de ciudă, s'ar sdrobi din temelie. 
Naltă şi în chip de hartl, ln perete atîmată, Cu clemen1ă către Smara din pervaz Columna cată · Par'c'ascuh.l şi 'ntelegc: •O! lodur.He, priveşte'f ' 
Şi c'o razi din trecutul str.lmoşesc, le rog. trez:ştc'I... Ca şi mine, strîngl o droac de victime 'n jurul tăll ... Ol dc•al şti tu cc 'ntunerec coperc sufletul meU Şi de-al şti cu cită vervă 'I chem la vială in tot ceasul N'al putea să stal o clip:l mută, auzindu'ml glasul.» ' 
D;ir d'odată se 'ntrcrupe, limba'! înlemneşte 'n gură, 1n spre public îşl aruncă lacoma'! căutătură ... Era mo�t 1 ... lomărmurită, stătu dreaptă şi îndrlznea1ă, Cu ochi groaznici de minie ea privi Columna 'n btă; - 1,Cum, tu n'al sim1it, Columno, milă, ro.1de-te·ar guzg.tnil... EU bat dmpil entuziast:\, din morminte scot Romanil, Redau statuclor via1ă şi Pompeilor dall slavă, Macaroane aduc din Roma, din Vezuvill arunc lavă, Iar tu stai înm:lrmuritll., mută ffră de ruşine ... la'ţl 

tt �}��a h��i:it�g ��t�cf0tr:rtri1� d:vîhi:ii�n 

r:rr�n�f�u:u�: �;���t!n d1�s:t;�;dnc î�;:�1;i,1�:�e Ea bău putină ap;\ şi strigă detunătoare ; ' 
- «O! de sigur tu la Roma nu al fost conferenţiară Nu ştill cc �rond boal.l'I istcri� litcrar.l, ' 
Nedreptate'! I... Cc nebun.l's o statuc d dcştcpl !. .. » Şi sorbind tot continutul ca11el ce'! stetea 'nainte, Dete braţul Iul Burghelea şi eşi.. En. cuminte!... 

Trăim făr1'1. îndoială in vremea contrastelor. E contr.ist intre ceea-ce se spune şi ceea-ce Si face; contrast e intre ceea ce este şi ceea ce ar trebui să fle. Exemple sunt multe; nu e Ilfl• voe să le citam. De pild!!. la teatru. Duminecă. s'a jucat două piese: una ziua �u preţuri reduse însă cu public mare şi una scara cu preţuri nn,rI şi cu public redus. Şi aci e un contrast, de şi nu de aceasta vrem să vorbim : preţurile contrasl:.ează cu reţeta. Lucrul e de alt-fel constatat de toată lumea, minus onor. Direcţiune. S'a jucat, zic, ziua Curtanif şi seara l)gmalio11 sail-cum î se �ice la gale• ne •'P,1-gmedalion. Amindouă aceste piese ao. ceva milităresc în ele, aii un miez cazon, ceva care exală mirosul ca• ractcristic al micului echipament. Dar aceasta nu poate să fle de cit o 11.se• mănare, iar nu un contrast. Contrastul e de cAutat aiurea. Ca.el pe cînd C1Jr• ,anii e o piesă pur cazonă, 'Pygmalion 8· o bucata. eminamente ţivilâ. Ri viceversa ; pe cind aut'.>rul CurcJnilo, e curat ţivil, autorul Pygmalionuluf e ab• solut cazon. Vede�I ce va să. zică con• trast: un ţivil face piese cazone pe cind un cazon-şi inel!. un ghinl!.ralcomite tragedii ţivile şi clasice. Cum să nu dtl.::n dreptate amiculuI nostru, cApit:inul Moş Teacă, când ex• clamA, coprin9 de mela!lcolia unor vro• muri carI nu mal sunt: - S'a du9 deduplina, dom'le !... AJevll.rat ca. s'a dus! Unde se pomenea altă data. ca un căpitan de ad• ministraţie (pesmet clasa I) să deslege pe scenli. problema GJmicid sau c,.,. sli1mea femeiascd pe can� nişte ţivilf fArll. brandeburg fac apologia luI Penei Curcanul ? Permis şi conform regie• mentulul este ca un general să pue pe scenr.. faraoni, egipţenl, cartaainezl, .Malabon1, Tofe, Astarbee sai'I. mal ştill eO. ce neamuri de ţivilI dispăruţi, pe cind un \ivii, care uu are nici ţinută r�glem�l!-ta.rA, nici J?&mpon. la chiph!, mel spmt de corp, mel sentimentul ca• 
Pan1fletul lur Dreyfus maraderieJ, înfa.ţişează publicului scene 

___ Insula_ Drnculut. Putcn� rulău?a _că diCo����\�dg;�r:0:1��;a�,i�tajun-
', . ex·căp1tanul . va. �lescnc cahtăţ1le gem vremea ca. militarii să se bage Iclegramele noastre partwulare, acestd locahUtţI �1 o va recomamla nemţoaice la copif, iar ţivîliI să apere 

pe carl rlin moilcstic nu le maY ex. ca staţiune de vilegiatură. pe111rn ţ.ara cu bastonul patriotis�uluI. 
punem la vitrina. redac\iel noastre, cel cc sufăr de via.(tL lunga. 
ne-an a.uunţat c,\ Drcyfus arc <le :Ual aflăm că pamfletul h1l Drey-
gîml s;l. publice un pamflel despre fus nu ya fi în genul Secolulul X.X· 1 _____ __,,,._ ____ _ 
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MOS TEACA 
lfJ.IU)l(H IHIIVIVH O! grandoare şi decadenţă! şi suferinţa, sunt sigur e� nu te-ai 

. b\asfem şi _maledicţiun� ! . !f&ărJ�t:ădar să lăsam astea, pentru De sigur mul_tă }urne s'a intre- Spanadude ,care. �dm�oară, cu Iat!i. suPărarea mea: tSti că iubesc ba�: ce a dţvemt ilustrul Spana- pumnalul. intr o mm� ş1 cu re- 0 D-ş6r!i., 0 iubesc f6rte�mult, aşi fi ch1de? vo!verul m alta, scriea la masa în st.are să dai1 şi să fac totul1 pentru Versiunile curgeau potop. Unii lui de �r!d yatînd de sus pe Ţ�- ea chi�r c� risicu� vleţeI mel� (_nu• spuneau . dl Spanachi�e a �juns ru! Rus1e1 ş1 ye lmpărăteasa Ch1- :e��n�Îl ��: 8�:n�;r�!� �: 8��8�f
t

� sub-;-c,?m1sar clasa l l l  '� Cra10va, �e, ! Spanach1d� care r�z�lva ches- mereil, dar sunt 8 (.lile de când iam rea_hzmdu-se ast-fel cuvintele pro- Ua Oncntulul ŞI contnbu1a la des• scris 2 scrisori şi n'am primit nici un feuce ale poetului : voltarea culturel spanacul ul ro- ri:\Spuns şi eream f6rt'3 îngrijit si mâh· mîn ; Spanachide, val, se înscrie nit, asta este supărarea mea. Acum azT ca văduvă în bugetul primă- am o a lh, cli.cl_ am p _ri mit o s�s6re Dragă Spanachide Nu faci de gazetar, '[i -ar conveni mal bine Ca hipocomisar I 
:iei Craiova c1u 60 lel şi un stîn- �� 1t��l� �ee'!fc!cr: c! �l���nnl;t: Jen de lemne • scrîsorl, scrise de ea., pentru mine şi Spanachide nu mar cere lemne, că o ameninţă, că le va da papail ei, Alţii pretindeau că valorosul Spa- Spanachide eşti ţignit pe se111nel dacă nu va să'! iubească pe el, şi iată nachide s'a sinucis cu propria lui Spana�i!temf:Ît�i�!�rist, ��f;�ar::eie e!���� �fl J!rc�rfug;i pană, recitindu-şl articolele din VaI de tine, mu lt Joi voi fi în Pit':lştI. EO. sunt coleqia Adevdrulur: Cere-un post de tist! bine, tu? In fine, a treia versiune susţi- - ------ --- --1 Astept respune aci în BucureşLlmC nea că celebrul Spanachide e moaşă grăbesc de 6re ce voi a mai citi nişte cu diplomă în urbea Mizil. afară Amor şi escep\il greceşti ;i\�P;1I ,�'.w'.ştl (lumloar d,acu "' numai dad. nu s'o fi afllnd la 'l'e sărut amical. Bru�ell�s un�e .studiază dentistica. lntîmplai-ea. această fidelă amică . E1 bme, mm1c 1nu era a1evărat a lui <,:\to1 'l'eacil,,, ne-a f.\cut să Ji_n toate ace�tea · Spanaclude_ tră- găsim o scrisoare a unul june tor- Amorul la Universitate ...eşte, Sp�nachtde este }a Cra10va, turat de amoi- �i de excepţ,îi le gre-Spanac�!de e ... Dar sa . dăm cu- ceşn. Reprotltlcem fără comentaril Lt<l N, R. �mtul z1ar�lul local ['om/a Cr�- acest dotument uman ca s;\ se în- E:ao st�denll _di�tinşl Ja Universitato. ,ov

l

e
ă

l carediată. ce ştire sensaţto· nsclea.sdi. toatrt junimea ::itudioasă ţ: ���a�ric1!, 11�::_�fet:r:: !uv11
01!��:�:�• na ne a uce · de ambele-sexe: Trectnd cu dulci ocbiada intercalato'n t01t :' 

,Duceţi-vă la primărie, consulta�I Dragd A1fred I Dn, astbl, val! slrm1111, iubirea o blaatcm.1.. lis�el� cel?r mil�iţl �i �eţl gl}si . pe .AT? primit c. ta P: şi mă �răbesc ��: ���a a!; �:o�!�:•�!•.ş�r�•,u::�!1 
pro::��! 

���î�1t� l_�i7?,h:�i:r:!�il1o��a;:����� �:�;������ef :
1e1!��� �\�e s!6t ��:i �: �i�1!t��c�ct�0!:.:p�::,0i�t����:�t���: 60 lei Şl lemne,. supăra însă dacă mi-ai cun6st.e inima c,, .. ,,.c1u, ,s„cllK 

DON PEDRO A. m; ALARCON sit adineorl; veti vedea unde se aflai\ neuitate oe v'adat Putetea ca.re regu leaU cele doui mii cinol sute de fre.ncl chiar destinele omene,tl. �Î
n
i�rd

e 
c�!ar

:.��i-mea ciizu tn pat, m��e���u�f:a�i:�e:,�1t:id:x���eiufi!! Căpitanu l se roşi ca un rac, dar reuşi aantimentulur, deji vechill şi cunoscui 
să'şl atăpînească s lăbiciunea şi strigă de dv., care mă animii faţl de dT. lmafectind cea mai grozavi mtnia: mal rimine, după ce v'am mărturisit - Cu a lte cuvinte ei:i am minţit? ... acest sentiment ,  ai mr îndeplinesc pe Care va să zică acea murdară hirtioară lingi d-voastră o datoria nu mal ou�in 

CAP IT ANUL GA LC [AVA deer�ttf v1:raia mi:;!�1\�.�e1��i11:ect�t1�Î�� �f�:� �afr;1c;nsisti în ceea-ce voii\ ex• 
aeşte o întreagă viată de onestitate, în ,Avocatul eai:i omul de afaceri al decurau l căreia mi-am tinut jurămintele lunetei d v, mama mi-a apus aeUizI, &• cu fidelitatea unur rage!... nunţtn<lu-ml nenorocirea d-v., ci, acum - Cum? Nimic? ... Drace, fetele aa- -- 'l'oate acestea contribuesr, domnule cinoI-epre-zece zile cînd s'a preeentat la tea vor al ştia toate! ... Dar ae vede că căpitan, sA'm1 mirească recunoştinţa, d-v. pentru a-l inmina to acelaş timp 

�t�d:�b�c;:r ,f:!ct� c!udl�nde '{���te ��t;�;l d!�J!t<leÎ�n:c!�t;�: obf�? :��nfa'î�!:�iî�r d8:��n� !:�a 0d��geo:� mare valoare?... - Si vedem dar ca couţine acaa eori- b ea avea suma necesari pentru a le - Pardon ... mă iarUi „ o ştift. Un soare ... e.xcl&.mi căpitanul cu aperanta achita. Şi din nenorooire ea se grăbi ai 
colier da mărgăritare cu agrafa de bri- ci va glisi tntr'însa un punct de &Că- p!ăteaeci imediat nota, cu o precipitare ����:r. pentru carii i a'a dat 2500 de pas��i�:r:�A!�/di!şt�lt/t��u�ev�catu luI ��ă��e vid.;�e�:.: a:ă��!�� vecl·ea 
rii,;;eF�•:,� !��c�::, �ltt�/;;:f���; defunctei,� sun� :st-fel'. tia:,A�l�im1afJ�r�c�:t�r�e;î�f!��= de arte de a fi epuizat ... Donştl ai tl cDorumşo:i.ra ugusbas Barbu.,, mă cît trebue si mireaecă aceste Jmpre-ief deja aeupri-tI sarcina adroiniatrăril Pe cale indirecti am afid trista veste jurirldurerea dv., graţie ma.I ales grab ei averii?... Cu a lle cuvinte giseştr rea a mortii doamnei maruel d-voaatri. exagerate a de�edatel de a pliiti suma tutela mea?,.. (Dumnezeu s'o ier te!) şi mă asooiez Qln ce mi se cuvenea (pret redus a şsae 
eştld�Îmbp��d:��-!�.�tt���i·tii::a ��f��

I 
��i::e�: �1it��rae: lzi�1eiri:��a�i n:� �����

c

:: �e 
i:::r! ��-:ta!

1

?l�! ����nt Citeşte dar a�aetâ eerisoare ce mi-a eo ssră pentru a. rezista loviturel cruda şi tele copil). }fu aştept de cit consimţirea 
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i:�l��;����r:�r:1�rv!i 1�:��\::!!;! u n1��gRo:.��r�t�,6!e�rg:t�Îi�de ,_ ne;ji��pit:�0 !;�i;tri::r�ig:;!��• :!ii� posed \JÎ de care atr ave1. trebuiotf. cestor glu ne ale Jur do11 .r ,rge, interveni ptni ce nu vom ti rezolvat rhestiunea cNu este greştla mea daci, p1mlru a A.ugu1ti11, rnptnd acriaoareaaY02.tulut. care m'a adoa aci! ,·i rug\ d primitl are11tă ofrudli, nu Şi d-ta, căpitane, aşeazlte, te rog, şi - Ce chestiuo.P ? ... Ce tot 1ml ctoţl pot invoca alte titluri de cit o notorie- uculti-mli. Dîspretueao pe domnul avo· d-ta de r.hestiunl? Xu neail Ali aut de tale inau5cienti şi un amor tot am de rat lmpn,nni cu toate milioanele ri1tî- tş, cev,a !.. ... Şi, a propo1 de clntue1 profund ca şi de dispretuit. gate prin neciastt. Nu i-im rli.apun& şi lţ jur ci nu voii:I mal t:lnta tn viaţa TotuJI nu vi rog mal putin dl a o nu 'I voii1 rbpuode. Tot atlt de i ş ca mea aria aragon�zl !... Siunana femce ! primi, e:t. vnniti de ha cel m 1[ bun 11.mii şi de sgir.::it, rett om 'şi-a lnchipuit Ce mul, ridea ea rl11d îl ctntam asta! al dv., care vă lube1te mult ,i ds la cli e de •jrna sl apere ln zacl1r r.auz, --Domnule de Co·doba!. .. rispuoae Au• aervitorul d&voh.t care. se prosteroii la noastrl pentru a se iuaura cu o femee gu9tiaa cn o amirăciune vldită, te con• picio rele dT. de caracterul meîl ... --Să nu mal vorbim, jur din noii sl dai 01re,care atenţiunecTadeo Jacinto de P•jlrH>. nict acum11, nici altă dată de ace,t unel afaceri tn care onoarea ,i demni• - latl un avocat căruia i...a,T auci nc,hmn bltrln !... tatea mea plt li comproruiae. 
���1Ji�;: �:J�c�:d R��l��--d;.;�!ţ! ni�c"l1�e�e���0j9�:se

0�ă�f�nv:rb:: !� cbi"Î !�t�ă�
11;!;ee'i>:oj�.����:,J:; i�capului . .M.izenbilul I... H?ţul ! .. �I a aer de aigurantl. �i relulndu',t clrjele una din cirjl gutui luptei cu D.oreh. aaaainat pe sărmana ,i nobih femee, Toisli'şt continue pllmbarea'f obiciouttl, ln ochit mef eşti femeea cei mit demni vorbindu-I de insolvabilitate $Î de ue- ca 1i clnd ar fi voit al fugă de ori ce şi ceJ ma1 onorabilii din ctte a putut cuţiune pentru onorarîlle sale şi ace11t11 discuţie. crea Dumneiei:i pe lumea .tceaat• ! ca Bi o oblige •·I acorda mtaa d tale şi - Dar, amicul r>1ei:i „ obiectă ttnlra - Nu este de ajuna al titi ast fel pen• aetlzl infamul încear.:1 al cumpere i:-on• fată cu un accent de regret, lu:rurile tru 1l ta! Trebue ca aceeaşl opiniune 

:i�tf:�
0

:::ut ,�
1

�,c�ef:!!:!t!!!
1per- 011

-'i\i!!:
1

bT!:(\�m mat vorbi de f�:azt�!, 
1f:�o��m:t a!��Ptl�ut�: \: tru un pr0'88 perdut ! ... B ne!... Foarte aceas•a. Pentru mement Cf!ea ce mi teoţiune, dîc1 alt-fel ml voi vedea iibine !. .... Ia-ml •��te cirjf ! .... Jt1aa, inlereaeazi m1\t mult ute 1lejunul, de litl sl trimet al I rheme pe domnul un• dl-ml pillrla ... i:-e zic? .. fu1tl la 1nioe oue ce am o folme dd lup Ş1 imbecilu\ cbiul d-tale. El &e va toelrcina firi tnacaBI $l cere al'rnl trimită pllJlria .... Ila de do tor, car" 'ml a tli<1t piciorul doit.111 ln r.alitalea aa de om cooetiiocios, saii adu-ml chipiul de urdonan\i'i.Trebue Io halul bt• ! ... Umblu re un s·hiop ! ... de a pune caplit situaţiunei ru,inoase d fie re afor, pe pat ... Şi sab a!... ori h. spune'm1 sfîntii iof;lţi,uo1 ln ce zi în care mă ghesc. nu, nu 'ml trebue sabla. Butonul 1ml suntem aatizl? (Va urma) 
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A apărut 

Versuri vesele d� C!lt.H1� 
. C�_ o copertă artistică în culori şi impllmat cu eleganţ!'I. în atelierele ti
po,i;!rafleI He!iade str. C!emenţeI 3. :Volumul de paste 100 de paginI cuprinde patru parţi : Dom �aladu. -Emii'rarea evreilor. - Conflictul 
romiuo-bulgar. -Diverse 
�ofturI.-Baliverne politic1:1. 

Preţul numai 1 lel'.'t. 
�e găseşte de vinzarn la librăril �:���firk:ic:i_arn şi !a autor (redacţia 

BEŢIA li POEZIA POPULARA 

l'oezia po1mlară e o adev:\rată 
comoară îu ceea cc pri ve�te bc! ia. 

l'losca, a fost adevărat.\. muză a 
ţaranulu'i romîu. 

'.\u ue putem abţine de a îrnpăr
ta�i _cititorilor cîtcva perle. 

MOŞ TEACA 
cJ-Iaf, PAunico, la lemne. c Aoleo, picioarele mele I "Hal, păunico, la sapă, (<Ma. doare capu de-mf crapă! cilaf, Pâu11ico, la nuntă. «Staf, bărbate, să•ml iall cîrpă, dfal, Păuno, la rachiu. cStăl, bărbăţele, că viO., 

cScoate, scoate* la ocale, «C!nd la plat!'I, nu-I parale I «Băg_aill mina în fundu pungit «Găslf aţa măruăligil «Lipită de fundu pungif. 
::�;sa�iUm��!��ni0:t��-�ar. cCînd zise f mal ad-o t6rnl!. cYă lu!!. cu prăjina la goană !> 

acoastl s e rată, flrl caro sum\, sou.t• nu Vl putea avea Io�. Cu paupon to sufl�t, 
:p\:a9�l"1d�� f��:std!:t ::�:0

o�
0r:!1�:!� v.lzut ln program şi adfog\t pri a surp ria· dJre, cortia.a se v � ridi;• şi vom putea beaeficia de obolul nostru Du d'3cepţie ! D.ipa o apelpisili gUag\e a gde riel, apar e pe 

scenahfaţa corti11e!UJate, u,i ttdr piperai;it. Gderi1 tace, Iar tlalrul g·Aeşt11 
ast-fel: "Boasuu onor. pub:ic. Cu regret p e su-0fl,I vl uiiJz ca nu putem juca tn aceastl .sura. ca sala au e pUtiti. artiştii mari .de la Teatrul Naţioaal flrl buii Jn mlol 0nu vor sl joace. Afi,terul nu e ste achilii. "Cred�m cl p1bli;ul brAilea a &rG "Iii fie ,ml! filantroJî;, va �og d1r Iii ne s:unll. Acest logos a chut ca u11 duş r e c e po capltelo noastru detcopurile po cind o voce dia galerie ad1.use: - Sunte t l  s�uuţ(!.. Faţl de această replica noaştaptatl, tlnl-rul pipernicit din f•I• cortin�l s� flsticeşte 

el.a cîrciuma din pădure, rilă do tot, so roş,şte şi cu o furie greQ 
«BăuHi. astă-zf, băuHi. mîine, re��!/!�.'pnue

n��t-�atf, .. ? Pilf ... vA m�rsi\ 
«BăuHi. patru-zeci de zile Şi dispire cu p1şl gimn•sticl şi părul vilvoi. 
«Băulu pr�ţu murgului ' �l:r:;!!0

!. �t��e�:1d!'co�o:,uJt:u�11ă�o��:�� cN'aflaiu sa1u vinulul / Jliturf, sbieruto, biltll din picioare şi b1s-«Ba.uf� preţ la şapte ca!, toans. So aude: hravos, aiurusum, adiosas 
:�=u�t p�:ţ rtl Ş:!i�r���. �/r�:�•J:�a!ft���;��rl �J:e��:e j::t 

b��a�Î� 
cDe vm. nu mă pocîU pricepe, :u,t:ie�:�:n(� r::!-1

!� ����ui�1je_tf::1::� "Ad·o vm că" �or Je sete !> 
:r�l�i \��

i

f:•;:r�:���Î :;gb;::1� ��;�!��. tfc; 
da-mă, Doam;e şl mll. lasă, !�!� �1:c�:::t 8���0:�•d�!f;:r ��\ni;•ec�t c Unde-s neveste frumoase se aud ţipetş, t,Jurăturl �i dts gr•tulărl «Şi !JărbaţiI duşI d'a casă, neslima. .:la-mă, Doamne şi mă pune In tine apare gtrdistul care cu ltlloritate a 
c Unde-o fi rachiU. de prune 1 

:�r:r:1:f�er�f:�it�:::! t!!fr��:�ntlrol a-
«Şi nevestele .. :af bune. ro��P!ttc:tr!�: 1��:fn!;�i !\n ac���c!�11�l 
cDe ciod beau rachiU. de prună, pe locul s in_istrul�l1 mu11u111it po deplin d o 

«Bea altă l_itlă cu papucu, «K� mal port căciulă bună, !rsi:�:��- ş1 dohciosul spoctacol l• caro 
«Dar bea ŞI Rominu cu carîmhu>. ((N,cl nevastll. cu cununl!.>, Insl ui cu col e ;h, şm,k•r a mii fo31 

. .

ci?ă-te, gură, pîlnie «Şi tu lmrtă butie, clJ.1. sti. torn să. duJuie. 

,----- ------ Dom'le, 
11,r., .. ,,, 

11 MOS TEACA" IA BRAILA 
„MOS TfACA" IN T,-JIU 

«�<a te, gîtut", turec, O mare strald lil1nm:'i teatrald (U scap 
Şt p!'iz<?a, suflete, că te 'nec!> .filonlropiţ Cu gulerul r;di :at, păşeam gtnditor sprG 

"11 ln onşul nostru ast-fol do s1rale nusunt b1:1reria H T,o:", unde tu fotţa unei beri 
* rare, putem zice , chiu că s�nl dese. Fap- Brau.1-d lru, voiam să invoc muza (11u po 

:�:/:t·eş��a��e �:re, aş:1 �înios :�!1:�:!!il

c�D:r�a:t:es:;�1��tli��l
llb�.1t !�a�;:�ain

m:;ap�u��ţr:f;1t�b1b��� ::�:!�\�
cNa ast,ă trupinl!. usc��.cos · }::ndta�::to •�:�!�!1ec•�in1��::ce

or�.�c�� :��!�t:�tr!n \Jc��t:!�� s�:b��1��;ft ��� 
«La şezut crăcănată, klx compl_o;t. ' şi beg�lă ctnd s'_a vh_.11 dat la Mof TeacU. 
:g� ���f1fn�����ata, v.1'�:s��ţ��d

bi�\•.�e:s�tAţ��e ::!t:�• 1�� Su��;t1:,.rr��itp���J!1. ��:11cl� (:��c::�i 
cP'i�ea l_ată, p'ice� lată, ��Îf�i ���;tJ:�\t ;ii:�:unde•n:i���f tf�� :�o��\n�s;:t�e 1:� :�:!�1�1�!:uea ���=�;�,f
da nchmă. soacre oUată, bani displrute 1:t funtul b11z11nuulal uşie 

Nici act, clienţ1l lui_ nMo.!J T�•�� nu'ml 
,cr,, nu ţl-o � :orba cu plată!» ruw�- t�e�:o:;,�1�i

l��·;�a:;i°�ş�� :;��e UD i:�i�'::�dceaios!,�d�id�erg��r111d��r;.�::: 
«Beţie, beţiei" ��c��� ��.fo

c:��r���oţrr0\� :"·o'P����:: :�c;1fff�n��c!r; l�o::1 e ��rob�ă 1::11;��: 
«Dalbă ve_eelie, . ;�-,� �t;���:11!1�C:1� �� o�::�!;�•1_ !:ef��� }��ri:�.d::r:11b��� �� 1��:t: •���i1�� 
«D_ragă llll·eştT tu mie! rilo sunt 10. Pină la to şl juOJătato ma! hrlsoavelu gă1ite la Buziaş re lative 11 ori• 
,�1 tu mie nea Ion, sosesc -wra-o 15 persoiae cu şi fară oche- ginra con1 upătorul11T de m!no�I, 
«Ci�� te văd cu ?apui gol, ��l�i��[!t�e��u�n ;\�e

d:�:;e �::i��:�doare ; 11/:aii:!\:t�:1�1u1/:�i�n��s,1 

;:::i��i
el! 

=�:r.�: eg;tţc:1te
l"��oo��r!�l 111 ��1�Y

1�1.8!��r� 0:: ��i!����e��o�����t: ��,���:�;u ,( �?��rfvfd�! ir��rea '�act::;�� de doctorul cu o�hularl. Un presimţim ut Doctore) . 
. .  

�De la beat cÎrciumă vili, 
:�fcfp��tel�t��tr�� c!c�a��ino>. 

tragic tm! strlbătu mintea şi tatr'adovăr Rlsul copiilor şi pilo.sul ălor b;trl11I e 
imeditt mi vld asediat c;i. să C<Jntribul I� un spiţer ce 'I zice lhubancu, caro ctnJ 
o colecU. de 20 le i ab.ulut necesul pentru face . figuri d e forlil uguiat cJde 111 contra 

a forma suma da ... promisl .•rtiştilorTea• pa g1nl. Irului Naţîonliu, eul da(!, con�ursu\ lor Ja c.,,.r.r. 
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MOŞ TEACA 

- Ce-l ftcur acolo bre, a lntrcbal dupil A ap.l.rut: 
actia cineva p11 Pollu. 

„MOS TEACA" li SIATIIA 
,.,-:,;.1 m'ogli•m '''""''"· ''''"'" , •• STROFE SI APOSTROFE
mtf:i���

n
iu

l
p!fmţci:::

1�f:i���•I: ţ\!a
0
;�

n

::��� Versurl�vesele de CJ•rano 
eroului c r11 chtnd cu f l• '11 jos. do nu Cu o copertă artistica. în culori si 
se  proptea de ghiontul amablluluI Pol ,u imprimat cu elE'gantă în atelierele lî-

Sindrofie 

Tare-I aferat Tomiţa 1 
:;�� �a 

st�:�il�
e 
9�

•�:�c��.:�:1 
l

o��:!r�ţ pografieT Heliade str. Clfmenţe1 B. 
Pe prlet, ni JSU•surl, el Ja dtnsul J.'

i
chemat printre stele verii vhu pu B lcef d';r, drupta pr���u;:�r:epr:t�t� 100 de pagini CU· 

�: ;:,:�:1,
8
��

d
�::�- �� 

4
1�t

1
h. 

1 d:t!�v, �•;�!;;;/:�:r�;
1
::�

i
1
1
1:.��

n 
P:�/ v�:�:t'E�� Dom Pa.la.du. - Emigrarea tvre• 

Din belş·ig are trataţii: che\t���-� ;�.::
0
1;1 

l �l�ţ�����i!irl�r�·:�:f/Pr::i:f•E �{f i��ec:0%���� ��
i

:i1�
b

e�!
r

p; 
Ceasu-I opt.In pragul uşel, cel 11'lnllhl

1 
C!�l•n �:i�;e:�_,:;�

a
� 

1
1i 

1!!!�1/ t�u:f��::p:�n��:· Preţul numa I un leU. 

Cu balal�-I musUeioar� şi C!l
lt��rt�-f 1•�:t :

u
���,P�;��:�0;::

c

�
l 

:o
o

�1��it1
8
dta�inf�d:��� ch�şc��r3� z�

e

re ;v
l

�=
l
"

�u:r !��:�:: 
g!�i;�1

1
t�'!.f�!��t:\�

0
l; aeru'\P:��hf.t de beţia · spaimeI. ţia ziarului cEpoca»). 

Kinder bun co cu bomboano cu
[fr,;'

1\��-l III 
Svlnturaticul do Pruncu tn ţinuta cea de giU. CASA F01'DATA LA AN UL 188,3 
De pragul d.1 sus al i:şil la intn.re se loveşte De atun :I şi ploi astl zi Caracal ş (1 nu 

Du:A el urmeazt 1lJil !.,. Jn snr
Î�1,

1��r�id 

::.�;
n��n:! �� ��:--:t'���•J:

1
������1, romto PAPETERIE-LIBRARJA 

Oaspe 11: iluatrul, cu"tul, marele birbat de shl To11 vracii şi vrăjitorii adufl Yin Arme- ŞI CULORI FJNE .A. An\110 directorul, craldooul pat ntat. aia n', Q putut st-I Cilllmuo durerile. Intre• 
Mai vo11,I An•atasiu, dupt ci apare Llcu b1t do mulţi 1supr1 cauzei acestor dunrl, 
Co ia loc ltngt Anlno; l�lr'un colţ 11'1ş11ad nefericitul, 1rem�rl11d ri:clamt: [Ficu. Ml doare bre, mi doHo, clod ir;l gin-
De minune so petrece, aQ mtncat şi r Q b:ui deSc dac'aşl fi roat tll l11 Jo:ul bulgarului 
Ficu do,rme � copilu sub o masl a chut, acolo !M 
Pruncu !li Anastasiu eforie de ameţeşti U/limtJ ord. Se zice ,a Sarafof, ln urma 

J Iar pe-o ma8' eti eroul din comuna Mogoşeşt! succesului obţinui ln lilei şi alte mullare. 
comandlndu

01';{ la Plevna �III ochcl, rl, a in· 

Dou Anito şi cu Ll.u md tritsC .. Şi �
r

:: �"t:r:i�to 
::/�

l
;��j��::-:1 ����

r

:lr
a
�� 

[vtnlul \».te, trecutA prin vomer. 
Dlminoa11 sa drc�te prin pc, dele lăsate. _ .Nu d'alt ceva, dar voiQ sA dd cel 

puţin ,tnd primfsc p.ilm .. , aata. .•. vre1m ... " 
11xcllmat bulg•rul suepinlnd. 

11,,,,.._1aid. 

------- ----

" 110S TEACA " 11 CARA !AL 

- Fantrzio firi iluzii -

Trala/11/ /Julxarr,-arm,,sut - CO'll/.�fanlinoff. 

.; Pal"i:,;,
0
1;:::;;;;,;:_°!.''f;t�::{ ,-;;10che• POSTA. BEDA.CŢIEI 

Caracala§, tft .. 

LA PENl'fA DE sorus 

BICIOVSKI 
CALEA VJCTORJBlp Pia{u 7,alr11/11 

F11rniturl de oanoolarle,-Articole 

��.:;ibitt!:/��
e

�\id�:.f!:�'e�o� 
Culori fi.De pentru pii:tură..-.lqu. 

d:oie
�1�b!��!� �ll /!:l!!!i ;t�

uor�rl 

St blliment de leg!torle de G!rtl 
Slrada llfihat•Vodd J,-Burn1tşll 

Exposîţiune permanentă de tablouri 
execuate tn tară. 

Nicolae l\fariescu 
D111NTJ8r 

D� la facultatea de mcdlclnl din P1ris 
Calea Vitorlel ■o, 51 

114 Calea Rahe•el sa.& 
(colt cu strada Antim ,1 Arionoaef) 
BOALE INTERNESI DE COPII 

f1 �;J:/i!acu aucces r>oaiels de pitit 

Coneulta.thu1t da La l-1 D- m. 
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!IO� TCÂVA -------- --- - ----'----- -------- -- --

I=: �:1 ;;'��·�RI� COOP;;�;l·�·�,,,,,
I
.;:( I 

� 
PlAîA TEATRULUI IN FOSTA COFETĂRIE FIALKOWSKY i i 

��ş�I I Saodviciuri, unt, brîozetu
: 

I I 

~:,:::7�: !!��::�:,, i •-··-· �.'.:.�;.:

s

:: .. •·- ! 
----

P. 'I'. . ... "\, �ţi s/i mîncaţl birie �icu puţini ba'i::1?. ,,.,, <>RP.lfc a •·t ,nforma, d 111 urma und prac1ice loddun-

!.1?:�.�r.;..�:��1���� ��p:����j'e t ro;:,:
c

,":;;: ]:$� .. :!;��� 

R��TA�RA�rnl MITILA G�ijRG[�L� V.ll·,înul animal necesar ţărei intrcg.� 
�ur,t dec.• ln �lare. a v.,,,01 �; rcv.-ccina cu limfa anima!;I pre teste singurul care oferii aceste avantaJe. �,.,,,,1,1 11tmc, aphflod: tt•1Jw/, C,/,.ffndt ur, apara pus111lelc vac• 
C 111��::•,�:: l�•;c �rr�;,t •��1, ,:a �;i:tt•!�

t/ :.'.rc;;;�:•:':'t: C�:{�;:/ 5c:;: 
!::�.�•:. c;::,r��•I 0-::co ,�:::w��:•:,�:! f:rc���cc_ia, � • la111cta Clientit regulat{ ao seara intrarea gra-

Apc!1od la lncrcdcrn p,v vc rog u bine voi{! a face 111 d11 tuilil la representatiile excekntet trupe 
Hrv,cotla c� vc oier! u•curlodu vc ca0 vc{I aprecia meritele 

�e variet!tl. s::
1:rc:�����/uiomai fi d1 loaha Oirct\iunc a Serviciului 

€'u 11imi, Pl!RRB SOLOMON I "-dresa: Strada C:impineanu, lân� Teatru 
DlrHI. , .... ·••rl.01u •1 ••• ,.,.,. �, ... .1 .... 1 ••• 11,., .. do .... 

Dr. I. MENDONIDJ . Bairl)a1r datl atenUune 
-10, Strada Sfinti,•JO- Cn,�r 1a.ceHi 1111.i durerv1t�e şi învechitu 111�1:.dii 

I 
MIH. G. V ALERIANU

Dootor b. dnpt, A•ooa'l 

B1uUl'tJcl Sfi'. Btfwdwt, J. 

,ie tJ.rct,-u, tratamentul indelungaL şi intctiile 
:���1::.!'�!S::�.1�'::ib��

nţ��f :���:
i
��

l
:e�

a
s:t 

Lallo••toPlul chh•lo Sllll••atal•, J"ie'IIQ Ii 
RQBQ„l!rla,WU 35 contra Ltt 5. 

lntlgon-•hol este in ape<:lat rece.aodaJIN 

/t
TANISLţ�l!�.��-K:

1r-rul G. D. FISCHER 
/ s,,�i��.•�:,s ' 

oon1ult1�on/ intre orele 5-G 
pu,rroi bo,,te ioverblte de 5eoerall•n1. 

COFETARIA TANASESCU LA ,11AGAZl�i;I. -J 
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