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MOŞ TEACA 

Jn cuT(n,t terminindu-se ad· ţilor, a convocat numai de cit 
mirabilul nostru roman baroul şi, după ce se desbrllcA de CRONICA DRAMATfCA 

• .... .. blană, de palton, de semipalton, 
Căpitanul 8alceaoa de macferlan de mencico� şi de _par-

pentru Cl căuta să mulţumim d_es1Udar nusedesbr.kăş1 de pas1une OA , FRUNZELE c 
•, t • d • tori pnu un vehement d1scurscontra te·

:,.;u:::�::�af�,i'"''c:n:��
a 

aşa merarul1:1la�'?'at. Cu a�gumente.�c-
,. t . t ă ta ă le dd rempton, c1tmd pe lehţa Marghiola Madam Pelincioni. care - după. 
™' m ustaB • vom c u 8 m din TîrchileştI şi referindu-se la unil cunoscători- ne-a cam belin-

O&VD. sensa,•• onal. t�xtele tuturor _surugiilo� �lasic� cioni obrazul cu vocea dumneael ·y,a, ş1 rnodernl, eminentul 1unst, ş1 ele stea, a făcut din sa.ptt'iroina asta 
ln acut scop am hotarit ca să mai ales în-jurist, susţinu urmă- o să.ptămînă a operii. R<>presenta-

. 
A 

toarele.- ţiile de dramă, cărora li se face o LE D M 1) Un avocat nu are dreptul să concurenţă neleală prin aducerea 
pace, fi să tlU mai publicăm un aibă talent de autor dramatic. stelelor străine < ,i 3000 \el pe 
aU roman 2) Singurul gen literar ce 'I orii,», natural c,\ ati cam suferit, 

I ETO este permis să scrie est.! : citaţiile, - ele cad şi fără această concu-
lN FOI ' • procesele-verbale şi prin excepţie rcnţă de abea luptă cu indiferenţa 

ntu •iaruluJ nostru. Sperăm că ii este îngăduit să cultive chiar maaarelul nostru P. T. Asta n să 
se tJIJ ţine socoteală de sacrift- novelele, - Novelele Iul Justinian zică să trăeşH cu dracu într'o casă 
ciile ce facem. bine inţeles, -şi romanul, - drep- şi să-ţi ia bucăţica de la gură ... 

tul roman. _ . . Ca fm,qele e o traducţie după 
U 

'
\ n 

'J - 3) A:tonlor le este mter�•s_ s_ă Giac-1sa a domnulul pseudonim Pico, 
Urmarea JJ rmar1 or rmam or ' Joace on-ce rol de personaj nd1- ,ub masca că.-uia se ascunde un cui, c.ăd prin aceasta_ forţamente picolo ziarist şi un vice-versa pro-�- � • va contraface ceva_ dm apucătu- fesor. Piesa e realisto-naturalistl _ La _Palatul 1us_t�pe1, m sala pa- rile apucatului Damele111u. ceea-ce est• numai un mod de a ş1lor p1erduţl

.-
ca �1 m sala avocaţilor 4) D. G. A. Ma�dy să fie �on· vorbi, de oare-ce dacă ar fi iucu alte cuvmte 1� sala proceselor, damnat la muncă s1lmcă pe viaţă, tr'adevăr O reprezentare reald şi p_erdute, �u se d1�cută alt-ceva de iar actorulur să i se radă o mus- naturald a vieţii, publicul ar fugi ci.te-va zile de cit afacerea Da- taţă. _ cu miinile la ocM şi cn batista la meleanu:-Mandy. • In urma turtun?sului �1scurs !l nM, îngrozit că i se arată. pe _Chestmnea de drept m această decanului, �vocaţii. aO !ntrat m scenă ceea-ce el face în fie-care de1a celebră afacere o v0111 pune deliberare y1_ în dehberăna Pala.- zi. Dacă nu e O minciună că teaaltă dată, anume cînd a�torul a- tulul JustlţteI, condusă �u aut trul este oglinda fidelă a societăţe1 cestor rindur_f va cucen mag,!a talent de d. Mihalcea, emmentul şi că piesele naturaliste sunt sticla cum laude h�enţa în _drept dm drama_turg, fo_stul tovarăş al be- din care este fi'icută această uglindă., care nu a adutat de cit o rată, rarulm Carag_1ale. . atunci să ni se arate pe scenă ceeae:ii;:amenul I, dat acu� opt ani.. Afară de ctţI-va avocăţel, mtreg ce facem noi, dar tot ceea-ce facem, I� fon�ul a�acerel msă vom m- b�roul a !?st de părere că d. Da: în nn mal urnit de 24 ore şi îml tra 1med1at fimd-�ă suntem tarl. meleanu ş1-a perdut p�oc�sul, ŞI vo'I'. scoate căciula înaintea autori. Cu� stă faptul. ceea ce e _ mal regre_tab1l, ŞI �apui. lor naturalişti. Iac aşa : , . In consecmţă a achitat ec mcul-_La At�neu, s a  1ucat, în bene- patul G. A. Mandy în ciuda avo- Aces�a su�t r�flecţi'.le - tam 

fic1ul soc1etăţel Teatrului Pooular, catulul flăminda (pe franţuzeşte scabroase, dat fua1t_e _dieple
-:

pe 
0 comedie Urmdrile urmdrinWr Flamandy). carl le�am făc�t u az1st111d la. 1ncsa 
de d. G. A. Mandy, un tinăr a- Desenatorul nostru a dat la pagina nalurahsto-reahsta Ca frunzele. 
vocat specialist în traducerea fran- întîia schiţa emoţionantulul mo• Şi dacii. ml-ar fi permis şi mie 
ţuzească a romanelor Carmen- ment cind d. Danielcanu se 'n- să spun două vorbe serioase, aşi 
Sylvef, cearcă să tîrască pe d. Mandy de declara aci el piesa s'a jucat bine. 

Urmdrile urmdririlor a avut o la AteneO la Ocnă. Din fericire, 'fin încă să fac elogii amiculul 
urmare picantă. cum spuserăm rr.al sus, d. Mandy Murgeanu pentru excelentul tra-

Nu şt1m cine a băgat în capul a scăpat d'a tăia sare la Ocnele bucco ce a fumat în actul întîiD. 
capului avocaţilor, d. Danieleanu, Mari, de oare-ce nu '1-ar fi folosit şi care mi-a transmis suavul săt'i. 
că în Urmdrile urmdn.n'for este la nimic avind destulă sare în parfum (al trabucului) pînă la. na
un actor care în rolul unul avo- comedia Urmările urm4ririlor. sul meO. instalat înt,r'un fotoliO. de 
cat, a găsit de cuviinţă să'l imi- 11 felicităm călduros iar d-lul orchestră. 
teze în rnişcărl, în mers, ln ges- Danieleanu iI urăm grabnică în- s,•-•-· 

turl. săn�.toşire. ___ ________ _ D . Danirleanu, decanul avoca-
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JCOŞ TEAO-" 

3'o,zia anului nou Spre progrea o cale al vi ae delK'hid, I - «Nu'I nimic, domnule,-îmI răs-
- - a�o;r��:tnfde��:-a }�l�n:'m;�:::.nd iunt�:z�utf��a�: .. � ·:c�ld!�t�i

a

de ';! Studld CTitlc caro ar a trebuit at ndJ Peste •01 al 1'8r88 din binele 1111. Bine argumenteaz!I. omul - să-1 dat1 
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. In orl-ce moment llDPO�nt al Vl�- Oe-a face ţiril falnic viitor I Şi tml şi dă un bilet t1p!!.rit cu î n -µ I  attt .P�ntru a-a� _exprima bucu�& grifare to cap cu o roată sburAtoare : nemArguntA cit ŞI imensele-I dureri', Vi urez ca aat-fel mulţl ani al trliţl, 
romlnul nostru-lucru hota.rit 1,-tre- Şi cunttnl de laurl pe cap al tmpletitl ! Urăm ani mnlţl şi fer!citl 
bue să ..... faci!. ven1url. Dumi,,u Mtniolia Realiarea a tot ce doriţl 
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��� Uffi ! Am plecat, m'am d�s ... ca pe 

inimii suferindului; s'a tnaurat, şi ne· putAţie de patru inatalatorl de tele- o roat!i. abura.toare ... cll.cI. simţeam cli. 
v&ata-1 aduce vr'un supliment tn c!!.s- foa.ne carf Ja. rîodul Jor ţineafi s!l.'ml mii. va rll.pune, atlta poezie l... 
nicie, vr'o soacrli.?-, tn versurl albe prob;ze, aib pe negru .... ' a. 1 pardon.... �•rlH-BMHln 
--pentru a contrasta mat puternic cu cu litere de aur pe carton albastru, neagra-I durere - ver�iftcatorul varali. ci sunt romînl din născare : 
oceane de venin asupra creatorului 
tuturor so11.crelor ; a scll.pat rorolnu de 

sârll.cie graţie vr'unuf poJt, fte chiar 
de portli.rel.?,-cum el\ afle lumea de 

marele optimism ce a lovit, aşa, din 
senin, pe fericitul postulant, dacl'L nu 
printr'o poezie? ... 

CA ctot rominul e oii.Scut poet> e 
�tiut de ori-cine ; şi tot cunoscut e ci!. 
ctot rominul vrea 8A. fie poet.. Ei 
bine, putinţă are romtnul de la n11.• 
turll., e destul darii. ca al\ voiaJt4 ... şi 
poezia e gata I. ... 

0•••• de -111 nollli 1801 
Ctod bubue ,i trisoe,te 
Ploui, nioJ("e, ""Jiecole,te 1 Fi1JCate muritor 
1,1 caati un locş:or 
De ploae e'adiposteasci 
De fulgeri sA ae ferea81"l 
Dar numal noi ca iostalatorl 
Dimineaţa pini ln zo'I 
La d -Yoastră ao,im 
C,. telefoane al le reatabilim 
A.sJ1 tot no1 cu bucurie 
Venim t>erul a ruga 
Ca ani mult! cu bucurie 
D-""JOtStrl ali ""Jă dea, 

l 
Din acest nmndr al 

zlnru·,.i •lllo
'l, 

Teacd» 
8'atl tlpdrll n eur8ul 
no„ţei 1.0,000 . de e• 
:x:e,nplare, dintre cari 
fn c11rBul zilei 8'ad tiin
d11t 36,488 de /oi fi 
4,600 hllo111aca,lalur"d. 

Nîmi,nl nu ml va contesta ctnd voil'.I 
zice că unul din momentele cele mal 
importante ale vieţii e atunci, cînd 
omul ia parale ! Şi iară.şi tml veţt da 
dreptate ctnd susţill, ci!. atunci cind 
omul vrea al\ ia parale şi nu prea e 
sigur c!I. va lua, e un momE'nt nu mat 
puţin important,. 

i-twlo:�.i::.:::::i .i-.,., =========== 

SA demonstrll.m. 

OlotulBrllla 

Bieţii instalatori'. I Merită să. le da! 
vr'un franc, doul, cAcl prea sosesc Şl 
cu bucurie r\e dimineaţă pin!!. 'n zori, 
ca. s!i. ne restabilească. tefefoanele ,

E seara d e  8 1  Decembre. Ylntul au- tocmai ctnd bubue ş i  trl\sneşte I 
fli!., zl\pada pică, oamenii aluneci\, na- Şi sA dat numai la. instalatori_ de 
sul îngheaţă, JUcll.riî\e se vind, c\opo • tele toane e lucru injust, ar trebw s!i. 
tele se trag, biciuri!e pocnesc, buhaiul daI şi telegrafului ceva. Intr'adevli.r, 
muge, etc. etc... iată. vr'o cinel curieri de telegrame, 

B!i.trinul sergent Dumitru Manole e predîndu'mT, împreună cu un puternic 
aurd-fereascll.Dumnezeze0.1-la toate •La mulţt anh, şi o poezie tipărită. 
cele de mal sus. D'abia a mtncat şi latA cum i-a. inspirat muza pe dum• 
se şi retrage tntr'una din cele două nealor : 
cocioabe locuite de dumnealuI avec sa 
familie, pune lemne la sobă, şi cujletll.., 1 9 o 1 
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de sertar o htrt1A, dmt� un !dem de Otineroaitatea ai Tl faci al el efeot, buzunar un vtrt de creion, ş1 cu ca- Cu această ocasiuoe "'JI aalat ou respect. 
pul sprijinit de mtnl\, scrie..... seri, eu stimA versuri. CuNM'•l Telegraf •) 
ec,;1 �:I ��J\��f��r_cu versuri 

11 per,oane 
A d · d .  d a· · ţA Sll.tul de atita poezie şi tot d'atttea 

gentul 
0
�!n�iea 

1
�ml �n�::a8:a. �r:'�: bacşişuri, dafi � ea ctnd, tn poartl\, 

toarea poezie, scri sA.cu caligrafi.a. dum• un... !I.la, care �uceşte în _mtwl un 
nea.lut cea mal frumoasl\ 1 steag roşu la sosirea tren�nlor. . 

Inul 110a 1101 De unde pini\ unde s!i. v,e la mme? 
In noaptea uitlrit el se duel, piară, 
Qrl.ce rli1 al voetru, ti riul din ţari, 
�� •c���� ��

r
?u

e
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1
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d
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«Dar... veQ] ci!., domnule ... eO. nu 
prea am de lucru cu gara ... şi ast-fel... 

• Scurt stil telcgrafic1 

EPIGRAME 

Bucură-te la tot 1iasul 
Vintu'ţ{ ciută 'u vreme asta 
S1 vezl cum joacă nevasta . . . 
- lţl ,insteşt: *�

ar astasul ! 

Printre vorbe de serviciu 
I s'a. spus şi... « o sărutare , 
De şi pricepu, şireata., 
Cern : colaJionare .... 

Te superl că une ori 
Ţi s'a. spus al cap uşor ... 
Ca să nu te supăr, etJ. 
Spun contrar: al capul greu! 

U,nd pa.t realitt. 
Un mal stl'aşnic realist 
De cit el în ţară nu 'I, 
El dă tipul mahalalel 
Studtindu-şl fil'ea lui ! 

Ylr,to•I. 
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MOŞ TEACA 

A apărut cu:- oo�lt;�
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STROFE $I APOSTROFE cuma pe tarnlemul reglumentulul - Nu te lăsa 11e ghidon, ţirA

,1 0 să zbmăm pe pista dulce a notule, că te torn patru zile cu 
Versuri vesele de Cyrano smgurăHi.ţd tandenu m spinare I 

Cu o copertă artistica. fn culorJ şi Lă.sînd gluma de o part.e, tre- - Un' te treze,n mă, aici? La 
imprimat cu eleganţă în at.elierele ti• bue să ne gîndim - ca oamenf pre- vilodromn lu Puh�r saQ la cazRl'· 
pografl.e1 Heliade str. Clemenţel a. văzători- că introducerea bicicle- mă? Umblă pă pistă că-ţî antre

Volumul de pesW 100 de paginI cu• M în armată va. trebui fatalmente nez io măselele să ajungi O \e îna-
prînde patru pArţ]'. : să t.îrască cu sine o mo(lificare a inteti ta la pct<it'J. ! 

Dom' Pa.la.du. - Emlgr, rea t.vre- reglementelor şi a şenalei soldatu- far crucile, Dumnezea, mănăsti-
ilor. _ confhctul iowlno-Bui«.r.- lul. Soldatul \'& trebui să înveţe <le rile, bisericile şi vascrisu YOI' fi 
Diverse mofturi. - Ba.l1verne po- acuma, pe lingă compunerea armet înlocuite cu : ,, ghidonu lu tat'tu, 
litic•. j[anlich�r şi com1mnerea bicicletei leat ", ,, cauciucu ălui de ţi-a spus 

Preţul numal un leU. . sis
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�ot �e ga.aeşte �e v1_nzar9 la libr!i.nl, _ Cum se chiamll. ostromentu blat în tandeu ca tine, 11roco11-ch1oşcurl de ziare ş1 la aut.or (redac- !Ha de umblă don sergent-major situle! ... " ţîa ziaruluI cEpoca»). pă el ? 
- Luclllped, li'trăiţl ! 
- La ce sen1eşte el ? 

Bicicleta în Armata. - El seneite. penim ca s1 se LOGIOA. 

_ plimbe <l"n sergent-major în cm-
p:i,:i�;:;:0,� ;.':��\:� tea cazăl'mii in t_i.mp ele 1iace �i Monşer, gazeta. aia. e inco-
1>u1»t ,.. b1<>1o'e•.i 1-, .,-u,at-1. cind nu e don căpitan. loril, inodoră şi insipidil. 
r.�.;:,;:,���.

11
""

1
"

0"'"'<1&\o - Dar cînd e dnn căpitan? Nu-l adevărat. Nu e inco-., .... ,..,... 
- .\.tune\ se plimhii don că- lorA. fiind-el are o culoare poli-

Bicicleta - această invenţ,iune pitan. ticli.,. �u-1 in.odoră pentru cil mod�\ 
eminamente ţivilă - va p:ttrunde Afară tle acestea, �c va îmbo- ?um mtrebumţ,ezI aceast!i. gazetă. 
decl in mod oficial �i în armata găţi dicţionarul cazon cu noul Ier- 1I dă � ?d�are foarte pronunţată, 
noastră. E o măsură excelentă, pe meni şi se YOI' introduce noI ex- nu e ms11ndă pentru c� nu 11oţl 
care nu se \'a gă.si nimeni ca iaă o presiuni în limbajul curent al ca• să. constaţl aceast:3- Jlrlll gustare 
deza1irobe. 

I 
zărmi'i. <lupă ce te-al servit <le ea. 

Par'că. aud pe madam Caliopi -� Umfhî i;aucincu, răcane, că 
exclamînd, într'un elan de tandreţă.: te umflu! = 

DON PEDRO A. DE ALARCON cart 1nlli le voiii ach ita cu timpul ... .. - Frumolfli eoootea l i !. ... tntrerupse 
.A.O.I iod cli. dlo a cest moment.... do n Jorp:e, ducind . repede mh_1.a I• guri 

_ Trbnete ,i tu nete I.. .. Si-ml pli- ca ,1 chld ar fi v01t 111 ,t reţie aceasll 
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asta vrea ai m1i. ucidl J IaU. de ce voi& meneasei ? ... Vei trlt d111. aer curat, ca 
BI, o ascult I Du n u te mal aaoult I.. . t i came l io nil? 
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de mlnrare ... te rog si-ml facI fnoar1n fele ca11el .. 
de a nu ml ]ba Iii a,tept prea mult. - Toate astea fac cinel pafllle I ..... 

. - A.I o frumoad idee de respectul l ntrerupse di n noi:!. d1n Jorge, pllmbtnd :-- Ţ1-1m apua'o ,1 ţ i-o repet ci nu cuve n it memoriei mame[ mele ! ..... Aşa o privire diapretultoare pe pereţ ii cav_o1l1 _,edea l Stnt situl de pat, de foto- crezi d ta ci trebue ai-ţi l ndepll ne,ti merei; e adevir,t ci toate lucrur ile htt fl de scaune ... Ţotu,r poţi vorb i clt mandatul ce ţi-a ino1edintat dtnaa de a astea ar putea 81 fie şi mal stricate .... 
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to nat1U ne mal grav.i. Dar am de puţin ciruia i ae string frîne le . - Ah I nu, asta nu!. .. Vezl toa(a ci ct t am aJI ap_une, d v. lrebue ai-I fi El pr iv i un moment pe tt nira fatJ, toate, dar asta nu I... Viru l meii nu a lnţelea di n pn11;3ul momen�. arunci cirjele, reven i ,i se ,,ez1 pe fo- plltit nimio, spuse cipita nul cu cea mal 
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1ce1tel casei d·&a aJ pll�•t funerariîle - Spuneam ... rooti nnl Auguatias cu virat ci aeeat Blrman Alvaro ..... - nu 
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REZULTATUL 

At\ o «scurtă întrevedere» 
El ,i ea in seara asta, 
Şi vorbesc mul1e, de toate, 
Ca blrbatul cu nevasta. 

Vretl să ştiţ1 şi resultatul? 
Ascultaţl de suuteţ1 buni, 
... Sao mal bme'l veţ11:unoaşte. 
Cred, peste vre-o nouă lunl.. 

M03 TIACA 

I 
cu ceapa c_iori prăjită, caşcayal de Jachetele şterse cu benzină sunt 
Banca Naţională, merele d1scor- însă mal mult de cît orl clnd tu 
diel. para ... foculuî, lichior (par- vogut. Din cauza crizei croitore 
don) cacao, desert: muştar. noştri aO făcut o inovaţie fericitU: 

el aQ desfiinţat toate buzunareli 
ca nefolositoare şi incomode. Cel 
cari din întîmplare au banl tl vor T

{if

ana cbme;zeascd se prepară băga deci în abonamente la «Moş ast- e . • " Teacă». 
E� un oU 9e fu.rmcă �I hap Jn ceea ce priveşte moda da-

pin� I laşi lat J�S şi-apoi tl tor�J rnelor, atr.:.gem mal întîiU atenţia tntr un .castro� m care al pus rleJa cititoarelor noastre că anul acesta 
o fu.duhe de ţmţar sa O • uger de femeile „u poartă barbi. Boa a 
cămilă. Amesteci totul. 1mpr�un� fost înlocuit prin şcarpele cu oche. cu treI-zecJ. de mucuri de ţ1găn larl ]a pantaloni. Dacă vo:ţI, gen. 

___ __ ...,,._ _ _ __ de damă bme t�cate: După c� tile Jectriţe, dinţl frumoşi şi albI, 
l�-al amestecat pmă tţl e.se ochii în fie-care seară cînd vă culcaţl 

Pentru gospodilie 
�m c.ap, 1.e1 aceştl ochi Şi-l fierbi aveţi grija şi scoateţi• vă dantura 
m ac1dfemc concentrat.. şi uimeteţi-o la Falk să O spele 

Se formează ast-:-f�I dm toate a- bine. Panglica cea mal modernă 
'• minei.I'" ■zi c�stca o pastll,dţbc1oasă pe care cu care în iarna asta se garnisesc 

friptă la grătar o daţi so�crelo� pălăriile este : aşa numita tmia 

Deju11: .Maioneză de Jenică Ge- d
:-

�oa�tră (soacrt!le abon.1ţilor ş1 solium. 
:aude!, piftie de picioare, de sc�un, c1t1tonlor s�nt excep!at�) s'o mă- M.,, .... c.11.,... 
1umărl fară ouă, bame a la dtrec· nlnce opt şt cu a bnnz1 nouă. --- - ...,,._ 

torul 1Depeşcl» (it la grec), vră- FEMEILOR CULTE 
hioară de îpopotam, saladă Eugen Un •ht I■ tPel zll• od•t• 
Stătesc�, fructe �prite ... de doc- Dacă voitJ să scăpaţi de gutu- Se pre1ind că sunt atee, 
tor, be!gălă, pr�11turl cu cremă de raio împuşcaţi-vă. hemediul e mi- Vorba-I oare serioasă? caracatiţă, scobttorl, sare-amară. rac;los Seara: plachie de Peştică, limbă 

· Sigur. Az1 11icl o femre 
afu mată de capră... de trăsură, un ■<td■ Nu mal este credincioasă 
adversar tăcut cu oU şi cu oţet, 

I 
tocană chinezească, ciulama de Pantalonîl de dril pentru bărbaţi _ ___ _ 
molii, căţel... de usturoi la tavă nu se mal poartă in iarna aceasta. 
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DAOA ..... 

Dacă Miile-ar fi deştept 
Iar bnnica fat!, 
De-aşi fi ea miliardar 
Ş i -Oscar Wilde tatl. 

Atunci lumea ar fi pe dos 
Şi sflrşitu aproape, 
Şi cometa n'ar lipsi 
Lumea s'o îngroape. z. "'

· 
------

Iluminatul Capitalei 

MOŞ TEACA 
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111.tr'u o. colt aud dod. mitei dlac11t111d: tArt,to oişte grHi arniuţesc (scuuţl CIICO-
- AI vi1ut pe Gog, ? fonh) so trHi suspln:1od ocu lt. Bal u l 80 
- Ce biiat gan1il I anl m e■:11. P1troa11a c:ondu sl ca de fNrhufd 
- Co 1impatl1 bim 111! l? dan,eul ploi la •orii zilei. D-o.u G.looeacu 
- Dar po porc-tinl? 6:u diaot fi profoeor do scrhna picloardor, 
- Ml rog, em 1udt cA ştie şi turetştl. o los.tr�loat CIi condu cerea cotiliooolol, 
- Positiv. A fo•t la Co11ata11tlnopol, e p,rdon a rlrbeI popilo,. Alunet se produce 

d«orat do i,ulta11 cu ordinul.,. o cunti nver;l. Ţlraoir şi d ansatorii cua-
- Cc ordin? dril vor al joacu polu lui Pisllog. Unit 
- .Sictir p1şaa. tng de !Autu! lotr'o parte alţi'o tralt... 
- Co spui soro? S'au d chiote, pleaoitu rl şi cuYiotc creşti• 
-.Au.zi D,m'le!!! 11e,t1. 
De o dat;l u şa salonului u de1.hide al- Apare şi perceptorul �01nţl care ta 

nistru. Goga, Crlci110I şi Socolescu, tu s- lg,!rclliu foaacţiel pn,ti11de daa11torilor 
trei, strtn1r Ja brat, aJ1r ca DhJIO cavaler! 01111 J1cenţel, 0peo'cl de ce ,Q coosumaUrl 
din timpul Cr u chdolor. bl,u t u rA la Io:■,� l 

Gog• Krupp s,d ltnlru l ml11t■rlo11 e, fru- Ortlf 4 di1'1i,itata. A ttebuit 111, l11tervie 
mo11 şi fercheş Po11 tl ţiliodru, pa atoli 

•
l bl S funii de ,;alb boŞI şi ctten tingirI cu vin 

a la Parisiau şi 80 rade cu ptrd,f. de la Leu, p airi• htrtiilor de banei oferite 
Ora J· Marşul, tm buluaU l a gardirobt. de d. Miron, pHtru ca sl ea linişteas;l 

piroteala, lovitu rf, combi11aţlf caiwae a la ulsten\11 plclliţl. 
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a fost în fi.ne votata. do consiliul co- IJau,. amicul 11011tru d. Costi;a chioru , 

:��!lte:�. Capitalei, <lupa. furtunoase -
- -
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a ,�•�f� Po1t• "'••: Ude unu, _uile dol. Ce•I 
orchestra la apetitu l la gllerle, dar lamba

- de clţl-va neobosiţi d111satorl. cu Cmcil1? Vine?- s, Vl!l. llglu l Zamdrescu se 1lmtc prea indignat. Op•iţele liclre,c mal voioase. Or hllt'llra ,.,..,.,. 
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MOS TEACA 

"MOS TEACA" LA auzJu PosTA. BEDA.CŢIEI 
Doctorul PAUKER 

1,MDS TEACA" li CDNSTAITA Versuri vesele de Oy�,nll 

Intocmal cum odinioarl amicul Jeanfll . Cu_ O coperta artistică în _culorl �i 
apJrea 111 .Fantoma" llll C,podom, aşil apar 1mpnmat cu _eleganţa, în atelierele tt• 
ş, 111 asU-zT dupl co 1proap11 mort di fr!Qt poizrafleI Hehade str. ClemenţeI 3. 
(c11t111 d& fri◄) ciumei �ezerta_sem do l•_pos�. Volumul de peste 100 de pagini cu• 
m!

u .. R�!1!��
po

;!� :'�!� 1��drt!a;;;��er;i prinde patru parţI: 
cl1 BI lipsesc. Jami dt lavi mon1,,. / I Dom Paladu. -Em1gra-

hll■ma's _ la pori_il1:1 v111tulul,80111ptuosulu!, rea evreilor. Conflictul 
���f!!\

u

Sr 
mult 1h1mlnatulul local iii Tt- romlno-bulgar. _ Diverse 

: �;::,P:i��=�-Presa, 1i; ed J:J?,OfturI.-Baliverne poli-
- Pofim, şi nit a tnia carta dd aho- t1ce. 
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���t .;-�� 0!i:::�: Preţul nun:ud 1 letl.. 
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i;.l,, ,ara ute liftralmante Se găseşte de vînzare la librăril 
Jlin4 tu tot timpul urît dt afar4. La locu• chioşcuri de ziare şi la autor (redacţia 
8!�!Îo

8
a8.i'":,•��t�:

s
����nzi�:�!;: ;

i
:!�t'�;:: ziarului Epoca). 
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O.o la Lend,t,andan,u Rumfn, ta fine un fel CASA FONDATA LA ANUL 1885 GeMi:,;f, 1111 compositum. 
I1U. şi ccn'oreoţiarul, ttnlrul şi eminen-

tul... etc. Andronescu. PAPETERIE-LIBRARIA 
la uit u:cero profundă. 
- • Porkolul std.inismulul... na-ad cople

.şit chiar la noi acesJ .. Vrem al avem şi 

(�� rre���a�li! �o�t�i -•�le� !i �•�lţ�I �o!t�l 

Las 1il s1rci11a confr.talu' Costea ,al i11i
moa darea 111 utonso a conferintol, totuşi 
nu ml pot •hline do II zice junehd confo, 
rOQţiar; 

- AI drrptato biete, ne-ail i:opleşit strJ. 
inH, nu avem cel putln un C,p1to al t.011tru? 
S;icrikall şi mii dii cboiurl şi geamantane 
urlitoare, olul ctad? ..• da ptna ctnd vom
au�! la cilf�nea. 

- .Mia cafe gingirll sto otomanicosaad 
.mia" till cllo 111ia, tiJl'lr& mui". 

Ptni clod? .. 
Voi reveni, 
Pe Vineri dar. 

PlaD'Ar, 

Poşta m,a. Miostrulul Vulcan. Unda'! 
bildotec1 Ghl1111le ? .. unde 'II-a Pub!ius 

Lentulius? ... Alt/ .. ,inde's timpuri/ad, altd 
daU? •. , Unds? .. 
-- - -----------1 

ŞI CULORI FINE 
LA PENIŢA DE SCRIS 

BICIOVSKI 
GALEA VJCTORIBl.11 Pia/11 1,atru/u 

Fnrniturl de canoela.rle.-Articole 

!:;;;��i!!t::e���eh\id�:r■::e.:1o� 
CulorI 1lne pentru picturl.-Aqu. 

a.rele, Obiecte d� pictud .. - loucrlrl 
de belle arte. - T11.blo11.rl etc. 

St,b11imant da lagltorla da Clrti 
Strada MiAar-Vodd ;.-Bu,u,eşt1 

Exposiţiune permanentă de tablouri 
execuate în ţarii.. 

Nicolae Mariescu 
DENTISr 

Da li facultatea de medicinl din Poris 

Or. George O. Fischer 
apeolallst pentru boalele de 

Ochi 
Ootuult.: 8-9 a."'· şi .i-5 p. 11. 

:US, lltrada COLŢEI, :18 

6. I. Stefanescu-Goang3
F.at l•decdlor sf pr•• 

eacror de lrlb11n,sl 
A.VOCA.T 

JJI. llfrada PollR"onA. Rrl.Ua 

LOTE.IUA 
Societăţii clerului romin 

,,AJUTORUL" 
Gomiktut loteriei penim fondarea 

in Bucureşti a unul aail pentru or
fani Ş1 loial ptt1tru conferin� şi a-
dtmarl, al societăţii clerului romln 
<Ajutoruh, aduce la cuno,tinţa gene
rali, ci din cauza nedesfaceril bile
telor, a amînat tragerea aceste1 lo
terii pentru ziua de 21 Maia 1901. 
Loteria, pusd sub ,:iatronagihl I. P. 
S. Mitropolit Primat, prevede ctiti
A:Url 'O OOO lei, avind o emisiune do 
200.000 bilete a 1 leii. C••ltetul 

A aplrut: 

tfllro/e fi apostrofe 
versuri vesela de CgrGftO 

cu o coperlil artistici tn culori •iimpri• 

:J�1f:d;:
o
,::t �fai!�:!�{�\e tlpografteI 

Volumul cuprinde cinci ptrţl; 
Dom P•l•du.-Emlg .. •-· ••Pel• 

Io .. .- Confllatul „0111lno lbulg• ... -
D1.--•e •oltu„i. - BallwePile po 
1111-. 

Preţul numai I le1l. 
Se gtaeşto do vin ara la Jibrlrll, chloş

curI de dare, şi li autor (redacţia 1la
rulul EPOCA). 
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MO� T�ACA 

PeliO!jiVi� 

i] 

I Berc speci� blooda şi oe•
:

• I I

BE�.!�!� .. s2�.r���.Dv A li ; 
Şuncă ele Sinaia şi Praga I Saodviciuri, unt, briozetur, I I 

I 

AL. IONESCU GRIGORE RADULESCU 

I 
Frizer 

J, Sr,. Polifit1, J. 6w1na,••' E1..,,t,t11 (I"/"!" raia/,.,,.; Etor1rr, 

,_________________ , __ 
AVOCAT AL BANC.Kl POPORULUI 

r. T. \ reţl sa mîncaţl bine �i cu puţini bani? ,\m oooJre :,. vt ,oro,ma, d ID 11rma unei prac1,u lnoclun· 

�:��o::t�1·f�,��a��1il ��I, �::��,
a

;,•, t 'P,;:,',�t�:: ��.�-��;�1�� R��n�R��îllii Mlîlri� G�ijRG���� ,,.,,.,.,oJ ol 1/af,./111. �• p• epar 

Vaccinul animal necesar ţărci întreb" 
�uni dec1 tn s1are. a vaccma �• revaccu1a cu limfa aD,ma:a pre 

este singurul care oJer� aceste avantaJe. ya, .. u ,ilo,c, apl,dod ,o,Jo,/t Ctlwfoidt ur, apara pu,1ulcle vu-
c,oale Je orl•ee inf::=\iu11I. ca: lf,,,-;s;�/. Fl,gmon, in/la,,.,ofit&ni ele. 

Vaccinu �I dirce1 dc la vi1d !� brat cu Io�:,:: re&ulclc !fl,l Clientil regula\! ao seara intrarea gra-11cc. f',e-care cop,I .,. o do,� deo�cbi1.l de vacciD, fi o lan1c1a 
1p,u1lt, pentru a DU se transw,.,, vr,:-o ,nfecllc 

Ap�!tnd la loctcdcru D•v vtrog Ja bicicvo,ţl ;i face us<lc l "'�'"'' ",, •'"• "''"""'''' d "I' ''""' m«i«I• 

tuită la representatiile excelentei trupe 
uoul •pu,alit!. 1u1orit1t ,, dr 10111;,. Oirccthmc a Scrvociutul 
S;101tar 1upcnor. 

,c:!e varietă[I 
l'u mma, PIERRE SOLOMON 
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ndresa: Strada Cimpîneanu, lângă Teatru 
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'Dr. I. MENDON!Dl 
- 10, Strada Slio\i, 10-
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, BNn,rtst:i Sir. Bifwdtrt, .J. J 

Barbaţl daţl atenţiune 
Cnlu 1a cele rnai durerD1t�ti ş, iovecbite rui.li.Uii 
<le IJr•lru, tra.tameolul iodelungal şi io
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LaDof'•lorhol chl ... lo 911D•r•l•l•. f'iffla 1% 
fi,,,_,,.,,,,.10,.,!e !JS conlrw. Lei 5. 

llintlgonorrhol o;,�to;, [n 6peclal rece.iaoa&aft 
1,,,,,1,, tw.olb iD98Clllto;,d1;generati11fl•. 

STANISLAS CIHOSKY 
A•oe■t. 

Bwln, Piuit, N� 1 

D-rul G. D. FISCHER 
OCULIST 

I 
Bt,. Col/" No. 16 

Di conaultaţiun intre orele 15-0 
duP:i amlazi. 

I c����·A·�'!.�1A•�1��!�1�1u 
LA MAGAZINUL J -----;ARMACIA 

GRANC[A si STANESCU «LA BISERICA ALBA• 

CALEA VICTORIKI Dr. A. URBEA.NO 

I Poaedl tn o,1 ,, .. momeot P"i• m,�
e ,::ue�f��::�11e1

1e8\
1<:���i'.,'e&ele ,ele - BOCURESCl 

tnrt ,1 aozonacl proaspeţi, 11.tît bom V1oalbtl negru din ,1111:! cele li)•\ 97, Calea Victoriai, 97 
bouele 1it ,1 hoeunle cele mal tl.oe. 1 enomlte · Culi, Dolwiet•"• re,, ... , ..... Bo111J 

Tolg:fl. �EUL!A.DE, S�mţ,l.�>.S 
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