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POLITICĂ ŞI PRESTIDIGIFAŢIUNE = 
De câte ori: întâmplarea se amestecă în treburile „noastre, trebue să iasă la maidan câte o nostimadă. Spre pildă, sunt câte-va zile de: cînd afişele li- „„ Pite pe stradele capitalei anunţă că la, 15-vor în-.- „ cepe,—nu stiu bine în ce anume sală —represen- taţiunile de prestidigitaţiune, date de mult de- : coratul şi dibaciul profesor: Cazeneuve.. 'Toţ; cam atâtea zile sunt, de când „Monitorul oficial“ anunţă, „că. la 15 Noembre vor începe pe bulevard” şi în dea- „Iul Mitropoliei representaţiunile.... pardon, —vor în- „cepe lucrăzile Corpurilor legiuitoare. -



  

La. prima "vedere, nimic nu pare mai natural de 
cât aceste două ştiri, şi mulţi nu prea înţeleg poate, 
unde am de gând să ajung. îi N 

Deschideiea' Corpurilor legiuitoare la 15 Noembre 
“este o îndatorire. Constituţională, şi ştiut este că “astă-zi îndatoririle- constituţionale sunt îndeplinite „cu sfinţenie când ai cea mai mică legătură. cu ches- tiunile de dimne.... - - 

Dar îndrăsneala,. d-lui Cazeneuve -de a 'şi începe „“vepresentaţiunile de o dată cu acele ale Corpurilor 
„legiuitoare, mi se pare că trece peste marginile bu- „nel cuviinţe. și- m6 aştept, să'l văz expulsat sub in- * 
culparea că are marfă proastă. i a 

Da; marfă proastă; insist asupra acestui calicatif 
şi -m6 explic. E 

„ Cu'ce-vrea d; Cazeneuve să ne uimească, şi ce ne 
poate arăta care să fie lucru. nou pentru noi?! 

Vrea să, ne sperie cu decoraţiile ce poartă pe piept 
şi pe care le -vedem “zugrăvite pe portretul sti gi- 
gantic, lipit pe zidurile reposatului otel Broft? 
- Slavă Domnului, îi putem respunde imediat prin 
fotografia Luminăţiei Sale principelui Dimitrie Ghica, 
împănat de asemenea semne onorifice şi pe faţă... 
şi pe dos. a a 
„E vorba să ne arate d. -Cazenenve că poate băga 

"în gură o lumânare aprinsă? 
In grabă, aducem şi noi pe primarul de la Foc- 

şani, Săveanu, care a, păpat toate felinarele din. o- 
raşul ce 7] administrează, părinteşte, dar pe întuneric; 
-„Aresă scoată poate din posunarul spectatorilor câte 0 piesă de cinci lei, să o: bage. într'o pălărie şi să 
facă dintr'insa jumări ? i 

Ei, şi! N'avem noi trei-zeci şi duoi de -prefecţi, 
„mii de perceptori, care apucă pe un contribuabil, 

îi scoate din pungă tot ce are, şi face din acele 
sume,... leturghie cu bragă! E 

Are de gând d-nu Cazeneuve, să ia un dovleac, 
să '] acopere cu un borcan de sticlă, şi până când
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numără: publicul una, , două, tei, să facă să dispară - 
şi borcanul ş şi dovleacul ? 

Curată, jucărie, pe: lângă decsteriitatea primului a 
Ministru care bagă întrun portofolii. ministerial, 
trei, patru -sail cinci-cetăţeni de a rândul, şi îi tace 
nevăzuţi tocmai când ne. asteptim, să vedeni ce sunt 

„în stare să facă! | 
„A rămas chestiunea memoriei “surprinzătoare a ca- 
“valerului Cazeneuve, care. spune pe de, rost versuri 
din toţi autorii, şi istoriseşto multe şi. mărunte, 

Dar, sărac de mine, n'avem- noi memoria şi niai, 
surprinzătoare. a cavaleiului Brătianu Ion care “ţi 
spune pe de rost câ at vorbit şi chiar n'a vorbit 

„toţi reposaţii, începând de la Berezovski + ŞI până la 
împăratul Alexandru al II? --.. - 
Prin urmare .scamatori noştri politici lasă pe jos | 
pe noul venit. 

Să fii însă drept: * _ 
D-nu Cazeneuve, după ce 'şi termină, esperienţele, | 

inapoiază spectatorului batista luată împrumut! - 
z



  

NOSTIMADELE SEPTĂMÂNEI 

Săptămâna, trecută, mâncarea a Jucat un rol în- senmat în politică şi instrucţiune publică. 
Ambasadorii adunaţi la Stambul, în scop dea împedica pe Turci şi Bulgari să se mănânce unii pe alţii, ati început prin a se pune dânşii la masă spre anu judeca: cu stomacul gol, adică cu preci- pitare. i o | 
Ideea a fost foarte nemorită,. căci este invederat că de la oameni sătui poate naşte ori-ce, afară de. „dorinţa de a mai mânca ceva din pământul veci: nului, şi eată cum un prânz sau un dejun servit la vreme poate juca un 161 împăciuitor asupra Eu- ropei. | Se 
Rumelioţii şi Bulgarii pot. dar aştepta în linişte digestiunea Conferinţei, dacă nu se vor supera Grecii şi Sârbii care m'at fost poftiţi la masă. 
De la Turci să treci la rahat, digresiunea nu este ciudată; să, găseşti însă o legătură între rahat şi instrucţiunea publică ar fi fost o licenţă de croni- car nepomenită încă, dacă ministerul imstrucţiunei Publice nu mi-ar fi deschis drumul suprimând print”o decisiune comerciul rahagiilor de la porţile scoalelor, sub cuvânt 'că, această nevinovată cofetură turcească deprinde pe copii de mici a â risipitori, și-i întreține într'o neliniște perpetuă ! (tecstual).



p 

„Principii economice şi principii antiholerice, toate sunt prevâzute în această circulară! -- 7 Cine ştie dacă, dânsa nu ascunde şi considerante. 
de înalt ordin politic, dorinţa, spre pildă, de a în- tări rândurile armatelor turceşti sau bulgare de unde ne vin aceşti comercianţi, care acum vor fi poate es- pulsaţi dacă vor fi prinşi în flagrant; delict; de vân- zare de rahat, întreținând -at-fel micile generaţiuni înt'o! stare de neliniște perpetuă, tocmai. când țara are nevoie de linişte, după cum -zic organele : gu- vernamentale, şi îndemnând pe copii la risipă de - cinci parele pe zi tocmai atunci Când ţara are ne 

i 

-voe de bani: 
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„„ Cestiunea, prăjiturilor şi a scolarilor va, veni poate şi dânsa înaintea unei conferințe, precum vine a- „Cum cestiunea diapasonului. Ră unul, nu prea în- ţeleg însă telegrama. de mai de ună-zi prin care se anunţă întrunirea unei conferinţe la Viena în Scop | de a se adopta un diapason internaţional; Momen-. tul pare alt-fel: bine ales spre a se ocupa puterile de musică, tocmai atunci când s'a cam stricat con- certul. european! Nemţii cari aă pretenţiuai musi- „cale vor stărui negreşit; pentru a s6 adopta diapa-. 

locuită printrun. baslama bine accentuăt !. 

sonul lor, şi atunci mă -Gutremur dacă; vom fi ne- . voiţi- să ne ţinem -la diapasonul dulcilor noştri ve- . cini de câte ori:vom discuta” cestiuni privitoare la 
v Transilvania. De sigur nota primordială la, va. fi în-



  

PĂLĂRIA D-LUI MAIORESCU 

„ Marele general: şi orator Alcibiad.... | 
Să me crtaţi dacă încep ast-fel.eronica mea, dar 

iu să vă dovedesc că nu sunt tocmai certat cu a-- 
mintirile istorică. Margle general şi orator Alcibiad, - 
spre a mai da ceva de vorbă Athenianilor, se apucă 
într'o zi să tae coada câinelui stu. Negreşit că 'a- 
ceastă operaţie o făcu întwo zi când în. calitatea - 
sa: de general nu comanda manevrele după platoul 
de la Propylee (Cotrocenii de acolo) nici în ziua, 
când, -în calitatea sa de orator, avea procese la tri- 
bunalul local. Aceste două însăreinări. ale lui Alci- 
biad n6 dovedesc — fie zis în treacăt — că cumu- 

- ul esista de atunci, şi prin ummare de geaba sbiară 
oposiţia în contra guvernului actual. - 

Aşa dar Alcibiad tăe coada cânelui scu, şi, în 
timp de nu ştii câte zile, locuitorii oraşului uitară 
toate faptele însemnate ale s&ptămânei spre a nu vorbi 
de cât; despre această mare şi interesantă operaţie. 

Spre a da de vorbă bucureştenilor, d. Maiorescu 
crezu că în ziua când întregul guvern “şi-a perdut 

„capul, este ărtat unui simplu particular, orator dar 
nu general: ca Alcibiad, să'şi piarză pălăria şi să 
iasă cu capul gol, mai ales când acea pălărie o per-" 
duse fără voie în sanctuarul Curţei de apel, unde 

„pe când magistraţii împart justiţia cu echitate, au-. 
ditorii împart pălăriile şi bastoanele cu multă dees-"
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teritate. Dreptate şi prestidigitaţiune ! Tar cumul ! . . 
„Rei a tăcut d. Maiorescu; căci peste o jumetate de. 
oră —- după spusele bine-voitorilor, blânzilor Şi com- 

„_ pătimitorilor noştrii concetăţeni — eminentul nos- 
"tru protesor. de- filosofie perduse nu numai pălăria, 
dar “chiar şi ce are de desupt!. a 
“Toţi. susţineaii aceasta. Toţi, şi o persoană, care, 

după ce, auzise noutatea, la orele trei, asistase la o- .. 
rele cinci la cursul săi de la Universitate, întreba 
cu naivitate dacă acest svon este adevărat! | 

In sfârşit istoria, pălăriei fa cunoscută a doua zi 
“şi se ştiu că svonul respândit avea mai mult. te- . 
“mei d6 cât depeşile. Agenţiei Havas. din anul mân- 

„ tuirei 1885 în cestiunea, conflictului sârbo-bulgărese. 
„_. Păcat! căci consiliul medical adunat în grabă fă- 

cuse-deja un raport de 365 de coale constatând că 
omenirea s'a înavuţit: cu uă nouă “boală numită de- 

„_mența căciularis, ale cărei simptome principale sunt : 
perderea de căciulă însoţită de plimbare pe pod cu 
capul gol şi- de purtare de ghiozdan cu hârtii sub 
braţul stâng! o IN a 

Moralitatea ce putem- trage din: această întâm-- 
„plare este că: dacă pe de o parte omul nu trebue 
să se plimbe pe stradă, fără pălărie, pe de altă parte 
nici nu trebue Să meargă cu pălărie la tribunalele 
noastre... saii cel puţin trebue să lase buna cuvi- | 
ință la o parte “şi să ceară autorisația preşedinte- . 

„lui: spre a pleda cu pălăria în cap! | | 
„In cas când preşedintele ar refusa această auto-" 

Tisaţie, lucru despre care „ni inai încape îndoială, 
nu vă mâi remâne, d-lor avocaţi, de cât să vă pu- 
neţi sub. protecţia procurorilor, care vor. lua act că 
aţi avut pălărie când aţi intrat; în şedinţă... şi vor 
constata pe urmă, prin .proces-verbal în regulă că vi 
sa furat. |
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„gulament. Spre a se şti dacă trebuia sai nu să se 
dea cuvântul d-lui Cogălniceanu, preşedintele desem- 

„mase doui deputaţi din parţide opuse, adică pe d-nii 
„_Dimancea şi Epurescu, care” umnaisă se ia lă pă- 
ruială, că e 

Camera adastă, resultatul acestei prime experienţe . 
cu aceeaşi nerăbdare cu care oficerii noştrii de ar- 
tilerie adăstai experienţele cupolelor, o 

La ora trei, deputatul Dimancea, şi deputatul E- 
“ purescu se coboară de pe băncile lo şi se: opresc 

în mijlocul sacro sanctei iincinte—cum zice d-nu N. 
„. Tonesen, a 

„_. Cu surâsul pe buze, să.ploconese fie-care de trei 
"ori—ea.la cire—aruncă bezele spre tribuna damelor 
şi apoi îşi scuipă în pahne—tot: ca, la cire—ca să 
nu le. alunece degetele când se vor încăera. | 
De o dată...trone! Coconu Stefan, chestorul, care 

nu ştia nimic. despre cele ce se petreceau şi nu avea” | 
habar despre modificările introdus6 în regulament, 
căci sufletul maicei fusese reţinut aiurea, se: ames- 

1. tecă în treabă şi. desparte pe luptători. 
„2. Regulamentul cel noii a rămas dar ne pus în a- 

„2 “ pheare de o cam dată. Et însă, din- causa. lui. co- 
- „conu Stefan," nu ştiu dacă am perdut sau câştigat 

"zâce lei. Un confrate să prinsese” cu mine—tot ca 
“Ja, cire—că, d-nu Dimancea va trânti pe d. Epure- 
seu, şi eu: susţineam că d-nu Dimancea va fi trântit. 
„de d. Epurescu, pentru că, de: Nu se ştie de unde 
„sare epurele ! | ni



BERBECUL DB PB BULEVARD 

  

Domnilor deputaţi şi senatori veniţi din' judeţe şi care se întreabi ce este . de. văzut în Bucureşti, le . . pot recomanda ' două, noutăţi, a Intâiă > lumina. electrică la teatru. Acâi însă care: - doresc să, facă, O economie de-cinci lei—presupuind că ar. lua stalul întâi, —şi care doresc tot de o-dată „să aibă o idee lămurită despre această fermecătoare lumină, nai de câ Să „privească candela aprinsă, care arde sub nasul zugrăvit al „patronului sa pa-. tzoanei fie-cărei biserici, pe când toate lumânările de lângă sfinţii de. clasa, a doua, sunt stinse. | „Efectul! optic este acelaş. - După lumina, electrică, vine berbecul de la bule- vard, care plimbându-se zilnic pe trotuaiul de la. “colţul otelului Herdan şi până la Fiallovski, se poate -. vedea. fără plata vre unei, taxe speciale... | „Ce este acest berbec? De unde vine ?.. Mister; „mister care s'a: descoperit zilele trecute, de d-nu.D.-. „Sturza, . . A - | a Poliţia îl urinărise pas cu pas—pe berbec nu pe „dnu Sturza--dar nu putuse s6 afle nimic, | Se constatase' că de câte: ori un trecător asvârlea. "ţigara din gură, dobitocul se -Yepezea asupra tutu- “nului ŞIl mânca, cea ce-a făcut pe d-nu Moruzi să presupue că. berbecul, în cestiune n'av fi d6 cât un 
7 “i
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agent deguisat al. Regiei Monopolului tutunurilor 
plătit de direcţiunea acestui servicii spre a arăta 

„cât este de dulce şi bine făcătoare marfa eşită din 
fabrica de la Belvedere, şi câtă puţină dreptate au 
acei care se plâng. 
Du Protopopescu Dimitrie cercetat în: această, 

privinţă de o. comisiune numită ad-hoc, a rămas, 
mut ca d-nu I. Brătianu când îl întrebi ceva des- 

„pre politica. externă. 
Blajin şi glumeţ cu bărbaţii, erhecul de la, Du 

levard, amenință cu cozumele pe toate femeile care 
trec pe lângă dânsul, parcă ar voi să le zică: „de 
la. voi 'mi vine podoaba ce port pe frunte“ şi parcă 

„„ ar voi să sfâşie pe toate fiicele Evei. * 
D-nu Dimitrie Sturza, Ministru la Culte, căruia 

- precum ştiţi, îi place să'şi vâre nasul cu mult cult. 
“în toate tr chile— fie zis fără râu înţeles—d-riu Sturza, 
din preună cu. credinciosul săi Haxet, să puseră, pe 
cercetări serioase şi dovediră în sfârsit, cu Ovidiu în 
mână, misterioasa existenţă a Desbecului de la bu- 
levard. | | 
- Vineri după amiază, -cam pe la -aprinsul lumâ- 
nărilor, pe când întregul Consiliu: de Ainiştri, în- 
trunit în salonul cel galben: al Ministerului de In- 
terne adăsta cu nerăbdare venirea colegului lor de 

„la Culte, d-nu Sturza apăru galben, mişcat, şi apu- 
când de mână pe d-nu Brătianu îi zise: 

— Am descoperit un mister! Aţi citit pe Ovidiu? 
— Ovidiii Rudeanu, fostul pretect al conservato- 

rilor? “îngână preşedintele Consilhului. i 
Ce a făcut. La ce gazetă serie? 

„—. Nu fate; Ovidiu poetul! 
„— ÎL cunose ei, şopti d-nu Stolojan, clipind din 
ochii cu semeţie, Ovidiă a scris o piesă, a ui Ale- 
xandri. . 

| — Ovidiu a seris „Metamorfozele şi arta de a 
iubi“ urmă d-nu Ministru 'al Cultelor. A murit de 

mult,



— Arta de a iubi, suspină dnu Radu Mihai 
care sa bucurat pururea de multă grăsime fisică, si 
de mai multă slăbiciune suflețească pentru sexul fru- . 

„Mos, Arta de a iubi! mai bine ar fi scris: Arta de. 
a fi-iubit! | | | 
— Lăsaţi. glumele ; cestiunea este foarte serioasă. 
— Ei spune, ce zice Ovidiu al d-tale? 
— Ovidiu, la cartea, cinci-spre-zece din „Metamor- 

fozele“ sale, partea a şasea, zice : 
-lut sua Jlumina qiuum cidit Cipius în unda Cornua.. 

— Te rog, d-le Sturza, înt6rupse preşedintele 
“Consiliului, nu ne vorbi nemţeşte, căci nu no înţe: 
„legem bine. Spune lucru pe româneşte. 
„— Ei pe româneşte curat şi pe scurt, iată ce s'a 

întâmplat: „Cipus văzând că “i-au crescut coarne, 
consultă zeii Romei, care i tălmăciră această meta-: 
morfoză zicândui: „Tu vei domni peste Roma!% 
Asemănarea, între acest fapt şi berbecul de la bu- 
levard este grozavă. Eii crez în metamorfoze şi sunt 
convins că berbecul de la bulevard nu poate fi alt 
nimeni de cât un resvrătitor metamorfozat, care va 
lua puterea din mâna d-lui Brătianu. 

— Prin urmare ce este de făcut? întrebă Con-. 
siliul înfiorat. SI 

Să/l expulsăm, şi numai ast-fel vom. scăpa, căci 
Ovidii spune .că şi Cipius a cerut, expulsarea sa, 

„când s'a văzut cu coarne, pentru că el nu voia, să, 
domnească. | _ | 
— Cu o floare nu se face primăvara, spuse pre-, - 

„sedintele Consiliului. Să luăm o măsură radicală ; 
să expulsăm în gloată ori ce dobitoc cu coarne pe 
frunte, care Sar găsi în România. i 
„D-nu Sturza, sânditor, îşi rezămă fruntea pe mâna 
dreaptă, o strivi putemic cu degetele ca un om care 
cugetă adânc şi r&spunse, întristat : 
— De!! Să m& mai gândesc ! 

t>
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PRAF DE PUŞCĂ GRECESC 

In hunea aceasta: sunt; felurite gusturi. 
Lăsând la o parte. pe nevasta, vecinului care de 

obicei ne plâce tuturor, unul se. înebuneşte * după 
"voşu, altul după fistichiă şi aşa mai nainte. 

Aş putea chiar să vă aştern îndată pe hârtie în a- 
"ceastă privinţă, o zicctoare Italieneaâscă; mai bine 'mi 
vine la socoteală însă, să, merg . înainte cu istorioara 
mea. . | a îi 

„„* Pe când, aşa dar, unora le place să stea, liniştiţi : 
în casă, să se scoale la zece, să pirotească iarna la gura 
sobei... (fără alusie la Pirotul Sârbilor) şi să nu se 
plimbe pe poduri de cât încotoşmănaţi în blănii 
altora, pentru un: pilaf prea mult fert, sau o'catea 
turcească, fără caimac, le sare țandăra, pun mâna pe 
sabie şi o parnese după cuceriri, buneoară cum fă- 
cură :Sârbii mai de ună zi. | o 

“Tot cam asemenea, soi de Gmeni sunt; Grecii, care 
cu toate că ati regimente care poartă fuste ca cocoa- 
nele, ai însă drept turnură un brât garnisit de pis- 

„t6le' cu cremene şi iatagane cu două tăişuri, 
Pe când: dar r&sboinici: ne anunţă cu trufie câte 

capete au tăiat pe.ziua de eri, şi câţi oameni at schi-
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lodit—tiimiţându- ne "vestea, prin telegrăf, ca să ne 
bucurăm cu toţii mai repede—la Geneva lucrează o 
societate, sub denumirea de Liga Păcei, al cărui: „Scop. 
este de a lăsa schilodirea şi nimicirea omenirei sub 
monopolisata însărcinare, a hirurgilor, medicilor ŞI 
spiţerilor, 

- facultăţei, societatea în chestiune, “protesta. Dar ce 

Scopul Societiăţei, preeun vedeţi, este destul de 
“Frumos şi chiar protecţionist, cum ZIC acei ce se 0- 
cupă de. economie politică. Dar cum sil 'aducă la 
îndeplinire > Acolo e greutatea! 

Adeverul este, că de “cate Ori se omora câte-va mii 
de âmeni de alt cine-va, de cât de acei cu diploma 

folos, căci protestările societăţei ajunsese fraţi de - 
„eruce cu acelea ale Sultanului în'zilele noastre. 

Răul trebuea prin urmare tăiat de la rădăcină, 
şi-eată care fu luminata idee a Ligei Păcei. 

La. Geneva. se plimba, de o lună întreagă un grec: 
“anume Moraitenis care . 'şi petrecea, zilele depinând 
boabele -de la o pereche de mătănii şi cântând cu. | 
mult foc îmmmul cuceritor” al Elenilor : „Oligeron Kai 
Ropteron spafi mu! - | 

- Moraitenis fu chemat îndată, în sala de şedinţe a 
Societăţei unde ascultă, în timp 'de dou&' ore, un 
discurs asupra maesimei - creştineşti „cea-ce ţie nu 
“ţi place, altuia nu face“, şi asupra înfi ăţirei tuturor, 

Spre a'i dovedi cum vasta o dată-omenirea, mul: 
 tanită, acestor “principiuri ” evangeliceşti, i se arată 
un tablou atârnat la: perete, care înfăţişa pe un fran- 
cez bând dintaun pahar -cu principele” de Bismark 
şi pe un transilvănean răsucind cu dragoste mus- '- 
taţa unui Ungur —luenuipr ecum vedeţi, “foar te pro- 
blematice. , 
Morâitnis, cu. desăvârşire înduplecat, mărturisi | 

Societăţei că el'nu era alt nimeni de cât Caradaua | 
ministrului de. răsboiti 'din. Grecia, pornit în' grabă, 

_* spre a cumpăra muniţiuni de resbel. pentru compa- 
Să trioţii s6 cari ai să , plece la bătălie. 

p-
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„Noul adept făgădui că Grecii nu Vor omori pui de om şi că cea-ce au făcut la Missolonghi în 1526, nu se va mai întâmpla. Da Ca să se ție de făgăduială, “trimise în Grecia o numeroasă cantitate de. grenate şi obusuri care nu fac pac şi de iarbă, de Puşcă bună numai spre a, usca cerneala după ce, ai. scris, .: Economiile. resultate din această afacere, le băgă, în pungă, temându-se să nu fie râă întrebuințate, dacă le-ar înapoia patriei. Limbele rele ai susținut că, Moraitenis ar f făcut la Athena, un Sheşeft patriotie ŞI naţional după, sis- toma Carada. ”* 
Minfna bre, adelfe ! Moraitenis ora numai şi nu-. mai membru al societăţei „Liga Păceit, | Aş putea chiar zice că era un membru înfocat, cu tote că iarba sa; de puşcă nu lua. foc ! De atunci însă, omenirea s'a îmbogăţit cu o noug „Zicătoare. Când e vorba de un om care face un pas" înainte şi doui Paşi înapoi, se zice do dânsul, că are 

„Praf de pușcă greceset. E Ă



  

TOMBOLA! 

Dacă, voiţi să mă ascultați şi pe mine, ve povă- 
țuesc, să nu. v& luaţi nici o dată după proverburi, + 
care pot să fie comoara înţelepciunei pentru naţiuni 
— după cum grăeşte un alt proverb — cu condiţi- 
une însă ca acea naţiune, să aibă în lăzile sale alte 
comori de cât bilete de ale bâncoi: naţionale, sub- 
semnate Carada, Costinescu şi C-nie, | | 
„Să nu v6 luaţi după proverburi, pentru că, cea ce 

est€ adevăr la, Paris, poate prea bine să fiă minciună 
„la Bucureşti, cea ce are temeii la Moscova, poate 
să se cletine la Sofia sai în alt Oraş. 

Să ve dai şi o pildă. i 
„__ Francesul zice că „lupii nu se mănâncă unul pe altul, 
Faptul o fi. adeverat -acolo, unde se vede că lupii au 
multe. feluri de bucate şi poate “să'şi aleagă, dar în țara Românească să schimbă vorba şi de aceea, se schimbă. şi proverbul caze la noi grăeşte în modul următor : „Ve mâncaţi între voi, ca lupă !& Colectiviştii 
ne dovedesc zilnic, adevărul acestor cuvinte, 

4
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„. Francesul: şi “Românul, mai zic că, nor socul este orb. 
Cur ată minciună ;. nor ocul vede mai bine de cât n mine, 
care nam ochii tocmai proşti. ă 7 
Eată şi proba. 
Sâmbătă seara -era bal la 'Teatau naţional, bal dat 

în scop de a se clădi un edificii pentu cducaţiiane 
“şi instrucţiune, căci aceste două. elemente găsindu-se 
pe toate cărările, se simte nevoia de a je ţine în- 
chise. întrun. edificii ad-hoc. Bal fără tombolă nu se. 
mai poate în ziua de astă-zi, precum nu s'a putea, 
colectivist fără, trei diume. - ! . 
-Prin urmare, roata de la tombolă a început să fie 

pusă, în: mişcare la orele 9 şi nu sa oprit până la 
două după miezul nopţei, când fie- -care şi-a văzut no- 
xvocul cu ochii. | 

„__ Norocul n'a fost orb şi a dati încă o dată provel- - 
bul de minciună: | 

, 

Judecaţi : . 
DD. Hugenie Stătescu, a câştigat fotografia d-lui Ge. 

Eliade. . 
„D. AL, Cornea: Monitorul oficial. de la 21 Novem-. 

bre cu decretul coprinzând un eredit de 15,000 lei. 
D. A.. Djuiara : primul şi unicul abonament la, 

ziarul PEtoile, “plus gramatica franceză de Noel et 
Chapsal. . 

D. D. Sturza : o medalie pentru colecţia sa numis- 
matică, cu următoarea misterioasă inseripţio latină : 

MA. Ţ.E.-P.E.S.P.RIŢ.E. A 

D. 1. Câmpineanu. O reţetă semnată: Ricord. 
D. Radu Mihai. Plocoane. de tot felul oferite de 

“prefectul Take Anastasiu. 
„D."1. Brătianu. Manifestul coaliţiei, tipărit culi- 

tere de aur. Si | | 
D. Nacu. A câştigat... timp îndelungat pentru pro- . 

iectul de organisare judecătorească. 
D. Doruzi, prefectul poliţiei : hainele care i s'au 

fur at astă, toamnă, 
N
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D. D. Protopopescu. Autorisaţia să nu'si himeze tu-. 

tunul. - - 
„- De Stolojan, a câştig ate... speranța de a nu'şi perde. 
„por tofoliul. 
_D. Besareu.. Un cumpărător de buna voie a unui 
bilet de loterie. 
D.1r. Djuvara. -O somaţiune pentru aşi repara, 
„coardele sparte“. 

LD Etoile Roumaine. O „autorisaţie - din partea „Po- 
liţiei pentru „băeţii cu Steaua“ ca să umble pe strade 
în. sârbătorile Crăciunului şi-să isbutească ast- fel a 
se introduce: în casele oamenilor. 
„D. 0. F. Robescu. Un exemplar după broşură dos 

legea în contra, cumulului !* -. , 
“D.. Săveanu. Un abonament la tramvay pe linia. 

- de la gară la Văcăreşti. 
. Coaliția. O -sală de întrunire ! . 
 "Trager ea tombolei s'a făcut; cu cea mai mare seru-, 
pulositate. Poate să mărturisească tot publicul ! 

- Nu s'a ivit de cât un singur protest. D.: Kiţu a 
“susţinut că' plosca dăruită de pictorul Aman, 1 -s0 
„euvenea de dr ep!
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REGRETE ETERNE! 

Dacă "mi ar trăsni vre-o dată prin cap să întoc- 
mesc un dicţionar al limbei române, când aş ajunge 
la cuvîntul Regrete, i-aşi da următoarea tâhmăcire : 
„Substantiv neutru. care la, plural şi însoţit de cua- 

„ificativul eterne, se atârnă la ferestrele modistelor, 
sub formă de coroană, ca semn de durere adâncă!“ 

Imtwadevăr, trebue să fi observat şi d-vâstră ca 
şi mine, că mâhnirea a ajuns de cât-va timp “un 
tel de exposiţie permanentă. | | 

Odinioară, când doreai să ştii cine a mai rposat 
în expiratele dout-zeci şi patru de ore —precum 
zice stilul oficial —căutai la pagina 3-a, coloana cea 
din urmă, din gazetele mai respândite. Ştiai în- 
dată că d-nu X, pătruns de cea mai vie durere, a 

"perdut pe soacra sa, sat că inconsolabila d-na Z 
a .remas desperecheată ! | 
Astă-zi, n'ai de cât să te plimbi pe- Calea Vic- 

toriei, începând de la prăvălia d-nei Eugenie Sobre 
"şi mergând până la Malakof în Lipscani, dupe ce 

te vei fi oprit la Blanche, Sevastic, M-me Martin 
ete., şi vei şti îndată cine a murit, ce rude, ce prie- 
teni a avut r&posatul, şi până la ce grad se ridică 
părerea de râu a fie cărui donator de coroane, căci 
această, exposiţie mai are şi darul de a fi un termo- 
metru al durerei! |



“93, 

"Rude, prieteni, nici unul nu vrea să r&mâe mai 
pe Jos de cât cel-l-alt. Fie-care împodobeşte.pangli- . 
cele cununei ce dărueşte cu vorbe menite. să meargă, 
drept la inimă, plus. iscălitura “pătrunsului de du- 
vere donator, ca să. ştie bine tot oraşul cât de mult 
e supus simţirilor morale ! - - 

Moda arătărei mâhnirei se schimbă la an la an, 
ca şi moda pălăriilor, a. cismuliţelor ascuţite şi alte 
accesorii de găteală femeească, asupra cărora nu vrea 
să m& opresc. 

Spre pildă, anii trecuţi era. la modă durerea, sgo- 
motoasă care însoțea pe r&posat până la cimitir! In 
cea dîntâiu carctă luată cu chirie, care venea după 
mort, zăreai o cucoană îmbrăcată în negru. de sus 
şi până jos, cu părul jumstate despletit şi care de 

„la domiciliul răposatului până la cântecul bisericesc 
„Yecinica pomenire,“ -ţipa din resputeri... Aoleit,..... 
Aoleii]...... Miticuţă,  Năiţă sai Gheorghiță al mei, 

după cum îl chema, pe dunmealui; şi notaţi bine. 
că aceste cuvinte le sbiera scoțând capul pe ferea- 

„stră de la caretă, ca să o vadă toți, căci alt-fel du- 
rerea sa n'ar fi avut nici preţ, nică căutare. In timpul 
acesta, altă cucoană, o prietenă bună, îi ştergea o- 
chii cu o batistă, iar cu mâna dreaptă îi băga în 
nas cu de asila, o sticlă cu Eau do Cologne! 

Acum câţi-va ani, o înmormântare fără tot di- 
chisul despre care vorbii, nu făcea două parale. 
"Astăzi, avem o durere mai pe tăcute care stă 
atârnată la geamlâcul prăvăliilor de modă, 
Bun Iueru dacă n'ar avea partea sa caraghioasă, 

din causa ostenelei, ce 'şi dă fie care, spre a dibui 
„0 inscripţie frumoasă de pus pe panplicele coroanei, ! 
inscripţie care să fie ceva mai mai! | 

Fără să fac nici o personalitate, fără să pui în 
joc nici numele morţilor, la adresa cărora ati fost lă- 
sate coroanele, nici numele celor vii câre a păcătuit, 
logic vorbind, daţimi voe să vă însemnez aci câte 
va inscripţii culese de mine în anul 1885. 

7
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Veţi judeca până unde poate merge durerea o-' 
menirei când e. atinsă şi de prostie. | 

Cununa unei soţii pentru bărbatul ci: „Te-am 
„dubit până la moarte !* Ei,. de la moarte încolo, . pe 
altul? Cine te-a pus să te spovedeşti cocoană? Cu- 
nuna unul prieten: Celui mai mare și mai bun fă-. - 
cător !'.0O fi! însă făcător de cam ce fel de lucruri? 

„N'ar strica'să ştim şi noi. 
Cununa unui fii: „Adevăratului mei părinte“. Nu 

cum-va fiul: în chestie mai are un părinte falş? 
„Cununa unuitână» care s'a sinucis: „moartea salvează. 
onoarea !“ Cum am zice, toţi cei osândiţi a li se tăea . 
capul, se trezese în urma acestei.operaţii, fără cap, 
dar cu onoarea la: loc? 

Cunună pentru un profesor: „Adio pentru tot d'a- 
„una! Studenţii recunoscători !* Recunoscători că nu 
se mai întoarce dascălul? 

„_“Cununa unor 'băeţi -de -prăvălie pentru stăpânul 
lor: „Lai Ghiţă P... care a fost adevărată mumă pentru 
noi!“ Le o fi dat; lapte... la cafea. | 

Cunună pentru un: ofiţer “mort, la foc? ,.Marti- 
"ruhă datoriilor sale !. Lo fi pârlit creditorii! E 

Aş putea să înmulţesc exemplele mele! M6 o- 
presc aci, căci: mă tem să nu produce o prea mare 

SN hilaritate pentru. un subiect cam trist. | | 
Me întreb însă pentru cine sunt acele inserip- 

iuni! Pentru cine acdle nume tipărite pe panglice? 
Negreşit: pentru publicul care. trece, căci sărmanul 
reposat nu poate să le citească, chiar dacă am pre- . 
supune că sa dus drept. în împărăţia cerului unde 
dommeşte nvunai lumina. - 

Să lăsăm dar la o parte această vanitate, această 
durere falşă, pe care o'expunem la geamlâc precum 
îşi expune prăvăliaşul marfa ! 

Dacă ne simţim adânc: mâhniţi, printi”o lovitură 
„a soartei, să păstrăm mâhnirea noastră, tipărită în fun-. 
dul inimei, în loc de ao tipări şi iscăli pe panglice 
multicolore. i 

 



  

MASCOTTA STĂPÂNIREI 

Sunt mai prevăzător. de cât Comitetul. Toatial 
şi prevestesc îndată pe mumele de familie că această 
cronică nu este scrisă pentru a fi citită de domni- 
şoare.. „.. chiar dacă au. terminat clasele gimnasiale. 

In casul însă când acește domnişoare ai fost sau 
au de gând să meargă la. Teatrul. Naţional, spre a: 

„vedea, opereta, AMascotta, atunci pot să, citească ace 
“ste rânduri în bună linişte, căci nu ai ce să mai 

înveţe de la mine, de oare-ce se vor întoarce învăţate 
gata, de la şcoala de estetică, şi literatură, condusă 
astă-zi de un .profesor de pictură, căruia neapărat, 

„trebue săi placă natura despoiată de ori-ce, e mantie 
“mefolositoare. . | 

Mascotta ast-fel cum ne '0. represintă teatrul, şi 
după credinţele poporului frances, este: un talisman, 
un spiriduş femeese de carne vie şi chiar grasă, 
precum ne o dovedeşte artista însăr cinată, cu acest rol. 

Posesiunea acestui spiriduş, însă fără posesiune, 
este un: fel de bilet permanent de liber percu's, ce te 
duce - departe; te scapă de piază rea, te îmbogăţe- 
şte, parcă ai. face parte din colectivitate, te aridică 

“la mării, te poate chiar feri de multe nevoi. 
De aceea, în operetă se încinge o luptă crâncenă 

între doui cetăţeni de meserii diferite, pentru că fie 
„care voeşte” să, fie stăpânul Mascoitei şi tot de odată
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să nu lase pe nimeni să bea din apa neîncepută. Inti”adevăr, un articol special din tractatul asupra, însuşirilor Aascottei, spune că talismanul îşi perde puterea îndată ce un muritor ar căuta, să 'se atingă, de comoara, misterioasă. | Mai cu perdea de cât aşa nu m6 pricep să vă spui lucrurile. | - 
Să lăsăm acum la o parte Mascotia de la teatru naţional şi să, ne întoarcem la acea a; stăpânirei, a- dică la spiriduşul care ține guvernul actual neclintit, „cu toate că multe blestemăţii face. 
Aţi fost poate surprinşi ca şi mine văzând că bu- clucurile se fac muşama, că, toate neînțelegerile cu marele puteri sfârgese cu împăcăciune, dar nu Vaţi întrebat nici o dată care să fie cauza. 
Să vă o spui cii, şi lesne a dovedit-o or cine a urmat cu. băgare de seamă focul cu care d-nu pre- şedinte al consiliului apără tot-Va-una pe d-nu Stuxza; îl ţine zi şi noapte lângă dânsul, nu'l lasă nici O dată să părăsească, ministerul; îl mută când ici când colo, precum îşi mută țiganul cortul, dar fără dân sul, odată cu capul mar rămâne. | 

D. Sturza este Aascotia stăpânirei! Legenda, există „de mult, şi iată, ce ne spun letopisiţele în această, privinţă. 
| „Acum câţiva ani, d-nu Brătianu găsindu-se la Paris, mergea la, teatiu când nu era reţinut la cimi- tir prin convorbiri politice cu Napoleon I, Mirabeau sau alţi morţi însenmaţi. Inti”o seară se juca Mas- coita. Preşedintele cabinetului nostru nu zise nimic, dar imediat; îşi strânse bagajele şi porni la Bucu- reşti cu trenul fuloer. Ma 

Nu se duse. nici la Florica, nici acasă, se cobori drept la d-nu Dimitrie Stuza, îl luă în braţe, îl "sărută ca pe un. fate şI1 întrebă : 
— Cum stai de când ne-am despărţit ? 
— Bine! | 

 



29 

„_— Nu te întreb dacă eşti sănătos ; te întreb cum 
“stai, adicăstot cum te-am lăsat ? | 

— Negreşit şi nici n'am încercat vre o-dată să 
stau alt-fel. E cc | 
_— O ştiă, însă cuvântul incă nu ajunge. , 
Trebue să vii sineur la Cameră şi să te spove- 

deşti ca la duhovnic căci altfel nu ştiu ce ni se 
„va întâmpla. Majoritatea îmi impune de mult să, 
m6 despart de tine, care eşti dMascotta mea, 
A doua zi actualul ministru al cultelor. se urca 

la tribună şi ţinea faimosul discurs pe care '] avem 
cu toţi în minte, şi care se termina cam aşa: „Sunt 
sluga d-lui I. Brătianu, slugă voii remâne, viu când 
„m& chiamă, plec când mă: goneşte!* Prin” aceste 
cuvinte mărturisea, că fecior este şi va păstra pu-" 
rurea starea de feciorie.. Adevărul este că n'a venit 
nici odată gust nimănui să] facă să se. schimbe.



  

TRATA FATIAZE | 

Să nu vă. înspăimânte titlul de mai sus căci main 
de gând să, vă fac'o -cronică muzicală, şi dacă ași 

VOL să vă vorbesc” de mărgăritarele d-nei Patti, aşi 
"seri mai lesne asupra celor ce poartă la ghît de cât 
„despre cele ce scoate din ohit. 

Mai întâi, mărturisesc fară ruşine că nu prea n me 
înţeleg cu dialectul cronicarilor muzicali ; nu ştiu s& 
descoper dacă o. cântăreaţă, a 'dat pe si sai Pa pits- 
„trat pentru altă Ocazie, dacă a luat pe le sau la ui- 

  

tat acasă, dacă a închiţit, ceva triliuri şi ce anume - 
vibraţivuii a, întrebuințat la pizzicato din scena cutare. 

Eu, ştiu să spui: „mi-a plăcut, sau nu miraplă- 
cut! ;, Nimic mai mult, şi negreşit că o asemenea dare 

„de scamă ar fi cam scurtă pentru o cronică şi mar co- 
“vespunde tocmai dorințelor directorului acestui ziar. 

De aceia, daţimi voce 'să vă povestesc subiectul 
Traviatei, aşa cum mi sa istorisit şi mic de un pri- 
eten care a 'fost Miercuri scară la teatru. 

De şi toate persoanele din operă cântă româneşte, 
afară de d-na Patti care cântă italieneşte, totuşi ac- 

__ţiunea; nu se petrece la noi în ţară, şi aceașta o poate 
„ghici lesne ori-cine. privind numai sculele ce poartă 
Violetta, eroina operei, La Bucureşti, bărbaţii sunt 
prea moftangii ca să facă femeilor asemenea daruri. -



sI. 

Incep : 
“La actul întâiu e un mare banchet, cum am zice 
un -chief în cabinetele. particulare de la Hugues: o 
sumă de Vonjuriștă şi de republicane beau şi mănâncă, 

jurându'si amor nesfi rşit pe timp de 24 de ore. Intre 
dânşii se găseşte-cetăţeanca Violetta care vorbeşte nu- 
mai italieneşte şi tînrul Alfredo care grăeşte numai 

"româneşte...: cu toate. acestea ei se înțeleg atât de 
bine în cât se logodese la moment, ceea ce dove- 
deşte încă o dată dreptatea proverbului: francez : „a- 
morul mare idiom“ adică amorul înţelege toate lim-. 
bele! - 

Abia a apucat sărmanul Alfredo să se logodească 
cu Violetta, luând de la dânsa:0 mică arvună, şi 
ceată, că băbaca d-lui, un oare-caie Gheorghe Gar- 
“mont se duce la Violetta, şi-l spune româneşte verde 
la actul al 2-lea, că nu este ertat unui fecior de bo- 

"er să ia de nevastă pe o femee care-a sărit prea 
multe garduni înainte de căsătorie, acest eserciţiu 
gimnastic fiind rezervat pentru după nuntă. N 

Violetta ar A putut săi: respunză că, de vreme ce . 
nu “şi-a serântit piciorul; e liberă să mai sară şi peste. - 
un gard boeresc; văzând însă că bătrânul Gheorghe 
îi tot vonbeşte româneşte cu toate că dânsa îi res- 
punde pe italieneşte, să apelpiseş'e, se aşează la-masă 
şi serie lui Alfredo: Adio stimabile !*.. 
-“-La actul al treilea, ca să le treacă de urât la a- 

mândoi, Alfredo pe de o parte şi Violetta, pe de alta, 
„pleacă la bal. unde se întâlnesc din preună cu 0 gră- 
madă de ţigani şi ţigance care cântă din tobă < Dam- 
buleli-tschăusmanda» de şi mau adus nici un urs cu ei. 

Alfred juca, pichet la masă întrun colţ al salonu- 
lui şi era tocmai să facă capot pe marchisul VObigni 
când zăr eşte pe Violetta, Atunci îşi aduce aminte, 
căi. a r&mas dator un rest de câţi-va galbeni gău- 
riţi, se scoală de la masă; scoate. o pungă de. piele 

- din bozunar şi o aruncă la picioarele, fostei sale a- 
-.. “raante,
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Violetta găseşte acest chip de a'și plăti datoriile atât de mitocănesc, mai ales din partea unui fecior de boer, în cât începe să tuşească, o dă la. oftică şi se duce acasă să se culce. 
La actul al patrulea se scoală tot tuşind. Docto- rul "i spusese pe româneşte să n'aibă grijă şi să se caute dacă vrea, să maj trăcască.. Violetta care în trei acte n'a avut vreme să înveţe. româneşte, înţelege că trebue să cânte, crede că e vre-un NOU sistem mu- sicalopatic de curarisive dibuit de D-rul Mattei ȘI în timp de dou&-zeci minute plânge trecutul si în ver. suri, cu musică la orchestră, „Pe la sfârşit ajunge „de cântă aşa de tare, în cât o aude Alfredo, o aude bătrânul Gheorghe Germont, cred toţi că sa aprins, coşul la casă şi vin fuga sil stingă. 

Când colo, dai peste Violetta care s'a înecat cân- tând şi moare cu gura căscată şi cu ochii deschişi. “Alfredo, în loc săti închiză gura şi să trimiţă dupe. | popa de la. biserica respectivă, se apucă şi dânsul de cântat din preună cu tată-scu, 
Comitetul teatral, găseşte această, procedare atât de nepotrivită, faţă cu r&posata, în cât lasă cortina, şi nu 0 mai ridică, .



  

RUFE MURDARE! 

Le-aş fi- lăsat negreşit, în. coşul. lor, rufele mur- 
„dare “ale primarului de la Focşani, dacă un duşman 
politie al d-lui Săveanu, nu sar fi apucat să le în- 
tinză pe frânghie. Adică când serii că le-a întins 
pe frânghie, este-o simplă licenţă, de cronicar; vrea 
să zic că le-a întins pe hârtie Sub titlul de „tâlhă- . 
viile, hoțiile și potlogăriile primarului Săveanut. - 
„Aţi primit poate şi d-voastră prin poştă aceste des- 
tăinuiri vechi:ca guvernul de astă-zi şi de aceia n'am: 
de gând să le r&stoesc-dini noă şi să vi 16 arăt cu 
deamănuntul. - Pa 

„Mărturisesc curat, că am inimă bună. Mi sa fâ- 
cut milă de acest nenorocit pe care 7] urmăreşte d. - 
Voinov: cu. atâta asprime astă-zi, când numai are 

„dreptul să poruncească procurorilor şi care l'a lăsat 
în linişte atunci când era ministru al Justiţiei şi "i 
cânta : SR N - 

- Dormi, iubite, dormi în pace, | 
> Nu voiese să "ţi turbur somnul... 

„Astă-zi bietul Săveanu nii poate să mai închiză, 
ochii fără să vază în vis obrazul ameninţător al d-lui 
Voinov.. Şi de, să spunem drept, nu prea trebue să 
fie lucru plăcut să te visezi cu fostul ministri al 
dreptăţei. Ei cel puţin, mal bucuros nu aşi dormi! 

SE în 3
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M& întreb dar, pentru ce nu aşi lua astăzi apă- 
rârea d-lui Săveanu ? Când va ajunge treaba la ju- 
raţi, îşi va: găsi alt apărător; de-o-cam-dată să “i în- 
tinz—nu mâna—dar cel puţin o prăjină de care să 

“se poată agăța, ca să iasă din nomolul unde lati as- 
vârlit, limbele rele. 
“Ce a-făcut sermanul om? | 
Istoria cailor furaţi pe când era sub-prefect? Aţi 

uitat să, vede povestea ţiganului, care adus înaintea, 
tribunalului sub aceiaşi acusare, spunea cu mâna 
pe cruce, cum la ridicat vântul în sus şi la trântit 
călare pe un cal care a âpucato lă fugă cu dânsul! 
„Bine, domnule Voinov, pentru ce voeşti să aibă 

"numai ţiganii darul să li se oprească caii între pi- 
„cioare ? Nu cum-va e chestiune de neam, din partea 
d-tale ? . - NE a a 

Ai-poate de-gând să "mi răspunzi că mai înţelegi 
istoria când e vorba de un singur cal, dar nu de 

_* doi. Dacă te-ai fi dus-măcar odată la circ, ai fi ve 
zut pe o miss Vanda oare-care, mergând în fuga mare 
cu piciorul drept pe un cal şi cu stângul pe altul. 
Ai fi înţeles prin urmare întâmplarea prietenului 
Săveanu. E Si 
“Pe mai plângi că primarul din Focşani a bătuţi 

şi schilodit câţi-va 6meni. Dar d-ta singur mârturi-" 
seşti de la început că el este fiul unui cârpa. Prin 
urmare era dator să cârpească pe ici pe colea câte 
un cetăţean, ca să dovedească că nu "ieste ruşine de 
„meseria părintească ! - | : 

A mai remas chestiunea banilor păpaţi cu lingura. 
Ri, să “ţi spui ei cum merge treaba. EI, ce aduna 

cu dreapta, băga în bozunar cu stânga, şi n'a ţinut 
socoteală, pentru că s'a luat după evanghelie care 
zice : „stânga să .nu ştie ceea-ce a dat dreapta! * 
Acum, dacă vă dă mâna, poftiţi şi "trimiteţi la 

puşcărie! a 

 



  

- CU BARBĂ SAU. FĂRĂ BARBĂ? 

„"Mare ceartă, fuse acum doi ani la Academie spre: a se şti dacă Ştefan cel mare, domnul Moldovei, trecuse prin mânele bărbierilor, adică avusese barbă sau nu? | e a 
"Cu toate că statua fostului Domn s'a, înălțat pe „una din pieţile Iaşului, cestiunea, barbei lui Ştefan a r&mas încurcată şi d-nu Stătescu va putea foarte: bine să ceară revizuirea, sentinței; pronunţată de A- cadamie în această afacere “bărbierească, . : „Anul acesta a eşit la maidan o împrejurare de acelaş soi. + | a a O informaţiune publicată în Pomânul zilele tie- câte, ne spune că, tambur-majorul' de . la Regimen- tul al 3-lea de linie fiind spân —cu toate că: n'a, fost bizjar: muscălese înainte de a trage sorţ— Ministrul - „de r&sboii "i-a poruncit :0' barbă falşă, cumpărată | din budgetul statului, de la, artistul Mackauer băr- | bierul,—pardon—câaferul teatrului naţional. | In copilărie, auzisem la Paris.un: cântec Slumeţ, prin care se istorisea în 'vre-6 "cinci cuplete, nea-



36. 

junsurile unui invalid cu capul de lemn, nevoit să 
“şi scoată capul din şiurup şi să "1 pue bine întiun 
toc, în tote serile când se ducea să se culce. 

De aceea, am crezut că Ministerul de r&sboii a 
“poruncit tânărului Zrandafir “Coarde-Sparte, vre un 
cântec de acelaş fel şi că face cea ce se numeşte 
reclamă, în favoarea, pootului, lăsând să se bănuească, 
că există un tambwur-inăjor cu.o barbă falşă. 

Un oficer de intendenţă, cu care am avut o lungă, 
întrevedere, m'a asigurat însă că faptul -este ade- 
vărat şi că tambur-majorul în chestiune ne având 

* două barbe, una pentu zilele de lucru şi alta pentru - 
- Duminecă şi sărbători, se va deschide o mare sub- 
scripţiune naţională, în scop de a se da viteazului ini- 
litar mijloacele să "şi primenească; obrazul. 

Apoi acel oficer m'a dus la magazia regimentu- 
lui şi "mi-a arctat podoaba păroasă a tambur-majo= - 
rului atârnată întrun cuier! 

Cu toate că nu mergeam acolo în calitate. de con- 
trolor, trebue să. mărturisesc că am constatat că 
partea dreaptă a barbei era mâncată de molii. Ma- 
gasinerul "mi-a tâlmăcit această nenorocire, prin fap- 
tul că în tot timpul verci sai făcut reparaţii la 
palatul din oraş şi că din această cauză, garda sa, 

„schimbat fără muzică, adică fără tambur-major; prin 
urmare barba -n'a, fost întrebuințată, 

Din neîngrijire, s'a perdut din vedere a se păstra 
în camfor. o 

“Toate bune; acum ştiam că esistă un tambur-ma- 
jor_ cu o barbă falşă, dar nu ştiam pentru ce. 

Deslegarea enigmei am avut'o în sfârşit astă-zi, 
când am citit întrun număr special al Monitorul 

"oficial un decret, prin care d. general. Fălcoianu | 
este destituit din funcțiunea, de Ministiu de r&sboi, 
pentru motivul că dând o barbă tambur-majorului 
de la Regimentului al 3-lea de linie, a susținut prin- 
cipiuri socialiste ! - 
— Nu ştii d-ta, “i-a zis d. Brătianu'cu asprime,
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că faptul de a da, fie-căruia, ceea-ce “i lipseşte, intră 
în domenul teoriilor socialiste? Azi dai barbe, mâine - 
ai să împarţi moşii! - 

—_0O îi, a respuns d. Fălcoianu, dar ştii ce a 
"zis Hristos: „Dă şi ţi se va da!“ Mam gândit ŞI - 

la mine! De; om fără cusur nu se găseşte, Poate, 
că 'mi lipseşte şi mie ceva!
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POMELNICUL! 

 Astă-zi de dimineaţă pe când dormeam dus, auzii la uşa; iatacului-met: toc! toc! , | De fiică să nu fie vre-un creditor, nu "mi venca, să r&spunz : „intră“, când o dată uşa se deschise şi . m6 pomenii cu d-nu prim-ministru Brătianu lângă căpătâiul mei, a | 
Ea, să, sar jos din pat, dar mi-a fost teamă să nu afle băeţii cu steaua de la Externe, în ce costum primi- tiv mă gâscam, şi să nu le vie leşin de ruşine. De- aceea, m'am aşezat turcește în pat şi am zis doar primului-ministru : PT — Poruncă Effendi ? 
— Ascultă, "mi-a respuns d-nu Brătianu, ţi-am a- dus manuserisul discursului mei prin care respunz acusaţiunelor ce "mi ai făcut junimiştii. Cu toate că, am schimbat pe Pencovici de la direcţia. „Monitoru- lui“ mam încredere în gazeta oficială. Imi sehilo- "deşte mereu discursurile, îmi cionteşte cuvintele, îmi pune în gură “ce n'am avut nici o dată şi m6 face de rîs în străinătate. 'Prebue. săvmi petrec pe urmă vi- aţa. făcând scuze puterilor, de la resărit până la apus! 7. - i 

“Fată adevăratul met discurs, publică] tale quale în + 
A 

. = 

.



"Domnilor deputaţi! Imi pare bine că... 

= . 39 

„Epoca“ 'şi păstrează manuscrisul ca să] poti arăta n '3 3 
or cui ţil va cere. 

Nu uita însă să însemnezi. de câte ori au fost a- 
„plause. 
Am luat manuscrisul, Pam dat la tipar, şi astă-ză - 

vi] înfăţişez d-v. ca trufanda : 

Ședința Camerei de la 30 Noembrie. 

D-nu Președinte. Dau prim-ministru are cuvântul. 
D-uu I. Brătianu. Domnilor deputaţi... (aplause). 

„-Voi. Mai taxe! Nu se aude! | 
D-nu „Rădulescu. Dacă nu se al.de, vina este a 

«d-lui Dimancea. D-sa ca să nu. ajungă la : uzul tu- 
turor economiile resultate din repararea Camerei, a 

“ Furat..... acustica sălei şedinţelor aduniurci. 
Dinu Președinte, D-le Rădulescu, vă chem la ordine. 
D-uu Î. Brătianu. Imi pare bine că a venit mo- - 

mentul să sfărrîmăm toate acusaţiile D-lor Maiorescu - 
şi Carp... a 
"D-nu Itădulescu, Da ! N'ai isbutit să Carp.ussc-eşti 

cabinetul, şi acum umbli după Rifu...Dușură 
D-nu Președinte. Domnule Rădulescu, vă chem la 

ordine ! pi - | o 
„Duu L Brătianu. Cuvinte mari, cuvinte injurioase 
ai. fost rostite la adresa noastră ! S'a zis că nu avem 

- independenţa magistiratuuriei ! Cum! Navem imde- - 
pendenţa, când noi. am câştigato pe câmpiile. Bul-. 
“gariei cu sângele nostru: având. în capul oastei pe - 
„brravul nostru căpitan. (Aplause frenetice). - 

Fă, Domnilor, aceastami aminteşte o istorrie care: 
am avuto cu amicul mei rreposatul: împărat Alex- | 

"andru al Il-lea (D-nu Ştefan Belo, auzind: că'-este 
vorba despre un mort, face semnul ciucei). .. 

Rrreposatul îmi istorisea că în autocrrata Rusiă 
nimeni nu poate să intrre în ăparurtamentele împ&- 
rratului fănză un ordin special. Cu toate aceştea,
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la Pavrrodin, 'et Brătianu, am intrvrat; făvrră să fiu măcarrr anunţat, (Aplause). o 
Prin urmare, independenţa O avem, şi atunci când România. este independentă, negreşit că este şi ma- gistratura tot independentă. (Bravo ! bravo ) Am fost acuzaţi că există conrrrupțiune în sînul parrrtidului nostru ! Ce nervruşinată acuzarrre ! Aceasta îi aminteşte o scrisoare care am prari- mito la 1685 de la reposata, mea prietenă D-na de S6vign. (D-nu Stefan Bello, auzind că este vorba despre un mort, face semnul crucei). | "In acea scrurisoarrre vorrrbindu'mi despre COITrUp- - „ţiunea de la curvrtea amicului meu rrregele Ludo- vie al XIV, îmi spune că regele a dăruit. doam- . nei de Montpensier o rochie de zece mii livre... Eată Domnilor ce se numeşte corupţiune, car nu stavrrea actuală de lucrrruri, când domneşte virrr= tutea, probă că sai stririns şi bani sub rubrica | „ Virrtuţile 'cetățeneşti ! “ (Aplause). o = VE spenriaţi şi stririgaţi că există cumulul.- In- “ţeleg să vă plângeţi daca sar da la mai mulţi oa- „meni aceeaşi slujbă, dar când se dă la un SINGULII om mai multe funcțiuni, n'aveţi cuvânt! 

„Ei, Domnilor, aceasta îi aminteşte că răposa- tul meă pricten Marat, (D-nu Stefan Bello, auzind „că este vorba. despre un mort, tace semnul crucei) reposatul mei bun prieten Marat, îmi spunea la 1790: că atunci când a fost înjunghiat în bae de Charlotte Corday, ucigaşa avea în mână un pumnal şi un pis- tol 1... e cumul!! (aplause frenetice). 
Apoi îmi aduc aminte că şi reposatul mei amice de la 48... - a - Voci :. La vot! La voi! 
Bar diaconul din curtea Alitropoliei vîngiea pe nas : » Vecinica pomenire ! Vecini-ca po-me-nire ! I :
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LA MULŢI ANI! 

“Ziarele stăpânirei ne . spuneau: mai. de ună-zi că 
Sar fi primit la poştă. cu ocazia anului noi, peste 
„600,000. de cărţi postale şi cărţi de visită, prin cari 
oamenii ai luat obiceiul să'şi serie unul altuia : „Să 
trăeşti, la mulţi ani!“ adică: „îmi pare bine că ai 
“apucat şi anul acesta ca să mai tragi ceva necazuri !* 

Că sau primit la poştă 600,000 de fițuici de a- 
ceastă categorie, e lesne de crezut, dar că sai -şi 
împărţit, e altă socoteali. N'o crez, pentru că am 
chiar pe masa mea trei cărţi postale adresate din 
Tecuci la. Giurgiu şi Focşani, care at r&sărit, nu 
ştiu prin ce minune, tocmai la mine, după dou&- 
spre-zece zile de plimbare! . . 
„Insă anul noii a trecut; săl lăsăm în pace ŞI să 

vedem. de sfântul care vine după dinsul. 
Eri, precum ştiţi, a fost sfântul Ioan supranumit. 

„Botezătorul. Această, poreclă ia fost dată. pe semne 
- din cauză că naşul Mântuitorului. are de procurator 

în ţara noastră pe un Brăţianu Ioan, de la care... 
dacă nu curge, pică ! | 

Mai este un sfânt Ioan poreclit: gură de aur. Hi. . 
„.soavele spun că această poreclă “i-a. fost dată din 

causă că şi el are de procurator tot pe Brătianu 
“Ioan. Dmputernicitul lui sfântu Ioan No. 2; a dat 
„credincioşilor care înconjoară aur... şi pe gură, din 
care cauză a provenit o crisă atât de mare în piaţă,
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în cât agiul a ajuns la 1Sla sută, iar sfântul No. 2 a tost poreclit îndată gură de aur, ” 
V6 tălmăcii causele crisei noastre financiare, puse pe nedrept în spinarea convenției comerciale ; mă întore acum la: sfântul mei, precum se întoarce păs- torul la vitele sale. De Si Ia Din ajun, serbătoarea a fost anunțată pravoslav- 

nicilor credincioşi prin 101 tunuri, trase în dealul Spirci, pentru că de acolo a pomit tot Va-una miş- 
carea naţională a pacinicilor cetăţeni în zilele de înfierbinţeală. o Ai | Apoi sfânta. cruce a. fost aruncâtă în apă, negreşit 
pentru că Domnu Brătianu să nu mai poată jura pe -diînsa. că niet vinovat ! o e | 

Drapelele nu sai atârnat la, prăvălii, fiind toate! prăvăliile închise, ferestrele nau fost împopoţonate 
cu flori, căci prociratorul Botezătorului era la via. „sa Florica, adică tot între flori. 

„ Adevărata mişcare produsă în ţară prin: această 
serbătoare, a, -fost o mişcare telegrafo-postală ne mai pomeniță. Aa II 

Anul noi” cu cele 600,000 de cărţi postale ale sale a. remas pe jos! | o - 
„Comunicaţiile cu cele-lalte state au-tost între- rupte cu trei zil6 inainte, căci toţi: impiegații tele- | „grato-postali făceai serviciul de expediţie între Bu- 

cureşti şi Florica. Directorul poştelor, Colonelul Pas- tia. în persoană, manipula la aparat cu egoismul stă național atât de cunoscut. 
. Ş 

- Dintre numeroasele felicitări, primite de primul 
ministru, mi'at căzut ŞI mie în mână următoarele 
telegrame pe care le public ca trufanda. 

4 

»Urăm să ne pomeneşti tot aşa des ca în trecut. 
„Nicolae și „lezandru ai Pusici, * 
de profesiune răposaţi. 
„MG recomand şi eu“. : 

dlfonso al Spaniei...



    

„Pentru onomastica d-v. urmăm cu iscăliturile mi- 
lionului “ - | 

, Carada, S$. Ioanid et C-ie. 
f 

Făgăduesc. lege ad-hoc pentui inamovibilitatea ? u > DI 
a D-v 

| , E. Stă tescu, - 

„De la mine pin'la tine 
Pentru postu'mi mulțumire ; 
De la tine pîn'la mine: 

- Scăzământ la vămuire !* | 
E CE - V.. Alexandri. 

„Să trăeşti sufletul maichi“ - 
a St. Bellu... 

f. ă P ” Ă - - _ 
„Pentru ziua d-v.. onomastică, rog respectuos, con- 

tza obiceiului vostru, daţi un-leii pentru Athenei.“ 
o Na C. Lsarcu. 

„” Devotamentul mei nu se va sfîrşi de cât cu fa- -: 
voarea d-v.“ De a 
E e R AMâhaiă, 7 

Piramidă făcând din -bâtele: noastre. 
„Le depunem plecat la picioarele voastre. . 

î Pacinică-cetățenă, 

“„Apres vous sil en reste! de 
= Junâmâștiă, 

mem. et mâme sil w'en reste pas !* a 
a " " Coaliția. 

„Wintseh a git sabesch.. . E 
Sa a. _Strul Xenopol. , 

» Voulu vous envoyer petit cadeau pour entretenir aniti6. Empâehe par tarif autonomot, 
| E - „Ie Grey,



44 

„Sivţi vezi visul cu ochii! Saiunoi Craii... însă » 5. | - N :) O 
nu ca mine! E , 

Gr. Vulturescu. 

| „Griisse, dich Johan. Schenke dir noch drei Mo- 
nate Ministerium. Nach Ablauf.... futsch.* 

. | - Bismark. 

„Souaitons aconiplisment de ce que vous en de- 
sir6. Pardon6 faute de ortografie, redacteur -Inde- 
pendance vol6 notre dicţionar. — | 

-: IEtoile. 

M6 dusesem și ci la 'telegraf” ca, să trimit ploco- 
nul met, dar primirea telegramei ce înfăţişam. a, fost 
refuzată pe temeiul nu ştii cărui articol al legei te- 
legrafo-postale.. | - 
„De aceea sunt; nevoit să dati” depeşea mea la tipar. 
„Să te ţie Dumnezei la putere ca să'mi pot u- 

ma cronicele înainte! | | 
a | Ma



  

EGOISMUL NAȚ
IONAL 

_POLCOVN
ICUL 

P ASTIA. 

Da, domnilor, să ştiţi d-v. că am făcut progrese, 
- şi încă progrese înspăimântătoare ! - 

Aţi uitat să vede, că până acum câţi-va ani, o 
„ porneai cu poştalionul la Giurgiu, unde nu ajun- 
„geai de cât în patru ceasuri, pe când astă-zi te duci 
„cu drumul de fer în şease ceasuri. Pe şosea ţi se 
rupea roata de la trăsură, şi: astă-zi ţi se rup numai 
oasele. a Do 

Unde mai puneţi că iama tremwmai de frig în 
diligenţă şi că la 1885 în fie-care_vagon este în- 
scris frie şi cald pentru că după plac să întorci 
cheia şi să poţi să'ţi încălzeşti trupul... dacă să face - 
foe.! - a 

- Va perit din minte că în timpurile guvernului 
de tristă memorie, Popa“Tache în loc să'ță dea cru- - 
cea, să o săruţi, ţi-o zugrăvia pe spinare cu tibişirul 
ca, semn de precuvântare la 25 de bâte. Astă-zi mă- 
nânci păruială fără să mai fie nevoe de semnul 
crucei ! ă 

Ve plângeţi că: ne-a îngenuchiat. guvernul în fa-
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cia streinilor, şi că tot ce avem ne vine de la străini! 
VE înşelaţi! Astă-zi tot ce avem, este național, 

neaoş naţional! - 
Avem teatrul naţional; unu, ba chiar mai multe 

partide naţionale ; avem birturi naţionale, aşa nu- 
mite pentru că ţi. se dă-să mănânci... bucate gre- 
ceşti. Avem: bancă naţională, imn naţional, costum 
naţional, industrie naţională, - principuri naţionale, 
chibrituri naţionale, imprumuturi naţionale, serbări 
"naţionale, monedă naţională, adunare naţională, to- 
cană naţională, trânteali naţională. 

Singurul lucru ce nu mai avem, este r&posata 
garda naţională ; dar. în schimb nu poţi să faci un 
pas, fără să calci pe ceva naţional! | 
„Polcovnicul Pastia, directorele poştelor şi telegra- 

felor, care şi acelea sunt naţionale, văzând că i-a 
apucat'o străinii înainte cu descoperirile şi că nare 
ce' să mai născocească în ramura, aparatelor, a luat 

„hotărârea să dibuiască şi d-sa ceva naţional... căci, 
de, şi-el este român. - . - 

In ajunul bobotezei când Duhul Sfânt se coboară . 
- din Cer în chip de porumbiel, se deschise şi duhul 
poleovnicului-director al 'poştelor. Luând o coală. de 
hârtie, scrise stăpânului seu de la Florica următoarea 
telegramă : Cu egoism. național, vă urez ani înde- 

„lungaţi. (Vedeţi telegrama publicată, în Zpoca de-la 
21 Noembrie). a ae 

Eu, unul, mărturisesc în frica lui: Dumnezeii că 
nu prea înţelegeăm ce poate să fie un egoism care 

„pe lângă că este egoism mai e şi naţional. 
Afurisitele de dicţionare, începând chiar prin Lit- 

tr6, mau fost în stare -să mă domirească. 
Eată ce am citit :" „ Egoismul ; viciu, care pune.pe 

individ mai pre sus de ori-ce!“ Neapărat, nu putea 
să fie acesta, înţelesul egoismului polcovnicului, şi 
de- aceea am luat hotărârea să las ruşinea la o parte 
şi să mă. duc la d-nu Pastia spre al cerceta despre 

„adevăratul înţeles al cuvintelor sale. -
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Uşierul m'a primit cu egoism național, şi "mi-a 
deschis uşa asemenea. | 

D-nu polcownic Pastia, m'a strâns de mână cu 
un adevârat egoism național, şi lăsând la o parte nişte 
depeşi urgente sosite din străinătate, pe care le citea 
cu egoism național, na întrebat ce voesce ? | 

In câte-va cuvinte îi tălmăcii nedomirirea, mea. 
—- Domnule Max,— îmi respunse polcovnicul, — 

sunteţi. nişte. ayramaţi. Naveţi. habar despre: bogăţia 
- limbei româneşti. aţi, citit nimic şi criticaţi pe cei „Pali. Dau Hăjdeă, un om învăţat, a fost eri la 
mine; după citirea, depezei în cestiune, şi. fiind-că 
d-sa lucrează la marele nostru dicţionar etymologic, 
"mi-a cerut” autorisaţiunea să citeze cuvintele mele. 

„ca exemplu la vorba : egoism. Cea ce dovedeşte că „ Lgoismul met tațional,. ave un înțeles de o mare în- 
semnătate, D-sa vă poate lămuri mai bine de cât or: 
cine, de cât or.ce autor, şi. chiar de cât mine. 
„Am alergat întrun suflet la d-uu Hăjdeu, şi fără, 

multă vorbă “i-am spus ce lămurire cer de la d-sa. 
La început eruditul nostru scriitor sa arâtat în- . „.» dărătnie, mărturisindu'mi că n'a ajuns încă cu ti- „-părirea până la litera _E, şi că nu pâte spune ni- 

MiG...... de cât dacă'i jur că voi păstra, seoretul. 
Am jurat pe capul d-lui Brătianu, şi de acea vă “spui şi d-v. confidenţial care a fost râspunsul d-lui. 

Hăjdeu, şi vă rog'să păstraţi secretul casă nu mă 
faceţi de ruşine,, şi ca să mu se întâmple şi vre o nenorocire, . N | 
Dnu Hăjdeu, deschise sertarul de la biuroul său, | scoase nişte fâşii de hârtie, le răsfoi repede şi oprin-. .. du-se la cuvântul. în cestiune, citi : Egoismu, viciu „care, pune 'pe individ mai pre sus de tot..... Egois- "mu, iubire de sine. Zgoismu național sinonimul cu- 

„„vintelor: Nu mă uita stăpâne (Vezi op: pole. Pastia, 1884). - e 
> Eitaşa da! i a
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RAIUL PE PAMÂNT. 

In vremurile acelea, cam pe la anul 1886 după 
naşterea. Mântuitorului, pe maluile Dunărei; trăca, 
un popor blând în cea mai bună armonie cu sta- 
tele -cel înconjurau. | 

Respectul ce guvernul acestui popor purta veci- 
nilor si. ajunsese atât de mare, în cât mar fi în- 
drăsnit să le trimită nici porci, nici vite încormnorate 
de teamă să nu se privească acest fapt ca o insultă, 
sau “alegorie; trimitea însă bucuros peste graniţă 
pe copii săi, chiar când nu aveai poftă de călăto- 
rit, căci tinerimea învaţă multe prin călătorii. 

Administraţia” în centrul ţărei, mergea strună. 
Pentru ca socialiștii să nu 'şi poată, juca calul şi să, 
nu bage în capul cetăţenilor gărgăunii împărţirei 
averilor, guvernului luase înţeleapta măsură de a să- 
răci pe toată lumea, ast-fel în cât cu cea mai mare 
bună-voinţă mai fi găsit nicăeri alb în căpistere. 

Apoi, fiind-că—cum se zice la carte— dreptatea, 
este temelia unui Stat, se lucrase cu multă rîvnă 
la organisarea, ei, şi pentru a, însufleţi locuitorilor 
spiritul de frăţească dragoste, tribunalele în cas de 
procese, osândiai regulat pe acel care avea drep- 
tate, ca să "i treacă gustul de a mai umbla după 
judecăţi.
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„„ Invăţătura mergea, atât de bine, în cât se făceau re- gulamente dinadins spre ă se scoate copiilor din cap ceace învețase. în ajun, şi aproape toată lumea, ştiind . carte, se alegeai spre a fi protesori şi revisori acei care nu ştiau bob, ca să poată să înveţe şi ei ceva, Spre a nu nemulţumi pe «nimeni prin.plata biru- „rilor, guveinul pusese 0 taxă asupra morţilor, sin- - “gui cari nu puteai. să mai reclame, ast-fel în cât zicâtoarea : „Turcu plătește“ se schimbase în „mortul plătește !* e o 
„Ceea-ce te încânta mai ales în acest mic stat, era spiritul de desăvârşită egalitate care domnea în toate clasele societăței şi pe care, de altmintrelea, stăpâ- nirea, se. căsnea “să: nu'l lase să piară : spre pildă, „chiar pe feciori'“i făcea, Miniştrii, iar ca să nu se .. poată plânge unii că sunt nedreptăţiţi, se ficuse pen- „tru toată lumea numai o singură calitate de tutun— 

fie-care . avea însă dreptul să o plătească imai Scump. 7 Industria naţională era atât de desvoltată, în cât = în timp de câţi-va. ani, se ridicase în toate judeţele, - “şi chiar prin coimunele cele mai mici, fabrici de de- | putaţi, senatori, primari; afară de fabrica centrală . „„de legi şi regulamente, care lucra în. capitală cu o. iuţeală nepomenită, întrebuinţând numai un singur "om ca maşinist.: i a | - Agricultura nu lăsa: nimic de „dorit. “Locuitorii „..„prinsese atâta, slăbiciune de pământ, de producte şi de tot ce este grâă, porumb, . în: cât îşi. vindeată ŞI „cămaşa numai ca să cumpere mălaiii: | Da - Despre oştire ce să mai vorbesc. “De la cel mai „bătrân şi până la copilul care. se naşte, toţi erau. soldaţi voinici, generali. cunoscând. strategia pe. de „rost. Inchipuiţi-v& cât- de respândite erai cunoştin- 
„ ţele milităreşti “dacă un. vier,. dint'un stat numit Florica, era şi Ministru de 'râsboii ! . e 

 



  

„CONCERTUL D-NEI PATTI 

Să nu zică omul vorbă mare! 
Acum cinci zile, în acest ziar, sub aceiaşi senmă- 

tură, șusțineam că nu sunt în stare să fac o dare 

de seamă despre o repr esentaţie musicală ca un dis- 
cipol al Euterpei, şi astă-zi nevoele meseriei me si- 
-lesc să iau condeiul şi, călare pe. diapason, să Vor- 
„bese despre concertul d-nei Patti, parcă aş fi Weber, 
Benedict sau Cohen de la Românul. . 

“De cine a “fost dat concertul nu se ştie bine, căci 
de şi programul anunţă că este dat de d-na Patti, 
publicul a judecat alt-fel. - | 

Numele privighetoarei era cam prestirat în. ordi- 

mea spectacolului şi mulţi din cei cari urmau să plă- 

-tească 350 de lei loja lor, ai găsit cu drept cuvânt 

că prețul este cam pipărat spre a asculta aproape 
numai pe d-nii Gabrilescu, Cairetti, Nottara şi alţii, 
cari de ahminterea ne încântă adesea cu multă, bună- 
voinţă şi pe un preţ mai scăzut. 

De aceea, vre-o cinci-spre-zece loje ati rămas goale. 

Să me scutiţi: pe cât s6 poate de aprecieri musi- 

| cale, şi să ve mulţumiţi cu încredințarea ce vă dau 
că, toţi artiştii ati fost aplandaţi şi rechemaţi î în mai 
multe rânduai. 

D. Nottara, recitând Str igoiul, din care nici eu nici 
publicul nu am auzit un cuvînt, căci glasul părea că
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vine tocmai din. pimniţă, s'a folosit; de aceste versuri 
spre a veni în ajutorul Ministerului de Finanţe, do- 
„vedind că: nu suntem bântuiţi de lipsa aurului. 

„In adevăr, d:sa purta la piept, drept nasturi de 
cămaşe, trei patace turceşti de o mărime fenomenală 
care aminteau r&posatâle lire otomane! - 
D. Manolescu, cu toate că recita monologul săi - 
întrun concert, a ţinut să; păstreze la couleur “locale 
spre aşi arăta "pulpele, în loc să aducă pe scenă'un 

„Marţial. cu. fac şi mănuşi albe.: Din nenorocire, pe 
când îşi recita versurile, acoperit cu peplumul Ro- 

„manilor, noi-priveam' zâmbind clavirul care înpodo- 
„bea scena şi ne întrebam, dacă în acele vremuri po- 
= etul Marţial cunoştea deja arta de a face do, re, mi, 

fa,. sol. - ae II 
» O scenă din Faust, a.fost foarte bine cântată, de 
d-nii Gabrilescu şi 'Pheodorescu. - | 

Găsese însă că bătrânul Faust a iscălit cam pe 
nevăzute “contractul să cu Mefistofeles, de vreme co 

“atunci când demonul i'a aiătat pe Margareta, idea- 
lul frumuuseţei era, înconjurat, pe:scenă, de o ceaţă. . 
foarte deasă care ne a împiedicat pe toţi să'i vedem 
faţa îngerească.- Ai Sa Mai gdăogaţi pe lângă aceasta, căamorul este orb, 
ŞI veţi. ajunge la vorba, mea. că Faust a-iscălit pe ne- 
“vEzute ! E a 
- „ Spectacolul sa sfârşit cu.0 romanţă, franceză, cân- - 
tată, de. d-na -Pătti : „Dacă nu că nimic ami spune, - 
despre care ne având nici ei nimic a vă spune, 

ME închin cu „plecăciune.
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LA BAIE! 

" Şedinţele Senatului ajunsese anoste. De cât va, 
timp nu mai auzeam de cât inter pelări adresate d-lui . 
D. Sturdza, pe “care '] învinovăţeşte chiar majori- 
tatea, că schimbă mai des xegulamentele scolare de 
cât cămaşa ; interpelări adresate d-lui general Făl- 

_coianu pentru că tablourile de înaintare: nu înain- 
tează de loc; interpelări adresate d-lui ministru de 
“inteme pentru că a dati'sute de alegători din Me- 
„hedinţi pe mâna unui doctor caie nu este în stare 
să îngrijească de un singur bolnav, 
„Pentru norocul! nostru, epidemia interpelărilor a, 

“trecut, zilele de veselie aii venit iarăşi şi senatorul 
Orleanu. a făcut saftea. | 
In. şedinţa de Sâmbătă, d-sa a cerut să se amâne 
discuţia unei petiţiuni, pentr u motivul că, este silit 
„să meargă la baie! - 

Luiasem la început mărturisirea - bătrânului sena- 
tor! drept o. dorinţă, din parte'i, de a dovedi tutu- 
xor că Senatul nu se compune numai de nespălaţi” 
precum sa cam. întemeat; svonul; dar lesne am în- 
“țeles că mă înşelasem. 

Perduisem din vedere că presidentul maturului 
corp” este, ca şi Mitraşewski, antreprenor de băi, de 
vale pe bulevard, spre Isvor, şi că acest din urmă 
stabiliment n'a, avut încă fericirea să fie maugurat.
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îs Dim contră! . 

De acea, spre a "i: aduce. ceva muşterii, guvernul 

va urma Ministru "Cultelor care, de când se gân-- : 
deşte că; are să intre în gânlă, a şi început să. o 

-scalde. cu "profesorii, căci până acum de şi umbla 
cu portotoliul îi două luntre, adică şi la : Culte şi 
la Exteme, nu se atinsese de apă. -.. 
„Prin unmmare, de astăzi. înainte,. discutarea pro- 

iectelor. de legi nu se va.amâna numai” pentru îm0- | 
tivul că vizirul e la Florica, ci se va lăsa pentru 
-a doua zi de câte ori raportorul 'va fi la baia. 

- Mâsura; este. sănătoasă şi, curată, dar poate să a-.. 
ducă mari neajunsuri. O simplă baie luată de un 
„raportor mai murdar, va face ca o lege de nimic 
Să râmâie în cartoanele arhivei parlamentului mai 
mult, timp de cât legea în contra cumulului. 

- Trebue să recunoaştem, întradevăr, că dacă un : 
ţigan ar fi silit să meareă să se- spele el ar între- 5 > 3 

„buinţa mai mult timp pentru. această . operaţie, de 
cât un tinerel alb cum'este caşul. Spre pildă, d. Fun- 
descu vă sta neapărat mai. mult: la. bai do cât ru- 

a împus fie-cărui membru din parlament să meargă 
o dată pe săptămână la băile Eforiei. îs | 

D-nu Orleanu a eşit la so cel dintâit, apoi îl 

menul d. Vulturescu — bine. înţeles âtunci când ar. 
- fi vorba să 'şi spele numai trupul, iar nu obrazul! - 

-* Apoi. unde puneţi că d. Câmpineanu. nu se va! 
„mulţumi cu.o baie, ci va trebui să meargă la băi, 

că. duelistul Djuvara va lua. şi pistolul... la duşe, că, 
„adesea: membrii majorităţei se or întoarce ploaţi de' 
la: stabilimentul de Idroterapie! N - 

„__ Ferească, însă Dumnezeii, să "i vie vre o dată poftă 
„d-lui I. Brătianu să meargă la baie.. Ar trebui ca 
-. parlamentul să renunţe de veci la. orce fel de lu-: | 

d-nu Î. Brătianul, nici Dunărea - crare, pentru că, pe 
nu-"] poate spăla !...
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MORTUL PLĂTEŞTE 

La toate cimitirele, șlujbaşii însărcinaţi cu îngri- 
Jivea mormintelor observase de cât-va timp, o miş-! 
care neobicinuită printre nemişeaţii lor chiriaşi per- 
mamnenţi, şi—lueru ciudat—această neodihnă domnea 
nu numai în România, dar pretutindeni, întocmai 
ca boalele molipsitoare când năvălese peste onionirea 
întreagă. - 

Din. zori de zi şi până la apusul” soaxelui, țoţi morţii 
sughiţai, sughiţata zicîncetat. 

Casul păru destul de neobicinuit pentr u ca toate 
academiile de medicină să fie consultate şi rugate 
să'şi arate părerea asupra acestui fenomen sgomotos, - 

„produs de nişte persoane care se bucurase, până aci, 
de o reputaţie de oameni tăcuţi. 

Toamai în momentul când medicii credeau că ai 
avut norocul 'să dibuească o nou boală, care uu- 
măreşte omenirea dincolo de: mormânt, şi căutau . 
cu ce nume mai ştiinţific să o poreclească, docto- 
rul Rămniceanu,. amicul intim al presidentului con- 
siliului de miniştrii, destăinui tuturor microbul
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„.cestel - epidemii, supranumită în mod. provisoriii: i 
" mortautorum: sughițuum, ! | 

După spusele învățatului deputat î în > medicină, mi- 
cxobul acestei boleşniţe ar fi numai şi numai: d-nu 
Ion Brătianu, care sub formă de discursuri rostite 
în corpurile legiuitoare, se introduce în cimitire, r&s- 
coleşte mormintele, întocmai: cum filoxera' văscoleşte. 
viile, şi produce, prin pomenirea. r&posâţilor, acest 
sughiţ; nestârşit .al morţilor. o : 

La început, microbul— Brătianu, era, aproape nevi- 
novat şi nu trăia de cât prin cimitirile împărăteşti 
din străinătate, -unde'şi făcea tabetul odată pe an,. 
de obiceiu cu prilegiul discutărei r&spunsului la me- 
sagiul tronului. Incet, încet, microbul a străbătut 
hotarele noastre în modul următor: 

Ştiut este de toată lumea că până mai de-ună-zi, 
când n'ayveai pe cine să apuci de despăgubiri, pu- 
neai socoteala în spinared turcului şi se zicea: - Turcu - 

„plăteşte, cu toate că tot noi plăteam tribut turcului. 
Astă-zi, împărăţia lui Mahoimet a ajuns mufluză, şi-ar 
fi păcat să lăsăm să mai trăcască o zicătoare tără rost, 
„De acea ne trebuea altă zicătoare; dar aveam ne- 

-voe. şi de bani.; i 
|  Parălele se adună. prin- biruri... când ai de unde. 
să le plăteşti. Se chibzuise fel de fel de: imposite.. 
“Fusese vorba la început despre .un imposit asupra. 
sculelor, dar w'a fost primit de Senat din causă că 

„femeile fiind privite ca adeverate giuvaeruri, anevoe 
sar fi păsit funcţionari cari să fie destui de întegri 
spre a preţui valoarea, pe „nepipăite. o 

Proiectul de monopol al cârciumelor n'a, “avut x mai 
mult noroc, temându-se majoritatea - să nu tragă 

- guvemul impositul la măsea. 
Mai venise un deputat cu ideia “unui iniposit. a. 

supra uşelor şi ferestrelor, dar s'a lăsaţ lao parte - 
“acest. bir, îndată ce-un onorabil. a zis cănue bine - - 
_ca. guvernul . să împedice comerciul,. legându-se, de 
lumea de la. portiţe.
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;.Atimei. d-nu Ion Brătianu, spre a împăca pe toţi, 
a luat cuvântul şi a zis: „mortul să plătească“, pro-.: 

-puind 0 taxă asupra moştenirelor:. cc 
Toţi golanii au bătut - din palme şi legea a. fost 

votată.  : i a 
„Preşedintele consiliului. de miniştrii 'a tăcut însă 

o mare jerttă, susținând: acest proiect. Nu este zi - 
de la Dummezei în care d-sa să nu'şi mărturisească 
păcatele tinereţei, recunoscând câte un copil. Inta'a- 

„dever, îndată ce un membru din parlament îl con- 
trazice sau îl supără puţin, d. Brătianu îi: închide 
sua mărturisind că: „ba considerat tot-V'a-una ca pe PP a copilul stă. | e . 

Când se. va. deschide moştenirea Ion Brătianu, 
grele taxe vor avea de plătit numeroșii săi copii 

„din adunătura” naţională ! a .



“RABATU, oh RBA 
Lă 

“Când se comite o crimă şi “autorul remâne ne: 
„cunoscut, francesul zice : „Cherchez la fommnie! “caută 
“femeea şi vei dovedi! Tot asemenea când instrue-. 
ţiuea publică schioapătă înti”o “ţară, când as, buche, 
intră anevoe în capul copiilor, când trebue” să Co- 
bori nota medie pentru ca, elevii să poătă trece 

„dintr”o clasă într alta, când la examene, din o sută 
de candidaţi gase-zeci remân „repetenţi, naşte între- 
harea cine este de vină ? 

Atunci, spre nedomirirea tutulor, isbucnese dis- 
cuţiunile la care iai parte cel Puțin un părinte de . 
familie. şi un profesor, Unul pie xcul. în spinarea. 

"profesorilor, e care nu se ocupă de elevi, şi cel alt! 
în spinarea elevilor care nu se ocupă. de ceea, 'ce 
zic profesorii. 

Discuţiunea aceasta, care , începe de obicei 3 în fie 
care -an la sfârşitul. lui Iulie, ţine până la sfârşitul | 
lui Septembrie: dar pr oblema remâne tot problemă ! 
De unde vine râul, tot nu se ştie! 
-De unde vine răul, ministrul instruețiunei pu- 

blice a. dovedit'o, şi în părinteasca să, îngrijire pen- 
tru viitorul învă ământului României, a curmat a: . ? 

_cest rău printr o decisiune şub . formă. de, circulară 
publicată în Aonitor ul Of cial. '  
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Rahatul este de vină! Elevii “mănâncă rahat ne 
“spune instrucţiunea ministeiială, „aceasta "3 întreține 
“într'un neastâmpăr continuă și”i deprinde de mici cu ri-. 
sipe !* (textual). . e a 
„In adevăr, dacă am pomi de'la Adam şi Eva 
spre a ne opri tocmai la d. Haret care a subsem- 
nat circulara în chestiune, şi mai ales dacă am avea 
o statistică serioasă în această. privinţă, am constata 

„negreşit- că mâncarea rahatului ţine pe elev înto 
stare de neastâmpăr foarte naturală, şil împinge 
mai mult să ceară voe spre a eşi din clasă de cât 
să asculte cu băgare de seamă tălmăcirile după De 
Viris.. Am mai constata poate că toţi acei care “şi 
au pierdut averea în cărţi şi petreceri at fost de- 
prinşi de mici cu risipa, adică ai. mâncat rahat, 
cum zice circulara ministerului instrucţiunei publice. 
Acum că, ni :s'at, deschis ochii, acum când vedem 

tot recul ce se trage de la această mult vinovată 
cofetură, turcească, ne gândim cu părere de râu la 
generaţiunile trecute care aă avut acest mic păcat 
în tinereţe şi ast-fel au trăit în neastâmpăr şi au fost 

„risipitori. Căci cine n'a mâncat rahat în viața sa ? 
„Toţi au mâncat, poate chiar şi d. ministru al in- 

strucţiunei publice, Dimitrie Sturza, cu toate că a 
avut tot-V'a-una multă slăbiciune pentru alune pră- 
Jite! Ă i
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„„ DEPUTAȚII Eat 
Visa . întânaplat negreşit să daţi. peste nume „de 

“ botez înaintea cărora se răsfaţă cuvântul “Ilagi, şi 
“negreşit că vaţi întrebat al cui o fi acest neam, a- 
tât de numeros, care începe prin numele. de fami- 
lie. spre .a sfârşi prin -cel de botez. | 
Intadevăr, nu: este oraş. în România unde să nu 
te. întâlneşti cu un Hagi Petre, Hagi Stan, Hagi 
Neacşu, sau ceva cam aşa. 

Casă dai seamă “despre viţa . unei fomiliă, izchue 
„să o apuci de obicei cale de mai multe veacuri ; ; prin 
urmare sunt şi că nevoit să vă spui că, după, ce ji--" 

danii au râsticnit pe Hristos, cr eştinii sau crezut da- 
„tori să plătească ei păcatele acestora, Stricându'şi - 
“stomacul cel puţin de două 'ori pe an. Mai târzii 
alţi pravoslavnici credincioşi ati pornit'o pe jos din 

* Bucureşti, Craiova sau alte oraşe, tocmai până la Ie- 
rusalim, ca să vază, mormântul Mântuitorului, şi de 
acolo sau întors nu numai. ct nesfârşitul lomu sfânt - ” 
garantat ca provenind de la sicriul lui Hristos dar 

„si cu hrisovul de hagiii, adică: pelerin, din care 'şi- a, 
eroit-un nume de familie. 

In zilele noastre er: edinţa s'a cam sloit, de mul p până 
la, Ierusalim ni s'a păiut cu drept cuvânt cam lung, 

„mai ales când: e vorba săl faci numai cu pâine şi 
cu. apă, şi ne-am -lăsat de asemenea plimbări ; dar 

păzinteseul : nostru guvern ma: voit să se stingă cu 
desăvârire iubirea, veligiei în inimele Românilor.
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De accea, după îndemnul P. $. S. Mitropolitului, - 
în. fie-care an, se organisează cel puţin câte un ha- 

„gialâc în interiorul ţerei. - a 
Precum Hristos a fost mântuitorul humnei, d-nu |. 

Brătianu s'a destăinuit ca mântuitorul României, şi 
precum cel Vântâii a. fost îngropat la Ierusalim, cel-. - > N ) 

“dal doilea se duce de se înproapă la Florica, unde ? | „Cl Ă B10d] ) înviază însă mai des- de cât cel Mânttii, o 
- Eată pentru ce în fie-care an, deputaţii din toate 
unghiurile ţărei. se adună în Bucureşti şi o pornesc > 

la mormântul. mântuitorului Brătianu ; dar fiind-că 
„Sunt nevoiţi să facă, acest hagialâc foarte des, pu-" 
„vermul le pune la dispoziţie drumul de fier, băutură 
şi mâncare, .. Sai A 

După ce'pravoslavnicile. slugi: ale mântuitorului 
Brătianu Sau închinat la mormântul scu, ele se în- 
torc în capitală cu câte. o nouă slujbă drept lemn 
sfânt, a | | | 

Astă-zi însă pare că sa schimbat locul unde se 
duceau pelerinii noştrii politici” ca să se închine. 

„_ D. general Leca, președintele Camerei, în urma, U- 
mei demisiuni care a făcut mult sgomot, s'a supărat 
şi a plecat să'şi îngroape viaţa politică la moşia sa 
din Moldova. - . 

De îndată s'a organisat o coniisiune, având în ca= 8 pi pul ci pe simpaticul d. Stefan Belu, care a pornit în 
hăgialâc la faţa locului spre a spune generalului că 
el: este adeveratul mântuitor şi ca să se întoarcă la 

“ oraş. m : 
„Nenea Stefan, cu ajutorul cofetarului Tănăsescu, - 

ticluise nişte cuvinte foarte dulci, menite a îmblânzi 
pe preşedintele camerci,- dar a sfeclit'o îndată ce a. 
deschis gura. Uitând cu cine vorbeşte “şi-a început, 
cuvântarea prin: „Aide, vino sufletul maicei.... 

Generalul "i-a r&spuns : „Domnule, vă înșelați ; nu 
ştiţi cu cine: vorbiţi! Adevăratul măntuitor este d. 
Brătianu. Lai, îi se cuvine. denumirea de: Sufletul 
maicei.... domnului! 

 



   
“ MBSURI FILOBPIDEMICE 

. Câte-va rânduri. publicate în ziarul I'/adâpendauce 
roumaine, ne vestece că consiliul sanitar superior, se 

„va întruni astă seară în scop. de-a micşora preţul 
„unui număr însemnat de medicamente. | 

__ Când te gândeşti la -scumpetea. înmomnântărilor 
„din ziua de astă-zi, nu poţi de cât să te înveseleşti, v&- 
„zând că; s'a, găsit un consilii sanitar destul de înţelept 
spre a micşora, cel “puţin, cheltuelile de drum până, 
la lumea cea-Laltă. Când te gândeşti însă că me- 
dicii sunt fraţi. de cruce cu spiţerii, te întrebi. — cu... 
drept cuvânt — ce s'a întâmplat, ce a hotăzit pe 
cei dWântâiu să lovească în punga celor din urmă ? 

+ Tăbmăcirea, acestui fenomen nu o putem, găsi. de. 
cât în proiectul de lege menit a mări resursele bud- 
getare printr'un imposit asupra moştenirilor. . 
“Trebue. să fie. cine:va mai “tâmpit de cât un re- 

dactor. al ziarului  «băeților cu steaua» ca să nu în- 
ţeleagă că birul nu produce nimic, dacă nu sunt con- . 
tribuabili, şi că, dacă: spre pildă mâine s'ar-pune ui 

- imposit asupra duhului vitezei redacţiuni din strada 
Vămei, poimâine Statul român ar mufluzi! 

Guvernul a înţeles foarte bine toate acestea, şi sa
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hotărât; si, ia niste măsuri generale Aloepidemice, : a- 
vâtându-se de o cam dată pr otecţionist cu industria 

- naţională, 
Un proect de lege să şi ticluit în acest sens, Ra- 

portorul a: demonstrat, cu multă dibăcie, că noul 
imposit asupra moştenirilor. nu-va isbuti să umple 
golurile budgetare de cât în ziua când muritorii vor 
consimţi să umple golurile de a cimitire. Apoi pen- 
tu că omenirea se arată cam îndărătnică, când e 
vorba să facă acest sacrificiu budgetar, raportorul - 
a dat citire următorului proiect de lege: 

Art. 1. Se institue un consilii -filoepidemie supe- 
TIOr, a cărui însărcinare este de a avisa la mesurle 
cele mai nemerite de luat spre a întinde: epidemiile | 

„pe „tot teritoriul României, în scop de ase mări ve- - 
nitunile budgetare prin perceperea impositului asu- 
pra moştenirilor:; - . 

Art. 2. Acest consilii! este autorisat să introducă 
în ţară ori-ce microbi ar fi vrednici să mărească nu- 
mărul” morţilor. Pentru acest sfârşit se va reduce 
preţul medicamentelor şi al tuturor substanţelor otră- 
vitoare care au darul de a scurta viaţa. - | 
"Art. 3. Pedepsele. prevăzute la art. 229 şi urmă- 

toare din codul penal, relative la păzintucidere, prun- 
cucidere şi alte ucideri până la al zecelea neam, se 

= desfiinţează, înlocuindu-se printr'o primă, în tocmai ca 
la denunţarea tutunului de -contrabandă, sub con- 
diţiune însă ca reposatul să nu fi murit cu desă-! 

_Vârşire lefter. - 
__ Şubredul ministru al justiţiei sustinând cu mult 
„foc acest- “proiect, a propus vumătorul amendament : 

„De câte ori -un. locuitor bogat se va arăta îndă- 
rătnic-spre a da ortul popi, va fi adus înaintea mea, 
căci având darul de a trăsni o muscă chiar la cinci- 

 spre-zece paşi depărtare, un singur cuvânt rostit; de 
mine va produce un efect fulger ător. | 
Acest amendament, considerat ca, cea mai violentă 

măsură filoepidemică, a fost votat în unanimitate. :
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_NOSTIMADELE SEPTĂMÂNEI 

Cu dou€ luni. înainte de sfintu Gheorghe şi fini 
- Dumitru, proprietarii de. imobile ai luat de mult: 
obiceiul să'şi închirieze casele, anunțând. prin nişte 

„afişe, lipite pe geamurile proprietăţilor lor, că. lo- - 
3 

calul este de dat cu chirie şi că prin urmare “cer. 
“strămutarea locatarului actual. : 

- "Urmând acest; exemplu, ministerul. justiţiei a- ce- - 
„rut, cu două luni înainte de “sfintu Gheorghe, stră- 
mutarea, curței de apel din Focşani la; Galaţi, invo- 
când un argument economic, -pe care '] recomand 
proprietarilor de case din Bucureşti. Intaadevăr, mi- 
nisterul pentru a obţine această; strămutare, sa re- 
zemat pe un scăz&mînt budgetar de. o sută mii lei 

» pe an, pe când proprietarii noştri de case ai obi- 

prețul chirii. aa a 
ME întreb, însă ce va, folosi faimoasa lege de ina- 

movibilitate a magistraturei,- dacă nenorociţii jude- 

„„ceiul să'şi schimbe chiriaşii numai în scop de a mări. 

cători nu vor fi mai întâi siguri că -se pot bizui < 
pe inamovibilitatea domiciliului lor juridic... 
“Cu toate acestea, representanţii judeţului Putna,
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să nu se necăjească 'afară, din cale; dacă guvernul 
a crezut nemerit să strămute curtea din Focşani la, 
Galaţi, căci o infonmaţiune publicată în b'Indepen- - 
dance roumaine, afirmă că se va forma.în curând un | 

- batalion de pontonieri cu reşedinţa în Focşani. Mi- 
nisterul a luat negreşit această înţeleaptă mesură, 

„pe de o parte spre a înlocui. magistratura din: Foc- 

parte spre a încrâdinţ 
şani: printrun element mai .r&sboinic, ear pe de altă 

a pe colectivişti că nu le-a luat 
din mână or ce pont... onieri! a 
„Toţi stăpânii de case având obiceiul să facă mo- 

remet la proprietăţile lor” înainte de sfîntu Gheor- . 
he, ministerul justiţiei a mai propus şi ceva modi- - 

„ficări la parchetul. tribunalului. Argeş, dar a perdut 
cu desăvârşire din vedere că pardoseala întregului 

„tribunal Ilfov a' ajuns din ce în ce mai şubredă, 
“Camerile ai votat reparaţiile şi strămutarea, des- . 

„pre care vorbii fără. multă discuţiune, căci d. IL. Bră- 
tianu a făcut din aceste daraveri o chestiune de-în- 
credere. - se E Si d 

Intwadevăr, nu trebue să perdem din vedere că . 
„încrederea d-lui" Ion Brătianu“ preşedintele consi- 
liului de miniştrii, joacă astă-zi -un rol înseinnat în 
viaţa din toate zilele, un rol mai înseninat chiar de 
cât. pastilele Geraudel. : a 

(A se vedea. anunţurile publicate la pagina 3-a - 
din toate ziarele). . a 
„Prin zilnica întrebuințare a pastilelor Geraudel, se 

„Zice că te poţi tămădui de tuse, înecăciune, oftică, 
şi altele. Dar prin zilnica întrebuințare a, „încredereă 
d-hă 1. Brătianu“ poţi să ajungi la. vesultate mult 

“mai minunate. - ' 

1 

Spre pildă, tânărul avocat Mihalache Cornea, care 
“ŞI perduse glasul 'cu de ăvârşire la 1875, în urma, 
unui accident de drum. de fer... Crawley, a redo- 
bândit o putere, de plămâni nepomenită, înghiţând 
15,000 picături din: esenţa numită „încrederea d-hă
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> 

* 1. Brătianu şi astă-zi col poate rosti discursuni în Cameră. . e o 
Mai putem. da exemplul fostului conservator Mei- tani, actual senator guvernamental. Acest nenorocit, care fiind din oposiţie.se abţinuse timp de mai mulţi ani, suferea de o boală: constituţională 'preschimbată, „în. comentarii. (10 lei exemplarul, depus spre vînzare” -- _la toate librăriile). - Sa EI şi-a redobândit; puterile numai mulţumită esen- ţei numită „încrederea d-lui [. Bratianu 6 
Să nu uităm pe d. $, Iorgulescu, un fost magis- > tzat,. astă-zi cam încărunţit, care, în calitatea sa de procuror general, se îndopase- cu conclusiună - în. “procese de presă, contra roşilor şi a - fost tămăduit ca Prin minune cu câte-va picături din esenţa ,în- crederea d-lui LI. Brătianu. !* a -- 

„ Această cură miraculoasă. se găseşte chiar zilnic înregistrată pe pagina cea din urmă a Monitorului oficial! e m 
„In sfîrşit, efectele acestui leac minunat nu se pot număra, şi mai de ună-zi, un militar care odinioară. trăsese cu buretele” peste jurământul cerut soldaţilor. şi peste iubirea către tron, a redobândit în 24 de „ore o dragoste n6bună, pentu tot ce poate măcar mirosi. a ceva regesc, numai şi numai prin câte-va injecţiuni din esenţa numită „încrederea d-lui Bră- 

tianu - A a 
„ Cătitori. sceptici cari nu mă credeţi, încercaţi „în-.- crederea d-lui I. Brătianu şi veţi fi tămăduiţi ! Depositul general este strada Colţei,. vis-â-vis de cazarma jandannilor călări. Deposite speciale sunt înfiinţate la . toate ministerile şi admninistraţiunele din ţară. Aa e Pustilele Geraudel au r&mâs pe jos ! Faceţi loc bal- samului numit „încrederea d-lui: [. Brătianu !* 

A 
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BABELE ŞI POR ÎMPĂRAT. 

A fost o dată ca nici-odată, şi dacă nar fi tot 

vi sar povesti, pentru că este bine ca omul să le 
înveţe: toate şi să nu rămâe cu gura câscată v când 

aude ceva. 

In spre Duhărea de jos, în ţara lui Po -Inpărat, 
a fost o dată o eamă grea, grea de tot, dar atât 

de grea, în cât părea că ţine “de zece ermi şi tot 

nu se.mai isprăveşte. Viscol afară, viscol şi în punga 
omului; îţi crăpa buza şi de frig şi de sărăcie; azi 

vindeai cojocul ca săţi cumperi “lemne şi mâine vi 
vindeai- lemnele ca să cumperi cojoc. 

Văzând dar locuitorii. acelei ţări că degeaba mai - 

nădăjduese vre-o rază de soare, căci soarele al nai- 

bei, ar&ta mereu dinţii, cu toate că este moşneag 

bătrân, sai chibzuit cu toţii şi at pornit cu albă 

la Por “Imperat, pentru că acesta, fiind mare şi tare, 

se zicea că ajunge să bată el odată din picior, cum - 

bătuse odinioară, şi lucrwile să se îndrepteze, 

-  Por-lmp&rat a. luat jalba în mână, a sucito, a 

învârtito de o mie de ori, sa făcut neanț, —adică- 

tele s'a prefăcut că nu înţelege ce i se cere, şi apoi 

după ce a vezut că nu.are în cotro, a zis către 

solul trimis : 
— E, ce să ve fac ci ? Gine este de vină dacă 

aveţi eamă grea care. nu se mai isprăveşte ? 

— . Tmpărate, r&spunse solul, babele sunt de vină;
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le a venit vremea să plece dintre noi şi tot nu vreait 
“să se ducă. Bani de cheltucală ai, "cojoace au, şi 
puţin le pasă de noi. Să le chemi dar la tine, Lu- 
minate împărate, să le desbraci de cojoace şi atunci 
să vezi.că se îndreptează lucrurile. | 
— Fie; zise Por,—să v& fac după plac.. 
Aşa dar trimise în grabă poruncă ca toate babele să . 

poftească la Curte, şi cu toate! că nu se cădea ca ele 
să intre în casa domnească cu cojocul plin de ză- 
padă, de noroi şi alte porcării, împăratul le primi 
şi aşa, căci ast-fel luase obiceiul să le vază. 

In capul alaiului venea baba Ioana, talpa. iadului, 
cea mai îndrăcită, din toate, care purta două co- 
joace ; apoi de pulpana cojocului ei. se ţinea toate 
cele alte babe, 'cum se ţine copilul de fusta mamei, 
de fiică să nu se piarză. | NE 

Exea baba Fwghenia, naltă, slabă, ofticoasă, care 
scuipa mereu venin; dala Itada, groasă, cu pânte- 
cele cât toate zilele, care uinbla cu cărţile măsluite 
în sîn, cu bâta sub cojoc şi cu ochelarii pe nas ca: 
să vază bine pe cine cârpeşte; baba Sanda, cu: pi- 
cioarele strâmbe şi cu satârul atâmat de brîă ; baba 
Nastaşia, durdulie, buzată, care când umbla se le- 
găna ca rațele ; baba Dumitrana, care rosese la ru-. 
ble până i se strâmbase gura ; Baba Constandina, îm- 
brăcată cu un cojoc împodobit.numai cu ceaprazuri ; - 
şi baba JMișa, care'şi vâră mere nasul în trebi-streine. 
„Cu toate că, cojoacele babelor erai împănate nu- 

„mai cu decoraţii şi căptuşite” cu bilete de bancă, 
îmbrăcămintea lor: mirosea a putrigai cale de o poştă. 

Impăratul le primi pe toate, le -făcu loc pe divan, 

t 

şi apoi le citi jalba care o primise şi întrebă ce 
„este deo făcut. , - Ie | 
„Baba Joana, luând 'cuvântul în numele tutulor, 
respunse : | a a 
— Ascultă împărate, de ce se plânge norodul? 

De sărăcie, de frig, de bătăi şi altele câte le înşiră, 
„pe hârtie? Răspunde tu.dacă aşa, merg; lucrurile!
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Impâratul se plimbă prin odae-cât se plimbă, cu- 
fundându'şi picioarele în moile şi bogatele covoare 
de Smyrma; gânditor ridică ochii spre pereţii îm- 
podobiţi numai cu iatagane, --porţelane şi tablouri. 
de preţ. Apoi se opri cu spatele la “pura sobei şi 
zise: 5 
— Ciudat lucru ! Se plânge poporul că este frig ; 

ie "mi este cald. Se plânge că moare de foame ; 
„eu şi astă-zi am mâncat la epuri, sitari, becaţine, 
stridii şi alte trufandale până ce mi-a, venit greață ! 

Vorbind ast-fel, €l deschise uşa hasnalei împeră- - 
„teşti unde stati grămadă sacii cu bani, 'şi băgă mâna 
în aur până la coate, şi 'râzând cu hohote urmă: 
— Ciudat lucru ! Se plânge norodul de sărăcie! 

"Eu vez aici numai bani, şi de unde vine banii? 'Toţ. 
de la norod. Cât despre biruri şi bătăi, m'are drep- 
tate: Eu nam plătit bir nici când am intrat în ţară, 
şi bătaia nu ştiu ce gust are. | 
„„ De aceea, se supără atât de. grozav Por-Impă&rat, 

„în cât se întoarse către dala loana şi-i spuse: 
— Aseultă-m6 babo, întorceţi-vă cu toate de unde 

aţi venit, căci mie 'mi este bine aici; ce'mi pasă - 
de cei de afară. Să. le mai spui nătărăilor care se 

„plâng, că omul se învaţă şi cu râul! » 
Babele sai întors cu acest răspuns, car de atunci 

- gârul este atât de tare, în cât locuitorii ţărei „de 
„spre Dunărea de jos se întreabă dacă nu are să se 
cutremure pământul ? a
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„ NOBIIMADELE SEPTAMANEI - 
7 

„Pentru & înduioşa, inima Juraţilor înaintea pronun- | 
-țărei. verdictului, avocaţii ati alergat pururea la sute ... 
“de mijloace care s'au: perfecţionat; din ce în ce mai 
„mult, 2 Ie 

- "Urmând calea. progresului, un tîn&r avocat, d-nu 
Codrescu, a descoperit zilele trecute o nouă metodă, 

-- de convingere în materie: criminală, şi anume musica, 
“Intadevăr, spre a dovedi că „Maria Popovici, vic- 
“tima lui Miulescu, nu vosa să, se mai căsătorească cu . Junele. A. Dimitrescu, avocatul a cerut; preşedintelui... Curţei cu juraţi să întrebe: pe un martor : ce cânta, * 
vâposata Miţa la clavir în zilele-lunei de' miere ŞI „ce cânta în zilele când mierea - se schimbase în a- 
guidă? i
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Dacă martorul ar fi fost autorisat să re&spunză 
că Miţa înlocuise melodia, : i 

i Tu din « cer venit aice 

Ca să faci lumea. ferice 

prin cântecul: - -- 

Dute, dute, mai mai fi ea 

Dragă băcţele ! 

juraţii ar fi fost imediat luminaţi, mai bine chear de 
cât. sala Teatrului. Naţional, -şi: Miulescu n'ar mai fi 
fost învinovăţit că s'a 'opus la căsătoria chiriaşei 

-sale, pe care o iubea atât de mult, în. cât a voit mai 
bine să o vază moartă de cât nenorocită. 

“Pare că musica are să joace de acum înainte un 
-rol însemmat, . nu numai în afacerile criminale, dar 
chear şi în politică, ca armă de oposiţie. D-nu Nicu 
Xenopol, care se trage din tagma israelitului Schur- 
-mann — adică voese să zic: care a îmbrăţişat ca şi 
acest din urmă melodioasa şi luerativa profesiune 
de impresario, — sa hotărât să se deosibească prin- 
to inovaţiune. - 

Până aci se contesta. în genere tuturor criticilor 
“teatrali dreptul de a flueră, această petrecere fiind 

numai prerogativa maşinelor de drum de fier şi ser- . 
genţilor de oraş: de acum înainte Schurmann-Xeno- 

„pol contestă publiciştilor din oposiţie dreptul de a 
asista la representaţiunile d-rei 'Teodorini, care cântă 
sub patronagiul impresariului euvemamental. 
Da Teodorini a crezut însă că noul Schurmann . 

m'are dreptate în această chestiune politică- -musicală, 
căci datoria cea mai de căpetenie a unui guverna- 

„mental este să bage armonia între. cei . din oposiţie 
şi cei de la cârma “statului, şi prin nimic nu sar pu- 
tea isbuti mai lesne de “cât prin musică. 

Se şopteşte cu toate acestea că „preşedintele CON- 
siliului de miniștrii ar fi propus să se acorde tin&- 

. 
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ului Nicu un semn onorific pentru devotamentul său 
cătue partidul care votează budgetele statului. 

Greutatea cea mai mare coste însă că nu se ştie 
ce. decorație i se mai poate da; Steaua României a 
ajuns foarte terfelită -de când sa tradus în franţu- 
zeşte, făcându-se dintr'ânsa un ziar: IFtoile . Rou- 

“maine, iar din cele-Talte insemne onorifice n'a mai 
remas nici unul disponibil de o cam dată. 

Se susține chiar că lipsa de decoraţiuni disponi- 
bile a împins mai de-ună-zi pe d. general Lecca, pre- 
sedintele. Camerei, .să zică deputatului g ouvernamen- 

„tal care mâncase din eroare o bitae de la un paci- 
nic cetățean : „Aceasta constitue pentru d-v. o o- 
- noare“ adică un semn onorific, o: decorație. | 

Cuvintele măgulitoare ale generalului “Leăca, atu 
“îngânfat pe d. Loneseu, dar-ai dat: naştere la w- 
mătoarea întrebare, lăsată neresolvată : „Nu cum-va , 

faptul de a mânca o bătae, constitue o onoare pen- 
tru un colectivist, numai pentru că a. putut fi luat 
năcar un moinent drept membru al oposiţiei 2* 
„Or eare ar fi înțelesul cuvintelor p' 'eşedintelui Ca-- 
“merei, îmi pare anevoe de crezut că înfiinţarea a- 
cestei noui decoraţii care se poartă pe. spinare, va 
fi primită de majoritatea. ouvernamentală..... afară: 
numai dacă d. |. Brătianu va face chestie ministe-. 
rială,.
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REPOSATUL MSOOGLĂ 
  

N 
Născocilă, mi i este prieten.. Bun hăcat, însă cam 

“ciocnit la cap; poate din pricina asta ne am şi îm- 
prietenit, amânduoi. 

  

In fie-carb zi, Născocilă născocea câte o idee demnă 
„de 'un pensionar. de la. Măreuţa, şi o punea îndată 

în lucrare. . 
"Mai alaltă-eri, vine la mine, cu . barba, rasă, pă- 

rul. şi -mustăţile „Yopsite roşcat ŞI cu: ochelari albaştri” 
la ochi. - 
„Fără să mă lase să 7] întreb cine este, căci nul 
mai. vecunosteam, îmi strigă : 

—- Bu sunt, N: ăscocilă ! “sa ştii că am murit mân-. 
cat de un urs; ;—apoi îmi întinde ziarul Neadevărul, 

„> în care citii: următoarea telegramă pornită din Bra. 
şov : „Domnu. Născocilă, care plecase singur zilele 
trecute la o vînătoare de uşi în munţii. Carpaţi, a. "fost mâncat de un ms, 
— Inţelegi? . a. 
— Inţeleg atât, că, eşti nebun de legat. 
-— Te. înşeli; sunt înţelept. Această depeşe m6& 

costă doui lei și printwînsa- ani isbutit să ştiu ce 
sa zis ;, despre mine, după moartea mea. 

i
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. -, a 
Ă Ascultă-mă& ! Am citit prin - cărţile bisericeşti că 

morţii ne privesc de sus din împerăţia. cerului. Nu. 
ştiu dacă este adevărat, însă de sigur ei nu ne vor 
putea auzi până când înipărăţia pământului nu va 

„fi în legătură telefonică cu împărăţia cerului. De 
— aceea, am murit pentru toţi şi am rămas în viaţă, 7. miunai pentru mine, ca să pot constata ec este du- 

„_“verea, celor de care ne despărțim şi la cs diapason. 
poate să ajungă desesperarea: lor. e i 

— Fă, eşti mulţumit de ceea ce ai. constatat ? 
„— Auleu! mai bine mă mâneca wssul. Inchipue- : „ şteţi că îndată ce s'ă publicat depeşa, după ce.miam.. 

  

transformat precum. m& vezi, am. alergat acasă .la - > 
mine. Slugile spărsese broaştele de la toate dula- 
pwile şi 'şi împărţeai hainele mele.. Feciorul. mâi, - - ticălosul mei de' fecior pe.care-"1 iu de cinci ani, 

“încerca fuacul. meu şi m& înjura pentru căi era, prea 
strâmt. Lam auzit plângându-se că am rămas slab, - 

ini 

fiind că eram prea, sgărcit pentru ca să mă îndur : -- 
„să mănâne bine! Se a 

—-Ce puteai. să aştepţi de la slugi? | 
-—— Stai, - lasă-mă& să vorbesc; căci n'am sfârşit! 

„Alerg îndată la Lenuţa, slăbiciunea mea. Imi zi-. - 
sese de atâtea ori: „sunt în stare să mor pentru 

„tine“, în“cât eram sigur că voi găsi-o leşinată ds - „> durere, cu toate că ei inurisem: pentru un urs. ..- 

A — "Dait/cinci-zeci de lei slujnicei ca, să mă bage 
„într'o odăiţă "de unde puteam să văz şi să auz toate. 
Alt-fel—ce să zic, nu mă pot plânge. Lenuţa era . - „ îmbrăcată în negru de sus până jos. Avea chiar şi: - ciorapi negrii, şiii arsta împreună, cu piciorul -unui.a- 

„..„ vocat pe care îl întreba :“„S'a găsit testament ?—Nu 
„sa giisit ?2— Auzi. prostie ' să - plece la ;vâhătoare. de . urşi_fără să'şi facă testamentul ! Ce este de făcut 2— 

- Proces! | ii Me e o 
„Imi ajungea cât auzisem ; am dat fuga la birt 18 Hugues, unda se adună toţi prietenii mei, toţi 

p
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câţi mau strâns de mână de dimineaţă până seara,. 
şi stors de pungă de seara până dimineaţa. - 

Se. vorbea despre mine. Unii plângeaii pe sărma- 
mul urs care a, fost nevoit să m6 'mistucască, alţii 

ziceai. că am murit din beţie, și câte ŞI mal câte La 
Inţelegi ce este omenirea? 

— Înţeleg că eşti nebun. Nu este mai bine să 
crezi în toate de cât să te desguşti singur de toate? 
Nu este mai fericit omul care a fost înşelat de zece 

ori şi tot nădăjclueşte în viitor, de cât acel care 
născoceşte şi caută răul cu lumânarea ? 
— Cam aşa am crezuţ şi cu mal târziu şi toc- 

mai de” acea n'am voit să te: pun ŞI pe. tine la în- 

cercare. : - | 

i — Aşi fi zis- de tine, cea ce am: zis tot da auna, Şi 
îţi mai spun şi acum: „Ai figuri la cap!“ Insă 
un lucru nu prea înţeleg bine din 'toată istoria ta: 
dacă ai fost singur-la vGnătoare şi te-a mâncat u- 
sul, cine a r&mas ca să ducă vestea la Braşov ?. - 
-— Prea mă întrebi multe. | 
Şi minciuna este vorbă! 
fi şi tu, că am visat! a 

 



  

CUM TE CHEAMĂ? - 

Ei seara deschisesem” Jonito» ul ofi cial « ca, să culeg 
înta'Ensul. ceva esemple de stil, eleganţă şi retorică, 
„când de.o dată mi se opriră ochii, la pagina 5098, 
unde văzul publicat că patru cetăţeni români sai 
doritori de a semăna români, sau hotărît să'şi 

“schimbe numele de W. Bergei în I. Ionescu, de So- 
lomon în Popescu, de Ițic în Alexandr escu, de ISraft = 
în Puternicescul. . | 

Pusei mâna pe „Aonitorult din” ajun, mai găsii.şi 
acolo patru ; şi în fie care nwumer-ce rsfoiam. întâl- 
neam când unul, când doui sai „trei onorabili care 
simţise tr obuința, să declare că din cutare zi înainte: 
'ŞI reiau adevăratul nume de familie şi că prin ur- 
„mare vor înceta de'a mai subsemna A. B. O: ca în. 
tuecut, spre a se subseri X. Y. Z. a 
“Tdeia de aţi schimba numele, mai cu înlesnire de 

cât cămaşa, a făcut atât de mare „progres- în ţara 
noastră, în cât am dorit să întocmesc o mică sta-, 
tistici spre a, cunoaşte numgrul esact al persoane 
lor. ce intră în : această: categorie. . 

M'am dus în grabă la direcţia Monitorului oficial şi 
simpaticul d. st. Iorgulescu, uitând -un moment că -- 

__ nu mal este în oposiie, a scos din sertarul mesei 
„mai multe dosare, mi le-a încredinţat, şi ast-fel am 

-
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putut culege următoarele schimbări de nume care 
trebue să apară negreşit în „Monitor“ la, 1 Aprilie, o 
dată cu încheerea anului budeetar. - 

- Până acum numai Poinţa Naţională a avut mo: 
nopolul trufandalelor- oficiale; de astă dată îi apuce . 
eu. înainte, -şi mă grăbesc să dau la tipar aceste pu- 
blicaţiuni. SI 
Eată-le: e Pa 
„Subsemnatul, director al regiei monopolului tu-. 

tunurilor, spre a: nu fi confundat un singur moment -. .. 
cu: omonimul mei din opoziţie, Protopopescu Pache, - . 
nvain hotărît ca de astă-zi înamte. să subscriu Pro- 

" topopescu Pach..... et de titun le Si 
i Se D. Protopopescu. 

„Ca să se ştie bine că ei am permutat Curtea de 
Focşani” la Galaţi şi că sub, mine dreptatea sa, dis- 

„tribuit cu gălețile, voi subsemna de acum înainte Stă- 
tescu- Gălățeanu | ai 

E. Stătescu. 

„Din cauză că numele mei nu corespunde des- 
tul de bine ocupaţiunei mele: zilnice, care consistă, 

„în a face mătănii la icoana lui-sf. Ion mână de aur, 
„niă cred dator să 'schimb numele meu de G. Mei- 

i 

tani în Mătanie,t | 
6, Meitani, 

_ -„De- oare ce nu voese să am nici un amestec cu 
„svenmitirul Belu, care poartă acelaşi nume ca mine, 

de astă-zi înainte renunţ la numele mei de familie ŞI voii subseri Stefănică sufletul maichi.* a a. E St. Bellu. .. 

"Numele de Fconomu ce am purtat în calitate de 
casier al creditului urban ne mai corespunzând cu . 

. Yealitatea, voi subsemna de la, eşirea mea din Vă- 
" căreşti înainte, A. Risipă.“ 

- pi o Ac ECONOMU, 
= _
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„Ne ştiind încotro să trag cu urechia, adică dacă 
trebue să ascult de oposiţie sat de guvern, m'am 
hotărât să subsemnez. de acu înainte V, Urechii în 
loc de -V. Urechiă, spre a avea ast-fel o parte din 

„ Mumele: meu la disposiţia- fie-cărui partid. 
Pa o „.YV. Urechia, 

"„Spie a dovedi tuturor că nu m6 duc la. Atena, 
în calitate de apostol al guvemului ȘI că voii r&- „mâne senator în ţară, schimb numele msi de A- -postol Mănescu în Pămănescu, i 

a A. Mănescu, 
»Imbrăţişând” cariera, de. impresario, nVam hotărât, . ca de astăzi înainte să subseriă Sirul Silberman sat „Strul. Goldman, după cum "va fi- mers vânzârea, bi- 

letelor“. --—: ă 

„Atribuţiunea mea, fiind de a păzi averea mişcă- -. toare şi nemişcătoare a primului preşedinte, declar că. voi sub-semna, pe viitor FE. Cara...ulă în loc de 
Carada.“ - i | 

E. Carada. 
„Din causa seumpetei aurului, îmi reiau vechiul mei nume de Pirfiric !* N 
Se „IL C. Brătianu. 

7 
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ROMÂN DE AI NOȘTRII! 

Nu "mi aduc bine aminte care seriitor frances, 
voind să dovedească cât de copilăresc este .şovinis- 
mul naţiunei francese, intereală într'o dramă urmă- 
torul şir de cuvinte fără căpătâi: «La France sera 
toujou's la Trance, et le peuple francais sera le peuple 
franţais !— Francia va fi pururea Francia şi poporul 
fuances. va A poporul frances!> Publicul aplaudă 
din toate puterile aceste cuvinte care i se părură 
evozav de patriotice! | 

Nu e vorbă, maş avea nevoe să 'mi caut exem- 
plele în streinătate ca să dovedesc că şi-noi am 
pornit pe poteca francesilor în. cestiunea, şovinismu-- 
lui. "Mi-ar fi de ajuns să amintesc salvele cu care 
sunt de veci primite toate cuvintele seci şi fără în- 
ţeles, rostite în corpurile legiuitoare, în întrunirile 
publice şi la conferințele Athencului. 

Cine din noi nu "şi aduc aminte cu ce furie a 
fost aplaudat d. Dimancca când, la o întrunire pu- 
blică, fiind întrebat care "i -este programul politic, 
arătă cu degetul statua lui Mihai Viteazul călare, 
şi luând o posă demnă de Mirabeau -zise: „MG în- 
trebaţi care este programul nostru ? Eată'l!“ 

Un om călare luat drept program ! 
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Treacă meargă pentru un profesor de călărie, 
„dar pentru un partid. politic ? Prea e prea,! 

Dacă şovinismul sar manifesta numai prin. apla- 
use la întruniri, reul w'ar- fi tocmai aşa mare; din 

„ nenorocire însă, aceşti amanți înflăcăraţi ai Româ- 
nici, voesce să, ne silească să-ne închinăm orboşte 
la tot ce este român, să iubim tot ce este român, 

-să scuzăm tot ce vine de la un român, să ridicăm 
până la cer, numai tot ce este român!  .. .. 

Dacă, te apuci să, argumentezi, dacă, ai de. gând 
"să dovedeşti că omul lăudat nu merită nici: laudă, 
nică cel puţin îndemn la cutare muncă, pentru care 
nu are cea mai mică destoinicie, ţi se închide gura: 
lasă nene, că e Român de ai noşii!tt 
- Spre pildă d. Stefănescu, şeful orchestrei Operei, : 
care ar fi fost negreşit foarte folositor unui medic 
pentru experienţe de ipnotism şi catalepsie—căci 
adoarme grozav de lesne chiâr când conduce o or- 
chestră, —'şi—a, băgat acum în cap căeste un bun 
musicant, din pricină că, noi îl tot aplaudăm sub 
cuvânt că este român de că noştrii! | 

Intri întrun birt, la Dovleacul naţional ; ţi se aduce 
mâncarea sleită, gătită cu untură; vinul e falsificat, 

„socoteala umflată, masa şi. şervetele sunt murdare; | 
dar să nu îndrăsneşti să te plângi, căci. birtaşul este 
român de ai noștri e ” | 

__ "Te duci înti”o prăvălie; «la Englezul român» sai 
> Vulpea. națională», ceri postav sau pânză. Marfa e. 
proastă, mâncată de molii, dar trebue “să te: arăţi 
mulţumit, căci o vinde un român de aă noștră. . 

- Se întâmplă de te împing nevoele să alergi la, 
un. cămătar; mai întâii, pentru o sută de lei îţi 

„Cere amanet scule care valorează cinci sute; apoi 
când -se face socoteala dobânzilor, plăteşti dous sute 
la sută. N o 3 

Dar, trebue să dai cu plăcere, căci cel puţin te- 
"jupoae un român de aă moștriă | 

„= Dovada că cea ce'seriă nu este o glumă, o gă- 

7
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sim şi în următorul fapt. De câte ori guvemul scoate 
la maidan un organ de publicitate, simte nevoea 
să linguşească boala de care suntem “coprinşi. De 
sigur un ziar guvernamental. întitulat „Voința * sa Steaua, mar fi tăcut nici um efect asupra găgăuţilor ;.. 
de :acea ]i sa pus în coadă, vecinicul naționul şi ro- 
mân, cărora datorăm astăzi Vi oința Naţională şi Steaoa Română,_cu toate că marfa dinta”o prăvălie este o- vreiască şi din cea-l-altă belgiană ! Si 

M6& opresc aici; şi dacă cronica“ mea 'v'a plictisit 
peste m&sură, vă rog s& nu perdeţi din vedere că. 
Şi că sunt român de.că noștrii! 

| ” Max 
- Cronicar Naţional... :
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anunțată se amână 
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   „da 2 Aprilie |.    
CAUSE NEPREVĂZUTE |. 

  

„Nişte  afişuri manuscrise s'au lipit “eri seară pe uşele intrăxei Teatrului Naţional spre” a anunţa “Du „blicului că „Yepresentuția ce domnişoară Teodorini se hotărâse: să dea la 31 Martie, în -mai multe sco-. puri. de, bine-faceri, sa amânat pentru 2 Aprilie, din cause neprevăzute ! Care aă fost. numeroasele “scopuri de bine-faceri ce aă îndenmaţ pe domnişoara - Teodorini să mai cânte odată, în Bucureşti, aceasta, este un. sceret pe care '] ştie şi păstrează cu sfin- „“tenie numai d. Sehurmann-Xenopol,: călăuzul divei” moastre. . - : Sa Sci 
“Care. sunt motivele ce ati împedicat representaţia, . . . ă . " : Ei 6
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vie asupra -hotărârei sale, căci: „calul de dar nu 
se caută la măsele!“ Ear pe d. Cogălniceanu, care 
se iuţise la vorbă, într”o, discuţie, îl opri pe Joc, Zi- 
cându'i : „Cuvântul, nu se ajunge nici cu armăsa- 
rul nici cu ogarul!“ 

Rugat de mai multe ori să vorbească în chesti- 
uni juridice, refusă sub cuvânt că: „a pus frâă la 
gură şi lacăt la inimă,“ şi tâhnăcea, presenţa sa de 

“odinioară în partidul fracţionist zicând că: „şi mă- 
garul se vinde în oborul armăsarului !“ 
„Dacă ”] întrebai cum găseşte pe actualul Ministru 

de Exteme ? Ii râspandea : „Cal verde şi groc cu 
minte nu'se poate! * Ear oreşalele d-lui I. Brătianu 
le scuza, susţinând că: „calul bătrân nu se învaţă, 
în buestau 1% , 
Pretindea că urăşte pe d. D. Sturza pentru că: 

„de departe calu'ţi bate şi de aproape ochii'ţi scoate“ 
zicând că "i a fost prieten odinioară pentru că: 
„până nu încaleci-calul nu “i cunoşti năravul!“ 
-De câte ori venea în discuţiune prelungirea con- 

venţiunei comerciale, lua cuvântul spre a zice: „până, 
la anuil, or armăsarul or samsarul !“ şi. de câte ori 
îndrăsnea -cine-va; să se atingă de un cumulard, 
Stefinică îl apăra spuind că: „cine şade, coada'i 
cade !*. | 

Inta?o Zi, în timpul alegerilor, un membru al o- 
"-posiţiei „Povăţuindul să se lepedede sprijinul bătă- 

uşilor, îi râspunse :- „Dăţi popă pintenii şi bate iapa, 
„cu călcâele“ pentru că: „e calul e cu pat picioare 

şi tot se potieneşte!“ | e 
Oposiţiei, îi închidea mereă gura prin: „trăeşte.. 

murgule la Paşte, şearbă verde” să paşti!“ iar des- 
pre masa colectivitilor, care muncesc că să.se fo- 
losească numai câţi-va, zicea: „orzul îl ară boii şi 
1 mănâncă caii!“ | 
“In sfârşit curgeau zicătoarele cu droaea, şi nimeni 

nu „înţelegea de unde provine dragostea, lui Stotă- 
nică, Şendrea pentu neamul cavalin.
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Vineri 4 Aprilie 1886, la orele două după amează, 
după cum se vede din desbaterile -Camerei publi- 
cate în „Monitorul oficial“, boala deputatului colegiu- 
lui întâiu de. Iaşi a luat un caracter mult mai grav. 
“Stefănică, încălecând- pe scaunul de la tribună, 

trecându'şi mâna prin coama cea sură, a nechezat 
către onoratul guverm următoarea: interpelare! „In- 
treb pe d-nu Ministru de resbel, pentra ce armă- 
sarii hergheliei Nucet nu “şi îndeplinesc datoria, ? 
Am primit o protestare din “partea iepelor din lo- 
calitate, şi făcându-mă mijlocitorul lor, vă cer yoe 
să citesc Camerei scrisoarea ce ele "mi-ati făcut 0- 
noarea să'mi adreseze! . 

„Ascultaţă! . Ia = 
"Stimabile Domnule Sendrea. | 

- „Esti încă tânăr şine vei înţelege, căci sângele 
primăverei trebue să clocotească în vinele d-tale ca | 
şi în ale noastre. Acum când toate în natură, 'vor-! 
besc despre amor, noi suntem aici cinci-zeci de iepe 
nenorocite care trăim mai râu. de cât călugărițele. 
Suntem lăsate la bunul plac a patru armăsari bă- 
trâni având de mult drepturi netăgăduite la pensie, 
dar care să vede că sunt guvemamentali, de vreme 
ce- d-nu ministru nu vrea să "i treacă în neacti- 

„vitate. cc i 
„D-ta ştii că armăsarul când îmbătrâneşte, aj unge 

la râşniţă, şi dacă, trăind în Bucureşti, eşti călare 
pe nevoe, fieţi milă şi de noi, care trăim în pustii. 
Nu uita că avem sânge arăpesc în vinele noastre! 
„Eşti avocat, eşti apărătorul v&duvelor şi al orfănilor; 
nu îndrăsnim să te rugăm să ne fii ca un soţ, dar 
cel: puţin, fii un adevărat părinte pentru noi! Dacă 
nu voiţi ca rasa, viitoare să ajungă din cal măgar, 
v& rugăm interveniţi către puvem să pornească în . 
grabă cel puţin un armăsar de căciulă, căci a as 
Jjuns cuțitul la os; nu mai putem răbda.“ 

„Ale D-voastră iepe recunoscătoare,
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Când sfârşi citirea acestei scrisori, tencrul Stefă- 
nică leşină,. 

Pe la trei şi jumătate, deschise ochii şi se trezi 
lângă un veterinar care "i lua. sânge! 

Astă-zi de dimineaţă am „fost să întreb cum a 
petrecut noaptea. 

Stefânică, Şendrea, este râi de tot. Acum are de- 
lir: visează cai verzi pe pereţi.



  

ÎN ui 

EDUCAȚIUNE SI INSTRUCȚINE 

Sunt oameni. care 'şi jertfesc întreaga, viaţă eres- 
când gândaci de mătase, învățând câinii să facă 
sluj sai puricii să tragă cabriolete şi să joace polka. 

D. C. Esareu, bărbat de: mult merit şi multă în: 
căpăţinare, sa hotărit de vre-o două: zeci de ani 
să, respândească educaţiunea şi instrucţiunea, pe tot 
teritoriul României, parcă ar fi pâine caldă. 
Pentru a ajunge la scopul sâă; d. Esarcu r'a cru- 

“ţat absolut nimic. Işi jeztteşte viața” ţiind discursuri 
prin care spune regulat în toţi anii: că educaţiunea | 
şi instrucţiunea sunt trebuincioase pentru a face să 
pătrunză lumina pe văile întunecouse ule poporuluă. 
Înființează representaţiuni teatrale, loterii, liste de - 
subscripţiuni, pantahuze, căldăruşe, numai spre a 
ridica un monument de marmură, şi porfiră cu nu- . 
mele de Atheneul fomân, în care apostolii educaţi-! 
unei să poată vorbi şi răspândi lumina asupra tu-: 
tulor sferilor: sociale. | aa 

„ Până. când, se va, clădi acest.templu, pomana, în- 
strucţiunei se face înti”o săliță de la gura Cisme- 
giului, alături de Tribunalul Ilfov, şi tinerimea, noas- 
tră “ţine de două ori. pe săptămână conferinţe asu- 

„pra. diferitelor ramure ale ştiinţei, industriei, ăgri- 
culturei sau literaturei.'. a
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Du - 
Acest mijloc, destul de natural spre a r&spândi 

instrucţiunea, paie însă că n'a putut să producă nici 
un. rod, de oare-ce d. Esarcu, bărbat de mult nierit 
şi multă, încăpăţinare, s'a hotărit „să, dibucasciă, un 
alt soi de conferințe. a a „.. Vimerea trecută, mai toate ziarele din capitală ai 
anunţat că d. Jipescu == un avocat — va vorbi în 
sala Atheneului, asupra giasului omenesc în homânia ! 
„Ca de 'obiceiii publicul a fost foarte. numeros. Cu. 
toate că nu era orchestră în sală, d. Jipescu a în- „ceput prin a cânta ca țiganii, ca oltenii, ca grecii, „> Yoind neapărat să dovedească imediat rolul ce joacă - glasul omenesc în România. Apoi am asistat la nişte 
scene de imitaţiune foarte hazlâi, glasul d-lui Jiposcu 
înlocuind cu mult succes când pe al d-lui Maiorescu, 

"când pe al râposatului - profesor Borinescu, pe al 
unui ţeran, ai unei fetiţe de la pension, al. d-lui 
N. Ionescu şi al altor celebrităţi politice, 
Zi, te-ai fi crezut; la Teatru Naţional; Iulian în: 

„persoană mar. fi fost în stare să Joace ca d. Jipescu, 
şi negreşit că, educaţiunea. şi instrucţiunea trebue. 

-Să, fi făcut nişte, paşi uriaşi de Vineri până astăzi. 
"Nu, ne mai rămâne de cât să mulţumim lui Dum- 

nezeu şi d-lui C. Esarcu, vice-preşgedințele Atheneu- 
lui, care ă avut dibăcia să dibuească în sfârşit mi- 

"Jlocul d'a, face poporul burduf de carte. | 
D. Esareu să, nu se potienească însă tocmai la 

mal. Pentru anul viitor, îi recomand următoarele. 
subiecte de -conterenţe : d 

D+ De Serdo; va face trâmbiţa invisibilă şi va . 
trage clopotul. Ma o | 

Sănge-rece va, declama: cunoscuta sa poesie. „Cum 
-am să vE măcelărese !* a 

Papagalul P. S; S. Mitropolitului va recita litur- 
Shiile şi evangheliile, lui Matei. i 

D. Polichroniadi, va ține o conferinţă în care va 
vorbi ca toţi ovreii din lume. 

D-șoara Ciucurescu, cunoscută prin talentul săi 

N
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de imitaţiune, va imita pe d. Manolescu, pe Millo: 
şi alţi artişti români. e 

Actorul Popescu, sub titlul: tusea şi răguşala 
în România“ va bnita tusea omenească la diferitele 
vîrste. i | 

Cu acest sistem, peste un an, tot poporul român 
va fi cel mai cult din lume. -. - 
Amin! -. | E



90 

  

    
  

  

Scrierea francezului Drumont, la France juive, pare 
că a avut darul de a scoate din sărită. nu numai 
pe d..Meyer, directorul ziarului parisian le Gaulois, 
dar şi pe cuconu Aichi Xenopulo de la Voința gu- 
vernamentală. 

D. May er în duelul ce a avut'cu Drumont s'a 
apărat, în două rânduri, cu mâna stângă pe când 

“da năvală înainte cu spada ce o ţinea în mâna 
dreaptă. Cuconu Nichi, acusat să vede pe nedrept. 
că ar fi avut strămoşi cu domiciliă stabilit la Je- 
rusalim, se apără cu dosarul No. 58 din 1884 şi ne 
pofteşte să facem o mică plimbare până la ofiţerul 
stărei civile spre a ne încredința că este raman. 

Să fim recunoscători lui cuconu Nichi pentru că * 
ne a scutit de prea multe cercetări. D-sa putea, să, 
apuce drumuri piezişe, drumuri tăete împrejur ca 
să ajungă la dovedire, dar a avut buna-voință să 
ne spue lămurit de la început că dosarul 58 din - 
1884 conţine actul săi de botez. 

Ciudat lucru! Fă credeam pe d. N. Xenopulo 
ceva, mai măricel de cât de duoi ani trecuţi ; văz însă
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că nam înşelat, sai dacă nu m'am înşelat, atunci 
negreşit că tânărul. Nichi n'a îmbrăţişat religiunea 

„ortodoesă de cât de la 1884-încoace. | | 
„Spre ami împăca conştiinţa şi a nu răspândi ştiri 
calomnioase, mam repezit la ofiţerul stărei civile” 

- ŞI răsfoind dosarul 58, am găsit întw'ânsul faimoasele 
dovezi invocate de directorul „Voinţei Naţionale.“ 

Iată-le : a 

Act de naştere. . - 
No.. 00,000. 

Anul una mie-opt sute opt-zeci şi patru, luna 
Aprilie, ziua întâiu, ora două după amiază. | 

Inaintea noastră I. C. Brătianu; preşedintele con- 
siliului de miniştrii, sa adus un copil.de sees (in- 
descifrabil) fiul societăţei Junimea din Iaşi, care a 
supt laptele ziarului Românul din Bucureşti şi a fost 
adoptat acum de Voința Naţională . | 

Acest copil cu numele de N. Xenopulo ne a fost 
înfăţişat de martorii: E. Costinescu şi A. Stolojan, 
deputaţi domiciliaţi în Bucureşti, care au sub-seris 
acest act împreună cu noi, după ce li s'a citit; 

- Act de botez. 

Sub-semnatul “I. C. Brătianu, parohul bisericei 
sfântului Buget din România, declar că astă-zi 1 A- 
prilie 1884, copilul Nichi Xenopulo a primit bote- 
zul colectivităţei, miruindu-se cu mirul slujbelor sta- - 
“tului şi scăldându-se în apele Poinţei Nuţionale. -: 

Certificat de bună purtare, 

- Sub-semnhţii membrii societăţei junimei din Iaşi, 
constatăm că tânărul N. Xenopulo a fost crescut: 
cu cheltueala noastră în străinătate, cu condiţiune 
ca la, întoarcerea sa în țară să'şi .pue tot talentul 
la disposiţia celor ce vor să ne înjură, şi recunoa- 
“ştem că d-sa a îndeplinit personal cu cea mai mare 
sfinţenie această din urmă îndatorire. - .



mp | 

Sub-semnatul V. C.A. Rosetti, directorul ziarului 
homânul, declar că, d-nu N. Xenopulo a fost anga- 
Jat, în calitate de edactor al ziarului mei, de că- 
tre răposatul met părinte, a fost primit şi. consi- 
derat ca copilul casei noastre în timp de mai mulţi 
ani, cu condiţiune ca îndată după. moartea părizi- 

-telui meu, săl înjure surugieşte. D. Xenopulo nu. 
s'a depărtat odată de la aceste preseripţiuni. 

Certificat, de scutire de Ia serviciul militar. 

Sub-scrisul medic de batalion clasa Iiă însărcinat; 
cu examinarea tinerilor ce trebue să compue con- 
tingentul anului 1884, declar că d. N. Xenopulo a 

fost scutit de serviciul militar pentru că suferă de 
boala cumulomania. 

Ei, vedeţi că Nichi e în regulă cu starea sa ci- 
vilă ! o , |
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Ă BA BOSETRUI, i 
4 

Primă-vara, omenirea fiind espusă deselor schim- 
bări atmosferice, omul care se fereşte de junghiuri 
şi de guturaiii,, are obiceiul ca înainte de a eşi din 
casă să se uite la barometrul atâmat de perete. 
Acest instrument rotund, compus de o ţeavă um- 
plută cu mercuriii, şi o limbă la. mijloc, “îi spune 
îndată,” dacă poate să plece la plimbare cu basto- 
nul în mână saii dacă ar fi mai înţelept să 'şi ea 
umbrela şi o haină mai groasă, căci limba, baro: 

_ metrului cade sau se ridică dapă cun are să fie 
şi vremea, 
Tm lumea politică, persoanele obicinuite să umble 
„cu patrontaşiul în două luntre, nu ştieai până mai 
de-ună-zi în spre ce partid să apuce, din causa lip- 

„sei unui barometru indicând cu o- oare-care „preci- 
* siune dacă guvernul e tare, să cletină sai s'a dus 

pe copcă. . - 
„Aveam în ţară la noi bibaţi care descoperise 
sisteme financiare, sisteme economice, aveam cotul 
generalului Făleoianu, vublele roase ale d-lui -D. 
Sturdza, poligraful lui Iembace, untul şi ţuica, d-lui, 
I. Brătianu-Carada, aveam mii şi sute de ivenţii - 
bune sau rele, dar ne lipsea cu “desăvergire un: ba- 

xometru politic, | 7
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In sfârşit astăzi ne am îmbogăţit şi cu acest in- 
strument. | E 
_D. M. Cogălniceanu sa hotărît să se sacrifice. 

încă o dată pentru ţara sa, şi s'a preschimbat în 
barometru. i 

Ştiut este că zeul Mercur, representantul diplo- 
matic din mitologie al comerciului, diferitelor ghe-, . 
şetturi şi al dragostei, a avut multă înriurire şi pe - 
din afară şi pe dinăuntru asupra d-lui M. Cogăl- | 
niceanu. , 

Ştiut este asemenea că întoemai 'ca barometrul 
"despre care vorbii la început, nenea Mihalache este 
înzestrat cu o limbă care după presiunele exterioare 
merge la dreapta sai la stânga. | | 

Ca. ori-ce invenţie, barometrul Cogălniceanu lăsa 
adesea multe de dorit la început. Se observase spre 

„pildă că adesea, limba sta nemişeată; dar după pu- 
ţină practică, sa, constatat că este de ajuns să a- 
peşi cu ceva grei asupra limbei, întocmai cum se 
bate cu degetul asupra celuilalt barometru, şi în- 
dată se pune în mişcare. 

Dacă două persoane ar avea interese contrarii şi 
ar dori însă ca limba să vie la dreapta, iar cea- 
l-altă să o atragă, la stânga, va reuşi neapărat nu- 
mai acel care va apăsa cu un corp mai -oreii. A- 
celeaşi greutăţi întrebuințate şi dintro parte şi din 
cea-l-altă, ar isbuti însă să menţie echilibrul limbei 
cât-va timp. . n aa 

D. Cogălnicsanu dacă ar fi fost înzestrat de un 
egoism național ca d. colonel Pastia, ar fi putut să 
nu 'şi destăinuiască invenţia. D-sa fiind însă foarte 
liberal, face cunoscut tuturor spre ştiinţă că baro- 
metrul Cogălniceanu este de vânzare. 

Areci o dată! 
Areci de două! 
“Areci de trei ! 
Cine dă mai mult!



  

PBEIAADEA AHASVERUSI! 

Legenda spune că atunci când Hristos, Gu ceru 
cea în spinare, cu trupul plin de răni, sdrobit „de 
oboseală, era dus spre a fi răstienit, se opri o cli- 
pă la portiţa unui” concetăţean al lui Nichi Xeno- 

„_pulo, care pe vremea aceia nu înveţase încă limba 
grecească, şi "i ceru voe. să se odihnească puţin. 

Persoana, în chestie, anume Ahasverus, primi pe 
Hristos în toemai cum m' 'ar primi pe mine directorul 

- Voinţei Naţionale, dacă "i 'aş propune un abonament 
pe trei luni la ziarul Epora. Ii răspunse : nimarş” 
cum zice francezul, —adică : pcarărte de aci“—cum 
zice românul,—sai: „forvirtz“—cum zice neamul lui 
Israel—ca să me poată înţelege şi coconu Nichi ! 
„Hristos, cunoscând pe de rost legea lui Dracon:. 

„ochi pentru ochii, dinte pentru dinte“ nu trizmi- 
se pe Ahasverus, nici la oculistul Manolescu, strada, 
Scaune, nici la dantistul Yung, strada Modei, ci! 
răspunse scurt şi coprinzător : „marş ție !* 

De atunci, Ahasverus o “porni la drum şi cutre- 
„eră tot pământul, parcă ar A avut în picioare o lo 
comotivă de la C.F.R... | 
"De şi America, nu era încă descoperită, sunt per-
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soane care ”l au întălnit acolo, Unii au dat peste 
dânsul întro foiţă a lui Eugene Suc, publicată în- 
tun ziar frances, ear alţii "l-au întâlnit pe . scena, .. 
Operei din Paris însoţit de Seribe şi Halâvy, de - 
unde plecă îndată ce cântă cinci acte. | 

In cotro apucase, nu se ştia bine ; dar poliţia din 
Paris trimesese semnalmentele lui la, toate poliţiile 
din univers. Nalt, corpolent, cu barba albă şi o pă-. 
lărie cenuşie în cap; ca să nu 1 arză soarele prea, 
afară - din cale, ceată 'care erau -semnalmentele lui 
Ahasverus. N 

“Ca semne particulare, el purta pe piepto sumedenie 
de cruci, căci Hristos, în amintirea crucei ce purtase 
în spinare” şi de care Ahasverus nu. voise să 71 des- 
carce măcar un minut, îl osândise să poarte şi el 
pe pept o sută de cruciulițe, până se va încovoia. 
- Toată, lumea credea că. Ahasvenis a murit, că în' 
sfârşit a ishutit să. dobândească ertarea păcatului 
său şi vecibica odihnă, când înta”o bună dimineaţă 
un cpistat de servicii la capu podului Mogoşoae 
denunţă prefecturei poliţiei presența pe şosea a u- 
nui individ, corespunzând întocmai senmnalamente- 
lor de mai sus şi mai ales apucăturelor evreului ră- - 
tăcitor sau vagabond-—cum ar zice prinţul D. Ghi- 
lka—despre care vorbeşte legenda. . e 

Intwadevăr, Ahasverus nu se odihnea un minut. 
Pornea de la şosea. şi se ducea la Eforia spitalelor ; 

„de'unde mergea la creditul fonciar, apoi la Senat, 
la. societatea Dacia, la creditul mobiliar, la socie- 

„tatea de construcţii, la palat, la. societatea Crucea 
roşie şi dăi şi dăi, drumuri şi car drumuri, | 

Ca să tweacă dinti”un partid întraltul, îi trebuea. 
mai puţin timp de cât Camerei actuale ca să vo- 
teze budgetul statului, Fiind foarte bătrân — de, 
gândiți-vă, era contimporanul lui Hristos — îl cam - 
„părăsea memoria. Uita de la mână până la gură. 
Să nu'l fi apucat astă-zi de cea ce spusese sati ju- 

-
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vase eri, căci nu ştia, şi era în stare să'ţi respunză că: „Nici usturoiii n'a mâncat, nici gura nu'i pute!“ In cotro va mai apuca acum Ahasverus, nu se „ştie ; fiind foarte uşurel, ca or-ce lucru, care puru- rea se. suceşte şi se învârteşte, el so va duce în cotro '] va bate vântul, căci este ovreiul rătăcitor sau: vagabond—ecuim ar zice prinţul ID). Ghica. Resbunarea lui Hristos a fost cam puţin. creşti-- nească, însă Mântuitorul a avut ce] puţin mărini- mia să nu'l blesteme până la al noulea, neâm,: cum zice românul. o | „De acea, din fericire, nu “i a dăruit nici un bă- iât care să poată tuima meseria evreului vătăcitor, sati vagabond—cum ar zice prinţul D. Ghica. 
e



  

STEEPLE-CHASSE POLITIC! 

- Societatea Jockey-elub întocmită în Bucureşti în 
scop de a îmbunătăţi rasa cavalină, vezând-cu câtă, 
plăcere publicul urmăreşte progresele societăţei, 

Considerând că tot Bucureştiul a par ticipat la cur- 
sele de, primăvară ale anului 1886, şi că rasa ca- - 
valină a început a se îmbunătăţi, mai ales de când 
deputatul Şendrea, a a îngrijit de soarta iepelor de 
la Nucet, : 

Având însă în vedere că pe cât progresează, de 
mult rasa cavalină pe atât dă înapoi rasa guver- 
namentală colectivistă, - 

Considerând că ar fi o adeverată nenorocire o pentru 
ţară şi pentru principiile de la pașopt, dacă această, 
rasă ar dispare din causa lipsei de emulaţie; 

Societatea Jockey-club. întocmeşte pentru ziua, de 
22 Maii un steeple chasse politic cu diferite premii. 
"Aceste curse se vor face în grădina, Cismegiu în . 

folosul trageri loteriei Ateneului.



. 

prin Moineşti la fabrica 'Theiler. Ob 
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Fată. cum sa alcătuit programa şi numele pe» 
soanelor înscrise pentru aceste alergări. Aaa 
„Să mai primesc inscripţii până în ziua de 21 Mai 

la şease ore seara. E o 
-Alergarea I-ia.: Premiul Primăria Capitalei. Dis- 

tanța de percurs este de la prefectura poliţiei până, . “la primărie şi înapoi. Obstacolele de sărit sunt: po- 
liţia. comunală şi gunoacle particulare. 

" Alergătorii angajaţi :. N. “/rleva şi D. Moruzi. 
„După pronosticurile noastre, prefectul poliţiei va 
ajunge întâiă, cu' toate că este mai gros de cât con- 
curentul săi, care va primi ea adaos de greutate 
o parte din orzul de la caii” primăriei spre â fi o 
dreaptă cumpănă între amândoi. : 
- Alergarea “l-a. Premiul cherestelelor, Distanţa de 

percurs este de la Ghoetz până în Bucovina trecând . 
stacolele de sărit sunt: votul Camerei, votul Senatului şi o. coroană, 

de oțel... . a , Da 
„ Alergătorii angajaţi : D. Leca, 1. Brătianu, Im. 
Costinescu și. Vilmer, a E 
Pronosticurile noastre sunt în favoarea, alergăta- rului Pilner, cunoscut de toţi prin poşta, care poartă acest nume. | Da Sa | Alergarea a III-a “Ifarele. piemiă dinastic, Dis- 

tanța de percurs este de la redaţia, „ Voinţei Naţio- nale“ .până la palat. Obstacolele de sărit: bucătarul palatului, şi apanajele în fie-care judeţ. -- 
Nu este angajat de cât un singur alergător şi a- 

„nume tânărul m. Minăiţă- Porumbiţa. Fiind că'i -lip- 
seşte -toarte mult din greutatea, reglementară, i se va, pune în cap un jobin cenuşiă şi în. buzunar o: 
scrisoare cu temenele. 

Alergarea a IV. Premiul Aiţoaicelor. Distanţa de percurs : toate "mahalalele Bucureştiului. Obstacole. de sărit: mai multe garduri. N a 
Alerpătorii angajaţi : MW. Cogălniceanu, Stef. Bellu, „Gr. Vulturescu, AL. Sina, Ilasnaş. 

La
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" După prevederile noastre, alergătorul Gr. Vultu- 
rescu va ajunge întâiu, fiind supus unui sistem spe- 
cial de alergare cumpănită. | 
. Alergarea a V. Premiul morților. Distanţa, de per- 
curs: toată istoria universală. O | - 

- Obstacolele de sărit: cimitirile din Europa. 
Alergătorii angajaţi: 1. C. Brătianu, purtând. ca 

„greutate pe răposaţii Alecsandru al Rusiei, Napoleon 
„al Il-lea, Voltaire, Gambetta, Mirabeau, Iulius: Ce- 
„sar şi alţii; ÎI. Cogălniceanu purtând ca greutate pe 

Dragoş, Bogdan, Radu Negru, Lâurian bătrânul, . - 
„Această cursă, se -va face în: caruri funebre. 

” Alergarea a VI. Premiul birjarilov muscălești. Dis- 
„tanţa de percurs: cât vor putea. Obstacolele de să- 

"zi: ce vor putea. E 
„ Alergătorii angajaţi: D. Sturza, deputatul Bi- 

- bescu, G. Chițu şi 'Tufelcică. | | 
După, prevederile. noastre, toţi alergătorii. înscrişi 

Yor ajunge împreună.,.. dacă nu rămân cu toţi la, 
“jumătate drum. | . 
«Acum: Ul reight! Pa 

. ” | “
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MICROBUL REMUȘCĂREI! 

"Când încep .căldurile cele mari, lumea este bhân- 
„tmită de o sumă de epidemii. Afară de holeră, care 
în momentul: de faţă se plimbă în gondolă la Ve- 

"+ neţia, şi de muşcarea câinilor tunbaţi, sa mai ivit 
pe piața Bucureştiului un noi mierob numit romuș- 
“carea, 

Eată în co împrejurări s'a constatat isbuonirea a 
cestei epidemii. - 

Prietenul Frunzescu a mîncat, mai zilele trecute. 
o bătae de la nişte locuitoni.... ai casărmei sergen- 
ţilor de oraş; pare că această bătae, a mâncat”o din 
eroare, în locul altuia, şi d-nu prefect al poliţiei a 
voit cu ori ce preţ să dovedească, pe culpabilul care 

"a comis eroarea de persoană, cea ce ca teorie de 
drept, atrage nulitatea faptului, dar pe spinarea o- 
mului nu atrage nulitatea loviturilor. 
„Atunci, pe când sumă de martori veneati şi de- 
„nunțaii numele adevăraţilor culpabili, surprinşi pe 
„când căutai să constate dacă hainele d-lui Frun- 
zescu erai cu bozunarele descusute sai nu, un ce- 
tățean anume Nicolae Gheor ehe,; domiciliat nu prea, . 
ştiri unde, a plecat de acasă, şi-a părăsit nevastă, co- 
pii şi chiar pe + soacră-sa, care. plângea lângă vatră,
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Acest om, a vonit la poliţie — — cel: puţin aşa spune 
d-nu prefect — a mărturisit că fiind beat, a bătut 
pe d. Frunzescu — cel puţin așa spune d. prefect— 
ŞI îngenuchind, a cerut să i se aplice pedeapsa, cea mai 
aspră prevăzută de lege pentru faptul ce comisese. 

Scena care sa petrecut în urma acestei mărtu-. 
risiii, ar fi înduioşat chiar inima d-lui D. Stunza.- 

« Culpabili cari vin să se predea singuri, se găsesc 
cam rar! Oameni cari'şi aduc: aminte cea ce au fă- 

„cut la beţie, se. găsesc tot aşa de rar; aceasta tae- 
bue să o ştie negreşit,. şi d-nu prefect al poliţiei. 

De acea, pentru raritatea faptului, d. Moruzi a. 
Iuat -în braţe pe cetiiţeanul fost turmentat Nicolae 
Gheorghe, i-a mulţumit că la, scăpat de bucluc, i-a 

„făgăduit că va plăti pentru dânsul amenda la care 
ar putea, fi: osândit în cas de proces, şi căi va în- 
dulti amarul închisorei prin toate mijloacele mate- 
riale de care dispune. | 
„Acum Bucureştenii pot dormi: în linişte, comuni- 
caţia pe strada Academiei este restabilită, bâtele care 
tăeai drumul sai ridicat... ca să se aşeze poate 
alt unde-va. ă 

Să nu ne mai temem de nimic! Microbul remug- 
„cărei a intrat în ștomachul unui cetățean şi va taco | 
prăsilă. 

De acum se şopteşte; că Miulescu -ar fi cerut o 
audienţă d-lui procuror general, spre a mărturisi că 
în adevăr cl a. ucis pe Maria Popovici. 

D. Radu Mihai umblă din redacţie în redacţie 
spre a da declaraţie înscrisă că el a organisat ban- 
dele de la Orfeu. 
„Ucigaşul lui Barbu Catargi sa hotărât săşi i dea 
numele pe față, şi chiar... „chiar... chiar d. Moruzi 
sa jertfit şi a mărturisit că d. Frunzescu a fost bă- 
tut din eroare, dar din ordinul săi; de câtre ser: 
genţii Stelian, Stănescu şi Petrovici. | | 

Vivat pentru. microbul remuscărei !



  

CATENISMUL COLECTIVIST 

"Intrebare : Pentru ce: zicem : „Crez în Ioan! Bră- 
tianu ! 

Răspuns : Pentru „că el este, mai presus: de toate, 
ţine toate în mână şi poate face 10t ce voeşte. 

Intrebare : Aă rămas toţi. îngerii colectivişti. Cre- 
dincioşi părintelui nostru 1. Brătianu ? 

“ Răspuns : Nu, ci un mare număr din ei, amăgiţi 
de diavolul, oposiţiei, s'au revoltat contra creatoru- 

“ lui lor. - 
Intrebare : Cave a fost, cel din urmă înger care 

Sa revoltat? 
„ eespuns : Cel din urmă a fost Axhanghelul E Fleva. 

Intrebare : Cum Ya pedepsit creator ul nostru de a- 
ceastă, revoltă, nelegiuită ? . -, . 

Respuns : Cre atorul nostru a poruncit Arhanghel 
"lui Moruzi săl huiduiască la obor, 

„Intrebare : “Cum se numese îngerii cei râi? 
lvăspuns : Deinoni, draci, diavoli, oposanţi. 
Intrebare : Au vre-o putere asupra, omenirei ? 

7
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Răspuns : Da, mai ales când sunt întruniri. 7 
Intrebare : Ai existat întradevăr oameni posedaţi 

de demon? | | 
Respuns : Da, evanghelia noastră vorbeşte «de mai 

multe persoane din care creatorul nostru a gonit de- 
monii prin împărtăşirea sfântului buget. 

Intrebare : Cine este Isus-Carada ? 
Răspuns : Unicul fiii: adoptiv. al creatorului nos- 

tru, care din neom sa făcut om ca s6 no r&scum- 
pere pe noi, şi mai ales ca s& râscumpere drumurile 
noastre de fier. ” 

Intredare: Cum se numeşte acest mister. al lui 
Isus-Carada ? a | 

Diespuns : Misterul milioanelor. - 
Intrebare : Câte naturi sunt în Isus-Carada, 2. 
Dtăspuns : Două: natura gheşeftară şi natura u- 

mană, Ma Să Sa 
Imtrebure : Ce face cu cea Mintâiii natură ? 
Dăspuns : Cumpără arme, tunuri, vagoane, cisme, 

maşini, lăzi de fier pentru țară şi face subscrierea 
domniei virtuței, ca să fie gata pentru a doua în- 
viere. Ai 

Intrebare : Ce face cu natura sa umană ? 
Răspuns : Asta'i treaba lui. | 
Întrebare : Cum îşi arăta creatorul nostru Brătianu 

„puterea sa? a | e 
Jvăspuns : Prin apostolii sti şi prin minunele sale. 
Intrebare : Care suni apostolii creatorului nostru ? 
tăspuns : Pretecţii,, sub-prefecţii, poliţaii, primarii, 

perceptorii şi cei-lalţi funcţionari administrativi, 
Imtrevave : Care sunt minunele creatorului nostru ? 
biăspuns : Ele sunt nenumărate ; a înviat pe d. Di- 

mitrie Sturdza, a dat limbă luceafărului Mihalache 
Cogălniceanu, a desrobit pe lăeţul Fundescu, a fă- 
cut să sară Ipurele în Cameră, | 

Intrebare : Pe ce este întemeiată puterea. aposto- 
llor creatorului nostau ?
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R-spunș : Pe sfânta bâtă şi pe cuvintele ce le a 
spus creatorul. a | 

Intrebare : Care sunt; aceste cuvinte ? 
Dăspuns : Acestea: „Datumi-s'a toată puterea în 

ţara, românească, Mergeţi dar şi buzunăriţi întreaga 
oposiţie. Ciomăgiţi în numele tatălui, al fiului şi al 

“sfântului duh ; faceţi minuni şi ertaţi păcatele, dacă 
păcătoşii sunt. din ai noştrii. Şi cată că; voiă fi cu 
voi până la sfârşitul guvernului. Cei ce vă vor pri- 
mi pe voi, pe mine mă primesc, şi cei co se vor le- 
'păda de voi, de mine se vor lepăda.“ 

Intrebare :: Ce însemnează cuvinteie : „Isus-Carada 
şeade de-a, dreapta tatălui“ ? a 

Răspuns : Insemnează că are odae la cdh'eapta ca- 
merei unde primeşte creatorul nostru. _ 

Intrebare : Creatorul nostru are dreapta, şi stânga ? 
Răspuns : Creatorul nu are nici dveapta nici stânga, 

pentru că este un suflet curat, dar fiul sâu :Isus- 
Carada. are dreapta şi stânga, pentru că primeşte cu 
amândouă mâinile. A o 

Intrebare : Ce este botezul? 
Răspnus : Este un mister care spală păcatul ori- 

ginar. al foştilor conservatori, fracţionişti, junimişti 
şi face colectivişti, fii ai creatorului nostru şi ai bi- 
sericei sale. -. E ” SE 

Intrebure : Care sunt cuvintele care stabilese ne- 
cesitatea botezului ? | 
„Răspuns: Acestea: De nu se va scălda cine-va în 
apele mele, nu va, intra în împărăţia budgotului. 

„Intrebare ; Ce este mirul ? 
tăspuns : Este un mister care dacă ne atinge: 

„ne dă puterea a recunoaşte mărirea creatorului 
nostru. o e | 

Intrebare : De câte ori se poate primi acest mir? 
„Bispuns : De 'câte ori are nevoe Creatorul de tine, - 

poţi. săvi ceri să, te miruiască, cu câte ceva. 
Imtrebare : Ce este împărtăşirea ? Aa 
Răspuns : Este corpul şi sângele! creatorului nos-
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tru; administrate credincioşilor sti sub fonna” sluj- 
belor. _ 

Intrebare : In câte chipuri se poate considera, îm- 
părtăşirea ? | Da 

“Respuns : In două chipuri: 1-iă ca, leafă, al 9-lea, 
ca diumnă! 

Acum şi pururea şi în vecii vecilor, 
Amin! - i Să 

“ Protosinghelul Hpuroscu 

” p. conformita:e 
Mas, e
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NOSTIMADELE  SEPTAMA NEI 

Domnu Andronescu Grigore, oacheşul procuror 
dupe lângă tribunalul Ilfov, a bine voit a scoate - 

la lumină un document judiciar şi tot-de o dată Ii-, 
terar, menit a ne dovedi că inteligenţa d-sale e imâi 
mărginită de cât toate coastele“ţărilor diă lume, 

__ Spre.a constata că mai mulți avocaţi au lipit în 
"camera lor de chibzuire de la tribunal, un manifest 

al, oposiţiei, tânărul Prontin al prefecturei poliţiei 
a încheiat un proces-verbal din care. culeg urmă- 
toarele cuvinte ; ,... cam pe la “orele 11 Şi !/e am 
auzit un rare: sgomot în sala pașilor.perduți !* 
„Ce o fi această sală? Mister!. Care anume pașă 
sa rătăcit, pe acolo? Fostul pasă al. Rusciucului, 
lanco-paşa, Evghenie-paşa să fie ? Nu se ştie, şi le- 

gaţiunea imperiului otoman m'a încredinţat că, n'a, 
dispărut până “acum nici un paşă care să: se fi re- 
fugiat în camera de chibzuire a avocaţilor, lăsând 
— drept amintire—numele s&i acestei odăi. - 

Imi vine mai lesne de crezut că odaca în ces- 
tiune a primit noua denumire de sala pașilor per- 
dati, de când procurorul: sa repezit întiînsa ca un 
adevărat paşă care 'şi ar fi perdut minţile. .
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D- -sa, Tuând înfăţişarea, şi glasul răposatului artist . 
dramatic Pascaly când zicea în Curierul de Lyon: 
„Moarte şi damnaţiune domnule conte.!...* a rupt 
cu propria sa mână de, procuror acest apel al Opo- 
siţiei, după ce a rostit către bucăţica de hârtie în 
cestiune cuvintele sacramentale : - „In numele legei,. 

„te rup după acest perete!“ | 
Acum nu nai are nimeni. dreptu să se plângă 

contra procedărei procurorului, de oare-ce el a de- 
„clarat că, procedează ast-fel în numele legei. 
„Forma a fost păzită şi va fi negreşit ădoptată 

ca tipic şi de d. Moruzi.” Spre pildă, dacă mâine, 
poimâne, prefectul poliţiei va avea gust să. pue să 
mi se ia mâsura. spinărei cu un reteveiti, spre a se 
încredința dacă am un metru 73 centimetre . înăl- 
țime sau un metru 75, negreşit că agentul însăr- 
cinat cu această operaţie, "mi va spune ca exordiu: 
„In numele legei, îţi aplic două-zeci şi cinci la spete!“ 
„Mie "ml va veni grei să nu recunosc greutatea unui - 
argument care so” reazămă nu numai pe spinarea 
mea, dar şi pe numele legi! 

Fiind- -că, mulţumită d-lui Andronescu, nu e la O 
„dinea zilei de cât: vorba de odăi, trebue să rocu- 
noaştem că Camera unde sa rostogrolit, d. IL. Bră- 
tianu în aceste din urmă zile, semăna curat a ca- 
mera unui bolnav şi. fiind-că s'a închis, crez că ar 
trebui deschisă spre a se primeni aerul dinte însa, 

Intwadevăr, în tâte colţurile nu auzeai de cât ur- 
mătoarele cuvinte: „Se duce Brătianu ! Câte zile "i 
mai dai ?“—întocmai parcă ar fi fost vorba de un bă- 
trân gata a'şi da stârşitul, pe când doctorul ascultă 
cu urechia batăile inimei “sale, | 
-Fie-care din copiii d-lui Brătianu din parlament 

facând socoteli care mai de care mai fantastice, am 
luat hotărârea să cer informaţiuni positive de la d; 
Carada. 

Indată ce am ajuns acolo, am lăsat să înțeleagă 
pe Bleichroderul d-lui preşedinte al consiliului că
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aş dorii să ştii dacă întradevăr sa sfârşit domnia 
-virtuţei şi a vizirului, Abia însă, rostisem cuvintele : 
„Spune drept, câț_ îi mai dai lui Brătianu,“ şi d. 
Carada îmi respunse scurt şi coprinzător : | 
Un milion!
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INSCRIPȚII PE MORMINTE! - 
7 

z 

„Primăria Capitalei nemulțumindu-se cu înfiinţarea 
unui servicii pentru ridicarea gunoaelor particulare, . 

"sa hotărât să ridice şi gunoacle care se depun la 
cimitire, sub formă de inscripții menite a aminti 
virtuțile celui ce a plecat pe altă lame. - 

Intradevăr, o ordonanţă publicată, în „Monitorul 
Oficial“ şi reprodusă de mai multe ziare, ne aduce 
la cunoştinţă că de acum înainte, or cine ar voi 
să laude —fie în prosă, fie în versuri— meritele u- 

„nul răposat, va fi dator să supue Primăriei produ- 
sul gândirilor sale literare, spre a obţine autorisa- 
ţia de a le săpa în piatră. o 

Motivul acestei ordonanţe Pam găsit încrustat pe 
o cruce de la cimitirul Belu, şi vă Jur că nu spui 
minciuni. Dacă n'o fi aşa, să dea Dumnezeti să, mâ-" 
nânc bătae de la pacinicii: cetăţeni însărcinaţi cu 

„turburarea, liniştei publice. 
"Acum câte-va luni, a murit în Bucureşti, d. C. - 

0. lăsând o moştenire foarte mare, dar lăsând o bă- 
nuială tot atât de mare că a fost otrăvit. Un nepot 
al răposatului a cerut să se facă autopsia; dar ope- - 
raţia medicală n'a dovedit alt nimic de cât că d. 
C. C. murise de moarte bună. — zic moarte bună, pen- 
tru că acest calificativ se întrebuinţează, obicinuit 
de câte ori un om moare de mâna, doctorilor.
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Un alt nepot mai credincios şi care, după cum : 
veţi vedea, are multă. nădejde -în viaţa. viitoare, 
considerând facerea acestei. autopsii. ca o crimă, de 
antiunchism, a încrustat pe piatra răposatului săi 
unchii următoarea elucrubaţiune literară: „Aici o- 
„dihneşte C. C. în etate de 59 de ani, decedat la 
17 Februarie 1886. Din moşi strămoşi ne a rămas 
-„proverbul: mortul de la groapă nu se mai întoarce. 
„Astă-zi s'a probat contrarii, căci cadavrul acestui 
„mort, Dumnezeu să "1 odihnească, a fost oprit de 
„la înmormântare şi măcelărit după pretenţiile ne- 
„potului sâi de frate N. C. inginer, care va da compt - 
-„îmâintea lui Dumnezei de creerii și intestinele ce o 

„lipsesc din acest cadavru.“ 
Aşai că e nostim! a | 
Un nepot acusat că a sfeterisit; creerii şi intes- 

tinele unchiului săi, e lucru grav de tot, şi nea- 
pârat că tînărul inginer N. C. se va. găsi într'o po- 
ziţie foarte neplăcută când va veni ziua Judecăţei, 
şi va trebui să dea, ochii cu stîntul Petre, care o-.. 
cupă, înalta, funcţiune de portar al Paradisului — ci- 
titorii sunt 'rugaţi să nu crează că vorbesc despre 
grădina din Bucureşti, care poartă acelaş nume. 

Imi închipuiesc .că sunt faţă la convorbirea ce 
vor avea între dânşii-şi de aceca o tranterii cu si- 
guranță. > o a 
„Inginerul N. C. (bătând la uşa raiului). Poe ! 'Toc! 

Sf.. Petre. Cine e ? Intră! Ă 
Inginerul N. 0. Salutare; ei sunt. M6 recomand 

N. C. inginer. | N - A - Sf. Petre: A! A! bine ai venit. 'Te aşteptam de 
mult. Avem 0. socoteală împreună. In 1886 la, Fe- 
bruarie în 17 ne a sosit aici cu trenul accelerat, ca- 
davruli unui unchii al .d-v. anume Ci C. Acestui 
cadavru ”i lipsea creerii şi intestinele, şi din rapor- 
turile ce am primit chiar din partea unei rude a 
d-v. resultă că d-ta le ai luat. Fii bun de le re- 
stitue,  - | e |
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Nădăjduesc însă, că tânărul inginer N. C. va, do- vedi sfîntului Petre că este om deştept şi nu va pleca pe lumea, cea Paltă de cât după ce va cere de la. medicul” legist restituirea restului rămăşițelor un- chiului s&i. Infăţişindu-se înaintea, lui Dumnezei cu creerii şi intestinele unchiului si, care, precum spune inscripţia în cheștiune, lipsesc de la cada- vrul lui C. C.—uşile raiului vor fi deschise pentru dânsul, în ciuda celui Valt nepot! . 
«Th grăpiş, incidentul acesta va avea- un desno- „ dământ, dâr noi nu trebue să perdem din vedere „marea, operă întreprinsă, de primărie spre a nu lăsa, pe viitor “să se' înscrie pe morminte de cât adev&-. rul, nimic alt de cât adevărul ! 

De acum înainte, moftmile nu vor mai avea trecere, e IE Spre pildă, inscriptia” obicinuită : „Aici odihneşte” Maria X, soţie nepreţuită“ nu va putea fi săpată pe peatră de cât după ce un impiegat al primăriei însărcinat cu serviciul de control—se vorbeşte des- pre d. St. Bellu pentru această nous ŞI delicată “funcţiune — va depune un raport .constatând că ră- posata pe cât timp a fost în viaţă n'a dat nimenui prilejiul să o preţuească. | | 
Inscripţia: „Aci odihneşte marele cetăţean Z....% va da naştere la constatări serioase, spre a se pre-: „cisa dacă cuvântul mare se referă, la virtuțile sai la talia cetăţea.ului în chestiune. o. 
In sfîrşit, de câte ori.0 vădu ă desnădăjduită va, înseri pe :mormântul răposatului ei soţ: „Gogule nu mă uita!“ Primăria va trebui să stea la pândă pen- tru ca la momentul psicologic, să modifice acea in- - scripţie în modul următor: „Gogule, nu fe uita!“ 
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DALAN-TINGIRI-SPOLI ă 

  

Prinţul Dimitrie Ghica, căruia ni. ajung hume- voasele, semne onorifice cu care a fost împănat, s'a apucat să facă o. concurenţă neleală societăţei mo- | seriaşilor, şi umblă. de câtva timp. după diplome de capacitate, - a 
a * Spre pildă, mai dc ună-zi, cu prilegiul unei: afa- ceri de postavuri, senatorul Lăţescu: dând stambă - „pe preşedintele maturului Corp, pentru că. proectul . - de lege se lua în cercetare fără a fi fost tipărit, prinţul Dimitrie: Ghica, sta supărat, parcă ar fi fost lucrător tipograf, a părăsit jeţul -săă, Şi nu Pare „nat de cât; în urma unej moţiuni de încredere... . - Dacă mâine, poimâine, cine-va,. ar îndrăsni să se - plângă de băile Etoviei; negroşit că beizadea Mi- : traşewsli . 'şi va : da iar demisia, așteptând o mo- țiune de încredere spre a relua acuaticele sale func- mi a Urmând, calea. certificatelor de capacitate, nu va . trece mult timp şi vor vedeai, în curând, pe zidu- rile. orasului nostru, nişte afişe anunțând că'cea mai . bună preşedenţie este Preşedenţia. Dimitrie Ghica, . precuin. se afişează la Paris că; „cea mai bună eio- colată. este ciocolata. Peron Me Pe când prințul Dimitrie Ghica “umblă după, cer- tificate, d. Vundescu e muncit. de boala mărirelor. 

o
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Acest, cetăţean -rumânică, care mulțumită revo- 
luţiei de la 48, a rămas numai robul lui Dum- 
nezeu, are, după cât ne spune Voința Naţională, 
o afacere de onoare de regulat între Bucureşti şi 
Giurgii,. cam în felul celei ce regula acum câţiva 
ani cu prinţul G. Bibescu, şi spre a regula această 
afacere de onoare, visitează foarte des “capitala ju- 
deţului Vlașca, însoţit de apostolul săi Mănescu. 

Mare mi-a fost veselia când am aflat că d. Fun- 
descu merge la Giurgiu spre a regula o afacere de 
onoare, iar nu spre a da cu ghiocu, după cum se 
răspîndise vorba. Mai mare mi-a fost veselia, când 
am citit în Voința că i sa făcut la gară- o primire, 
demnă de un împorat, că i saă aruncat flori, că i 
Sau ţinut discursuri, în sfîrşit că s'au oprit pentru de- . 
putatul judeţului Vlaşca. toate ononmuwile care din ui- 

tare nu sau făcut Suveranului nostru. * 

Mărturisese însă, că am rămas: pe gânduri când 
am citit următoarele cuvinte, la rubrica informaţiu- 
milor. Voinței Naţionale : „D-nii Fundescu şi Mănescu 
au fost primiţi cu strigătele entusiaste de: 'Trăească 
Regele şi Regina!“ - 

Nu ştii care din aceşti doui domni a jucat rolul 
de rege, care a jucat pe cel de regină, şi pot jura 
că relaţiunile dintre Fundeseu-Mânescu mi-erau cu 
desăvârşire necunoscute! . 
Ti. fac însă datoria de a denunța poliţiei această 

crimă oribilă şi crez că administraţia noastră, care 
se amestecă în toate, va sfârşi prin a vâri nasul în 
“această treabă, căci nu este vorba numai despre o cri- 
mă care. a atras trăsnetele cerului asupra unui oraş, 
este vorba şi despre răsvrătirea nuoilor pretendenți 
spre a pune mâna pe tronul “României ! 

- Insufleţit de strigătul ptrăească regele şi reginâ“ 
d. Fundescu a şi început să lucreze spre a pune 
coroana de oţel pe cap, cerând de la Mitropolie să 
lsgitimeze împreunarea sa-cu apostoleasa Toli, pentru 
care sfârşit va fi nevoe de o lege neapărat etroactivă.
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„ Lmerătorii tipografi ai ziarului Telegraful jeţuese “zi şi noapte formulare de decrete, în care cuvintele: „la toţi de faţă şi viitor sănătate,“ at fost înlocuite “prin: „la toţi de faţă şi viitor d'alam-tingiri-spoa 1“ D. Hubsch, inspectorul “general. al muzicelor, a fost însărcinat să compue noul imun naţional pe cu- vintela : „Dabulichi Tehiușmanda“ şi toţi potcovarii lu- crează, pe bete spre a făuri o coroană, noului rege, „. Inainte cad. Fundescu să fie proclamta rege, şi - pe când trăeşte încă, Ja adăpostul unui : copac, ca să nu zic arbore, mă cred dator a spune directorului  Voinţei waţionale câ ră a. fă 
ăspiraţiunilor 'la domnie ale d-lui Fundescu. Să nu uite proverbul că | . 

“Tiganul când a ajuns împărat, , 
ps dutâiă pe tată-săi a spânzurat! 

„Cine ştie dacă d. Fundescu o dati, ajuns rege, nu. va: lua hotărârea să tae ceva. directorului "Poinţey Naţionale, care "i-a, fost un adevărat tată în această împrejurare ! SU Nu vorbesc despre tăerea capului, de oare ce pe- - deapsa, de moarte este ştearsă. din Constituţie; ax. - fi însă. de ajuns să'i tae subvenţia ce' primeşte Vo. înța, ca să o treacă la Telegraful... | "Si să numi -răspunză presa guvernamentală că, „Prea vez lucrurile în negru, căci atunci când e vorba „de d.- Pundescu, este “peste putinţă să vezi lucrarile „de altă coloare! .. o ee 

tcut răspândind svonul
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BRAVIA LUI FIRFIRIC. 

Din întâmplare, mi-a căzut în mână urmetorul 
raport adresat Regelui, sub- semnat de preşedintele 
Consiliului -d6 ministrii. 
„Fiind că am păstrat tot-Vauna teufandalele pen- 
tru cititorii Ziarului nostru, mă grăbesc să “le co- 
munic acest document : - 

Sire, - - 
„Poporul + român, al cărui Rege „ai bine-voit. a te 

„roelaina, sa învețat de un timp foarte îndelungat 
să Du se culce scara până când nu va mânca mai 

în ntăil o bătae. Schllaga ce primea de la nemți, | 
Ku bl de la muscali, “Palanga de la turci, au fost
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înlocuite sub domnia Majestăţei» Voastre cu bâtele - ce se administi'ează Românilor de către concetăţenii. - lor, pentru a, se. proteja, în mod simţitor industria naţională a cherestelei. a „Acest sistem de a muia caracterele de: o-dată cu oasele—adevărat tratament terapeutic, pe lângă care „masagiul r&mâne. pe jos—are însă, partea, sa cea.rea : dă loc la reclamaţii nesfârgite. Sa Inima Majestăţei Voastre sa înduioşat de o. a semenea stare de lucruri si tribunalul e zilnic asur- a 
„zit de ţipetele' celor ce ai tost supuşi acestui regim. „De acea, am fost însărcinat de consiliul de imi: „niştrii să elaborez un proect de lege, prin care in- teresele politice şi cele individuale să. fie 'de -0 po trivă apirate. NOE Discuţia a, fost ie în sînul" consiliului de miniş- "tri, căci mai multe idei saă „ciocnit între dânsele, Spre pildă, ministrul justiţiei propusese ca bătaea să fie înlocuită prin pedeapsa cu moartea. Până la „un punct oare-care- eu împărtăşesc vederile minis- tului de justiţie, ca, singurele menite a. închide gura, - „reclainanţilor. Intradevăr, eu care ştii pe. de rost „ce au vorbit toţi răposaţii, vă pot încredința că, is-, _toria nu citează, exemplul unui' singur- om care să fi venit să reclame după ce a fost ucis. E „Orez însă că: momentul de a lua măsuri atât de „energice n'a sosit încă, căci trebue să mergem pia- no, de oare-ce avem de gând:să mergem _lontano. „Ministrul lucrărilor. publice, Radu Mihai, destul | de cunoscător în materia, aceasta, a restrâns toată . desbaterea - în următoarea “dilemă r&masă nedesle- gată : dacă, când e vorba de spinarea, unui om, tre- bue să ai în, vedere principiurile de li maca şi să "tragi peste cinci? i a - Tar ministrul domenielo» sa. întrebat dacă tră- gând la spete nu e bine să tragi :şi. la măsea ?. A- ceastă din urmă, părere a fost împărtăşită şi de d. Chițu, 'vice-preşedintele Camerei. Si 

4 
—,
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"Ministrul de vesboiii să  pionunţat categorie pen- 
tru a se inlocui bătaia prin spânzurătoare, căci o- 
mul cu ştreangul de “gât, nu mai. are puterea de a 
“vorbi. Acest sistem - a fost reprobat. de întregul con- 
siliu, pentru motivul că este lipsit cu desăvâ erşire de - 
bună- cuviinţă. Ştiut este într'adever că spânzuratul 
moare scoțând limba, : o.asemenea ultimă manifes- 
taţie a opozantului către guvern, nu trebue Provo: 
cată toemai de noi... - Ă 

Ideea de a pune coţățenii opozanți î în ţeapă, a fost. 
susţinută de către d. Dimitrie Sturza, în calitate 
de representant al lui: Ghiţă, berbecul; dar noi nu. 
vedem pentru ce am alerga. tocmai la aceste. ecstre-: 

- mităţi, spre a astupa or ce fel de sgomot ar putea 
face opoziţia—fie zis fără râu înţeles: | | 

Din fericire, un deputat care a susţinut mult gu- 
„xveamul. actual, a venit cu o idee menită a pune ca- 
p& bătăei, mărind tot de o dată, xesursele noastre 

budgetare.. D-nu Fleva, vorbind în cunoştinţă de 
causă, a arătat că de câte ori un agent polițienesc 
ridică mâna spre a lovi pe un oposant, acest. din 
urmă nu. poate scăpa. de. lovitură - de cât dându-i 
ceasornicul. 

De aceea propun Majestăţei Voastre să bine-vo- 
iască a aproba alăturatul proiect; de lege pentr u sanc- 
„ționarea acestei transacţiuni între poliţie şi oposiţie: 

Majestatea. Voastră va bine voi a nu perde din 
vedere că, acest sistem.va aduce mari serviciuri şi 
administraţiunei polițienești, care. va putea, în sf 
şit să, urmărească. pe făcătorii de ele, ceas cu ceas. 

Aa a | T. C. Brătianu 
p. conforinitate i 

Maze, 

*
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- VAGA ŞI URSUL! 

„„ De o săptămână şi mai bine, nu este cu putin- 
ţă să deschizi un ziar şi'să arunci ochii pe pagina: 

„a treia,'la rubrica în spedial reservatii pentru Pe 
lurimi, -fără să dai peste surprihizătoarea istorie. a 

- xacei care a născut un urs, cu ajutorul unui vete- . 
rinar şi a operaţii cesariane—aşa numită, se vede, . 
pentru că Cesar. avea obiceiul să spintece lumea. | 

Intr'adever, acest fenomen € tot, ce poate fi mai 
nepomenit. Urşii n'aveaii obiceiul să, dea vacilor -. 
“semne. de dragoste de cât mâncându-le; din când | 
"în cănd un.viţel semâna mâi mult cu taurul din | 

„-” "ograda vecinului, de cât cu acel din: domiciliul .le-. 
gal al vacei, dar aceasta nu era lucru grav, de oa- 
ve-ce şi la noi se întâmplă foarte des asemenea ba- . 

„_zaconii. Nici-odată moştenitorul unei vace ma fost _: 
un urs; adesea însă moşteriitorul unei femei a se- 
menat cu 0 maimuţă, fenomen pe care -Darwin. a - 
avut grija să 'tălmăcească: de mult, scutindu-mă pe 

"mine de. noui. demonstraţii ştiinţifice. - Ne 
„Cum şi ce fel s'a. întâmplat această ursească, rod- 
nicie, nu se ştie bine, dar. înveţaţii care "şi petrec - ... 
„vremea făcând cercetări în partea locului, susţin că -:
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a fost de ajuns vacei să vază ursul pentru ca mu-: tra acestui dobitoc să i se întipărească până în fun- dul pânticelor şi să preschimbe viţelul în ursoiii, „Guvernul - nostru, care sa grăbit să trimită un medie la Paris spre a studia sistenaul de altoire al. turbărei datorat invăţatului Pasteur, a făcut şi de astă-dată mari sacrificii spre a fi pus în curentul sistemului “de altoire al unui. ursi sau alt dobitoc, „ad libibum procreatorului, i i „lată prin ce se explică :plecarea în “misiune în străinătate a: domnilor Haret, Laurian şi Mândreanu; - iată prin ce: se: explică băgarea în bozunarel& dom-" niilor lor respective a mandatelor de două mii cinci sute lei, despre care sa “făcut atâta vuet în presa din oposiţiune. i | - ă „Dâmniile-lor ai primit pur şi simplu drept însăr- cinare să studieze însărcinarea vacei care a născut „UN Ursoiu şi să se convingă dacă ochii ursului ai jucat un rol atât de activ în această zămisliie. | Curiositatea/ guvernului e lesne. de înţeles, - căci dacă se va adeveri cele spuse de înv&ţaţii francesi în această cestiune, ministerele gcneraţiunelor vii- toare. vor fi în posesiunea unui nou sistem de în- „gerinţă în alegeri, menit a înlocui influenţa morală, „influenţa bătelor şi toate influenţele cunoscute de . alegători şi de spetele lor. | Sa Ce se-va întânipla atunci, e lesne de prevezut. Astă-zi, partidele politice spre a-şi face aderenţi, au obiceiul să provoace mereu întruniri, să răgu- „şească vorbind la întruniri, să figăduiască unuia o slujbă, altuia câştigarea unui proces, o decorație, .. cumperarea unei: moşii, tolerarea neplatei unei da- torii către stat şi câte Şi mai câte. Atunci va fi de ajuns şefului partidului, să facă în taină o visită femoelor rotunjioare din” localitate" şi aruncând o simplă, privire Străpunzătoare asupra celei- ce-şi aş- teaptă ceasul, să o siloaseă să imiteze purtarea va. . cel și să nască un copil după chipul şi asemânarea -
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leaderului care vrea Să ŞI mărească numărul parti- „sanilor, -- E | E „Acest noă sistem de zămislie prin impresiunea „ OChilor, fiind un sistem de impresiune cu desăvăr- “ şire platonică, are darul de a „putea fi întrebuințat la or-ce vârştă a omului, şi de or-cine.... chiar şi de d. Dim. Sturza, e ai o ar femeele din gensraţiunile viitoare, spre a se “desvinovăţi când vor fi- cu musca. pe căciulă, vor „Zice ca în povestea copiiloi: : ;, Am" fost la. pădure ; am xezut ursule .



  

„ ORDONANȚA PUTEA 
Or ce funcţionar public, când pune mâna, pe de- 

cretul prin care este: numit în cutare sati în cutare . 
„slujbă; pune tot de o dată mâna-şi pe sfânta cruce 

„spre a jura; supunere legilor ţărei; credinţă regelui 
“Carol şi dinastiei sale. . o 

“Dinastia, regelui Carol, semănând foarte: mult cu 
“necunoscutul X din problemele: algebrice, aceasta 
dă naştere la, o lipsă totală de “credinţă desintere- 
sată. către şetul familiei domnitoare, şi prin 'dero- 
gaţiune, la o lipsă totală; de supunere câtre legile: 

„-. ţărei — această tâhmăcire fiind singura care poate să 
fie admisă spre a desvinovăţi pe d. preşedinte al 
consiliului de miniştrii, în zilele când si spovedeşte. 
păcatele” - aa Ie e | 

Pare că d. Moruzi, atunci când a pus mâna pe 
prefectura poliţiei capitalei şi-pe sfânta. cruce, a: 
jurat nu numai. că va, fi credincios regelui, =căci 

| Sowvent prețet varic, 
„So Bien fol est qui s%y fie? j 
dar a mai jurat că nu va, lăsa să treacă două-zeci 
şi patru de: ore fără să facă o prostie. _ 
„Si lucru ciudat, pe când cei Palţi niuritori ati dreptul 

„să-şi ascunză prostiile, d. prefect al poliţiei se 'bu-
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„cură, în puterea .legei, de: prerogativa de a le în- 
tinde. lungi 'si late pe zidurile clădirilor oraşului, a- 

„. fişindu-le sub formă de ordonanţe... a 
Folosindu-se- de odihna ce-i lasă neprinderea uci- 

gaşului Nicolae — să, vede că acest.nume are aple- 
care. pentru asaşinate, —d. Moruzi sa legat de bi- 
jari. spre a le opri circulaţia pe strade, atunci când . 
nai muşterii, interzicându-le -ast-fel căutârea mug 
teriilor, întocmai cum interzice codul civil „căutarea - paternităței, a 
„De obicei Ordonanţă „care să respectă câtu-şi. » 

de puţin, să întemeiază pe donă-zeci, de considerând 
şi tot atâtea având în vedere, chiai: dacă, ar fi vorba. 

“de un fleac; prin nu ştiu ce. împrejurări, ordonanța 
cu bizjarii e foarte săracă în mezelicul - consideran- 
telor, şi ast-fel dă naştere la întrebarea foarte! na- 
turală : Pentru ce sunt birjarii siliţi să stea la staţie . 
şi opriţi să circule pe-strade? | | 

Respunsul ce "ţi va face cel mai isteţ agent po- 
liţienesc va fi negreşit: „Pentru ca să poţi săsi Dirje | la staţie.când ai nevoe de dânsa“ şi neapărat că ... 

„ar trebui să pleci capul înaintea unui asemenea ar» . 
„Sument, dacă nu te-ai gândi că pentru a:mege 

“- până la, staţie, trebue să umbli pe pod, unde odini- 
„oară birjele slobode aveai dreptul să circule, şi unde 
„le puteai găsi fără să fii nevoit să, faci zece minute - - 

pe jos până la staţie... | a 
„Medicii oraşului nu văd în ordonanța prefectului... i „de cât o măsură higienică . foarte. înţeleaptă, luată | 

„spre a sili publicul să, nu lase în nemişcare trupul 
şi să nu: se obicinniască cu trândăvia mersului în 
'birje. - pă a 

„O mică preumblare, de cinci-spre-zece. ininute cel . 
- puţin, spre a ajunge la o staţie-unde se găsesc birjele, 

este un eserciţii gimnastic foarte folositor, mai a- 
„les pe căldurile tropicale de astă-zi, când după o 
„ bae 'rece, corpul are trebuinţă de mişcare spre a se 

opera reacţiunea. ;. a i 
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„_ Limbele rele-susţin cu tărie, că măsura luată de d-nu Moruzi. se. întemeiază pe un considerant : cu „„ desăvârşire personal, considerantul liniştei sale în timpul zilei. - e | -. Ştiut este întradevăr că prefectul oraşiilui nostru „axe o mare asemănare cu liliacul şi că orele zilei - „le reservă pentru a "şi. redobândi--puterile risipite în timpul nopţei.. Huruitul bizjelor care cutreerati Odi- nioară calca Victoriei, umblând anapoda, alergând "după muşterii, îi turbura somnul. | aa 
__ “De-acum "nainte: n'are de ce să se-mai teamă. Prefecţul nostru va dorini în linişte, pe când.Ivan  birjarul îi va cânta: | Da 

„Dormi, Moruzi, dormi în pacd, 
Nu voesc să "fi tuvbur. somnul! -



  

„ 1SVORUL TĂMĂDUIREIE! 
- "Tara românească, de la răsărit până la apus, a ajuns un nesfârşit isvor de: tămâduire, mai nuult sat “maipuţin alealino-el iloruro-sodico-bromato-iodato-punr- 

După cât spun toate ziarele la “pagina a. patra şi cliiar la a treia, pe-fic-care zi țâşneşte din pământ - câte un not isvor. care se bucură -de “prerogativele - Unui suveran autocrat, adică acele de a te face să : „eși afară, îndată ce'i vine. gustul. — sai mai bine Zis — îndâtă ce'i ai simţit oustul. Da „ Beizadea. Mitraşewski a: remas pe jos. cu. băile sale de la Etorie, de când natura, ajutată de ou- vernul acţual, a scos la lumină nişte ape cu un miros ce âminteşte cât se poate de “puţin pe acel al opoponaxului, și legăturile care ţ 
țişaţi pe membrii partidului. colectivist nu provin „de cât din obiceiul ce. ai toţi. de a se scălda în. aceaşi apă, poate din causa. lipsei de bae individuală. : Pentru ce însă, du IL. Brătianu. s'a. dus la Go- vora, pe când dinu Disescu bea la: Călimăneşti apă. minerală “în sănătatea vizirului ? 

in strâns îmbră-
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Pentru ce, unii se desmiardă la Pucioasa sau -- 

Bălţăteşti, pe când alţii cutreeră Lacul-Sărat, Câm- - 
pina, Slănicul, Sinaia, şi alte localităţi ? | 

Iată, întrebarea. Acum iată şi răspunsul :- 
Despre Sinaia, voi „vorbi foarte puţin. Ştiut; este 

-că după experienţele + făcute de cei mai însemnați 
medici —— însemnați în toate chipurile — "acolo, este 
adevăratul isvor al tămăduirei. 

Isvorul Carol-vodă, este purgativul cel. mai plă- 
cut şi cel mai cficace, recomandat specialmente con- 
tra, constipaţiilor oposiţioniste cele mai rebele şi con: 
tra anti-dinasticismului învechit. Numeroase certifi- 
cate iscălite P. Borş, Candiano-Popescu, Câmpineanu, 
şi mai. ales. Dim. Sturza, dovedesc că este de ajuns 
să ţi se libereze o simplă reţetă, pentiru- acest isvor 
ca să te pue în picioare şi să ajungi până la Vă. 
ful cu dor. îi 

Când e vorba despre băile sodoisalifere Gilimit- 
neşti, este de ajuns să ştiţi că dupe analisa făcută 
de învățatul himist Bermhard, s'a constatat că-acest 

„Isvor conţine o cantitate însemnată, de iod. Iodul 
având proprietatea de a trăi în foarte proastă armonie - 
cu. mercurul, întocmai cum trăeşte luna Gu soarele, 

-— adică când vine unul, cel-Valt trebue să dispară — 
“staţiunea Călimăneşti a fost recomândată tâşiărului 

Disescu, care "nu ştie bine dacă trebue să r&mâe 
liberal-naţional sau .s6 se facă junimist, şi întro zi : 
se urcă, întralta, se coboară de la un partid la al- 
tul, întocmai. cum face mercurul în termometru. 

Lacul: Sărat este în special reservat pentru acei 
ce sunt deprinşi cu apucăturile nomoloase ale to- 
varăşului sfântului Anton, iar despre Balta-Albă nu 

- îndrăsnesc s6 zic nimic. Constat, însă în treacăt că, 
dupe cât afirmă anunţul publicat. în Românul de 
la 22 Iulie, bolnavii se slujesc acolo, pentru cura- 
visirea lor, de canalul de scurgere al onor. ministru 
al domenielor. 

D. Stolojan, care trecea până, mai de uhiiză în
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faţa amicilor politici, drept un puit de science, cum 
zice” francezul, „e :redus. prin acest anunţ la rolul 
puţin poetic. de urloii. 

Pe când toţi. colectiviştii se scaldă şi se îndoapă, 
„cu ape minerale, care la Slănic, „care la Pucioasa, 
sai alte localităţi, singur d-nu. preşedinte. al consi- 

fel de urloiiă. 
liului nu se scaldă, nicăeri, nu se servă. de nici un 

„ D-sa se mulţumeşte. se stea la răcoare la Govora, 
“pentru ca, să fie deprins, când va. veni zioa, de apoi!



Tr o mom ce E ata 

  

“GOSPODIN SKUPIEWSIU! 
———— 

nec Liberal din contingere. nam - 
luat sarcina de a vespindi idee 

mele. cm venit în. acrastă țară, 
pentru că am crezut că găsese aci 
un câmp întins pentru apiirarea 
ideilor - liberale... “ 

I. Sizugisrari. 
(/Litoile roumaine, 24 Iulie 18856), 

În vremurile “acelea, în ziua a 8,985-lea a vein- vicrei domniei lui Brăt-tivanu, se respândi ştirea că Sa născut întrun sat din Polonia, anume 'Tucana- glava, un prunc botezat întiun Hristos cu numele de Gospodin Ivan Skupiewski, trimis pe pământ de a tot puternicul Dumnezei spre a tăhnăci cuvin- tele evangeliceşti şi a propăvădui ideile liberale. * Alergară "popoarele de la răsărit până la apuș ca . se îngenuncheze înaintea pruncului noi venit, aler- gară cei sugrumaţi sei ceară sprijin, învăţătură, şi- cu fruntea plecată la păment remaseră când le eşi înainte Gospodin Skupiewski- şi le vorbi ast-tel; „Intr'adevâr vă spui vouă, ei sunt mântuitorul ome-



  

nirei, eu voii propăvă&dui pretutindeni idcile libe- vale. Pe când Copii voştri suferă de guşter, tuse. măgărească şi nu lasă în poalele” părintești de cât dovezi egrasioase despre slăbiciunea, lor, din mine. - nu “țâşnesc de-cât idei liberale. Desbrăcat aş umbla, “de foamete aş suferi, mai bine de cât sâ'mi. hrănese - şi învelese trupul: cu lucruri care n'ar fi provenind din liberalităţi!» N | Şi dupe ce auziră toţi aceste cuvinte, se întoar- „seră la casele-lor mulţumind făcătorului de minuni care trimisese pe un. apostol al sâă .spre asemăna pretutindeni ideile liberale; iar Gospodin Skupiewski cutreeră lumea, desrobind ţiganii, ŞI dăruind ara- pilor puşi în! libertate câte „dou&-zeci si cinci dra- muri de prineipii liberale pentru zilele negre, atât „de naturale unor oameni de aceiaşi coloare. a „Tot în vremurile acelea, în: spre Dunărea, de Jos, în țara românească, lucrurile mergeau r&i de tot. Foametea, fusese atât de mare în ţara ocârmuitiă de - Brat-tiranu, în cât el şi cu ai săi înghițiseră tot ce - mai era libaral şi împăratul“ fusese nevoit — precum singur o mărturisise — sc deschiză, 6 casă de toleranţă- a crimelor . şi „asasinatelor, pentau că alt-fel ar fi | perit de foame. - | a Aşa dar să chibzuiră toţi bărbaţii de frunte care „făceaii parte din. ortaua lui Brat-tiranu şi hotăriră, să ia măsuri pentru a nu mai suferi. ţara; din lipsa de idei liberale. De acea, de. odată cu aducerea a- “ măsarilor trebuincioşi: pentana erghelia, de la Nucet, şi mai "nainte: de punerea în vigoare a, tarifului au- tonom, deteră porunca să li se trimită în grabă un om cu.înveţătură ca prăsilă pentru ideile liberale. Şi Gospodin Skupiewski, din oraşul 'Tucanagla: va, sosi. e ie „+: Voi.el mai întâiă să grăească, adevărul din strana bisericei catolice, dar fu dat cu Palma afară de oare ce acolo vorbea, apostolul Radu, Şi: gata crea Gospodin Skupiewslki s6_plece spre. isvoarele Nige- 
y—



eee amara: —_ Să a e na e a N aaa n 

vului ca să propăvăduiască acolo principiilă liberale: - 
„Din fericire, treburile se îndreptară ; ocârmuitorul 

învăţământului şi 'al bisericei îi dete însărcinarea să 
semene prin oraşe şi prin sate ideile sale liberale. 
Ca s&l recunoască tot poporul românesc îi puse 
Steaua în frunte şi pe el în fruntea Stelei. 
De atuncă umblă el neobosit de la. apusul până 
la răsăritul României presărind idei liberale. | 

"Tara lui Brattiranu a re -înviat acum; te loveşti - 
mereu de idei: liberale, iar sermana Polonie. care a _ 
dat naştere pruncului Gospodim Skupiewski, se sbu- - 
ciumă, zadarnic în lanţurile robiei. i  - - | 

Amintindu-şi cuvintele celebre: 
Ingrate patrie du m'aaras pas mes os, Skupiewhki a. 

„zis se-vede ţărei sale: „Ingrată patrie ! Nu vei avea. 
u 

„nici rămăşiţele... ideilor mele liberale!
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REGELE PETRECE | 
, Sinaia, 27 Iulie, 

Regele petrece! Nu petrece ca Francisc Lit din -- 
„drama lui Viotor Hugo, le roi s'amuse“ căci! 
“nu "] iartă constituția, chiav revisuită, să joace. rolul 

„de Don-Juan. Regele petrece ca odinioară, - Ludo- 
vic al XIV-lea în, castelul de la Versailles, . _ 
„In creştetul munţilor, învingătorul Plevnei, “si-a 
clădit un teatru, şi- din când în când, câţi-va ar- 

tişti de frunte -sunt învitaţi să aducă: râsul pe mult - 
întristatele buze ale: marelui căpitan, care nu, este 
nici mare——de vreme ce are numai un metru 70,— 
nici. căpitan, — de “vreme ce poartă galoanele de. 
general. N i : 

„ Pamfletarul de eri, poetul Curţei de astă-zi, schim- 
“bător-ca Ora și Anu, a fost însărcinat să întoc- 

mească programa : representaţiunei, şi de acea sa - 
jucat în castelul Peleş un act din Ruy-Blas,. fecio- 
rul „ajuns - puternic— alusiune subţire la parte din 
comesenii suveranului nostru.- | a 

D. Orăşanu, împins de obiceiurile care domnese 
astă-zi pe scena noastră nâţională, n'a tolerat să 

„e 
7
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se joace -Ruy-Blas ast-fel precum. a fost tradus de - 
Ascanio, şi localisând actul al 5-lea, scena IV-lea 
din drama lui Victor Hugo, a compus unnătoarea 
operă, a cărei autenticitate nu: o garantez, de vreme 
ce nu sunt tribunal de notariat. - i 

-. Din "valetul ' Ruy-Blas ce “şi mărturiseşte toate 
„păcatele şi se otrăveşte în fața femeei care Pa iu- 
bit, ex Directorul Monitorului Oficial a făcut un 

„împărat al Orientului din timpurile decadenţei care, 
după patru acte 'de diferite afaceri, priţin corecte, . 

„ce s'au succedat cu repeziciunea, unui drum de fer 
Strusberg; este cuprins de remuşcare şi voeşte să _-- 
se otrăvească, - Sa i a 

„ Marele spițer al locaiităţei ia pregătit o otravă 
„cunoscută sub numele de. omanorum apanăgus şi o 
înfăţişează împăratului. Această otravă e împărţită 
în diferite sticluţe cu etichete: “Sadovaus-venenum, 
AMalini venenum, Plasias, Dodrovatius, Ciociolus-venenun 

„şi altele. - 
Împăratul Orientului: grăeşte ast-fel: 

Și acum Doamne, cată să mă spovedesc, 
“Să i-aii lucrurile Waproape, Cu tot cugetul vorbese. 
Sunt mai vinovat, spiţere, poate de cât mă credeți. 
Puțin are să mai treacă și atunci o să vedeţi 
Cât am fost fără de lege, şi cât am fost de usor 

. Atrăgându-mi un reiume de fățarnie, vânzător, 
; Iubesc aurul din fire. Ast amor m'a prăpădit; 

Nu mă apăr; știi prea bine cum că ar fi trebuit 
Altă dragoste să am — Dar gresala sa ficut.- 

Spiterul. 

Atunci vorba e de geaba. Ți'am pregătit de băut 
Otrava mântnitoare, tenenum apanagesc 

Cu care de bogăţie, cii am să te lecuese, 

Impăratul. 

Nu glumești? Este otravă în acea. sticlă îngrozitoare 
-Ce întinzi cu atâta grabă spre a mea gură arzătoare ?
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Sa Spiţerul. 
Chiar otravă împărate | Adunatiam ca s'o fac - Pretutindeni burueni Şi... dar mai bine'i să tac. AI destulă învăţătură, ar si Ştiinţă de carte Nu: vezi eticheta pusă pe sticluță la o parte? _ Sadova, Malini, Vlasia, toate aii darul cerese „ Să sdrobească ca, prin farmee or ce cap împărătesc, Gustă fără teama Una... 

Impăratul. 
Le vreaii toate! . i | 

 (Umpăratul i-a sticluțele şi înghite cu repeziciune - conţinutul lor. Cortina cade... împăratul asemenea.)
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SCHIMBAREA: LA FAȚĂ! 

(Fcanghetie, de la Dateiu citire :) 

“In ziua aceia, s'a suit Mântuitorul toomai în.vâr- 
> ful muntelui Sinaia. înconjurat fiind de mai mulţi 

„credincioşi: ai săi. Şi voind el s&i uimească pe toţi 
„prin cea ce vor vedea, desbrăcatu-s'a” de vestmnin- 

tele sdrenţeroase ce purtase până atunci, ŞI Sa îm- 
brăcat- numai cu purpură de la cap până la picioare. 

„Apoi ca să le adovârâscă cuvintele: «ne iartă gre- . 
şalele noastre, precum iertăm şi noi greşalele ge 
şiților noştri». Mântuitorul s€ apucă de- linse pre-_ 
tutindeni pe unde scuipase, — 

„ Tar unul din credincioșii Mântuitor ului într chânu-l. 
ce este această nouă: minune, el râspunse : «este mi- 
nunea, schimbărei la faţă !> 

- Şl' ca, să fie şi. mai bine înţeles le mai spuse: 

“ Ce-a fost „verde s'a uscat, 
Ce-a 'nflorit s'a. scuturat, 

N 

de acum trebue se fim alt-fel de cât am fost, 
Şi “făcuta el atuuci opt colive pe care lo-a îm-, 

păr cit între cei mai credincioşi zicându-le : cuna mie, 
una: ţie» dar: oprind adesea câte două colivi pentru 
dânsul, pentru că de: şapte ani de când nu mânca- 

„sc, îi uitase gustul. Tar cei care privise fâră să se 
| atingă de nimic, întrebară : |
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a 

— Dar pentru noi Mântuitorule, n'a venit rân- 
dul s&-ne vedem schimbarea la faţă ? - 
“Atunci fiul a tot puternicului luă câte-va bucăţi] de hârtie şi le împărţi între coi ce ridicase glasul zicând : <Ună,- mie, una ţie, una mie», şi pe el se numera de două ori, pentru că de mul uitase cum se face socoteala şi acum prinsese gust la numără- toare, | - Se 
Far acele bucăţi de hârtie se înmulţiră mai mult „de- cât cele şeapte pâini, căci fie-care bucătă  ficu 

> 
„pui ca. filoxera, şi se--vându. drept, două mii de; ar- -ginţi una. 

Dar totuşi nu erai toţi. mulţumiţi şi cerea să : mal vază -cova ca să crează că s'a tăcut schimba- rea la faţă. e ă 
Atunci luă Mântuitorul -tot ce'i căzu în mână şi tăcu minuni peste minuni: pe cei cari erai strimnbi în faţa! lui Dummnezeă, îi îndreptă, pe cei sărăciţi îi îmbogăţi, şi pe cel. care înjurase -pe Dumnezeu 

îl aşeză dejurna.-la uşea raiului, în locul liii sfântu 
Petre, şi 1 însăreină să dea cu cădelnița pe Îa na-. 7» 

- 3 - „Sul stăpănului omenirei. Chiar pe Belzebuth care se încercase să ia locul lui Dunmmezei şi să facă o- „Republică din. împă ăția cerului, îl puse la dreapta 
tronului. o a 
_Şi toţi credincioşii uiniiţi căzură, cu feţele la pă- ment, adică cu una la pământ, şi cea-laltă spre tron, „spre a vedea dacă înt”adevăr este primită de îm „părăţia cerului or-ce fel „de schimbare la faţă. - “ŞI atunci ei auziră glasul: din car -care . zicea : „«Aliver zic bumivostră : Aceste est gopil al "me mult du pi, gopil a lui Strusberg şi Bleichroeder- 

„ Agum şi dururea şi în vegi egilor, Amen ]- - 

  

7 

„-
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„ POLITICALEI 

Raporturile suplimentare redactate de doctorii cari 
au cutreerat comunele rurale, raporturi ne 'publica- 
te încă în „Monitorul oficial,“ .constată că între 
diferitele boale care bântus populaţiunile, s'a ivit 
de mult timp una cunoscută sub numele de: Po | 

"populi. SI | . Să 
Nenorocitele popoare ai luat, întradevăr obiceiul. 

se vorbească atât de des în cât vedem, spre pildă 
„în Bulgaria, că întwo dimineaţă poporul proclamă 
de domn pe prinţul de Battemberg, seara îl înjură 
de mumă şil trimit în Rusia, a doua zi îl chemă 
îndărăt şi a treia îl băgă la dubă. Iar depeşele, 
proclamaţiunile, ce vin regulat, sai mai bine zis 
neregulat, din partea locului, anunţă că toate sau 
făcut “în numele poporului,. cu voinţa poporului, 
din indemnul poporului. . - 

___ În puţine cuvinte, de câte ori duoi trei pehlivanii 
găsesc de. cuviinţă st facă pe ventrilocii scoțând 
din fundul stomacului lor respectiv mai multe glasu- 
ri care seamănă a glasuri omeneşti, mai răsare şi
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„câte un căpitănaş care face din acest execiţiu sto- 
„ machal o stemă ca cea următoare: oz populi; vox Dei! 

Pare însă că în timpurile cele din urmă, . vocea - . poporuliii a grăit atât de des în Bulgaria în cât a ră- 
„guşit, causă din care nu ne mai sosesc noutăţi de -. 
„acolo şi lumea a ajuns de “se întreabă: unde este . prinţul Alecsandru? 0 Si 
„Prinţul Bulgariei, unde este, nu e bine, dar. avem 
alt domnitor care petrece minunat. Nu. vorbesc des: 
pre acel de la Cotroceni-Sinaia. a 

Publicul 'şi aduce negreşit aminte că în luna Apli- 
lie 'sau Maii, deputatul Pundeseu călătorind în jude- țul Vlaşea împreună cu apostoleasa Mănescu â fost, primit la gara oraşului cu strigătele „Trăiască Rege- „le şi Regina“ botezându'l imediat poporul: Regele 
dAlam-Tingiri-Spoii! N 
„Aceasta şa petrecut în Aprilie saă Maii, dar- de atunci ce sa. făcut noul rege arămit la faţă ? 
In cotro a apucat? Unde este? o - „A. dispărut în tocmai ca: sărmanul principe al. 

Bulgariei şi -nu se ştie de 'urma,. sa. a 
Unii "] credeau în Italia, unde ia lecţiuni cu spada de la faimosul San-Malato, alţii îşi închipuiau că. face repetiţii cu ziaristul Meer spre a para- ci 

mâua stângă pe câud îşi bagă adversarul la frigare .. cu mâna dreaptă, în amintirea primelor sale deprine - 
„deri culinare. A 
„Toţi se, înşelat. Ziarele sosite de curând din Paris ne anunţă că Regele d'Alam-Tingiri-Spoii se găseşte de trei săptămâni în capitala -Francei sub  poeticul 
nume de prinţul african Kalalakao sai aşa ceva. 
„„Poate că această ştire n'ar.f sosit nici o dată până 
la noi, şi nici am fi ghicit că, Parisul are onaorea. “să 

" dea ospilitate representantului Judeţului Vlaşea, da- „că n'am fi dat peste amânunte care ne-au destăinuit. adevărul. o A 
Pare câ d-nu Fundescu are pe lângă dânsul un 

marabut, adică preot mahometan, având “însăreinări
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„cu. desăvârşire contrarii celor îndeplinite î în genere de 
„ nenea Stefan. Bellu, adică fiind îndatorat să vegheze mănţinerea statului- -quo al:feceoriei Regelui. 

Noutatatea că, regele african: în chestiune îşi păs- 
trează starea, de feceorie: chiar în str&inătate, ne a do- | 
vedit imediat că Kakalakoul în chestiune nui poate. sc fie de cât Fundescu'd Alam-Tingiri- -Spoiu! |
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A fost odată, ca în poveşti. A fost... de mar mai fi. - 
A fost odată, un român de neam anume Dumi-- - 

- trache, care avea noroc: de două parale.: Praf să 
alegea de ori-ce lucru: pe care punea mâna, şi nu 

“scia bietul om ce “Şe mai facă, dor, dor, o crăpa - 
dracul. A încercât el de toate, dar în zadar; lemne 
tăiase prin pădurile: de'la Adjud, dar. cenuşe se ale- 

-sese de lemne, fără să aibe cel puţin norocul să le 
"vânză şi. se bage banii la chimin, - - i | 

AI fi jurat că a întâlnit sărmanul om. un - popă 
în drum sati că “i-a eşit cine-va cu gol înainte—a- - 

dică cu gol la doniță nu la trup. . „3 
Pierdu el astă-zi, pierdu el mâine, însă tot nădăj- 

duca că are sc "i meargă odată bine. o 
Aşa dar.se gândi şi se resgândi- ce ar fi mai bine 

de făcut ca să i se împlinească dorul de a se îm- 
bogăţie DE 
„În vremiwile acelea, pestă ţara” în care trăia ne- 

,
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norocitul Dumitrache, era. împerat un strâin adus „acolo de împrejurări, acest împărat era atunci blând, “dulce, ca pâinea, caldă şi înghițea înfundat multe şi mărunte de la supuşii lui. Cu cât era omul mai mojie eu Impăratul, cu atât se arăta stăpănitorul . țărei “mai blajin, zicând celui ce 71 înjura: + Mulţiunim dumitale, frăţine ; să mai pofteşti şi altă dată 1» Auzind. Dumitrache .că ast-fel se petrec lucrurile la curtea împărătească, sa gândit: »Aici o norocul mă Rumânico ; aide să o. fac şi et mai cu vârfde- cât toţi cei-l'alţi !> Şi fiind-că Gra om cu ştiinţă de : carte, care 'şi vosese fundul nădragilor pe băncile scoalei, precum mai târzii rosese rublele în ţara, sa, - se apucă omul nostru să Scrie, şi iar să serie, Şa- “Pol s6 mjure ca la uşa cortului, Dar ce înjurături, boeri D-voastarr, ză te ai fi crezut la: câmp când fâceati soldaţii mustre în vremea lui Pasvantoglu. Toate înjurăturile sale, le strînse apoi ca un po- melnic "şi le culese spre a r&mâne: Carte, precum este evanghelia, E a 
Ce a făcut Dumitrache, înțelept a. făcut, căci nu izecură, şeapte ani şi 1 pofti împăratul la masă, "1 făcu frate de cruce, mâncă. pâine şi cu sare d'îm- - preună” cu dânsul, '] luă chiar de povăţuitor al îm- p6răţiei, sărutăntduse în bot „cu Nea Dumitrache, parcă nici usturoi nu mâncase românul nostru, nici | gura nui mirosea. | RE „Dar, ce să faci cu mojicul ! Vorba românească : «Nu da voce lui Ivan, că se urcă pe Divan !» Abia trecu câtă-va vreme, şi Dumitrache. al nostru vă- 

v “Zându-se aşa bine primii, văzând că bogăţia dă nă- vală peste dânsul, puse alt dor la inimă. Zor, nevoie s6 doarmă chiar în casa împeratului, se 'şi resveţe oasele deşuchiate pe saltelele stapânului pe care 7 „înjurase odinioară, S6şi bage capul până în gât în puful împărătesc. a 
Il se împlini şi dorinţa asta, și pentru că Domnul țerei se dusese la munte, acolo fi primit Diunitrache.
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Inghiţi Imperatul câto-va noduri când dete porun- ca 'sc'i se facă aşternutul, dar, 'ce să zici; dacă- a intrat omul în horă trebue să joace. | o Bre ! mândru se mai culcă Dimitrache în noap- „tea aceia şi cu toate că ea. pitic, i se părea că "- patul nu e destul: de mare ca se încapă întinsul. Se întindea, ca, cățelul la soare, zicând : «<Dă'mi doamne ce nam gândit că mă mir ce ma găsit !» S6 aşeză românul. nostru. ca să doarmă, încovoind picioarele 'spre burţă, căci precum vă spusei, i so pă-. rea, că patul nu e destul de mâre, stinse lumânarea Şi se pregăti să tragă la aghioase. Dar abea închi- se ochii. şi de o dată iresări,. Zidurile: odăei. erăpa- Tă-şi din crăpături eşire scrise -cu slove roşii ca fla- căra cuvintele : « Spion prusian! “Baron Hahn.» : Aprinse Dumitrache lumânarea, fâcu semnul cru- „cei, scuipând “la, dreapta, şi Ja stânga şi zicând: „<Pici drace!< dar diavolul nu peri; se preschimbă int”'un- om bătrân, cu barba albă, cate ținea nişte „cărţi în mână, pe care era tipărit cu slove mari: _«<Spion prusiau! . Baron. Iahn ! Da ; Atunci, speriat, cu fruntea, plină de năduşeală, . - alb la faţă ca, cârpa, Dumitrache sări jos din pat şi alergă, prin cele-lalte odăi ca să scape de stafie. În zadar; de geaba, făcea, semnul crucei, de geaba _ lingea picioarele Imporatului, stând cu capul plecat la pământ şi lovindu-se eu pumnul în pept: Stafia „îl urmărea şi'l va, urmări: până în veci vecilor stri- gânduii : « Spion prusian ! Baron de Hahn ! - Ş Tar bătrânul Peleş care'mi-u istorisit aceaştă, - Je- - gendă sfârşi precum am început ei, “zicând: <A: fost o dată ca în poveste ; a tost... de n'ar mai fi!» 

4



  

IL RE GALANTUOMO! 

Da Aflim că M, 5, Regele a bine- 
voit a da un cal de călărie și 
0 șea cu toate neceso iile tineri-” 
lor Găavril Crudu, loan. Mate-- 
escu, ete... 

NI „(Voința Naţională) 
„Ti „(26 August 1886). 

Poştea, care sosi acum din Sinaia, îmi aduce o ştire . 
foazte gravă, ştire neaştepitată, şi care negreşit va 
nâhni adânc sufletele tuturor Românilor “devotați 
stexpei dar hohenzolerianei noastre dinastii. 
“M. S. Regele este bolnav, este greu bolnav. Pen: 

tru figuri, “durere de cap - de natură rheumatis- 
mală sau alts suferinţe, se mai găseşte câte un leac, 
dar pentru boala Majestăţei Sale, nici doctorul Rom- 
niceanu n'a fost în stare s6 facă altceva de cât să . 
constate şi să înregistreze simptomele ei. 

Ele sunt foarte ciudate: Hypoerate, starostele . 
doctorilor, şi vestitul Hufeland mai avut. prilejul 
s& dea peste asemenea simptome la vre-un bolnav.. 

De câte-va zile, marele căpitan simţea în palma 
de la mâna dreaptă o mâncărime nepomenită care 
se preschimbă, în dorinţa de a da ceva, şi la masă, 

"începu prin a tăia o bucăţică din au gustul săi şni-
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* 

„ţel, oferind'o frăţeşte aghiotantului de „serviciu. Toţi 
„comescnii, care ştiau că cunoştinţele matematice ale Regelui se opresc la, înmulţire, îngălbeniră ca ceara „când nu e albă sat'roşie, îndată ce vezură că Su- veranul s-a apucat de împărţire. - 

Un om călare fu trimes grabnic la doctorul Rom- - 
niceanu, e | 
„“Amicul d-lui 1. Brătianu sosi cam târzii căci era 
ocupat la gara Barboşi unde se certa cu „coudue- 

„torul care nu voia să 7] lase să călătorească, gratis. 
In vremea aceasta, sănătatea, Regelui se sdruncina 

din ce în ce mai.r6ă, întocmai ca oasele unui că-. 
lător aşezat; într?o căruţă fără arcuri. La orele două, 
un colecţivist aducând Regelui un. dar de o valoare 
de peste 5 mii lei, Suveranul nostru. în loc. să “i 
dea îu schimb— conform vechiului săi obicei — o 
fotografie cabinet in dosul căreia stă scris: „Suvenir 
de la Carol“ precum 6 seris pe: scoici: „Suveniv de 
la Mehadia sai Carlsbad“, se apucă s6 facă o mare | „cheltuială. Aşeză fotografia. înta”uu plic de hârtie - old. style, îngreunându'si ast-fel budgetul- cu 'zece - bani, şi apoi o. oferi -colectivistului în cestiune. 

„ "Tristeţa se citea; pe toate feţele şi doctorul Roim- niceânu tot nu sosea. - n Aa 
La trei ore după amiază simptomele deveniră, - 

mai serioase. N a E 
__O femee venise să ceară, suveranului un .stânjen 

„de lemne. Regele în loc să o râconiande Ministeru- , 
lui cultelor şi serviciului milelor, dete poruncă; săi 

: ibereze câte-va crăci putrede din codrul dupe Peatra- 

Era un spectacol mişcător: Colonelul: Candiano » plângea în braţele d-lui Sturdza care striga, !. „O- "preşte-te Sire!“ n: Sa Sa 
„Rugăciuni zadarnice! La cinci ore Regele dărui 

un cal de călărie şi o şea la doui tineri eşiți din“ 
„. scoala de silvicultură, fapt consemnat cu multă
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Ppripă şi sfinţenie chiar: în Voința Naţională de la 
26 August! | a o 

Toţi locuitorii. palatului umblau zăpăciţi! iar 
Stefănică Bellu umbla; şi el dupe vre un baceiş! Şi 
doctorul Romniceanu “tot nu sosea; cearta de la 
Barboş nu se sfârşise ! a 

Telegraful lucra: în toate direcţiile, şi toate somi- 
tăţile medicale erat chemate la palat. hi sfâişit 
sosi şi d. Romniceanu care prescrise bolnavului uv- 
„mătoarea dietă spre a restabili risipa cea ma» 
re ce făcuse: e Ea 
„Cu începere de la 15 Noembre să bea regulat 
esența Conventio consularis.. Până atnnci tot palatul 
s6 mănânce pâine rămasă din ajun; vinul să -fie 
tăeat cu apă! 

“Iar corul din Biserica Sinaei cânta regulat imnul 
englez: Good save the King ! e 

Scapă Doamne, pe il re galantuomo! 
>
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D-nu C. F. Robescu — în: prescurtare C.F.R. -— p „îşi da o silință nebună, de cât-va, timp spre a câş- tiga drepturi la nemurire, ca om politie. Imcercă- vile sale r&măsese însă, zadarnice ; de prisos gângă-" „Wise câte-va, cuvinte în Cameră, de câte-ori îndrăs- „nea, cine-va, să atace guvernul; de prisos făcuse act de presenţă, la redacţia » Voinţei Naţionale, „ Publicul nerecunoscător nu voia să'şi îndrepteze „privirile spre dânsul. Ri . SE Văzând. că lucrurile merg ast-tel, ceapcânul C. F. „Robescu s'a hotărât să facă la stânga împrejur şi în ziua. de 4 Septembrie a jurat că partidul” colec- . tivist mare s&i mai vază “faţa, “dar că toată Eu ropa are s6 vorbească, despre dânsul. | a De acea, încinse un brâi cât toate zilele, aşeză „_0 cataramă groasă la locul unde şalele îşi schimbă, „- numele,. puse pe preşedintele Consiliului de. miniştrii „în: fața, sa, şi stând'cu spetele spre un câreiumar din Râmnicu-Sărat porunci : La ochiu! Foc!t | “Glonţul nemeri drept în... în... drept în... par: „don, nu ştii cum să zi! -- a Poliţia alergă; ucigaşul fu arestat şi acum toată, 

10
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lamea nu vorbeşte de cât despre durdulia pavăză 

care. a scăpat zilele preşedintelui Consiliului de mi- 

niştrii; pavăză brevetată de guvem. A 

De atunci entusiasmul partidului. colectivist pen- 

tru”C. F. BR. când e cu spetele ' întoarse nu mai 

are margini. Fie-care membru al partidului dela pu- 

tere merge în hăgialâc spre a visita partea locului, care 

de altmintrelea este foarte dosnică. Da 

„Unii duo nebunia. atât; de departe, în cât voese 

să in ca suvenir o bucăţică din pavăza d-lui-I. Bră- 

tianu, întoemai precum hagii aduc mătănii sai lemn 

sfânt de la Ierusalim. Si | 

"Toţi se pleacă cu respect şi asteaptă cu nerăb- 

daxe să le vie rândul spre a săruta cu sfinţenie pa- 

văza salvatoare. - | 

Un - fotograf a fost însărcinat să. reproducă spi- 

marea lui C.F. B. în. eserciţiul  funcţiunei . sale şi 

sau poruncit medalii comemorative cu inscripţiunea: 

„La ochiul veghietor al lui O.F.R.



  

  

TAMAM CIUDJIUCI 
„Pe la anul-una-mie opt-sute şi nu ştii câte, un regiment de infanterie românească, "fusese însărei- nat să ducă un număr oare-care de arme în: Serbia, fără însă ca 'Tureii să prinză - de veste. Din neno- vocire, "Turcii băgară de seamă, că cea ce se petre- - ce pe malwile Dunărei nu este lucru curat, ŞI Oşti- . rea otomană, fu concentrată spre a se opune. miş- cărei oştirei „noastre. . Şeful regimentului de. infanțe- rie română, telegrafie îndată lui Vodă-Cuza—dom- nitorul nostru în acele vremuri—şi sfârşi -depoşa sa prin următoarea. întrebare: „Ce este de făcut? Armata otomană sa concentrat; s5 dau piept?, __ Cuzaii' respunise scurt şi coprinzător, înt'un stil -- Puțin poetic, că în loc de piept să dea alt-ceva,! : „Tot: ast-fel sa petrecut scena, între preşedintele consiliului de miniştrii şi duvduliul C.F. R,, în sea-. ra când . spatele celui de al doilea a. înghiţit por- ţia destinată, celui dintâiu. D. Brătianu însoţit de C.F. R., ajunsese pe strada. Vămei—ast-fel numiti „Pentru că acolo urma să se plătească, birul de. im-. port; —momentul de retro-ucidere apropiindu-se, d.
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Robescu şopti, la urechile preşedintelui consiliului 

de miniştrii : . o 

—Ce e de făcut? Ucigaşul e la spetele mele; se 

dau pept? e a 

_—Dă'i vorba lui Cuza, respunse” d-nu Brătianu. 

C. F. R. oferi cu. repeziciune vorba lui Cuza în 

toată rotunjimea di. . a a 

Pistolul făcu poe! TŢintă înghiţi glonţul fără să res- 

punză „cel mai mic ecoi—negreşit din cauză că. plum-- 

bul se oprise în catarama de la cingătoare.. 

“Ta timp de don&zeci şi patiu de ore, d-nu Robe-. 

scu a fost.un eroi, şi am spus în Cronica mea de mai 

de-unăzi, până la ce grad s'a ridicat cvlavia partidu-. 

„ui colectivist pentru pavăza salvatoare. 

Dar, cum zice francesul: chague medaille a son revers, 

adică fio-caxe medalie are. dosul ei—întoemai -ca 

şi O. F..R. | a ăi 

» "Poate osanalele, toate telegramele din ţară şi străi- 

nătate ai fost numai pentru d-nu IL. Brătianu. Nimic 

pentru C. F. R. care mâncase păpara. 7 

— Apoi, zicea adevărata victimă a atentatului, 

cu drept e, frumos ce, cea ce mi se întâmplă? 

Ce fel! d-nu Brătianu n'a păţit nimic şi toată lu- 

mea, îl felicită. lar ei, am dat de ruşiiie, şi nauz 

nici o vorbă bună, nici o hiritiseală ! 

Pe când C. F. R. îşi vărsa amar focul în braţele 

_eredinciosului săi Nichi—singura, ocasie pentru care . 

luase poziţia militărească în front-—un călăreț îi. 

aduse o telegramă. o | 

“Tm sfârşit! Se găsise un om pe pământ care] feli- : 

„cita, care călea peste tipicul de a trimite . telegrame 

numai preşedintelui Consiliului de miniştrii. - 

- -Depeşea, venea de la Constantinopole, era subsem- .. 

mată de Rislax-Aga' şi avea. următoarea coprindere:. 

Pamam ciudjiue! Să pofteşti la Stambul!“ 

- Pentru ce? Nu se ştie, dar C. F. R. va pleca 

“îndată cu un tren special al C.F.R! 
z = 

» 

 



  

CALM CA DE OBIOEIU! | 

„.». Istoria este «bogată: în” exemple de devotament ŞI. 
iubire. 'Trecutul. a avut pe Abhelârd Gare de Şi clon- . 
tit a iubit pe Heloisa; presentul are pe C. F. R. 
care :iubeşte pe d? 1. Brătianu, la cataramă, cum zi- 
ce vorba românească, care se şi „potriveşte. în casul 
de faţă. a a 
“Acum;trebue se mai înregistrăm dragostea Voin- 

țeă Naţionale pentru Ministrul justiţiei, Stătescu— 
zis Evghenie—pentru cocoane. - | a 

De o septămână s'a încins o ceartă foarte serioa-. 

a 

„să între Românul şi ziarul guvemului spre a se şti 
„dacă d. Stătescu, atunci când s'a certat cu procu- 
„rorul Vineş, era. verde la faţă, saă calm ca de obi- 
cei - - Se 

fiomânul susţine că Evghenie era, verde. . Voința 
afirmă, că Evghenie- nuw'şi schimbase faţa;. acest rol 

"fiind rezervat lui C. F.. R. în zilele când îşi pune 
„= cingățtoarea, E 

:. Intormaţiuni culese la isvoarele cele mai sigure 
îmi dai. dreptul să nu mă potrivese la părere -cu 
Românul. e 
"Dacă ar fi vorba "despre -beizadea - Mitraşewski,
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„gata aşi fi să susții şi eu că M.S. sa schimbat 
“la faţă, că e de altă coloare, dar cu Evghenic nu 

se “potriveşte. 
Evghenie e tot-Va-una calm; el nași. schimbă 

faţa ; o conservă 'pe aceiaşi până la ndânci hătri- * 
neţe, precum apa de păr Îvau des. fâes, întrebuinţa- 
tă zilnic şi cu îngrijire, menţine podoaba capului î în - 
starea ei obicinuită—dacă n'ai nenorocirea sc fii chel 
ca primul nostru redactor. Şi obiceiul lui Evghenie 
de a fi: calm, de a nu'şi schimba fața, e vechiiă, e 
înrădăcinat ! - 

Ministrul justiţiei « a trecut prin crize serioase, prin 
dureri fisice, morale, dara r&mas cala, calm şi nes- 
chimbat -la faţă, - 
Care din noi n'a simţit; fiori reci şi calzi pe ; şira 
spinărei, care din noi nu sa îngălbenit, a învine- 
țit şi nu sa roşit de frică, “urcându:se numai pe 
scările unui dantist, când a venit ceasul să ne scoa- 
tă vre-o măsea ? Toţi am trecut prin aceste simţi 
neplăcute.. 

Evghenie nu! Evghenie a scos odată o măsea de 
minte, fără s6 se turhure, fără s6 înverzească, par- 
că ar fi băut un pahar cu apă. Evghenie a rămas . 
calm ca de obiceiii ; dar trebuie se vecunoaştem că 
şi dantistul era meştei ! ! 

Apoi ministaul justiţiei a mai. trecut prin feno- 
mene menite a'l face s&şi schimbe faţa, dar a r&- 
mas neschimbat în părer ilo sale i asupra colorilor, când 
e vorba de obraji. 

La Sinaia, în vârful munţilor, sa pomenit cu un 
om care 7] stropeşte în față. Evghenie a scos ba- 
tista, "şi-a îndreptat privirile spre cerul „noros, şi 
ştergându' şi mutra a zis: «Ciudat lucru ; parcă a 
început să plouă !» Apoi a plecat. înainte, cu um- 
brela deschisă: „Sunt un om calm; mam născut 
calm, am trăit calm, vreau să mor calme. 
„In timpul vesbelului, un oare care domn Bibănescu, 
'şi-a pus numele pe spinarea ministrului justiţiei, în-
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tun colţ, cam pe năbuşite.: Eghenie şi-a scuturat 
haina de prat, zicând: «Ia dupe mine că'l omor!» 

Dar a râmas calm! 
Intrun cuvânt, precum. fie care membru din ca- 

binet are câte.o poreclă,. şi precum Filip al Fran-, 
„cel era supra-numit cel Bun, d-nul Stăteseu voeşte 
 -s&i româe numele: “Evghenie cel cab !



  

  

RISIPAI 
Exemplele. cele bune sunt tot; atât de primejdioase 

şi lipicioase ca cele rele. a 
Dacă astă-zi se sinucide un om căruia i s'a urât 

cu viaţa, până la sfârşitul săptămânei trebue negre- 
şit să mai r&sară, câţi-va nebuni spre a urma pe cel 
dintâi în lumea cea-Paltă, firă ajutorul medicilor. 
Dacă eşind din casă întâlneşti un sărac şi "i faci. 
pomană, de obiceiii trecătorul care se găseşte la 
spatele. d-tale, va, pune şi dânsul mâna în pungă 

„spre a milui pe s&rmanul cerşetor. _ 
„ŞI aşa mai nainte! . 

„Dovada că cea ce spui nu se reazemă pe o obser- 
vaţie greşită, o găsesc în următorul fapt: Agenţia 

- - Havas anunţa Sâmbătă seara că ducele VAumale 
a dăruit Institutului Franţei.un domen în valoare 
de trei-zeci şi şase milioane. : 

Acest dar împărătesc a produs îndată un efect 
foarte mare şi a dat mai ales naştere la nişte feno- 
mene contagioase, întocmai ca holera. E 

S'a observat mai ales că o sumă de sgârciţi at 
ajuns risipitori, a 
“Spre pildă, în România, d-nu I. Brătianu a dă- 

ruit d-lui C. F. Robescu, ca semn de recunoştinţă, 
"o cingătoare de onoare cu placu—-un felde Osmanlie— 

iar C.F. R. a oferit pavăza sa cu cataramă cu tot, 

spre a păzi pe amicii sâi colectivişti d6 ori ce fel de 
lovituri nefăţişe.
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Versurile poetului frahcez,- Malherbe:: , 
“E la garde qui veille. auz barricres du Louvre 

_ Wen. defend point nos rois SE 
„sunt atât de adeverate, în cât contagiunea dărniciei 

| a intrat chiar. în palat. i 
“Tndâtă ce Suveranul ' nostru a aflat că ducele 

" VAumale.s'a apucat st facă testamente prin: care, 
dărueşte. țărei sale o avere de trei-zeci, şi şase de 
milioane, | Şi-a zis: mi- a. venit rândul s&mi arăt nu, 
arama, dar aurul. 
“Un consilii de: miniştrii a fost convocat în arabii E 
"Şi M. S. a făcut o adevărată risipă de tot cea, 'co 
adunase în timp de dou&-zeci de ani cu sudoarea. 
 frunţei sale, dar mai ales cu sudoarea, fi unţei noastie. 
Mai întâi castelul Peleş, la dăruit ţărei..... -în 
schimbul unei neînsemnate sume de cinci milioane. 

. Conţinutul pimniţelor regale a fost rezervat; pen- . 
tau partea naţiunei indignate în zilele de manifes- 
taţiuni spontanee, căci după ultimile experienţe fă 
cute, sa constatat că indienaţiuneă nu se „poate 
produce până ce nu este scăldată, cel puţin î în două 
ocale vin de fie care creştin. -- i 

Venaturile! din pădurile domeniului. sunt lăsate de 
veci colonelului N. Bibescu pentru . esperiențele sale: 

, de tragere la ţintă în carne vie. 
Ta, sfrşit toată averea mişcătoare şi nemişcătoare ” 
ad Majestăţei sale, a dăruito iubitului său popor cu 

condiţiune ca pe cât timp va trăi s6 i se numere 
un venit anual, de trei milioane. Iar după moartea 
sa— Doamne: fereşte—acest, venit să.se verse în mâi- 
mele nepoţeilor şi aşa mai nainte! 
„Spre a sărbători acest mare act. de munificenţă 

regală, se va da un prânz la” palat, „Invitaţii, sunt” 
| rugaţi s&şi aducă mâncarea de acasă... | | 

Ah! uitasem s6 vă spui că darul ducelui. VAumale 
"a fost tăcut în urma expulzăr el pr incipelui din Francia. 

„Ciudat ler! E = te 
*
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„In timp de donă-zeci şi pâtru de. ore publicul bu- 
cureştean a fost posac, îngrijat;. neliniștit, jalnic, [i . 
perise veselia, potta dle mâncare şi or ce: altfel de 
„pofte. 

Această stare de prosti aţiune ș se tălmăceşte foar to 
lesne. "Toată lumea, stia că holera este la Pesta, ge- 

„neralul -Kaulbasrs la Sofia, regele la Sinaia şi AL. 
Brătianu la. Florica, dar nimeni, absolut nimeni nu | 
ştia în ce anume loc: se proslăveşte distinsa persoa- 
nă numită Apostol Mănescu, — zis Poli între intimi! 

Ingrijirea era la culme! 
Duminica trecută fusese o întrunire adevărat n na- 

țională, la care ai luat parte toate inteligenţile na- 
- țiunei româneşti, toate persoanele distinse care nu 
au cerut: şi nu vor cere nici odată nbnic de la bu-. 
getul Statului, spre pildă d-nii Carada, 0. F. R,, 
Câmpineanu, şi alţi colectivişti care ocupă numai 
funcțiuni onorifice. | 

Nimeni nu lipsea la apelul nominal; nimeni, afa- 
ră de d-nu Apostol Mănescu—zis Toli între intimi. 

Un taraf de lăutari lătra în grădina Cigmegiu jal-. 
nicul cântec: .« Unde eşti? Unde ești? Te-am per dud! T e- 
am perdutl>. 

Telegramele pornite în toate unghiurile ţărei între-
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bai ce s'a făcut 'Toli, precum odinioară în urma 
Candiunoadei răscoale din Bulgaria, diplomaţia în- 

„treba unde este prinţul! Alexandru 1? - 
"Unele persoane afirmai că 'Toli se plimbă cu 

drumul de. fer între: Bucureşti- Guugiu, însoţit de 
d. Fundescu. 

Agenţii secreţi ai prefocturei poliţiei, e care nu stiati 
încă că d. A. Mănescu nu mai face parte din magis- 
tratură, alergaseră ă la Curtea de apel spre al căuta aco- 
lo, nădăjduind că 'Toli a adormit pe jeţul săi în tim- 
pul judecărei vre-unui proces, contor obiceiului ce 
contractase odinioară. . 

Dorobanţii ministerului de externe, “ştiind că a 
fost vorba, despre numirea lui 'Toli la Atena, în ca-! 
litate de ministru plenipoteriţiar, telegrafiaseră acolo 

“d-lui Tricoupis spre a'l întreba dacă nu Gum-va, dis- 
-tinsul. membru al partidului colectivist cânta, greceşte 
pe ruinele Acropolei: « Zeto o inos!» adică cum zice 
românul: „Trăiască vinul, vinul!“ ă - 
“Amicii lui 'Toli alerpaseră acasă, convinşi că?l vor 

găsi în- bucătărie, învățând pe Niţă bucătarul cum 
se face anghenar ea cu ant de- lemn, sau în pimniţă 

„. aşezând vinul î în sticle şi gustând din fie-care probă! - 
„„ Exoare, eroare! 'Toli nu era în nici unul din aceste 
„numeroase locui. - - - 

Toli era la întrunire, era, incognito, ŞI spiritele 
nu au putut fi liniștite de cât Mercuri 17 Septem- 
bre, când Voința Naţională a, „ Publicat următoarea, 

__imformaţiune: | 
„Intre persoanele distinsă ce a luat parte la 
întrunirea_imposantă ţinută de partidul naţional-li- 
beral Duminică, cu: plăcere. am vezut şi pe d. Ap.Mă- 
nescu; senator, care întw'adins a venit în “Capitală 
“pentru a lua parte la această întrunire, precun, şi . 
la manifestaţiă,. ce. s'a făcut la domiciliul d-lui. IL G. - 
Brătianu“ 

Ce fericire! (duel. lonneur, quel donheur!. all monsieur



156 

le Senateur ! cum zice un actor francez înti”o operetă 
cunoscută. n o | 

„Toli, ilustrul cetăţean 'Toli a asistat în persoană 
la întrunirea de Duminică! | E 

Toli în carne şi Oase, Poli cu-ochi şi cu sprincene . 
a făcut ilustrei adunări, ilustra onoare de a'i arăta 
ilustra sa persoană! | n 

Ca se fie bucuria, noastră, deplină să ni se spună 
„acum dacă 'Toli era însoţit de ilustrul săi coleg în 
cele spirtoase, anume Basamac!.



  

IPĂLATUIL: 

“Ta vesel păiaţul ! 
„ Imbrăcat cu nişte şalvari lar gi, având o lună, pli- 

nă în spate şi soarele în faţă, cu obrajii plini. de 
făină, cu două trei aluniţe de. plastur negru: aşeza- - 
te-pe nas şi la coada ochiului, cu părul sbârlit, 
păiaţul ştia s6 -se schimonosească.- ast-tel în cât se 
strâmba lumea de râs. 

Nimeni nu se pricepea, mai bine ca- păiaţul s să 
“facă tumba, se sară în sus par- că ar fi fost 0"min- 
"-ge de gumi-elastic, să Spue câte un car aghioslâe . 
călăreţelor când săreau prin cercuri de hâiţie- Sail 

peste pangllice de -chembrică. 
Şi. cu cât se arăta. mai vesel păiațul, cu atâţi şi | 

publicul îl aplauda, îl rechema, şi nui da pace pâ-. - 
_nă nu vedea că nu mai poate măcar să vesufle de 
multele nebunii „ce făeuse. 

Lă
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Apoi, păiaţul mai avea şi un copilaş. mititeluţ, 
slăbănog, îmbrăcat la fel cu tată-săii, şi. pe care 7] 
deşuchiase din vreme, ca săi 'obicinuiască trupul cu 
toate întorsăturile, cu .toate suciturile unui bun a- 
crobat. a | . 

Inveţase pe copilaş s&şi ţie trupul ţeapân: par-că 
ar fi fost un drug de fer, să s6 culce cu burta la 
pământ, şi atunci îl apuca de fundul. pantalonilor - 
numai cu două: degete, îl ridica în sus şi] învârtea 
cu repeziciune pe latul palmei, ca o pălărie în vâr-" 

„ful unui baston. Pe urmă îi da - drumul de sus, co- 
„pilul cădea par-că ar fi fost mort, şi atunci începeati 

alte năzdrăvănii, păiaţul . prefecându-se că “şi-a, 0- 
morît copilul, bocindu-se şi făcând o pantomimă care 
părea că este jalnică, dar care te prăpădea de ris, - 
„Into seară, pe la sfârşitul representaţiunei, co- 

pilaşul, de şi bolnav, fu silit s6 vie în circ ŞI s6 fa- 
„că dimpreună cu_tată-sâă jocurile obicinuite. Dar. 

» micul acrobat, era fără chief, lucra a lene şi- tată- 
seu nu prea îndrăsnea s%l dojenească., De două, 
trei ori, publicul începuse s&şi arate nemulţumirea 
şi păiaţul, spre -a grăbi sfârşitul pantomimei, ridică 
copilul de fundul pantalonilor şi îi dete drumul la, 
pământ, dupe col învârti cât-va timp în aer. 

Copilul căzu nemișcat, ţeapăn, dar. gluma se . 
- schimbă în realitate ;. copilul. căzuse” mort! Atunci 
păiaţul, văzând că n'are la picioarele sale de cât 
trupul rece şi înțepenit al copilului săi, începu să! 
ţipe, să plângă, s&şi smulgă părul de durere! | 

Iar publicul obicinuit cu glumele din toate serile, 
aplauda din răsputeri, striga, bis, râdea cu hohote, - 
zicând : «Bine se mai preface caraghiozul !» 

De geaba păiaţul îngenuchiase, de geaba striga - 
„că nu e glumă, că nenorocitul si copil a murit, 
publicul ridea şi bătea din palme! 

Jar eu, aducândwmi aniinte de această nenoroci- . 
tă: întâmplare, m'am gândit tără voe la viaţa d-lui
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LL Brătianu ŞI. a încercarea de asasinat a lui Stoi- 
ca - Alexandrescu. | 

De geaba ziarele guvemamentale publică depeşi 
Și scrisori de feliciti, de geaba colectiviştii caută 
s6 ne convingă că atentatul a eesistat ! De geaba - 
ni se vorbeşte de zevolv ere, gloanțe, “comploturi şi 
mărturisiri ! 

Chiar. dacă faptele ar A adeverate, publicul nu 
crede nimic! Publicul îşi aduce aminte decomplo- 
tul cu Pietraru ;. îşi aduce aminte. de scrisoarea, d-lui 
-D. Giani, îşi aduce aminte de toate pehlivăniile tre- 
“cute și astă-zi... Astă- -Zi, chiar dacă faptul ar fi a- 
devărat, publicul râde, bate. din palme, ca la neno- 
rocirea păiaţului, gata a striga: «Bine s& mai pre- 
face caraghiozul !» Zicătoarea românească : «Cine | 
sa fript la ciorbă, suflă şi în  îaurt>, are şi dânsa - 
temeiul: e!



  

TĂBLIȚELEI. 
4 

Primăria oraşului nostru ne vrând cu nici un chip. 
să aşeze tăblițe cu numerile caselor: la toate locu- 
„ințele “bucureştenilor, Prefectura Poliţiei s'a hotărât - - 
s6i “dea exemplul cel bun şi să aşeze ca tablițe la - 
braţul drept sati stâng al fie-cărui vânzător de ziare. 
„Dacă această, informaţiune nu “ne-ar fi fost dată 
de un ziar guvernamental,-a cărui înrudire cu ca- 
sieria prefecturei poliţiei este. foarte cunoscută, aşi 

fi crezut că svonul în chestiune este cea ce comu- 
nicatele oficiale numesc -în retorica lor sturzească, 
dar mojicească: un sfiuntat neadevăr ! 
„Precum însă "vox populi este rox. Dei în zilele Când 
Dumnezeirea nu este .răguşită, tot asemenea vor Te- 

“legraphi este voz Prefecturuc în zilele când polițaiul 
plăteşte. Sa | i 
„Stirea că” vînzătorii de ziare vor purta tăblițe în- 
„tocmai ca locuinţele oamenilor este, prin urmare, 
"foarte. adevărată. i
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 Taceputul e este bun şi m6- aştept ca pesta : Gurând 
se se ia 0 mâsură mai energiei. 
„Tăbliţele, fiind: supuse la: “stricăeiune; negreşit că, 

în 1887. sau 1888 ele vor fi înlocuite! prin înfierarea 
meseriaşilor pe umăr, întocmai cum se' făcea: în ve- 
"chime celor osândiţi ] la munca” silnică: un f6l de 
altoit pentru vecinicie întipărit 1 fără. ajutorul. doc 

„torului Romniceanu.. 
„Până acum, când te plimbai pe: e strada şi Dr eşea,- 

inainte un băeţoi care "ţi împuia urechile cu stri- 
_giitele: « Depeiidenţ roumain, Loca, Tiligrafu, Libera- 
România,» sau alte nume, cumpărai un ziar, douc, 
şi remâneai pe gânduri. 're trudea; ideea, dacă Vân- : 
zătorul nu este” cum-va un bancher deghisat, nu 
avhiteet,. un ministru, cine ştie cine! Naveai li- 
nişte, nu puteai - s& mănânci, şi îngânai întiuna cu- 
vintele: O: fi, său nu o fi vânzător de ziare, omul - 

_de la. care am cumpăiat ultimele informaţii . 
“pe ziua de astă-zi? i 

Ei! acum putem sc “fi liniştii! Veizătorul va. 
“purta pe braţ o tăbliță care ne va destăinui îndată, 
„"posiţiunea lui socială. EL va mai depune şi o-cau- - 
-ţiune: “menită negreşit: a „astupa. golurile” lâsate în” 
casele publice “de unii casieri guver rnamentali numiţi - 
fără cauţiune! i a 

“Dacă a. rămas însă. treaba. pe tăblițe, ar G bine 7 
se perfecţionăm această inovaţiune, Sunt în. Ro- 

mânia o sumă de- oameni: care trăese ca Bimbaşa 
Şi a căror, meserie este mai. necunoscutii de cât au- . 
torul Sionului prusian. , Sa 

'Ți se întâmplă, spre pildă, să dai mâna unui domn, 
crezând că este numai deputat, şi când colo dove- 
deşti că are drepturi. cetiăţeneşti în pescăria veche 

şi domicilii. politico- comercial pe calea Victoriei, 
cam vis-a-vis-de strada Verde!.. - ..“...- - 

- Pentru ce. să nu "poarte tăblițe: toată colectivi- 
“tatea? 

Spre pildă, nar fi nostim, beizadea Mite aşiewski 
1 

7
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când ar adioga la numeroasele sale decoraţiuni, O 
bucăţică de: tinichea, pe care în amintirea ocupa- 
țiilor sale de la biile Eforiei, sar tipări devisa sa- 
cagiilor: „Apo! Apoo?* 
Mar fi frumos d. Radu Mihai, când ar avea pe 

piept tăbliţa: n Oherestea naţională! Bâte de oca- 
- ziune!€ - 

Mar fi mai maiestos preşedintele consiliului de 
miniştrii când sar împodobi cu fimma: „Birou de 
plasament colectivist ! | Da 

D. Dim. Sturza, duşmanul rahagiilor şi braga- 
giilor .de la porţile şcoalelor, n'ar fi oare măreț, 
dacă sar plimba cu o tăbliță pe cate sar putea | 
citi: „Alune prăjite !* - 
Ce cusur am mai putea g găsi prefectului Săveanu, . 
acel care a înghiţit felinarele din Focşani şi a lăsat 
oraşul .pe întunerec,. când ar purta: o tăbliță cu cu- 
vintele : „Săveanu gaz fără miros... şi fără lu- 
mină! 
Nar fi oare imposant C.F. Robescu dacă "l-am 

găti cu o firmă care ar aminti meseria sa de pa- 
văză brătienistă ? - 

Dar aici să înemcă, treaba! Păbliţele urmând s€ 
fie purtate în evidenţă, dacă am aşeza pe a dur- 
duliului C. F. R. acolo unde se cade—(de şi nu 
-prea se cade) —ar trebui să 7] silim s€: adopte un 
costum cu desăvârşire scoţian de la pulpe în sus! 
Şi atunci... 

Atunci: “Shoking! 
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-Exra noapte întunecoasă; alba lună nu lumina, - căci dacă ar fi luminat, precum zice poesia popu-. - dară, noaptea nu ar fi fost întunecoasă, - Ia „Cerul. era noros, stelele lipseau de acasă,. din când în când fulgerul arunca o lumină care te înspăi- mânta, atmosfera era grea, se simţea un zăduf mare; furtuna se apropia. E 
Neliniştea nu era numai în aer; ea, pătrunsese până în fundul inimei tutulor locuitorilor. capitalei noastre. | . - 

4 

„Al fi crezut că este ajunul” unui “11 Februarie - neisbutit. | 
Consiliul” de miniştrii, convocat în. grabă, lucra „în permanenţă. Regele părăsise castelul Peleş şi ve- - Dise în Bucureşti ; 

gală spre a domni la, prefectură; din. când în când sosea acolo câte un călăreț care “i aducea, ştiri proas- „pete şi apoi pornea în goana mare, - - 

prefectul poliţiei lăsase Vila ve- 

N 

Armata, era, concentrată ; călăreţii adăstatt cu ca- rabinele încărcate şi săbiile încinse; artileriştii age-
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zaţi lângă tunuri pregăteau “muniţiile de vâshoiti ! - 

Prăwăliile erati mai toate închise, trecătorii se. gră- 

beaă să se întoareă repede la casele lor; oraşul se- 

măna un. IMens. cimitir. 

În vremea, aceasta, un necu 

“Victoriei, furişindu-se.pe lângă 
noscut trecu pe Calea 
4 ziduri ca să nu. fie 

văzut; ajungând -în dreptul tutungeriei din faţa gră- 

dinei Episcopiei, întră în debitul. regiei şi ceru'un_ 

„pachet de tutun ; îl plăti, r&suci 0 țigaretă, făcând . 
CE 

semnul erucei pentru ci Il e în loc de pae nemerise tutun. 

„= “Luă pachetul; -apoi aprinse ţigara şi dupe ce privi cu în- 

duioşare pe debitant, îi şopti câte-va cuvinte la ureclie, . 

împreunând mânele parcă sar fi închinat la Hristos. 

Debitantul lipi degetul ară 

şi-i sopti: „Urmeaz&m6 1 

Pecură amândoi prin mai 

tător pe buzele sale 

multe camere, eşiră: 

în curte, apucară la dreapta, la” stânga, car la 

dreapta, ferindu-se ca să nu fie vezuţi, şi apoi-in- 

tiară înt”o pivniţă de cinci-zeci metri adâncime 

şi o sută de metai lungime. 

Debitantul ridică o peatră şi scoase dinta'o.groapă 

o coală de hârtie tipărită, format numărul -zece, 0 

stiiânse în şase, o ascunse în alte trei-zeci coli albe, 

“0 închise înt”o cutie de oţel şi o dete. NECUNOSCU- . 

tului în. schimbul sumei de 15 bani.. 

„Apoi adăogă: „Jură că.nu me vei trăda!“ i -- 

“"Precătorul jură, eşi ţinând comoara sub. braţ 'şi: 

porni spre locuinţa sa. | 

Dar poliţia veghea! . 

Cavaleria. şi artileria sosiseră la trap . pe piaţa 

"Episcopiei. 
Indată ce comandantul” oastei concentrate zări 

pe necunoscutul în cestiune, dete comanda pregă-: 

titoare: „Sabia'fură :* . care însemnează : „Sabia 

afară!“ 
In curând urmară şi comenzile : „Pentru: atac + 

--*Marş! Marş! Baterie foc E 

-. Ogtirea se repezi asupra, necunoscutului trecător;
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„săbiile a stă ăpunseră, ghiulele îl loviră şi presehim- 
“Dară în praf. . - 

"Cutia, de oţel plesni, cele trek- -zeci coale de hârtie 
albă se făcură cenuşe, iar în locul unde fusese ne-. 
norocitul se găsi coala de: hârtie tipărită, | 

> Criminalul cumpărase. - Lb poca!
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. - PODURI ȘI 808£ 
| .. 

“Lal Octombre, ziarul România Liberă publica seri- 
soarea unui Craiovean, care 'lasă, să se înțeleagă că: 
distanţa, ce desparte pe d. Maiorescu de d. A. La-. 
hovary nu este aşa greu de păşit, şi că sar putea 
foarte bine întâmpla mâine, poimâine, să treacă unul: 
din ei podul ce'i desparte. 
„Abia se tipărise aceste rânduri şi citii îndată mai 

în toate ziarele că la 3 “Octombre se înaugurează, 
“noua, şcoală. de poduri şi şosele. 

Inţelegeţi foarte lesne că m'am dus la această 
„ceremonie cu deplina convingere că voiu vedea un: 
decor de operă înfăţişând un pod ca în Dinorah -şi 
la fie-care capăt al podului pe dd. Lahovary şi Maio- 
rescu, făcându'şi semn cu degetul şi cântând: 

« Viens avec moil» 
Dar, abea ajuns pe'strada Griviței unde s'a clădit 

„noua şcoală de poduri şi şosele, m'am încredinţat 
că mă înşelasem. 

Studiele care se vor face în acest noi local ar fi 
„după spusele d-lui Câmpineanu de o însemnătate cu 
„totul alta, şi elevul care voeşte s& isbutească trebue 

să fie mai mult ingenios de cât inginer. 
„Iată, în puţine cuvinte, sistemul care a fost. de- 
monstrat printrun discurs de d. 1. Câmpineanu, de 
un representant al familiei d-lui I. Brătianu şi apoi 
de către Ministrul “Lucrărilor publice.
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D. Câmpineanu profitând de presenţa M. S. Re- 
gelu a zis: „Domnilor, aici e şcoală de” poduri . 

- şi şosele. Eu în chestiune. de poduri nu recunosc de 
bune de cât pe acelea care mă fac să trec peste 
abisurile ce me despărţeaui de dinastie. Vorba mea 
de la 1870! Astă-zi uitaţi-vă la mine. Hop aşa, şi 
hop aşa, şi iar aşa, şi am trecut podul căzând la 
genuchele iubitului meu Rege“. - Da 

D. Câmpineanu potrivindu'şi gesturile după cuvin- 
te, începu o pantomimă foarte elegantă şi se opri la, 
călcâile suveranului nostru ciripind: </ech. habe die 
ehre!>. cum aim 'zice pe româneşte::<M& închin cu 
plecăciunele oc | 
„Numeroase aplăuse şi surisuri bine-voitoare ai 

„ Yespuns acestei pantomime ecspresive. | 
„Apoi un representant al familiei Brătianu, luând 
cuvântul a zis: «Tineri cetăţeni! Eu nu mă potri- 
vese cu d-nu Câmpineanu în chestiunea de poduri. 
Domniia-sa trece peste dânsele, et trec pe sub dân- 

„ sele, şi când dau de o greutate care împedică, tre- | 
- cerea, bărcei mele, ca la Bistriţa astă-vară, eă strig: . 

«Jos Podul» şi podul trebue să cazăb e 
Orchestra, sub conducerea d-lui Hiibsch, a înce- 

put îndată se cânte romanţa: - 
Cu Niniţa' n. gondoletă! | 

Veni şi rândul d-lui Radu Mihaiu care spuse: « Dom- - 
nilor, eii vă declar lămurit. că singurul pod care aş 

„ dori s&l văz este acel peste Dunăre, dar îl vrea 
de aur ca în poveşti şi cu parmaclâc tot de aur. Când 
voii trece peste dânsul să -am pe ce pune mâna.» 

| Un incident regretabil a turburat această ceremo- 
„nie. D-nu Cogălniceanu. întors. de la Galaţi, unde 
„convorbise cu un droguist asupra puterei. sale, a 
“început să sughiţă! | pc | 

-D-nu preşedinte al - consiliului “i-a zis: e AMoașan 
pod!» i . Sa 
„+ Răspuns foarte potrivit la şcoala de poduri şi 
şosele. -
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CU PERDEA! 

In timpul sărbătorilor Crăciunului, când umblă 
Vichleimul pe strade, irozii au obiceiul să dea dou& 
feluri de representaţii: una cu perdea, şi alta fără 
pârdea. | 

Pare că lucrurile sau petrecut, tot ast-fel la sfin- 
țivea., Catedralei de Argeşiu, şi că o parte din ce- 
remonia oficială a fost ' cu perdea, de oare-ce gu- 
vernul a găsit; de cuviinţă _ să. acopere cu zăbranie 
“portretul “înfățisând pe suveranul nostru, regele 
"Carol Iu. 

Decisiunea ministerială a dat naştere multor in 
terprătaţii anti-dinastice, dar nimeni nu cunoştea 
adevărul adeverat.. - 

S'a zis, spre pildă, cu. drept cuvânt, că pictor ul 
făcuse..o reproducere prea mult realistă, adică ară- 
tase în- pictură pe suveranul nostru aşa-cum este, 
„cea ce.sileşte pe Ministerul Cultelor se 'l acopere, 
întocmai. cum acoperise statua. lui Lazăr anul tre- | 
cut, Sau mai zis. multe, dar nu se ştia cine e cul-:
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pabil: de realism. în această; ccstitine artistică. Pic | 
torul zice că nu cl, de .oare-ce a reprodus cu sfin- 

- țenie desemnul ce-"i a, fost dat de d-nu Luc Olivier 
Merson. “Naşte acum întrebarea, până” la ce punct 

poate fi învinovăţit acest; 'din urmă artist, dacă lu-- 
_erarea sa pare de un realism revoltător ? 
„E unul, susţiă că nici d-nu Merson nu e vino- 
vat, şi ceată pentr u ce: Domnia-sa, ca ori şi ce pictor | 

- conştiincios, “s'a adresat guvernului țerei . noastre ce 
_vând:să-i se trimeaţă doeumentels mecesare spre a 
reproduce un. Carol L-iă,. ast-fel. precum îl arată îs- . 

toria. D-nu. Merson ştia că spre a face un Napo- 
„leon I-iă, trebue să cunoşti cine a fost, că pe. un : 
Eliade Rădulescu nu'"l poţi reproduce călare, NICI. 
pe un Mihaiu Viteazul cu cartea în mână, precum 
ar fi o eresie istorică. s6 facem mâi târzii statua 

“d-lui Radu Mihai cu. sabia la brâu în loc. de . bâta 
la umăr. 

Prin unnare, d-ai Merson a cerut xveimului do- 

Adel-fidel, dacă nu în -cea.ce priveşte: observarea 
: Constituţiunei, cel puţin fidel în cea ce priveşte : a-. 

semănarea. 
D. D. Stunza, Ministaul, Cultelor £ a prâmit certrea 

- „pietorului frances. Ocupat precum este, dimineaţa - 
“la Oredit, ziua la Minister, la, Academie, la şedin- 

* cumentele. necesare spre a he, da un rege Carol, 

ţele sfântului Symod, seara la alte feluri de. şedinţe | 
mai mult sai mai, puţin secrete, d. Sturza a des- 

chis în grabă arhiva, sa, a luat câte: -va dosare, ŞI 
le a trimis la Paris. 

„D-nu Merson sa pus pe lucru şi Catedrala de -:- 
Argeşiil s'a îmbogăţit cu un tablou înfăţişind pe 
regele Carol I. Dar ce rege; Doamne: Duinnez6ule! 

“Ua rege bătjocorit,- îmbrăcat: în haine de : spion 
„27 usian, “stând. la masă lângă; un bancher din Beilin, | 

- ŞI. ginână în mână, nu Constituţia” țărei româneşti, 
ci o coală de hârtie pe.care stă .soris: < Principă. 

„ coțeari!-—Concesiu” ea Strusberg, — Sari lă ticăloasă!» i 
e 

4
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„Ce să întemplase? În zăpăceala sa, d. Dini. Sturza 
se înşelase, şi trimisese d-lui Mezson, drept docu- 
mente, scrierile sale şi ale colegului si literar N. 
Orăşanu, care se găsesc în colecţia. Românauluă şi a 
Ghimpelă de la 1873-1875. 

Pe aceste baze, „pictorul făcuse lucrarea sa, şi 
guvemul a fost nevoit să. acopere tabloul, căci d. 
Sturza şi-a. adus aniinte că buldogul care lătra: ŞI 
muşca pe acele vremuri, s'a: preschimbat astă-zi 
în javra care linge picioarele ori cât de murdare 
ale stăpânului su. 

Aceasta este singura, ocasiune în care guvernul 
actual, care face toate lucrurile fără perdea, a fost 
silit să lucreze cu. perdea,



  

 SDCCEI . 

„_ Ziarele străine ne aduc ştirea că întmun oraş din 
Italia, un oare care domn anume Sueci, a făcut; prin- 

„„ soare că.va sta, trei zeci de zile fără să mănînce, 
întrebuinţând numai: la început un pahar de apă-de 
Buda şi apoi câte-va picături dint”o băutură desco- 
perită de dânsul în Afica. i 

Cetăţeanul italian Sucei, trebue s6 aibă o tire 
tot atât de suceită ca numele ce poartă, spie a, scoate 

- de. minciună zicătorea românescă: „posteşte robul” lui 
Dumnezeu, căci nu-are cemânca., | 
„Inta'adevăr, dânsul are mijloacele de a nu posti, de 

vreme :ce, pe de o parte, sa plimbat prin Afica un- 
de a. descoperit o beutură întăritoare, iar pe de al- 

„ta îşi întrebuinţează banii: spre a face prinsori în loc 
de a'i -preschimba, în biftecuri, păseri, epuri şi alte 

“ soiuri de vânaturi cu patru sati două picioare. 
"În zealitate, crez că Sucei nu. urmăreşte resolvarea.,. 

problemei desfiinţărei poftei de mâncare, care va; -pu- 
tea acum lua numele de problemă nu. numai soci- 

ală dar chiar şi Succială. EI caută. să facă un stu-. 
diu în. privinţa puterei voinţei la om şi să se convin- 
gă până la ce punct ai dreptate cuvintele: „ Voeşte 
şi veiputea!, S6 nu se bucure însă d-nu  D.Sturza,
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"peste"ni&sută, -citind: aceste rânduri, căci demonstră- 
rea lui: Sueci-i în privința voinței ş şi a , puterei, se opreş- 
te la. stomach! 

Se mai zice că Sueci nu este ae cât im italian 
însărcinat de prinţul Bismark sc dea exemplul absti- 
nenţei în Europa, ca să înveţe omenirea, şi mai ales . 
„puterile cele -mari să se mai hrănească şi cu ceva 

„ xăbdări. Abia a postit italianul în cestiune patru, cinci . : 
zile, și fenomenele au şi început s&:se ivească pe: 
ici pe colo; pretutindeni răsar câte-va pilde de răddare: 
Anglia nu intervine când Griief joacă la Sofia actul 
Liu din drama” „ Ploeșteanca“ şi la rândul ei, Rusia 
s& abţine când Bulgaria dă în toate. oraşele repre- 
sentaţiuni cu focuri bengale şi bubuituri de tunuri. 

: S6 nu ne prinză deci mirarea dacă vom afla 'mâine, - 
poimâine, că întregul partid colectivist şi întregul con- 

„siliu de Miniştrii au luat mai întâi câte un pahar 
de apă de Buda în tocmai ca italianul Succi, ŞI se pre- 
gitese apoi s6 „postească. ii 

“ Care va fi însă sticluța cu Dăutură mivaculoasă | 
'şi bine făcătoare din - care se vor hrăni domniile - 
„lor în timpul postului? căci este de presupus, că nu, 
„vor rămâne -cu desăvârşire lihniţi. . 

-Sueci 'şi face experienţa sugând câte-va pici ături 
din şticluţa cu apa descoperită de dânsul. Dar d-nii 
I. Brătianu, Nacu, Stolojan, Kiriţopulo, şi cei lalţi,. 
ca s6 nu înşir tot: pomelnicul — ce at să sugă, ce. 
au s& bea, când. Je va reni rândul s€ înceapă pos- 
tul cel nmoti de șapte saii zece ani? 

Răspunsul nu este ereu de dat, şi pot - asigiura 
pe toţi cititorii noştrii că guvernul caută, cu o. pă- 
rintească îngrijire se descopere,. fie în Africa, fie în .. 
Europa, o sticluţă cu picături «pentru anii de lefterie. 

Carada, Sturza şi alţii cutreer meret ţările de la 
apus până la răsărit, cu tolba plină de rentă la 

„spinare, doar doar va. da D-zeu să pue mâna pe stic- 
luţa cu băutură, necesară pentru : postul cel mare. 
“De acea, d. Simulescu este lasat la „Vâlcea ca 0.
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vecinică ponienire, Gu “însărcinare de a culege erburi 
le trebuincioase pentru confecţionarea băuturei în 

„cestiune. 
Tar renumitul” Ghimist însăroinat cu rafinarea a- 

- “ cestui elixir, lucrează cu multă râvnă. în Vârful. cu 

* dox, adunând, ca să ajungă la isbândă, toate erbu-: 
„rile, şi: chiar baruienele! dupe frumoasele dou&-: -spre- 
„zece livezi şi păduri ce i,sau pus'la disposiţie...



174 

  

ŢTAȚA NAFTALINA! 

Limbele rele răspândind svonul că d-nu A. Sto- 
lojan a fost depărtat de la ministerul domenielor, 
pentru că. a luat locul filoxerei şi a înghiţit nafta-. 
lină pentru o sumă de aproape un milion, am voit; 
s6 m6 conving până la ce punct aceste svonuri sunt 
adeverate, şi iată ce am aflaţ:: | 

De cât-va timp, lucrurile mergea prost la minis- 
terul domenielor; gheşefturile în loc să se ticlueas- 
că pe deplin ca înainte, nu se mai făcea de cât 
pe jumâtate; arendaşii luai moşii la, licitaţie fără 
se treacă mai întâiu pe la casa de mijlocire şi schirib. 
Carada, et C-ie, conform usului Constituţiunei revi- 
suite; păsuiţi datornici din arenzi, (lucru ne pome-. 
nit de un-spre-zece ani) începuse să plătească ră- 
măşiţele către Stat, parcă n'ar fi fost din şcoala, lui 
Radu Mihaii, când e vorba despre plata datoriilor. 

„În puţine cuvinte, lucrurile ergeaii prost de tot: 
ai fi crezut că guvernul -are să dea ortul popei. 
„Cu drept cuvânt îngrijat de o asemenea stare de 
lucruri nepotrivită cu restul administraţiei ţărei, 
d-nu Î. Brătianu se întrebă cât-va timp pentru ce 
naiba registrele casei Carada et C-ie, încheiat so- 
cotelele zilei cu zero. franci, zero centime, când era 
vorba despre veniturile pe sub mână de la minis- 
terul domenielor? |
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„__Ceru mai întâi informaţii de la d. Moruzi, pre- 
fectul poliţiei, dar acesta "i. răspunse că în. atribu- - 
ţiunile sale nu intră de cât „contribuţia directă a 

„bâtelor, iar nu contribuţiile indirecte. 
Preşedintele Consiliului de miniştrii, se hotărt. a- 

tunci s6.cheme la spovedanie pe d. A. Stolojan în 
persoană, și s€ "i ceară. explicaţii. - 

Titularul de la domene, şi-ar fi scuturat pletele 
__ dacă n'ar fi fost chel, dar la unma. urmelor, puse - 
“mâna cu drag-pe partea inimci, foarte apropiată 

de stomac la dsa, şi cuvântă astfel: 

-'Te iubesc o Naftalină - - 
Cu-alt tei miros ângerese 

- Tu eşti dulcea mea regină 
„ Naftalină, te iubesc! 

Pentru tine Naftalină - 
Din tesaurul stăpânesc” 
Ridic bani cu mâna plină 
Naftalină, te iubesc ! 

Agiul cât de mare fie 
Umflu chiar un milion, 
Precum pildă mi-a dat mie 
Al mei şef, nenea Ion! 

Din a mele funcţii nalte - 
- : Dacă, chiar mă sictiresc, - 

Pentru tin€ sufer toate, 
Naftalină te iubesc! 

„Acest limbagiii poetic, făcu să sughiţă pe răpo- 
„Satul Prodănescu, şi nelinişti "grozav pe ruşinosul 
nenea lancu de la inteme o 
— Nattalină! Naftalină! îngână, preşedintele con- 

siliului de miniştrii. E vorba despre o femeie. Asta, 
intră, în atribuţiunile lui cuconu. Ştefan Bellu; el
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“ poate s6 :ml dea statistică: mişeăiiii fustelor pe: “cele 
din uimă dout-zeci şi patru de ore; 
 Tndată, trimise: un dorobanţ ca să 'cheme-pe r6- 
„numitul „şef al bivoului poliţiei insanitare. D. Bellu 

„_s6si la moment şi- d. Brătianu îi zise: «Anastase 
Stolojan a înebunit; face versuri. întocmai ca Tran- 
dafir Djuvara ŞI vorbeşte mereu de. una Naftalina! -. 

„“Află-mi cine e acea temeie ?» | 
Peste câte va ore, ninistaul preşedinte primi un 

„_xaport ast-fel conceput: -<Sărut mâna „respectabile 
“ stăpâne! Individul A. Stolojan trăeşte în concubi- * 
-“naj la mahala. cu numita Naftalina “domiciliată în. - 
suburbia Viilor strada Filoxerei. A cheltuit până a- - 
cum un milion cu dânsa!. S6 me bată Dunmezeu;. | 

pre legea mea; s& "mi sară ochii din cap; se ma-i 
puc ziua de mâine; “aşa să 'mi ajute Dumnezeu; se. 
te văd lungit pe masă ; să me îngropi dăcă nu'e 

- adevărat, ceia ce spui. >—. S., Bellu. | 

„Două zile „dupe sosirea acestui raport, d.-A. Sto- E 
lojan era .destituit; din : funcțiunea de Ministru al. . 
domenielor, pentru causă de imoralitate publică, 
"De atunci. el. plânge amar în braţele iubitei sale. 

Nafaline ; si-a reluat vioara craiovenească de odi- 
nioară şi îngnă jalnio, refrenul cântecului. stu: 

Din a mele funcţii asalte 
Dacă chiar mă sictiresc, 
Pentru tine sufer toate 
Naftalină te_iubese ! e 

Îi 4



  

a 

TESTAMENTUL MEU! 

| | ș: 
Acesta, este testamentul met, .. NI 
Sub-senmnatul Max, de profesiune publicist, cu do- 

îimiciliul la redacţia ziarului /ipoca de la, 9 până la 
LL. dimineaţa, şi; câte o dată "peste zi la alte cea- 

„ Suri, având în vedere că mâine Duminică 2 Noem- 
„bre sunt alegerile comunale ale colegiului- iii din. 
„care am şi eu deosebită cinste s6 tac parte ; 

Gândindu-m& până, când sunt în deplinitatea, oa- 
„selor mele, că ar fi -bine s6-arăt care "ni sunt ul- timele voințe ;. E aa 

Crezând că mâine. va fi poate prea târzii :ca, să : 
- mai fac acest act, de oaie-ce votez pentru opoziţie . „Şi voi fi mai mult de câ sigur lovit cu ciomagul! 

12:
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„cetăţenilor indienaţi, prin urmare în neputinţă de 
a mai cugeta; 

De acea, chiar azi, după ce m'am împăr tăşit, con- 
„form cerinţelor pisoricei noastre, îmi fac testamentul. 

Cer mai întâiu ertare tuturor colectiviştilor pe 
care; mai mult cu voe de cât fără voe, "i am luat 
'în vâs în eronicele mele. . | 

S5 mă erte Beizadea Mitică că Lam poreclit: 
Beizadea Mitraşiewski. Recunosc astă-zi, cu umilinţă, 
că Măxvia Sa ave prea multe slujbe ca să mai vază 
şi să îngrijească şi de băile Eforiei. . 

S& mă certe C. F. Robescu că am scos vorba că. 

ar fi fost rănit mai Jos de. „spinare, în seara de 4 
Septembrie, mărturisesc că n'a fost măcar” plumb 
în pistolul care na făcut poc! 

Să-mă erte şi d; Moruzi, prefectul poliţii, dacă 
am cam glumit pe socoteala sa, şi pentru că moar- 

tea mea are să se tragă după urma d-sale, să bine- 

voiască, cel puţin a recomanda . copiilor săi dinspre 

Obor, s& dea o dată şi bine ca se isprăvească, mai 

repede şi s6 nu m6 chinuese mult, 

ta 

S6 mă erte d. Stolojan, că "i am dat pe faţă ară 

gostea sa cu ţaţa Naftalina: astă-zi recunosc că nu 

era amoresat de cât: de milionul Naftalinei cu 

pricina. 
S6 mă erte în sfârşit; toţi, pr ecum ert şi ci tuturor. 

Acum trec la împărţirea averei mele. 

- In cea ce priveşte averea nemişcătoare, nam nici 

o disposiţie de luat, de vreme ce sa mişcat de mult, 

chiar înainte să "i simţ gustul. 
Rămâne dar cea-Laltă. 

Regretând că sunt sărac şi nu pot face par te 

tuturor, precum îmi cere inima, dăruese numai 

_ummnătoarele: 
Las patru perechi de pantaloni şi patru -veste . 

cu: cataramele lor respective d-lui C.F. “Robescu 

catarame albe spre a îi servi ca pavăză pentru zile 

negre. 

maia pna
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Tingirele din bucătărie le las d-lui Fundescu : să :bine-voiască. a le spoi. | 
Toţi banii „mei, în sumă de patru lei şapte-zeci şi cinci de bani, un fiorin chesaro-crăese găsit pe stiadă, şi un gologan sârbese dăruit mie, îi las te- saurului public spre a contribui ŞI ci cu ceva la echilibrarea bugetului. Din veniturile acestui capi- tal, doresc să se întreţie o scoală, în care se vor preda tinerimei cursuri de răbdări prăjite. | Coşul 'cu hârtie maculatură îl dăruese Bâncei . „Naţionale spre a face bilete de bancă... „Din sufrageria mea; las un taler d-lui [. Bibi „Cescu: are sc "i placă, căci e-taler cu două fețe. ... Colecţia cronicelor mele din fpoca, o las d-lui Eesarcu spre a se” tipări, şi din vânzarea acestor opere se se căptuşească “Atheneul cu. marmoră, şi „se se polească învelitoarea, Dacă cum-va, însă — lucru grei de crezuţ — war isbuti s& vânză aceste documente. literare cu bucata, îl împuternicese să le vânză şi cu ocaua. | » O veche cabrioletă ce stă la mine sub şopron, o las magistraţilor transferați de d. Ministru Stă. tescu: aceasta spre a, le înlesni mutarea de Sfintu Dumitau. _ - | | - Toată rufăria mea murdară, o .dăruese întregei colectivităţi ca să o spele în familie. . | Două, zeci. şi cinci dramuri mnaftalină, care să găsesc în hainele mele de vară ca preservativ contra, moliilor, le las d-lui A. „Stolojan: unde a mers mi- lionul de naftalină, meargă, şi dou&-zeci şi cinci de dramuri, | | . 

„ Dăruese d-lui D. Sturza, un lighian de porțelan, ca, s& mai deşerte înta“însul „cevă din veninul să. Ca senin 'de împăcăciune, cu nenea Stefan, las în a sa pază pe servitoarea. mea . Joița, rugându'] sc aibă în. vedere că este temee bătrână, şi să înori- jească .de capitalul ei, mâncându'i numai veni turile. | -
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Despre oasele mele, nu mai încape vorbă, cu voe 
fără voe le las bătăuşilor. . 

In cas însă, când din întâmplare, (căci. fuga. e 
sănătoasă), aş scăpa teafăr în urma votului mei, 
declar presentul testament nul şi neavenit. - 

Aşa, să 'mi ajute Dumnezei!



  

  

„„. Stiinţa ne arată întrun mod lămurit că acei care 
„xoese s6 aibă fericirea de a strânge în braţe copii 
„s&nătoşi—trupeşte şi sufleteşte vorbind-— trebue să 
se căsătorească când sunt în toată, puterea lor, şi că. 
urmaşul unui gârbovit sai al unei baccele smochi- 
nite nu va fi de cât o Stâmpitură, 

„» Această lege a eridităţei se twansmite la fisie ca 
„Şi la moral. , 

- Stiinţa ne mai arată în chip tot atât de clar, că 
or cât ar fi înzestrat omul cu: daruri prăsitoare,: - 
totuşi vine o vreme când trebue să pue frâu dorin- : 
țelor sale, dacă nu voeşte să producă, o' generaţie . - 
fără viaţă, a i 

D. loan Brătianu a 'nesocotit: toate aceste în ve 
„ țăminte şi cu o încăpățânare nepomenită, cloşca 

-. bătrână nu. se leapădă' de Satana şi. vrea să facă 
“copii mereu. A a NE 

La o asemenea vârstă, înţelege lesne or-cine, ce 
poate s6 clocească  d-sa, când îl calcă, zilnic partidul - 
colectivist. De . = 
D. LI. Brătianu mai are un cusur, necrtat unui om. 

„evlavios şi păzitorial legilor bisericeşti, cum se avaţă 
„«l-sa de:câtva ţimp : cloşcă necredincioasă, a adunat '- 

PI
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“toţi cogoşii mahalalei coleetiviste ȘI să giugiuleşte şi 
ciuguleşte fără deosibire când cu unul când cu altul, 
De.-aceia dă naştere adesea uno: pui de diferite soiuri, 

“mai mult sai mai puţin moţaţi, pe care întio bună 
dimineaţă e nevoit săi repudieze—hbunioară precum 
a făcut cu d-nii D. Giani, Voinov şi alții— lucru cu 
desăvârşire nepomenit; până acum, căci s'a văzut tăgă- 

„duindu-se paternitatea, ear nu maternitatea. 
Din ultima, politică împreunare a d-lui L. Brătianu 

cu d. Serurie şi membrii actualului consiliă comunal, 
ne mai născându-se nimic, cloşea de la interne s'a, 
hotărît să ia de suflet un noi copil, cunoscut sub 
numele de Bibicescu. a 

La găsit în curtea, primăriei, unde de obiceii se 
aduc copii lepădaţi, şi îndată Pa, times la, doică în 
biurourile « Voinţei Naţionale.» | a 

Ce are să paţă mâine, poimâine, d. 1. Brătianu 
dupe urma acestui noii copil, e lesne de ghicit; de 
o cam dată însă soarta d-lui Bibicescu e cât se poate 
de fericită, i | 

După ce a scris patru-spre-zece ani în coloanele 
ziarului Românul cu o convingere de zece bani linia, 
neapărat că nui vine grei să scrie în altă gazetă, 
fie chiar guvernamentală cu'o convingere de cinci 
sute de lei pe lună. Dacă nu'i a venit greu să ne- 
cinstească, pe fiul omului care Pa înălţat până unde 
era, alaltă-eri, negreşit ci, nu'i va veni grei se laude 

 astă-zi pe ministrul graţie căruia. a început s6 se coboa: 
re de unde ajunsese. . | - 

D. Bibicescu "şi depune prosa în ziare cum ar 
depune bani la bancheri, preocupându-se de dobân- 
dă, mai înainte de toate. 

Cu glasul âscuţit, talia, mititică, semănând mai 
mult a fată de cât a băiat, noul copil al domnului I. 
Brătianu a debutat în cariera colectivistă dându'şi 
poalele peste cap, pentru ca să se poată mişca mai 
cu succes şi înlesnire. 

. 
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URA! 

Intre numeroasele. contribuţiuni la care sunt; su- 
puse clasele de jos ale poporului românesc, rândul 
întâiu vine de drept birului plămânilor, ast-fel nu: 

“mit din causă că acest organ al românului e între- - 
„buinţat pentru felurite soiuri de manifestații, 
„Din când în. când, cel puţin de zece, dou&-zeci 

de ori pe an,: un epistat, un sub-comisar sai alt 
agent polițienesc, cutreeră, stradele -oraşului şi: pof- 
teşte pe contribuabili de mâna treia să bine-voiască 
a “se înființa a doua zi în cutare anume loc spre a. - 
striga: Ura! a a 

Ei, să strigi: ura, nu este numai un bir, este şi - 
o. ştiinţă” şi constat că această ştiinţă e în decădere. 
Am observat. cu părere. de 'rât că toţi manifes- 

tanţii (adunaţi: în regulă, nu mai încape vorbă, de 
Vreme ce vin cu' invitaţie) pronunţă acest cuvânt 
cu mare răceală. La partea întâiu a cuvântului, se | 
mulţumesc să întinză buzele înainte, să lo rotun- 
Jească, în formă de ou€ de bibilică spre a pronunţa. 
vocala, u, iar. la partea a doua când e vorba se 
pronunțe ra, întind aceleaşi buze până la urechi şi 
cască gura prosteşte. - a 

Sunetul abia se aude i , 
O asemenea metodă de a striga Ura este cu-de- | 

A



“săvârşire în contra, veguleloi: estetice. şi mai ales în 
„. contra regulelor ce trebue să observe un manifes- 
„tant.care să respectă cel puţin pe dînsul, dacă” nu 
respectă pe “cei pentru care: sbeară. 

Din când în când, am fost şi :ei la gară... nu ca 
invitat, ci ca spectator, "și acolo am avut prilejul 
să vez câte odată b Dărbaţi, care'şi îndeplinesc mo- 

„seria bine, adică, 'şi plătesc bivul plămânilor în con- 
ştiinţă. Spre pildă, am: vezut cu-ce convingere strigă 
Ura coconu Stefan Bellu, mai ales 'când urează buna 

“venire vre unui principe cu of sau ski în coadă, 
"dar cu o floare nu se face primăvara. 

De, nâne Stofane, ce mai zici ? Te făcui şi floare. 
Asa dar, de. vreme ce-a şti să, strigi - Ura, este 

:.0 ştiinţă, căci trebue să urmezi scara “musieală ca . 
la solfepiiă, este de datoria, guvernului colectivist să 
înfiinţeze. prabnic o: scoală unde 56 vor preda. cur 
suri elementare şi secundare de această natură. 

“ Bibine ca generaţiunile viitoare: să ştie mai în- 
tâiu că manifestantul trebue să observe scara gra- 
daţiunelor şi că nu se strigă Ira la sosirea în cas 
pitală a Suveranului nostru cu acelaş ton aprins cu 
“care se strigă Ura când vine d-nu I. “Brătianu de la. 

ă Florica, pentru că acest din urmă este de la 48, 
pe, când. Suveranul nostru este:de la, 66, pentru că 
„. chiar dupe Evanghelie, Vintâiu vine tata şi apoi fiul. 

„Apoi, precum o prima donă,- care ţine la glasul 
ei, are obiceiul să înghiţă un ou crud înainte” de a 
cânta, faimoasa arie Una voce poco fa, asemenea, un 
manifestant trebue înv: iţat din copilărie -că e bine 
să/'şi ungă shiîtlegiul cu mai mult de o cinzeacă de vin 

. 

“la cârciuma din colţ, înainte de a sbiera Ura. Almin- -: 
tr elea, glasul su nu va fi puternic, Şi conştiinţa sa care - 
locneşte î în apropiere de stomac, nu va fi împitcată, 

Până când se va înființa această şcoală, până când. 
" dânsa va produce elevi “buni, -de câte ori vor fi ma: - 
nifestaţii, de câte ori contribuabilul va fi silit să, stzi- 

„ge Ura, lucrurile vor merge arababura |. 

1
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SCRISOAREA PERDUTĂ 

Comedia lui Caragiali, Scrisoarea perdută, părăsind 
de cât va timp scena teatrului naţional, a început 
sc fie representati, pe stradele oraşului nostru. 

„Monopolul acestei întrepfinderi, mai puţin produc- - 
“tiv negreşit de cât acel al cărților de joc, a fost luat | 
„de d-nu Radu Mihaiu, care perde regulat câte o seri- 

„soare pe lună, de o cam dată, dar care se va hotări 
„neapărat să le pearză pe toate, îndată ceva simţi că: 

„ prosa corespondenţilor sei este gustată de. public, 
_Lueru demn de observat, Scrisoarea perdută a, lui 

-” Caragiali, este pururea, aceaşi, or de câte-ori se va, 
: juca comedia.în cestiune, pe- când: Scrisoarea perdută 
„a lui Radu Mihaiu, se schimbă merei la, “faţă par- 

- Ss 

Ei



că ar fi d-nu Bibicescu, şi procură, spectatorilor 
sensaţiile unci representaţii nouă, neașteptată. - 

Trebue însă să recunoaştem, că actualul Ministau 
al lucrărilor publice nu stă la tocmială spre a angaja 
ca scriitori, oameni de mare valoare politică şi li- 
terară, în. stare s6 trateze acelaş subiect în moduri 
diferite. E e a 

Spre pildă, acum câte-va luni, d-nu Radu Mihait 
ne a dat; Scrisoarea. perdută, comedie întrun act de 
d-nu “Tache Anastasiu, în care era vorba, despre ceva 
icre, plus un gheşeft liberal menit a naţionalisa 
Dobrodjea. | o | 

Astă-zi ne dă Scrisoarea perduta, melodramă de. 
d-nu D. Sturza, ministiu şi membru al Academiei 
române, în care se tratează tema curajiului per- 
dut, cu ocasiunea unor voturi necâştigate la alege- 
rile comunale. 

Indemnat de nepomenitul succes cea avut publi-. 
carea, acestor epistole, foarte confidenţiale, se. zice 

“că du Radu Mihaiu sar fi hotărât să pue sub 
“ochii publicului şi alte multe serisori, din care culeg: . 
“de o cam dată următoarele: 

1) | Dragă Radule, 

“Ia măsuri să se publice in Monitorul. Orasean... pardon ofi- 
cial, disculparea mea în chestiunea cu naftalina, coustatându- 
se printr'un comunicut că mâncătoria făcută de mine este nu- 
„mai de 700,000 lei, ear nu un milion după cum sa zis de 
oposiție. Pentru ce mă încarcă cu trei sute mii lei? 

- AI teii 
Ă 2. Stolojan. 

2) Păducule, 

Mâine la 4, dupe ce vei eşi de la Consiliul de Miniştrii, - 
te aştept la ghiurdum a clubul regal. Am să&ți trag o ca- 

- ciarma. 

Cernat.
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5). Respecta bile Stăpâne, 

Scuzaţi cu iertăciune ; erila Union am greșit capul; am lo- 
vit pe Frunzescu în loc de Filipescu. Rog aprobaţi amânarea 
lovirei capului lui Filipescu pentru altă. ocasie. 

Cu stimă 

N, Ulmeanu, 

4) , „ Domnule Ministru, 

-D-nii Ver nescu, Catargiu și D. Brătianu ai mâncat astăză 
la masă o prăjitură zisă sarlot rus. Nu credeţi cum va 
că e semn de conspirație cu imperiul în chestii une? Ei ve- 
ghiez. * ' o 

, D. Moruzi. 

5). Domnule Pr efect, 

' rog -să aprobaţi amânarea afacerei cu cuțitul din curtea 
Mitropoliei Petraru este indispus. 

, , Al d-voastră 

popa Cârlova. 

6) „mice, 

Conform înțelegerei ce am av ut, spune lui C.F. Robescu să'și 
pregătească cataraimna pentru seara de 4 Septembre: Pentru * 
mai multă, siguranță, să 0 căptuşească cu vată, 

Salve. 

AY Z 

M& opresc aici. 
Me veţi întreba poate de unde ştii că toate aceste 

scrisori sunt menite a îi perdute ? A 
Răspunsul e lesne. de dat. Mia _spus'o chiar 

nenea Radu. 
De! Când cine-va nu este în stare s6 păstreze o 

scrisoare, cum  voiţi “să păstreze un secret?
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PARTE CIVILA! 

Camera fiind constituită, Senatul fiind constituit, 
Curtea-cu juraţi fiind în ajunul constituiiei sale, 
d-nu C. E, Robescu a simţit nevoea s€ se constitue 

şi el: 
"Voința Naţională de alaltă-eri ne anunţă că salva- 

torul pe la “spate al preşedintelui Consiliului de Mi- 
niştrii, s'a constituit “parte civilă într'o afacere dos- 

nică, pe care francesul o poate numi or cum, afară 
de partie civile, de oare ce e în joc o partea tru- 
pului, pe care or ce om cu noţiuni de civilitate nu 
o scoate la maidan, adică nu o pune în discuţie. 

S6 nu vi se pară Cronica mea mai necuviincioa- 
să de cât partea civilă a d-lui Robeseu. Scrierea 
mea este pur şi simplu o desbatere pe târâmul legei, 

„astfel cum se va înfăţişa înaintea Cuzrţei cu juraţi, i 
şi avocatul inculpatului are s6 sprijine refusul lui 
de a plăti daunele, pe nişte considerante mai cu 
moţ de cât ale mele: 

După această dieresiune, daţimi voe se ating 
subiectul mei. . Si | |



eee n e rea mac A Meme Bobi 8 mia at homme ad seaa ai pi. 
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Adică să ating!.. „Vorba, vine! 
Cunoaşteţi faptele. Glonţul lui Stoica, Alexandres: 

cu, destinat preşedintelui Consiliului de Miniştrii, 
rătăcit de cine ştie ce asemănare, şia schimbat di- 
recţia şi a nemerit partea cea mai în vedere a d lui 

i Robescu. - 
Unii spun că glonţul sa opriti în cataramă; alţii 
"spun că glonţul s'a obrăsnicit şi a trecut de cataramă,. 

Documentele de la Arhiva Statului nu spun nimic. 
De aci naşte dar cererea de despăgubiri şi con- 

stituirea lui C.F. Robescu ca parte civilă. Dreptul 
: d-sale se 'razămă mai ales pe dispoziţiunele art. 63 
din Procedura Penală care spune că: cel ce voeşte 
a se constitui parte civilă, o poate face sau prin 

„act de plângere, sau prin act posterior! 
C. F. BR. a pus actul posterior înainte. 
Se luăm mai întâi cataraman şi apoi ce. vine sub 

cataramă. - 
Dacă e vorba de cataramă, „paguba nu poate fi 

“mare. Din dou;, una: sati sa scofălcit puţin pavăza 
şi cu b lei cheltueală se poate repara, sati catara- 
ma e cu desevârşire afară de serviciu şi trebue în- 
locuită. In acest din ună cas, Stoica. ar fi dator 
sti cumpere alta, de vreme ce d-nu C.F. Robescu. -: 
nu poate se trăească, fără dânsa, precum colectivis- 

“tul nu poate să trăească fără dimnă. 
Ei, ' fie chiar aşa; e trist lucru ca un cumulară 

cu 7 slujbe satu tantieme. şi "jetoane .de presenţă ca 
„d. C.F.R. să fie atât. de calie, în cât s6 nu vrea 

să meargă în prăvălie la Travisani, spre a'şi înlocui” 
prietena din toate zilele, plătind câţi-va lei. Doar, ca-.. 
tarama d-lui Robescu nu o fi paanisită cu pietre 
scumpe ca, decoraţiunile turceşti, cu toate « că o poartă 
la spate ! 
„Dar poate, că rana: e mai adâncă de cât credea 
noi. Poate că glonţul a, trecut graniţa ! - | 

_. Atunci trebue cuor ce preţ să se facă mal 
întâiti o constatare la faţa locului. Negreşit că d-rul 

7
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RîmniGeanu, obicinuit s& privească, lucrurile din acest | 
punct de vedere, va fi însărcinat să întocmească 
cuvenitul act, cunoscut sub denumirea, de visum veper- 
tun et expertum, ba poate chiar şi apertum ! 
„_O dată constatarea făcută, naşte întrebarea dacă, 
pajerea d-lui C. F.- Robescu a fost -ast-fel dărăpă- 
nată, în cât a, suferit o incapacitate complectă de 

Pda — mea 

a mai putea lucra sai numai o incapacitate tim- . 
porală, cu alte cuvinte dacă șezutul d-sale la, Cameră 

"şi alte autorităţi. a fost numai întrerupt câte-va, zile ? 
Ştiu bine că d. Robescu e un om cu greutate... 

(e om numai cu greutate), şi că or unde şade, d-sa. 
umple un gol, dar n'ar fi bine să abuzeze de partea, 
sa preponderentă, pentru că la toate s'a gândit afară 
de una. Ia s6 întoarcem istoria, d-lui Robescu şi 
alt-fel ! | 

De unde ştie că Curtea nu'şi va declina compe- 
tenţa sub cuvântul, foarte natural şi foarte . lesne 
de înţeles în casul de faţă..... sau mai bine zis, de .- - 
dos, că: nu voeşte s&'şi văre nasul în asemenea, 
treburi !
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" BOREZULI 

Eri seară, la orele opt. şi jumătate a fost la Re- 
dacţia. Voinţei Naţionale, o mică, sărbătoare de familie. 

„Tânărul 1. Bibicescu, care profesa de aproape cinci- 
spre-zece ani religia rosetistă, îmbrăţişând acum pe: 

- cea colectivistă, a fost botezat dupe cerinţele nouei, 
sale religiuni şi cu cer emonialul obicinuit în asemenea, 

împrejurări. | - 
Reporter. conştiincios, voi căuta să nu uit nimi€ 

din cea ce am văzut, şi s6 fac o dare de seamă 
amănunțită. 

Naşul. tânărului |. Bibicescu, a fost chiar d-nu 
“Ioan Brătianu în persoană; naşă a fost d-nu Carada, 
ear serviciul: divin a fost oficiat de cunoscutul po- 

„pa Zăbavă. 
D-nu Câmpineanu a bine-voit se îndeplinească 

la această, ceremonie funcțiunile de doică:. constat. 
în treacăt că Pam găsit cam fleşcăit la trup, cea 
ce dovedeşte că d-sa a făcut adesea aceasti, meserie. - 

Doctorul Sergiu, în calitatea sa de representant 
al Comunei şi bazat pe cunoştinţele sale medicale, a 
voit cu or ce preţ să ţie locul. moaşei. 

„„- Cererea Pa fost satisfăcută, 
- La orele nouă, preotul a luat din braţele naşulii 

pe tânărul Ioan Bibicescu, Pa descins de brâ, de - 
;
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haine, de toate. cele alte vesminte şi Va întors cu , 
faţa spre răsărit, -. 

„.. Apoi a suflaţ de trei “ori în chipul erucei şi în 
„- faţa copilului colectivist, însemnându'l tot de. trei . 

ori la frunte, la gură şi la pept: la frunte, ca să 
aibă minte şi să ştic cum să manipuleze; la gură, 
ca sc nu uite că limba boului 6 mare, dar nu poate să; 
vorbească; la pept ca să ţie toate secretele închise 
în fundul inimei.. . - | 
„„La fie care semn de cruce, preotul sa întors 

“spre d-nu IL. Brătianu şi i a zis: S6 cunoască 
„Pruncul că tu eşti singurul, şi cele plăcute ţie s6 le 

păzească ca să se prea mărească. . 
„Apoi, fiind tânărul Bibicescu tot desbrăcat, - 
cea ce oferea o vedenie cât se poate de neplăcută, 

„preotul l'a întors cu faţa spre apus şi La întrebat 
„de trei ori:" .. - a a 

„—'Te lepezi de Românul, şi de toate articolele 
„lui, şi de toate principiile lui, şi. de toate visurile 
hu? au ” Si 

o — ME leped de . Românul, a, vespuns Bibicescu 
de -trei ori. a a 
_— Teai l&pădat de Românul 2 urmă preotul. 
"— Mam lepădat de Românul, fu r&spunsul. | 
Atunci, părintele. Zăbavă suflă în trei părţi, şi. 

dupe obiceiul religiunei noastre scuipă faţa ncofitului. 
Aci. trebue să înregistrez un mic incident: în mo- 

mentul când se îndeplinea, această din urmă, forma- 
„. litate; un redactor al Românalui năvăli în casă stri- 
gând: <Daţimi voe săl'scuipeult o. 

Vuetul se potoli îndată, ce preotul răspunse: „ram 
scuipat eu;-tot acolo vine“, şi ceremonia urmă... 
„Popa grăi înainte: i 

— Te împreunezi cu colectivitatea ? 
— M& împreunez cu colectivitatea, 
— Teai împreunat cu colectivitatea ? . 

„— Mam împreunat cu colectivitatea. 
7 — Spune crezul. -:
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— «Crez întrunul Ioan Brătianu, tată al tuturor celor văzute şi mai ales celor. nevăzute, spuse Bi- bicescu cu glasul tare. - | | o Dupe s&vârşirea acestor tormalităţi, după ce prun- cul fu uns cu unt-de-lenm la, toate închieturele şi cu deosibire la degete ca să se obicinuiască, să fie uns mai târziu, după ce preotul zisă ear de trei ori: <Pecetiă darului sfântului buget, pecetia. darului „Sfîntului buget, pecetia, darului sfântului buget» ri- dică pe Bibicescu în sus şil- băgă în cazanul colecti- vităţei spre al. boteza. o „_Avu însă grije săi pue degetele: la nas — dupe obiceiii — ca să nu'] trăsnească, mirosul mocirlei, şi la ureche ca, să nui ajungă la auz tot cea.ce se - zice. d | o. „Ceremonia. se închee -prin cuvintele : « Indreptatu- te-ai, luminatu-te-ai, sfinţitu-te-ai, spălatu-te-ai ! Bo-. tezatu-s'a robul lui Ioan B ătianu în numele tată. . lui, amin; a, asociatului s6u, amin, şi a sfântului „buget, amin!,. | Mei Naşul a dat copilului drept dar de. botez un mandat de consilier. comunal Şi un” decret de aju- „tor de primari Apoi, Va ar&tat Şi un mandat” de deputăţie zicându'i : „la anul când îţi voiă frânge turta, daca eşti gioea, are s&ţi dea tata naşu şi” deputăţia 'de la T.Severinb -.  - i Două incidente ai turburat această, serbare, - Intâii: tânărul Bibicescu, 'ca, toţi copii, a. necin-. -stit îndată rufele cele nuoi în care a fost înfăşurat, _ Al doilea: când a - venit d-nu Ioan Brătianu cu „darurile de botez, toţi colectiviştii ati început să ţipe - din r&sputeri: “Tată naşule, mai dă-ne şi nouă papă, că ne este foame!, o 
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„GHICITORI! 

Mai zilele trecuţe, mi-a căzut în mâini o carte: 
foarte interesantă, cu care am petrecut câte-va cea- 
„suzi plăcute. 

Vorbesc despre o culegere de poesii populare o- 
mâne a d-lui G. Dem. 'Feodorescu. | 

Intmaceastă, voluminoasă operă am găsit: o sumă. 
de poesii, poveşti, cântece, descântece pentru few - 
mece, probleme, ghicitori, lâgende şi balade. 

Multă osteneală şi-a dat autorul, multe. cercetări 
"a făcut spre a isbuti să adune tot ce se zice, tot 
"ce, se cântă pe la ţară, dar opera sa nu este com- 
plectă; mai sunt o sumă de: ghicitori: noui pe care. 

„d-nu G. Dem. Teodorescu nu “le cunoaşte sau le-a 
tmecut cu vederea; sunt mai ales ghicitori care. sai 
schimbat, care ai. luat o fisionomie de actualitate. 
De acea am luat îndrâsneala- să le înregistrez în 

această cronică, nădăjduind câ, ele vor folosi auto- 
-vului Cântecelor. "populare române, când se va hotări 
s& publice o. a doua ediţie a însemnatei sale lucrări.
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„Din vechime: 

95 - 

Sus: sună, 
-"Jos_râsună, 

"Poţi Copii - 
SS adună? 

„Am un unchiaş mare 
Co. sută de ace în 

spinare 

(d viciul) 

: Taiău mi capul | 
_Sâoate'mi- limba, -- 
Dă'mi să beat 

| Şi să ţi vorbesc. 

„ (Condeiul de pana) 

Retovci rătund 
Strînge păru'n fund- 

(Găciula) , 

M6 tot. duc şi duc, 
: Din loc nu mă za 

(Ura) 

"Am o fată buboasă 
Şade cu Vodă la masă, . 

” (Strugurele). 

(Clopotul) 

  

9 

De astă-zi: 

La tribună: sună, . 
“Numele răsună, 

- "Ciorele s'adună 
La îmbucătură ?. 

(Diur 1) | 

- Am un dovleac; decorat 
Şi cu slujbe împănat 

- E (Beizadeaua) 

artă" birul, 
“Umflă'i chimirul 

Dă'i de bâut -.. 
| S lume de bătut.- 

(e acinicul cetățean) Ă 

Cetăţean cu nod la boţ 
Gonesc lumea, de la vot. 

- (Reteveiul) 

"Eu la or: ce-'casă 
Sunt slugă aleasă, 

Eu pe ori şi cine. 
Intâmpin .când vine, 
Când pleacă afară 

„Mă 'ntore la loc 'eară,. 

 (Boizadea antică) 
+ 

Am o: fată puturoasă; 
Stă cu Regele la masă, 

„-(Oaleotivitatea)
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Ce trece- prin vamă -Ce trece prin bug ct 
Şinusebagă 'n seamă? | “De 'mvaţă pe băet ? 

(Fe entul) a (Leafa lui Pr) 

Cinel cinel - Ginel cinel 
Coadă: de pureel?. Suflet de mişel? 

(Sfredelul) - ă „o (D. Sturza) 

Cureluşă unsă Mânuşiţă unsă 
Pe sub pământ dusă? De Brătianu dusă ? 

- ( Șarpele ) a (Carada) 

Mănăstire întrun pi Cataramă 'm pantalon 
| „CIO „Ghici Robescu ce e? 
Ghici ciupercă ce e? | | - E IS L- (0. F. Robescu) 

( Ciuperea, ) 

_ Incheând lucrarea, mea, las nedeslegată urmiătoa- 
rea ghicitoare :_ - . 

Ginel, cinel, 
Cine pentu plată grasă _ 
Aduce fetiţe în casă? : 

În urma unei prealabile înțelegeri cu administra: . 
torul nostru, persoana. care va deslega această, e- 

nigmă, are deptul la un abonament “oratis pe şase 
luni la ziarul nostzu.. îndată ce va, trimite un maân- 
dat „poştal de douăzeci lei. 

 



  

CUVENTAREA LUI MAX 

Redactorii - ziarului „Epoca. şi oaspeţii dare at 
luat parte la. bânchetul de Duniinecă, sat purtat 
foarte prost. -cu mine. Dupe ce'mi au dat zor să 

- vorbesc, apoi în Joe să m& aplaude cum am făcut 
eu pentru discursurile domniilov-lox,. ată. începuț s6 - 
"mi dea cu ho! o Se o 
_-Protestez energic şi supui discursul mei la apre- 

“cierea nepărtinitoare a publicului... - a 
„._ Felicitările le-primeşe în "toate zilele de la 9—11 

”. dimineaţa, întocmai ca C.F. R. dupe istoria cu 
“catarama. | _ d Sa 

Iată discursul: 

în Lubiți Oaspeţiy i - 
„Nu cunose lucru mai primejdios în lume de cât 
s&ţi meargă numele că eşti destept. si că ai haz o : o” v > v- Tv. e» v Ss 3 . ” v ) pentru: că mai dreptul “să caşti gura o singură dată, 
fără ca publicul s& nu se aştepte la o nostimadă, - 

„7
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> Spre pildă waţi obicinuit să citiți caraghioslâcu- 
„„zile-mele, şi acum îndată ce luai cuvântul, v&z că 

„toţi aţi şi început să râdeţi numai şi numai pentru 
„că vorbesc eu şi că prin urmare vă aşteptaţi la cine - 

ştie ce născotire din parto'mi. , | | 
Rău faceţi de râdeţi,. iubiţi oaspeţi. şi confiaţi. 
Rei faceţi, mai întâiu pentru că mam pregătit . 

nici un discuis, (daca nu m6 credeţi vă dait voe 
s6 mă căutaţi şi prin buzunare); al doilea pentru 
că în loc de a vă face să vâdeţi, am să ve arăt ne- 

- mulțumirea mea. : - | | 
„ Intore privirile mele spre această masă în jurul . 
căreia. sunteţi aşezaţi şi 'mi zic: „Acel care a pot- - 
tit lumea aici nu'şi-a îndeplinit bine datoria.“ 

Ascult numeroasele discuisuri. care se rostesc, le 
„ aplaud şi ei de datorie, căci numi plac cum vorbiţi. 

- Sunteţi nişte egoişti, sunteţi. nişte vanitoşi. .- 
„Dacă "mi-aţi fi dat mie însărcinarea, să fac învi- |! 

” taţiile, ve jur că sala otelului n'ar fi fost destul de 
mare spre a conţine: pe tâţi oaspeţii mei, căci aşi 

„- poftit aici pe toţi acei cărora le datorăm în adever 
succesul nostru, adică, pe întregul partid colectivist. - 
„Nu protestaţi, căci n'aveţi dreptate; am să vă do- 

„vedese îndată că 'ştii ce vorbesc. Sa | 
> Apoice credeţi d-voastră că d-nii Iancovescu, Pău- . 

„-cescu,.- Pacu şi cei-Palţi ar fi'tost in stare s6 rOs- 
tească, discursuri. ca. acelea pe care le-am auzit, dacă 

- nar fi existat isvorul de unde le-ati luat? Dacă mergi | 
s6 el apă, trebue ca, isvorul să nu fie secat spre a . 
te putea întoarce cu cofa plină, altminterea vii cu 

- densa, goală. a | 
Ei domnilor, partidul colectivist e isvorul blago- 

„Slovit unde ne umplem noi cofa în. toate zilele, şi 
trebuia, ca sâmn de recunoştinţă, să'] poftim aici. 
„Poate că, mulţi coleetivişti ar fi Upsit la apel; ne 
am fi pomenit negreşit cu scrisori prin care ar fi | 
„„scuzat .novenirea lor din cauza cutărui sati cutărui
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-gheşett patriotic, dar ce]. puţin eu aş fi fost! cu con: 
ştiinţa împăcată că ne-am împlinit, datoria. - 

Şi atunci ar fi venit ceasul să ridicăm paharul 
nostru şi s6 bem în sănătatea, celor. ce ne dai pâinea 

„ „de toate zilele prin: nenumeratele gugumănii ce fac 

“si pe care noi le înregistrăm, le batjocorit, le î îm- 
| părtășim publicului. 

„De aceia. domnilor, casă vi se arie greşeala ce, 
RR aţi făcut nechemând colectiviştii la masă, sfârşese 
“zicându-vă: Dacă am puţină; trecere, dacă mă iubiţi : 
ridicaţi paharile.. d-v., de odată: cu al mei, şi să 
meargă pomina că la, "banchetul. Epochiștilor s sa băut 
în sănătatea, „Colectiviştilor 1. a PS 

mai ie
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ROINIȚŢĂI! 
a S 

Vă recomând pe cetăţeanul Rojniţă, prefectul de la Botoşani. a 
Dacă!l chiamă, Rojniţă, nu e bietul om de vină ; asta e-un păcat din născare. A: pățit'o îhtoemai ca Păcală care având de tată pe un Păcală, Păcală a rămas. „. 
Rojniţă, nerojniţă nu se face. 

„E prefect la Botoşani, şi ajunge s€ vă spui o mică - istorioară ca. să vă daţi. seamă despre adânca sa is ” cusinţă, despre rojniţeasca, sa inteligenţă... Istorioara e adevărată. Nu băgaţi de seamă că am scris mai sus: Cronică, căci cea ce spui nu e glumă. Sa întâmplat- chiar acum o lună de zile. 
Ca să mă credeţi, sunt. în stare să m& jur întoc- mai ca nenea Ştefan: pe ochii mei, pe viaţa mea, Şi s6 n'apuc ziua de mâine. - Incredinţat că acum mă credeţi pe cuvânt şi pe jurământ, încep istorioara. i 
Intr'un sat din judeţul Botoşani era un popă pehli- van, care căuta zi şi noapte un. isvor spre a "şi mări lista civilă; acest isvor îl dibui în -ochii unci icoane de lemn, icoană făcătoare de minuni după. spusele preotului, şi care din când în când -se în- duioşa atât de mult, în cât începea să plângă.
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„_ Bieţii locuitori alerga la popa satului, îi: puneari 

2 

-.“cel-puţin la zece ani o daă ? 

francul în mână, şi. aşteptau minunele. Părintele ri- dea în barbă; băga un burete în apă, îl aşeza pe la spate în dreptul ochilor icoanei, şi pe când apa din burete făcea: pic, pic, popa zicea: „Merge bine. Stintu s'a înduioşat, ai să te procopseşti !*. 
De procopsit, nu se procopsea însă nimeni de cât . „preotul. 
“Sub-prefectul auzind cele ce se- petrec, făcu un : raport prefectului arătându'i tot de odată, că toată istoria cu icoana, făcătoare- de minuni nu e de cât un moft, o escrocherie. 
In, capul lui Rojniţă nu: putea să intre cu nici. un chip ideea unei înşelăciuni; de când văzuse pe. „d. Cogălniceanu plingând în Cameră, prefectul ju-- „deţului Botoşani îşi închipuea, că şi icoanele având . „Ochi, ai. dreptul să plângă.. Apoi la ce ai mai servi religia dacă nu e în stare s6 facă câte .0: minune 

Trimise dar după protopapu, îi puse şaizeci: de lei în mână pentru transport şi “i dete 'ponumca să... „plece imediat ln faţa, locului spre a face mai mare. alaiui icoanei făcătoare de minuni, a 7 Ei 
u *_v . i : Respunsul protopopului, obicinuit eu cele sfinte, „se: cam potrivi cu respunsul sub-prefectului. „- „De geaba. Rojniţă credea ce ştia el şi mai multe nu. De acea telegrafiă îndată personal d-lui preşedinte al consiliului de miniştrii că, întrun sat din judeţul Botoşani ecsistă o icoană care face minuni. “In aceiaşi zi,. întâmplarea făcu să sosească în BO-.- toşani dd. D. Brătianu, A> Lahovary şi alți membrii influenţi ai oposiţiei. _ Prefectul speriat, telegrafiă la moment d-lui I: Bră- . tianu şi sfârşi depeşa prin următoarea întrebare: „Ce este de făcuţ 9“ 

D. 1. Brătianu, un şiret şi jumătate, barbat foarte sceptic când nu vorbeşte:cu arherei şi foarte puţin - 5 

evlavios când nu asistă, la Te-Deum din preună cu 

”
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Regele îi răspunse în zeflemiea : „De vreme ce ai o 
icoană făcătoare, de: minuni, aşazăţiio. în frunte şi 
dute de primeşte opoziţia. Negreşit că icoană. te va 
face “să o nimiceşti !> . 

Ce a făcut, Rojniţă, nu ştii bine. Pruntea sa dacă 
era sau nu obicinuită, cu asemenea feluri de podoabe, 
iar nu ştii bine. _. 
"Ştiu însă că până în .ziua de “astăzi, la ministe- _ 

“rul: de intemie când e vorba despre. un. funcţionar „.! 
cam haplea, găgiuţă, se zice: „Eşti un Rojniţă !e 

LI 
4



“atul fances Ferdinand- Lesseps. 

  

  NT 

LESSEEPS ȘI CADIPINEANU 
Este de netăgăduit că. deprinderile din copilărie -. -. 

au o înrâurire asupra omului când ajunge la vâxsta 
„catei dă dreptul să fie numit om copt. Sa 
„>: Această denumire de om copt vine negreşit .din 
causă că la acea vârstă omul se aproprie de'ino- 
mentul când: are s& crape. ae „o: 
„Ca să dovedesc că cea ce spui despre deprinde-. 

„zile copilăriei are temeiii, şi: ca să arăt că sunt bur- | 
duf de carte-— cea ce.ar fi un imofi— aş putea.s6:- - 

„ înşir. îndată -cel puţin. trei-zeci de eesemple. culese * - 
în istorie. Aş putea să vă arăt pe Napoleon L-iu 
jucându-se mai întâi cu soldaţi de plumb şi apoi 

„cu soldaţi „de 'carne vie;- pe. Trandafir “Djuvara fă- 
când versuri. în poalele părintești în loc de a'imita 
purtarea necuviincoasă a altor copii, şi mai! târziu 
comiţând “acelaş delict întz'o broşură; aş putea se 

„ve arăt pe mâncăciosul beizadea Mitică, cumulând la 
sânul doicei. sale şi apoi la sînul budgetului; aş pu-. 

„tea să spui inulte, multe, şi mărunte. Si - 
„Nu mă voii preocupa însă de cât.de subiectul. 

cronicei mele," de d-nu 1. Câmpineanu. şi de înv&- 

Amândoi ai avut în copilărie niște deprinderi 
contrarii, care sai mărit, sai. întins când aceşti : 
bărbaţi au ajuns în vârstă. 
—
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F. de Lesseps a început prin a'şi găuri fundul. 
pantâălonilor "pe băncile” şeoalei şi apoi mai. târziu 

„a simţit pofta. se găurească piumântul, să sape abisuri. | 
„Iar d... Câmpineanu a fost muncit încă din co. . 
pilărie de dorinţa de a astupa ori ce abis; la vârsta 

„de cinci ani, începuse deja să'şi astupe găurile na- 
sului, vârându-şi mereu degatele înăuntru. 

lată copilăria, să trecem înainte- şi să vedem ce 
face amândoi când -ajung bărbaţi în toată firea. 
 Lesseps sapă merci abisuri, Să pune bine cu O-. 
rientul şi: profită de ocazie spre a găuri îndată ist- 
mul de Suez. Câmpineanu tace şi rabdă, căci îi ve- 

„nea cam departe să meargă până acolo, şi s6 as-. 
tupe drumul deschis de învâţatul frances. 

- Îndată, însă ce Lesseps 'şi-a terminat lucrarea nu 
“i dă vreme să se apuce de Săurirea istmului de Pa- 
nama, şil pofteşte urgent în Bucureşti, . 
„Câmpineanu îl primeşte la gară cu mare alaiu | 

“Si 7] roagă să sape un abis între tronul lui Carol 
de Hohenzollern şi poporul român. o 
-. Luerarea e terminată și într”o şedinţă -memora- 
"bilă, Câmpineanu se urcă la tribună spre a.declara 
cu 0 vie -mulţumiie şi frecându-şi mânele: „Dom 
nilor, am onoare a vă aduce la cunoştinţă că între 
„ton şi noi există acum un abis“ întocmai cum ar 

fi spus: linia Bucureşti-Predeal sa pus în circulaţie! 
Peste curând vine -însă rândul lui Câmpineanu 

s6& se pue pe muncă ca să astupe abisul. 
| „De astupat e lesne, dar cu ce să astupe? Asta: 
„0 asta, | 
„In loe de a face ca. Hercule care mătura . graj- 
durile lui Augias, legistul, diplomatul, financiarul 
domenialul, municipalul nostru Câmpineauu astupă 
abisul dintre tron şi popor cu toate murdăriile care 
îi cad în mână—era să zic: care îi: cad din mână. 

A băgat îniuntru, cu ajutorul semenilor sti, res- 
„cumpărări de drum de fer, furnituri, prin. Carada, 
gheşefturi de la creditul fonciar, apanagiuri, aface-
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rile cu acţiunile Băncei Naţionale, Convenţia consu- 
lară şi altele multe. | 
"A Dăgat; atâtea şi atâtea, încât abisul de odini- 
oară e astupat. Intre tron şi popor nu mai este 
astă-zi: un abis, e un morman, un-munte mai mare 
de cât Hymalaia şi care tae comunicaţia, 
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„FOAE DE ZESTRE. 

De câte-va zile s'a răspândit în oraş o ştire care 
ne-a surprins pe toţi şi ne-a: umplut inimele de în- 

Domnul Nicu Ganea, care de două-zeci si nu sti ) o 5 7 

„câţi de ani, trăia în cea mai deplină armonie cu | 
tânăra sa soţie numită Jinimea, a luat hotărîrea - 

„ Mestramutată să se despartă şi să contracteze. apoi. 
“0 a doua căsătorie. -. N Eta 

- Poveţele, rugăciunele fainiliei junimiste, lacrămile -.- 
„soţiei, „ati fost: zadarnice! - uei, | ce, 

De geaba d-nu Carp, în calitatea sa de cap al 
„.. familiei, “a tăcut tânărului Ganea cele mai aspre 

observaţii, de geaba i-a spus să aibă răbdare, căci: 
“lucrurile se vor schimba. şi novoile căsniziei se vor - 
uşura, cuconu Nicu a r&spuns cu încăpățânare: „Nu, - 
nu şi. nu! Vreau s6 1n8. desparti“ 
Cuma zis, aşaaşi făcut, o, 
Despărţenia a. fost repede pronunţată pe motiv 

de nepotrivire de caiacter (cum se face tot-d'a-una 
Când nu vrei să spui adevăratul motiv) şi d. Gane 

„ a părăsit îndată domiciliul conjugal luându'şi toată a- 
.. Verea care constă, în câte-va volume de nuvele şi poesii. -: ..
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- mediat, fă ură s6 pearză un momerit, îmbrăcat în: 
fac şi cu mănuși. albe, a alergat la d. IL. C. Brăti- 
anu, „preşedintele - Consiliului de miniştrii şi Ta 
"rugat cu lacrămi în ochi, să bine-voiască, a”i acorda 
mâna “fiicei sale Co lectivitatea, cu care trăia în concu-: 

„bin de mai mult timp. a Ls 
D-nu I. Biătianu a consimţit. Să 

” -Noua.-soţie a d-lui Ganea e departe de-a a. fe-. 
cioară, a duso viaţă foarte necorectă,; aruncându-se 
în braţele - unuia, şi altuia pentru interese materiale - 
 B sbârcită, din causa numeroâselor» sulimanuri ce .-- 
întrebuinţează pentru aşi procura puţină roşeață pe . 
obraji,-e cam. şehioapă şi nu se „ine în picioare de. 
cât înghiţând mereu : hapuri, însă, “Nicu Ganea o'iu-... 

„beşte. Ut ine la dânsa mai mult de cât o iubeşte pentru Să 
_ că e fomee cu dare de mână, care strânge într ună. 

părăluţe, care Ia întortochiat prin veniturile sale, 
şi prin mii de făgaduieli, mai cu seamă că se bnetură 

„de usufructul unui însemnat buget. | 
Eni sa subsemnat. foaea de zestre. a | 

„Un prieten îmi comunică - şi „mie o „copie dupe 
“acest act. ..- 

n branseriii întocinai, 

Foae de, „zâstre. 

iSub: semnatul IL. C. Brătianu, în vederea căsă- 
torici ce prea. iubita. mea fiică, majoară; Colectivitatea, | 

: contractează cu “d-nu Nicu Ganea „de profesiune, 
„poet... dar realist, domiciliat în lasi, îi „constitui ca 
: zestre: n 

l. Venitul de la una a pereche. case. , situate î în ora- 
: sul Taşi,. cunoscute. sub: numele. de Epitropia sfîntu-, 
“lui Spiridon, în valoare de 750 lei „pe lună, adică 
9,000 lei pe an. - - 

2. O. cameră, situată în dealul Mitropoliei. din 
Bucureşti având şi un jeţ.în năuntru, al cărui ve- 
nit este de. '750 Iei „pe lună, „adică numai 4,300 lei



  

„pe an, de oare ce această cameră stă goală, în timp “de 6 luni. 
| 3. Un'loc în Consiliul comunal al oraşului Iaşi, o al cărui venit nu se poate calcula de cât la sfâ-- şitul anului, după cum vor merge treburile. 

&. Sprijin la creditul urban şi rural pentru înles- nirea. contractărilor de împrumuturi pentru clienţi. Pentru asigurarea zestrei, ginerile constitue o primă şi singură ipotecă asupra votului su în or ce ocasiune şi fără vorbă, a | E “Ginerele -mai asigurează că va. contribui la sus- ţinerea socrului săi şi a întregei familii, dându-le sprijin pe faţă şi în gura mare, iar nu cu sfială, şi pe ascuns, cum făcea când trăia în concubinagiti cu soţia sa, Colectivitatea.* . 
- Precum se poate vedea, actul dotal de faţă e scurt şi coprinzător. 
Dummezeii să bine cuvânteze noua căsătorie! Să, dea Dumnezei ca D-nu Nicu Ganea, să trăiască cu soţia sa  Colectivitatea tot .în perfecta armonie în. care a trăit cu Junimea... Dar s6 nu facă copii. Amin, - o ae



  

        

  

PROCURORUL DULAPI. 

Numele Andronescu e foarte respândit, atât de 
„respândit, în cât am găsit în Călăuza Bucureştilor. - 
vre o cinci-zeci de Androneşti, care însă pentru” fe- ricivea lor şi mai ales pentru fericirea locuitorilor oraşului nostru, nu sunt; primi procurori. . - 
“Numele Andronescu e foarte respândit, tot atât de răspândit ca numele Ionescu, şi aceasta ne face 

îndată să înţelegem pentru ce un Ionescu din Cameră, - voind să sbârnăie, şi'a ales porecla. de Muscă,.şi. pentu ce Andronescu de la parchet a umbla s&'ŞI găseus- că şi el o poreclă spre a se deosebi .de cei. Palţi Androneşti. : | | 
In copilăria sa, — şi vă rog să credeţi că nu e mult de atunci, pentru că d-nu prim procuror An- „dronescu este şi astăzi foarte copil de la gât în sus — în copilăria sa, dinu Andronescu avea multă trage- re de inimă pentru Giafer. | 
La, această grădină de la gura Cismegiului, unde se adunati mahalalele spre a, face chief, se: ducea. - 

viitorul membru al parchetului şi sta, ceasuri întregi 
cu. ochi ţintă, la an dulap, — scrâneiob, cum se 
zice în Moldova. - 

14 

os
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„Petele se urcau în această jucărie pentru oame- 
nii mari, să aşezai alături de băeţi, şi apoi dulapul . 
se învârtea cinci sau zece minute pe când tânărul 
Andronescu cugeta şi zicea. : 

„Dulapul e oglinda vieței! Când eşti sus, când 
eşti jos! Aici ca şi în viaţă, ai esva de văzut; când 
eşti jos şi cei Valţă sunt 'sus! când eşti afară şi cei- 
Palţi sunt înăuntru !€ 

Apoi se întorcea acasă gânditor, așteptând săi 
crească, mustăţile ca. se poată dovedi lumei, că du- 
lapul dă multe degol, şi că dulapul te face să cunoşti 
multe amănunte. 

Veni Opera Italiană, şi d-nu Andronescu se bu- 
cură ca prim-procuror de favoarea unui bilet gratis 
şi permanent la stalurile de rândul întâi. Se 
juca, Hernani şi chiar la începutul operei, primul 
procuror Zări pe scenă un dulap în care se ascun- 
sese don Carlos spre a asculta, toată convorbirea 
dintre banditul şi amanta, lui. 

Publicul asculta, eu sfinţenie, nimeni nu se mişca, 
când de-odată se auzi un glas în parter strigând: 
„Bravo don Carlos! Bravo “procuror! S6 mi se adu- 

pe 

- Representanţia turburată un moment, urmă însă 
îndată ce d-nu Andronescu, acel care rostise cuvin- 
tele de mai sus, părăsi sala şi plecă la procurorul 
general acasă. 

D-nu Populeanu era foarte ocupat cu cetirea unor . 
acte de acuzare făcute de d-sa de la 1873 înainte; 
de acea nici nu ridică capul când sosi primul pro- 
CUror şi "i zise: 
— Ai văzut drama, care se joacă astă seară la 

operă? - | 
— Ce dramă ? 
— Pe afiş serie Hernani. Pe cât am putut înţe- 

lege  — pentru că actorii cântă pe italieneşte, — . 
pe cât am putut înţelege, e o dramă judiciară. Am 
vâzut un om care se ascunde întrun dulap şi aude
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„tot ce mărturiseşte un alt om. De sigurcă e vorba 
“de un procuror şi un acusat! 
„— Ei şi ce vrei? Pa 
— Vreau să dovedesc adevărul în afacerea aten- 

tatului de la 4 Septembre.. <<“ 
Aide la Văcăreşti:--M8 voi 'sluji de acelaş mijloc. 
Se duse la Văcăreşti, primul procuror, se ascun- . 

se întrun dulap şi toată lumea, ştie că ru: dovedi 
nimic. - 

Toată lumea ştie că cei zece avocaţi colectivişti 
„care 'şi pusese gura, la disposiţia cataramei d-lui C.. 

"îşi retrase partea civilă. 
Purtarea d-lui Robescu e demnă de laudă, căci 

F. Robescu, sai retras îndată ce- acest din urmă 

de sigur că d-sa, împins de un sentiment de ruşine, . 
n'a voit.să arate publicului afacerea în toată, goli- 
ciunea ei! | i " 

Dar acum, diiu Androneşcu e trist, e posac. “A 
constatat că dulapul: de la Giafer nu e tocmai oglin-. 

- da, vieţei, şi că nu tot d'a-una poţi vedea ce să-pe- 
_* “ trece afară, când -eşti înăuntru: a e 

-. Procurorul Dulap a prins mai ales pică pe ope- 
„ra Hernani, unde a vezut faimosul 'dulap care %-a 

tras un dulap! . - E si ...



  

  

CODUL CEL NOU! 

Acei care au obiceiul să pue creziumânt pe darea 
de seamă a desbaterilor din Cameră publicate în 
„Monitorul Oficial“, îşi închipuese poate că vechiul 
cod de comerţ are să fie scos din circulaţie şi în- 
locuit prin altul care s& sprijine mai mult intere- 

„sele negustorilor din piaţă. | 
Aci e greşala. : 
Corpurile legiuitoare mai adus de cât foarte pu- 

tine modificări codului de comerţ. Mai întâiu at 
înlotuit cuvintele: „a trage o poliţă“ prin a cam- 

„biona sau cambia, negreşit în scop de a înlesni gă- 
sirea banilor. 

Până acum, când te duccai la un bancher ca ssi 
ceri o mie, de lei, îi propuneai regulat în schimb. 
o poliţă. “Tot. atât de regulat bancherul îţi refuza 

cererea. E mai mult de cât sigur, că de astă-zi îna- 
inte nici un bancher nu va mai fi în stare s6 te 
trimită să te plimbi când te va auzi zicând: Iţi dai 
o cambie ! * . 

Părţile din codul de comerciii care at fost mo- 
dificăte sunt mai ales cele privitoare la samsari, de 

_oare-ce pravila “i consideră ca nişte feţe înlesnitoare 
ale faptelor de negioţ. 
Art, 79 sa schimbat ast-fel: Samsarii se află,
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prin toate oraşele din România unde sunt licitaţii, 
întreprinderi, slujbe de dat. Ei să orânduesc de d-nu - 
Carada, * | | - = Si 

Art. 73. Numai aceşti samsari, aşezaţi în - forma 
cerută de pravilă, ai dreptul de a mijloci la nego- 
țiarea, gheşefturilor naţionale precum sunt: construiri 
de editiciuri publice, furnituri de cereale, mai ales 
fân, pae, orz, pentru armată, şi numiri în slujbe. 

Art. 80. câţi-ai făcut faliment, adică câţi na 
plătit stăpânului zeciuiala: făgăduită pentru afacerea 
contractată, nu pot să mai -fie samsari, de nu se 
vor fi reabilitat, răfuind socotelele: din trecut. 
-- Pentru comisionarii de transporturi pe uscat şi 
pe apă, guvernul luase hotărârea să înfiinţeze un . 
monopol în favoarea d-lui Ştefan Bellu, dar s'a ivit 

“ numeroase plângeri, mai ales din .partea primăriei 
care ar fi perdut un venit sigur. De aceea articolele 
în cestiune nu sai modificat, dar d. Ştef. Bellu a 
obţinut un brevet, un fel de diplomă ca furnisor al 
tuturor puterilor din stat. . “ 

Disposiţiile codului de comerciă relative la, pres- 
„eripţie, sai paragrafie cum se-zicea, odinioară, sunt 
schimbate în modul următor: | o 

Art. 184. Or ce pornire în judecată pentru fap- 
„tele ce se pot aduce în sarcina samsarilor noştrii nu 

se poate face de cât cu autorizarea guvernului. 
Această autorizare se va. refuza, tot-d'a-una de 

oarece faptul de samsarlâc: O dată îndeplinit, se 
va considera ca şi prescris. . 

O cestiune foarte delicată şi care trebuia hotă- 
rîtă, o-dată pentru tot-d'auna, este acea a, girului. 

„ * Legiuitorii noştrii ai prevăzut cu drept cuvânt că 
de astă-zi înainte ori-ce poliţă, trasă, de miniştri, nu 
are valoare dacă -nu va purta girul d-lui 1. C. Bră- 
tianu, şi pentru că preşedintele consiliului îşi schimbă 
“des părerea, s'a mai chibzuit că girul trebue pre- 
schimbat la fie-care tiei luni întocmai ca umbrele 
d-lui Brătianu. Ia e 

.



Sa „04 - 

Discuţia. în cameră a fost foarte furtunoasă când 
sa deschis vorba, despre societăţi. 

Ştiut este că în scop de a înlesni lucrările lor, 
xespunderea lor şi dreptul loi de a primi. donaţiuni, 
-averi lăsate prin testamente şi altele, legea recu- 
noaşte societăţile - ca, persoane “morale. - 

De şi Camerile împreună cu guvernul ai măr 
turisit că colectivitatea este cea mai mare societate, 
aceea care face cele mai multe treburi, totuşi a fost 
peste putinţă să fie recunoscută de lege ca, persoană 
morală! . . |
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ENA SOT KAI ENA MOT! 

Printrun articol publicat acum câte va luni în 
homânia Liberă, d. Maiorescu lăsă, s& se înţeleagă 
că nu este fără folos st citeşti din când în când 
Voința Naţională. Aa i | 
Am luat aceste cuvinte la serios, am aruncat ochii 

pe ziarul preşedintelui Consiliului de şapte umbre, 
şi am constatat la rândul mei că e bine să citeşti 
Voinţu Naţională când vrei să găseşti ceva nostimade. 

Spre. pildă, nu mai departe de cât eri seară am 
„dat peste următoarea ştire pe care o reproduc textual: 
„Poliţia a arestat un individ care vindea pe peaţa- 
teatrului bilete de intrare la teatru naţional, cu pre- 
țuri mai mari de cât cele obicinuite.* : 

Purtarea, poliţiei în casul de faţă nu mi sa părut 
firească, şi iată pentru ce: In ziua de asta-zi, mare 
parte din amatorii teatrului naţional ai luat obiceiul 
se intre în acest edificiu, spuind uşierului o singură. . 

“vorbă turcească în loc de a'i da bilet de intrare. 
D-nu Stâncescu şi societarii se plâng cu drept cuvânt 
că teatrul naţional nu este tocmai plin ca punga, unui 
colectivist. o cc | 

Apoi daca s'a găsit un om, destul — nu ştiti cum 
s6 "i. zic — pentru ca, să” şi platească locul mai scump
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de cât-la. casă, “acest om intră în domenul fenome- 
nelor, în domenul smintiţilor, şi ar fi trebuit ares- 
tat, de oare ce da semne de alienaţiune mintală, 
sait ar fi trebuit! cel “puţin păstrat cu sfințenie şi îngrijit ea să facă pui. 

In puţine cuvinte, prefectura, noastră s'a, hotărât „să aplice tariful autonom în interiorul ţ&rei, pentru! . toate industriile. - 
Toţi: Eva o05 ai eva ud cum zice grecul. | 

„Ce a fost a fost. S& vedem ce aresă fie; şi daca 
poliţia va. avea curagiul să meargă înainte cu aplica: 
rea acestui tarif şi cu arestarea contravenienţilor. 

Ştiu că d-nu prefect; are sub a sa. directă admi- nistraţie două biurouri şi antune : acel al.... acel al neo 
în sfârşit acel al acelor de profesiune stefan belu şi „biuroul servitorilor, | Se | [i se aplică tariful autonom, sa nu? Aci e aci. 

Li se aplică ţariful autonom sai să face cu unii . dintr'Enşii convenţii comerciale, stipulându-se clausa 
naţiunei — sai mai bine zis profesiunei — celei mai 
favorisate ? a | De! Precum nenorocitul care a vânduţ un bilet 
de intrare la teatru mai scump de cât la casă, a 
fost arestat, tot asemenea ar trebui arestat. ou-ce Herşcu 'Toboş ar vinde bilete de intrare mai scumpe 
pentru unii de cât pentru alţii. Ce dracu, doar trăin 
sub un regim de libertate, egalitate şi fraternitate! 

Vine acum cestiunea servitorilor, Apoi pentru ce s&-plătească d. 1. Brătianu mai scump pe feciorul săi 
Costache Disescu de cât plătese ei pe s&raca, Joița 
mea? 

Cu drept e? Frumose? | 
O s&mi spuneţi că Costache poartă frac? | 
Ei şi? oare Joița nu poartă corset, turnură şi fuste lucrate la gherghef 5 | 

„O s&mi spuneţi că mai mult praf, mai mult 
gunoi, mai mult noroiă are de scuturat şi de: în- Shiţit Costache Disescu al d-lui Brătianu de cât
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“Joița mea. O fi, însă n'avea de cât să'şi aleagă altă 
profesiune. - | E ă 

Reclam dar aplicarea taritului autonom pentru 
toţi, în numele libertăţei, egalităţei, fraternităţei; în 
numele principiilor de la 48, pentru care am com- 
bătut şi voi combate toată viaţa mea. 

Aşa să nu-mi ajută Dumnezeu! 
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Sâmbătă seară, pe când trupa italiană juca Pbrea, operă, în care o Ruhălă, oare care e arsă de vie, se „Y&spândi ştirea, că circul de pe cheul. Dâmboviţei, „negreşit dinti'o pornire simpatică, a luat şi el foc. Aş putea zice că această ştire se răspândi cu re- peziciunea, fulgerului, dacă n'ar f mai nemerit în casul de faţă să zic că ştirea s'a răspândit cu re- . peziciunea, facărilor. De 
Nenorocirea cea mars, nu este că s'a aprins lo- calul..de pe malul Dâmboviţei asigurat la nu ştiu câte societăţi de asigurare. Nenorocirea, e alta. „Acolo, partidul. colectivist avea de gând să “şi "dea. ultima vepresentaţie înainte de a părăsi scena: - localul e acum schimbat în cenuşe—alusie subţire 

la ceace va fi mâine trupa politică, care urma s&- Joace în. cire—şi n'am putut găsi la faţa locului de cât următorul afiş pe care '] preseriii cu sfinţenie:
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CIRCUL COLECTIVOLI! 
dare vepresentaţie foarte ordinară 

Numai pentru 0 singură dată înainte de plecare 

- „Partea întâiti 

1. Exerciţii de mare voltijii executat de elevii 
Bibicescu şi Meitani, care vor sări prin cercuri. de hâr- 
tie formate din colecţiile Românului şi Binelui, Public. _ 

__ 2. Omul-şarpe de d-nu D. Sturdza, care va înco- 
lăci instrucţiunea publică. Acest şarpe va veni când 
îl va chema antreprenorul şi se va duce când îl va 
„BON; o i o 
3. Vestitul echilibrist Beizadea,. zis si D. Ghica, 

- va alerga iute pe o funie întinsă de la capătul. pe 
care stă scris: coposiție» până la cel unde stă, scris : 
«guvern.» Spre a nu'şi perde echilibrul, va ţine înta'o 
mână, o colecţie de preşedinţii şi în alta o colecţie 
de diurne. Su 

4. Imblânzitoril 1. Brătianu, elevul lui Bidel, va 
apare în mijlocul fiarelor sale, distribuindu-le de 
mâncare, şi fiinf, und zicanzig- la, patrontaş.. Fiarele . 

„în loc s&l muşte "i vor linge picioarele. 

Partea doua 

1. Şapte iepe de la Nucet încălecate de d-nu.. 
Stefan Şendrea, cu surisul scepticismului pe buze. 

2. Gladiatorii români. Mare scenă de retevei, - 
„dapres Vantique, sub conducerea maestrului Toboc, 
“decorat de înaltul guvem al M. Ş. Regelui. 

3. Dulapul fermecat, dupe fraţii Davenport, de 
d-nu procuror Andronescu. Or-ce persoană din pu- 
blic va:putea s6 tacă şi artistul, închis întrun du- | 
lap, o va auzi sporedindu-se. „.
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„4. Carul statului ti:as deo Pleoşniţă înveţată, dupe sistemul : les puces savantes, 

  

Partea treia . 
1, D-nu Săveanu, fost primar al. oraşului Focşani, va înghiţi felinarele acelui oraş cu lumânări de seu cu tot, spre a dovedi că e obicinuit s& fie uns, 2. Mai multe iepe dresate în libertate şi presentate de cavalerul Stefan Bellu. In urma, unui singur semn al stăpânului, iepele se vor opri la persoana din public care le va arăta Polul imperial. 3. Japonezul Jitado, va, face câte un mic cadoi artiştilor, scoțând din pântece panglice pe care le va preschimba, în decoraţii. | A 4, Bataille de dames pe spinarea, clownului Fănică, 5. D-nu Carada va înghiţi aur şi va scoate hărtie. In timpul esecutărei acesţei operaţii delicate, doamne. - „le şi domnişoarele sunt rugate 's& părăsească, circul. 

  

Partea patra 

re pantomimă esecutată de întregul partid colectivist cu ajutorul publicului Suguman şi bine-voitor. 
La sfârşit Ruperea Cataramei, mare fo de artificiu tras de C. F. R., cu autorisaţia înaltului guvern. 

___Î. Una mie, una ție! Ma 

  

La intrarea circului, va sta d-nu V, Lascăr care va bate şi toba mare.



  

  

Nu'mi place de loc cum se poartă gazeta, noastră, 
“Ne-am ăpucat cu toţi aici, de am luat la răfuială 

pe câte un colectivist care, de la mă-sa, de la tată- 
scu, nu însemna” "cu desăvârşire nimic şi lam "po- 
menit în toate zilele, parcă ar fi plătit acatist la 
biserică. 

Ast-fel un biet om care exercita o profesiune mai 
mult sati mai puţin herşco-toboşereasci, în Cameră 
sau în saloane, a ajuns nu deochiat, dar cunoscut 
de toată lumea, căci în loc sti facem rău, "i-am fă- 
cut bine, "i-am scos comerţul la iveală, am bătut 
toba pentru dânsul. I-am făcut o reclamă “nesfârşită . 
care aminteşte: pe acea a pastilelor Geraudel din 

„ziarele. franţuzeşti, şi pe care ar fi tvobuit să o plă- 
tească în bani sai în natură, o sută de lei linia. 

Spre pildă, până mai de ună-zi cine ştia că 
„d-nu.... (mam săi spui numele din adins) are un - 
biuroi de informaţiuni şi transacţiuni antimatrimo- 

“niale, cu serviciul prompt şi preţuri nemoderate? Ni- 
meni, aproape nimeni, afară de câţi-va, oameni de 
stat privilegiați. 

Piin urmare, pe vremea, aceia, coinerciul domnu- 
„lui în chestiune mergea prost. Acum, ne-am apucat 

4 
7 2
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noi şi am dat pe faţă astăzi, am dat pe faţă ieri, 
dăm pe faţă mâine, cam. din ce anume loc pome- 
nitul nostru îşi scoate pâinea, din toate zilele, şi 
din pricina asta comerciul săi merge strună, co- 
menzile curg. Antreprenorul are nevoe de sucursale. 

Asta, nu se chiamă a face oposiţie, se cheamă a 
face pomană, şi dacă e vorba să, facem pomană, 
cel puţin să nu fim pentru unu mumă, şi pentru 
alţii ciumă, E Ia o a. 
„Ei voi da exemplul cel bun .cu începere de azi, 
folosindu-m& de ocasiunea cemi oferă un articol pu 
blicat eri seară în Voința Naţională, articol intitulat: 
Cade ? - o | 

Cade cu punct de întrebare! Sa 
Ca să nu staţi mult timp la îndoială din pricina, 

acestui Cade? ca să nu v6 întrebaţi la ce fel de: 
lucru se referă acest Cade? am să: vă domirese în- 
dată. | | 

- Voința bizuindu-se pe puterea sa, găseşte că co: 
lectivitatea, e. atât de vânoasă, în cât n'are să cază; 
însă, mărturiseşte mai la vale că nimic nu rămâne 
ţeapăn pe pământ, că totul, astăzi sati mâine, tre-: 
buie s&-se închine cu plecăciune, dar! că puterea 
partidului liberal-naţional va sta smima, în or-ce .cas 
până, la alegeri... Numai până atunci? | | 

Slab - lucru! ” - 
S& fie gura Voinţei de aur, ca s6 se potrivească 

cu punga ei; dar în şfârşit noi trebue să ne gândim - 
mai departe, să ducem grija colsctiviştilor pentru 
viitor şi să ne întrebăm ce ai să tacă unii dintr'6nşii, 
în ziua când, în loc să se mai zică: Cade? se va zice: 
a căzut! 

Ştiu bine că acum, mulţumită, unor transacţiuni 
de obraji nesupţiri, a trecut pentu mulţi din dumnea- 
lor friguroasa vreme a pantalonilor de dril în time 

„pul emei şi a ţuicei pe dinăuntru în loc de blană 
sau palton; totuşi ai rămas câţi-va, colectivişti -nepro- 
copsiţi, care n'a nădejde de cât în meseria lor.
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Pentru aceştia voi ridica ei glasul de astăzi înainte. 
„S&. ştiu bine că umblu zi şi noapte ca să mă rog 

de toţi colegii mei, voi isbuti s& deschid în ziare o 
rubrică rezervată, pentu a împărtăşi publicului care 
este meseria de predilecție a fie-cărui colectivist lă- 
sat până acum în uitare de noi. 

Iar pe venerabilul nostru pomenit din toate zilele, 
al cărui nume nwl mai spui, vreaii să] încredinţez | 

„că, nu trebue -să se întristeze, nu trebue să plângă 
dacă nwi mai facem reclamă ca tot-d'a-una. | 

Chiar daca, se va schimba guvernul, nu va peri de 
foame. Îi rămânem ca muşterii noi cei tineri de la 

„Epoca“, despre care Poinţa Naţională, cu toată în-" 
căpăţânarea ei, nu va putea zice Cade, nici cu nici 
fără punct de întrebare! A
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PIF PAF! PUR] 

Suveranul tuturor Rusiilor e un om care nu ştie de şagă. In loc de parale mărunte, poartă în bozu- nar un pistol, şi pentru un” da, pentru un ba, care nu'i vine la. socoteală; scoate arma, şi face pif! paf! , puf! . 
Se 'şoptea “mai Iuiele trecute că prin acest mijloc ar fi desehis o vacanţă de aghiotant la curtea împă- rătească ; acum Agenţia Havas ne înştiinţează prin- to telegramă publicată în toate ziarele, că convor- birele politice ale Împăratului Rusiei sunt de ace- laş calibru şi că Alexandru al III-lea sa apucat să deschiză, vacanțe şi în rândurile armatei germane, | împuşcând pe maiorul Vuillaume, ataşatul german de la Petersburg. | Sunt însă dator să recunosc că un articol publi- cat în Gazeta Germaniei de Nord. califică această, ştire de deşeartă. 

Pistolul odată, descărcat, neapărat că acum ştirea este deşeartă, 
Ce incident o fi dat naştere supărărei Impăratu- lui Rusiei nu se ştie bine, dar lumea inteligentă, „din care se compune diplomaţia, pretinde că moar- tea maiorului Vuillaume-nu se poate trage de cât
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dinta'o discuţie cu Împăratul, discuţie în care acest din urmă a voit s6 dovedească contrazicătorului -s6, superioritatea, revolverelor ruseşti asupra. celor . nemţeşti. | a a | Alţi diplomaţi susţin că.antocratul de la miază- noapte ar fi căutat să găsească un mijloc spre a pune capăt crisei bulgărești, închizând pentru veş- nicie gura reclamanţilor. Această versiune are mai mult temei, de oare-ce este dovedit că omul odată mort, w'are obiceiul s6ţi mai caute pricină. Cu ataşatul german, Majestatea Sa a ficut o repetiţie. te N 
A doua zi, vEzând că. experiența a reuşit pe deplin, . Alexandri al III-lea, a poruncit, directorului tele- gratelor s& dea de ştire deputăţiei bulgăreşti, care sc găsea la Londra, sat lafParis, că este foarte dispus s6 o primească, A Tugat'o chiar să vie însoţită de prinţul Alexandru de “Battenberg, ' fâcăduindu-i o primire cu focuri,..... nu de artificii. . Stâlpii telegrafici din. partea, locului ne fiind ca la noi de: tuciă, care se moaie de zăpadă, nu sai sfărâmat, şi depeşa a fost transmisă celor în drept ; dar, : lucru ciudat, atât deputăţia bulgărească cât şi “prinţul de Battenberg, care: la început, nu ştiau ce SE mai facă, ca să dea ochi cu Imperatul — te- mându-se poate acum ca larul să nui ia la ochi — refuză de a merge la Petersburg. | „Singurul om care a bencticiat de aceaștă împre- Jurare şi va, beneficia mai mult de astăzi înainte este d. C. F. Rohescu. A o | D-sa a primit până acum numeroase propuneri din partea tuturor persoanelor care se apropie de Impărat, ca să vie îndată acolo din preună cu ca, tarama sa salvatoare, | La cel mai mic semn de pistol “al: Împăratului, | C.F. R. va face la stânga 'mprejur şi viaţa, celui amenințat va f scăpată ; atunci ştirea, despre moar- „tea nenorocitului va fi deşeartă, precum zice Gaze 

15
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ta Germaniei de Nord. Dar catarama nu va fi de- 
şeartă ! | e 

Indată după, terminarea procesului în. care s'a 
constituit parte civilă, d. Robescu va pleca. la Pe- 
tersburge spre a'şi pune rotunjimea la disposiţia 
amatorilor. ” a 
„„D-sa renunţă la, toate slujbele ce are în România, 
şia strîns calabalâcul, şia desfăcut toată averea - 
nemişcătoare, şi s6 duce zicând: 

Ingrate patrie tu mauras pas mes os, cu toate că 
nu e vorba tocmai de oasele sale în această îm= 
prejurare. : - | o 

Tipograful Cucu a făcut deja pentru d. Robescu 
peste 2000 cărţi de visită cu următoarea coprindere : 

  

C.F.R. | 
CATARAMA CU CUREA 

DE PIELE RUSEASCA, 

Esperimentată la Curtea Imperială 

din Petersburg. 
NU SE STRICĂ, OR CÂT AH FI DE UZATĂ! |     
  

Uitasem să vă spui că în cercurile guvernamen- 
„ale apucătmile “Țarului ai produs o adâncă. 
mişcare. . | . 

Ştiind că Rusia nu prea vede cu ochi buni pe 
d. I. Brătianu, D. Ferichidi pretinde că din aceas-. 
tă, causă Imperatul a rechemat pe fostul ambasa- 
dor Urusof şi Ta înlocuit prin d. Hitrovo, pe care 
îl porecleşte /litro ... fob; când e vorba despre gu- 
vernul actual! 

+ 

 



POPULARITATE 
—— Sao 

* 

Multe învaţă omul căutând. prin dicţionare, dar. 
mai multe învaţă negreşit ascultând ceea ce se tor- 
beşte în Cameră. a : 

Spre exemplu, eă unul până mai de ună-zi, 'mi 
închipuiam, conform spuselor lui Littr6, că popula-. 
ritate însemnează.: influenţa de care se bucură un 
om politie pe lângă popor, influenţă, care se mani- 
festă, prin manifestaţiuni de voturi la, alegeri. 

Poate tot aşa credeaţi şi d-voastră, şi de sigur 
tot aşa credea mai ales d-nul N. Fleva, deputatul, 
care spre a dovedi preşedintelui Consiliului de mi- 
niştri că popularitatea Ianco brătienească a; scăzut, 
mai răi de cât acţiunele societăţei, equestre oferite 
Jockey Clubului de către. Suveranul nostru, "i pro- punea se demisioneze amândoi şi să se întoarcă, 
înaintea alegătorilor. | o Cu o subţirime de argumentare cât se poate de- 
meşteşugită, d-nul IL. Brătiânu :a dovedit” majorită- . ţei că tot mai popular e nenea, Iancu de cât nenea 
Nicu. i . | po 
— Mai popular sunt ei, zicea d-nul Fleva, aide 

s8 mergem la alegeri, şi vom vedea. |
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— Ba mai popular sunt eu. 
— Baeu! 
— Baeu! | 
— Ba cu, strigă d-nul IL. Brătianu, şi ca să te 

încredinţezi că am dreptate, să potteşti la mine a- 
casă, şi vei vedea câte cărţi do visită şi telegrame 
de felicitare am primit mai alaltă-ieri, la ziua mea, 
când a fost sfântul Ioan. (teztual) 

Nu ştiu zei dacă d-nul I. Brătianu e popular, - 
dar tvebue se mărturisim în orce cas că e om 
modest şi bun creştin, care recunoaşte că datorea: 
ză bisericei toate nărirele sale şi care închinându- 
se, zice negreşit, zilnic,. cuvintele: „De la tine, 
doamne Dumnezeule, de la tine îmi vin mic toate.“ 

Intradever dacă d-nul Brătianu ar fi avut un naş 
care lar fi botezat cu'un nume de clasa a patra, 
în loc s&l boteze Ioan ca pe naşul lui Hristos, se 
ducea pe copcă. popularitatea preşedintelui Consiliu- 
lui de ministri. | 

De, spuneţi cine sar fi gândit săi trimită -cărță 
de visită, cine, ar fi felicitat pe d-nul Brătianu dacă 
Par fi chemat Sofronie sau Lupsichie în loc do Ioan 2 

Nimeni, absolut nimeni, nici. chiar. legiunea de-" 
sinteresată de peste dout zeci mii de slujbaşi ai 
statului, căci anevoe îşi aduce cineva aminte 
de asemenea nume de botez, pe când acel de Ioan 
e în toate guvele şi mai ales pe toate decretele. 

Se fim drepţi şi s€ recunoaştem câ d. Prătianu 
e popular, mai popular de cât d. Catargiu care a 
avut nenorocirea s6 primească numele de Lascăr. 
„De acea, pe când acest din urmă era la putere, 

primea mult mai puţine cănţi de visită.... mult mai 
“puţine. Aşa de puţine în cât.'ţi venea să crezi că 
negreşit și numerul funcţionarilor era niai mic de 
cât astăzi! Simplă presupunere fără temei. 

: În urma memorabilei teorii a popularităţei de- 
monstrată prin argumente telcerafo-postale, să zice 
că guvernul va âlcătui un proiect de lege pentru
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înfiinţarea monopolului popularităţei care pe baze- 
le aceluia al tutunurilor va fi împărţit în patru 
clase şi o specialitate. | 

Calendarul bisericei noastre naţionale autocefale 
„de la răsărit va servi la întocmirea tabloului. 

Toţi acei ce poartă numele de Ioan — ca dd. 
Brătianu şi Câmpineanu — se vor bucura de drep- 
tunile popularităţei Veltesnis. 
__La clasa 1, vin apoi cei cu numele de Constan- 
din, Dumitru, şi aşa mai nainte, rămâind- la clasa, 
a para, întocmai ca tutunul de Găeşti, nenorociţii 
cu numele de 'Timotei, Osie, Malahis, Policarp 
şi alţi. . 

„ Greutatea cea mare va fi pentru d. Radu Mihai 
care, având dou& nume de botez va fi ast-fel espus 
de dou& ori la bombardarea, cărţilor de visită, adi- 
că va avea două popularităţi.. II 
“Un singur lucru mă întristează; ei, sărăcuţ de 

maica mea, o să'stai prost de tot. Numele “met 
de Maz nu e “trecut 'în calendar şi prin: urmare, 

„ r&mâi fără popularitate. - - 
-De! Poftiţi de mai vorbiţi despre egâlitate !



  

De cinci zile este mare cartă la redacţia noastră - între directorul ziarului şi mine, pentu titlul care să "cuvine acestei cronici. | Eu susţiii că trebue să facem ca poetul Boileau care zicea: N . Je ne puis rien nominer si ce' n'est par son nom, Jappelle un chat, un chat et Roilet un Ț/ripon. directorul meii este de părere că hapurile trebuese poleite când voeşti să le dai omului să le. înghiţă, In. şfîrşit, ca conclusiune, d-sa "mi impune să fii parlamentar în scrisele mele. 
Parlamentar!!! Apoi tocinai asta cer şi eă! A. fi parlamentar însemnează, negreşit a, întrebuința cu- vinte care se rostesc în parlament, şi cearta noastră la redacţie nu vine de cât din. pricină că et .am - arătat. dorinţa, de a pune în capul acestui articol o „Vorbă remasă moştenire de la, Turci, vorbă care a resunat cel puţin de zece ori în patru-zeci de gât- legiuri deputăţeşti, Mercuri 14. Ianuarie 1887. - Pt i Si 

Era să scrii cuvântul; dar nu e nevoe. Ne am înţeles între noi âa să însemnez numai slova,. întâi a, cuvântului şi restul s&1 ghicească fie- care, sai cine nu poate să ghicească nare de cât să ceară, tăhnăcire de la d-nu Varlam, care a espeduit 

=
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franco: acest, cuvânt şi i de la d-aia St, Ballu care Va. 

„primit şi mai franco. 
Uite, zăi, ei tot stau și m& întreb :  . Pentru ce. 

naiba s6 nu aşter vorba aici pe hârtie, de vreme 
ce a fost aştemută de a lurigul pe faţa cestorului Ca- 
merei care n'a protestat, de loc! . 

Dar poate că e mai nostim, mai cu :haz, să nu 
scriu cuvântul cu pricina, poate că e.mai nemerit 
s& caut a deştepta curiositatea cititorilor şi s6 în- 
fiinţez un fel de concurs întocmai « cum se face pentru 
ghicitori ? 

S& încerc şi aşa. 
Ri, deschideţi-ve urechile şi ascultați: a 

Mercuri 14 Ianuarie 1887, deputatul Varlam a 
făcut pe deputatul Stefan Bellu P. 

P ? ce fel de p? Nu ştiu. Inchipuiţi-ve că seomotul 
a fost atât de mare, în cât restul cuvântului nu 
sa auzit şi dibuiţi dv. singuri ce La făcut. 

Ca st vă uşurez sarcina, vă pui la disposiţie un 
dicţionar. să resfoim împreună şi s6 vedem dacă 
putem da peste posiţiunea socială, a" d-lui St. Bellu 
la orele când e „ocupat cu alt-fel de Cameră. 

P!...pli.. pl... Ah! Am ghicit: pantofar. 
- Nu cumva l'a, făcut pantofar ? 
Nu'mi vine s€ crez. Ca să ajungi pantofar, trebue 

să cunoşti bine meseria, asta şi cestorul nostru se 
înţelege numai în confecţionarea papucilor, din care 

-causă, a rEmas un papugiă. 

Ei! Tată că am găsit cuvântul vrând ne vrând.. 
La făcut papugiiă ! Nu se poate, pentru că papugit 
însemneazi, un defect sait o calitate — - dupe cum 
te simţi —iar nu o meserie, . 

S6 căutăm altceva... - Da 
P!.. pt... p!... Pădurar poate? M& rog cunoaşteţi 

D-voastră vre un soi de pădure esploatatii sau. păzi- 
tă de nenea Ştefan? Dacă, cunoaşteţi, spuneţi, eu 
unul nu cunosc.
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Prin urmare trebuc să mai căutăm. înainte pen- tra mulţumirea mea. sufletească, i O fi păstor ? Ei aşi.! “Păstonul paşte şi nu crez; ZOu nu crezi, că; deputatul cu pricina-să1 fi surprins: Yro dată în asemenea flagrant delict ! e „S&1 fi făcut pescar ? Ar fi gieă de presupus, pentru că D-nu S. Bellu are inima.atât de bună, în cât nu e în stare. să facă r&i, mai ales unui . peşte. Pl pliu p 1... Ce să fie? Pleoşniţă? Nu: se poate, ar fi cerut îndată cuvântul un alt deputat în chestiune „Personală şi apoi nu e cel puţin o profesiune! Puşcaş? Nici: asta, nu e, căci nu crez că la, vârsta sa d. Ştefan Bellu să poată să mai tragă bine, Primar? Far nu, căci nenea Ştefan nu e tocmai - tocmai un om ales, SI | Plăpumar ? “Vaman! Nu se potriveşte pentru un „Om căruia i placo mai mult: să desvelească de cât; s6 învelească ! o | Pi pi pre a . „Ei, ştiţi că e anostă cercetarea asta prin dicţionare fără, nici un folos, . | . | Cu toate silințele care ni le dăm, nu putem ghici ce a putut d-nu Varlam să facă pe d-nu Ştefan Bellu, ce cuvânt a întrebuințat. | IN "Dacă nu ghicim, să vede că s'a slujit de un cuvânţ cam pește mesură,.
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„ VULTURESCU FET-ERUMOS 
„_ Când te duci la prefectura poliţiei ca s& ceri un 
„Paşaport, împiegatul însărcinat cu dresarea acestui 
act este ţinut.s€ însenmeze întw'ânsul daca ai un 
nas mare sai mic, cum “ţi este gina, ce faţă'ți au 
ochii, părul, şi altele, E 

„Apoi, ajungând la rubrica cunoscută sub numi: 
rea de semne particulare, împiegatul mai notează: 
acolo dacă ai vre o aluniţă care se vede, ceva pistrue, 
ciupituri de vărsat saă alte podoabe spre -a fi re- 
cunoscut lesne.. Ie 

Îmi închipuese că în ziua când d. Gr. Vulturescu, 
Cupidonul colectivităței, se va, hotări să ceară un 
paşaport, dupe ce s'ar însemna în acest act toate 
amănuntele care dovedesc că d-sa, este fât-frumos, 
împiegatul poliţiei va fi nevoit să scrie la rubrica * 
semnelor particulare, “următoarele: „imunţă că va, 
ține conferințe la Atheneii, și mu, le ține mici o dată!» 

Cu aceste cuvinte, Vulturescu va putea fi.cuno- 
scut ca un cal breaz. | | . 

Intr'adevăr, sunt mai bine de trei ani de când 
regulat la deschiderea stagiunei de conferinţe, vezi 
înregistrat; în umarul conterinţelor de la Ateneu că, 
în cutare zi d. Gr. Vulturescu va vorbi despre --cu- 
tare subiect. a | 

Tot atât deregulat, în ajunul zilei când d-sa arurma,
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s& vorbească, vezi în ziarele oficiale o informaţie. 
„ast-fel concepută: „Conferenţa d-lui Gr. Vulturescu 

- anunţată pentru mâine, se amână pentru altă dată, 

Altă dată, 
Vorbă lată, 

Căci această altă dată 
Nu sosește nici o dată, 

se perde în neagra vecinicie. - 
Vulturescu nu vorbeşte; nimeni nu “i-a auzit guriţa 

în sala Atheneului şi'ţi vine săi declami cu o oare-care 
variantă, versurile unui poet contimporan: 

Spui că tăcerea este de aur: 
Cuvântul însă ar fi d'arginţ; 
Ne-ai dat iubito grămezi de aw,, : _ Sa 
Ah! dă'ne-o dată un dram argint! 

Dar Vulturescu ne îndoapă cu. aur, adică cu tă- 
cerea sa, şi nu ne dă'cu nici un preţ dramul de 
argint. Nil făgădueşte la începutul fie cărui an, şi 

„când colo: benghiu! El păstrează pururea o tăcere 
mai adâncă chiar de cât aceia a deputatului Stănescu 
de la R.-Vâlcea, care mare obiceiul să ridice glasul de - 
cât pentru aşi cere diurna. Da 
„Ciudat lucru! | , - 
„Ştiu foarte bine că d-nul Vulturescu e intimul 

„casel preşedintelui consiliului de miniştrii, că este 
chiar afin cu d-sa şi poate că de la d-nul Brătianu 
a luat năravul indisposiţiilor binecuvântate, inul- 
ţuumită cărora, se poate amâna venirea Vizirului la 
Cameră, când trebue s6 vorbească, 
„Dar indisposiţiile cronice ale d-lui IL. Brătianu 

tot ai un leac, aii câte o zi repaus, nuţin treicani 
de a rândul. Preşedintele - consiliului de miniştri tot 
vorbeşte. din când în când — prost sai bine, cu 
morţii sau cu vii, âsta e altă chestiune — cel puțin 
vorbeşte . a 

D-nul Vulturescu fât-frumos nu. vorbeşte;. spune 
că are s& deschiză gura, şi când colo, tace.
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„_“Eată, nu mai departe de cât Juoi seara era să ne 
istorisească, cu de amănuntul « Influența civilizației în 

„satele și orașele din România !» . 
Aşa sta scris la program. 
Subiect, frumos, subiect bogat, care era să adu-. 

me în sala Atheneului sumă, de. persoane curioase: 
de a şti cam despre ce fel. de influenţă, despre ce: 
fel de civilisaţie 6 vorba. 
Ei, deja Mercuri -se contramandase "sărbătoarea 
pentru altă dată. Acest altă dată va fi negreşit în 
anul 1888-1889-1890, şi aşa mai. înainte în vecii ve- 
cilor, amin. | - 

Ai crede că este în joc legea în contra cumulului. 
- Nu e destul însă să constat boala amâniărilor de 
care suferă Vulturescu, trebue să ar&t şi cauza pentru. 
care stă mut. 

Cauza o cunose. 
Toată lumea ştie că tânărul de şi căruntul' avo- 

cat, deputat şi cele Talte al colectvităei, e hazlii, 

"caraghios, tot ca, şi mine, daca nu mai mult. 
De acea adevăratul subiect a] conferinţei făgăduite 

era să fie: Influenţa  Ciolanulhă asupra. Colectivităței, 
iar nu : „Dnfluenţa civilisaţiei- în satele şi oraşele din 
România“ cum sta scris la program: 

, Inţelegeţi că o asemenea materie nu e lesne de... 
tratat în ziua de astăzi, cu toate că conferenţiarul 
cunoaşte subiectul ,Ciolanuluit de visu et de rosu! 

Eată motivul amânăzilor conferinţelor d-lui Vul- 
turescu.. Cel puţin aşa mi sa spus lucru de un 
colectivist, 

Ei îns& care mă tem să nu fă desminţit, crez 
de datoria mea s& adaog alt motiv mai serios.. 

D-nu Vulturescu nu “vorbeşte din cauza” nume- 
lui ce poartă, pentru că d-sa ştie că proverbul 
zice: „Or ce pasăre (fe chiar Valtua) pe limbă 
ei piere“! Ry 

I-e frică să nu piară! 

'
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NEUTRALITA TE] 

Ei, e lucru hotărît! De primăvară o să fie pă- 
rueală şi guvermul a fost nevoit s6 ceară, de la Cor- purile legiuitoare, suma, de trei zeci de milioane ne- cesare spre a asioura neutralitatea României. 

Inaintea votului, s'a ţinut în Consiliul de Miniş- „tri o şedinţă secretă, un fel de consult: cum se face .. pentu bolnavi, şi s'a cerut părerea colectiviştilor mai însemnați (însemnați fără răi înţeles), spre a se şti „ dacă guvernul trebue săse pronunţe pentru sai contra, neutralităţei. 
Spre domirirea. tuturor, D. /. Brătianu a luat, mai întâiu cuvântul şi a tălmăcit onorabilului s&u audi- torii (onorabil fără bun înţeles) cea ce însemnează cuvântul neutralitate. | | 
— Ca s& mă înţelegeţi mai bine, a zis preşedin- 

tele Consiliului, şi ca s6 nu fii silit s6 vă citose- dreptul ginţilor, pe care w'aţi avut vreme săl înv&- “aţi nici dv. nici eu, me mărginesc a vă spune că 
neutralitate însemnează: nici în car, nici în căruţă, nici în teleguţă. Acum v6 vog se v& pronunţaţi fie „care din dv. dacă sunteţi pentru saă contra neutra- lităţei. V& fâgiduiese că de şi Vam cerut părerea
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nu voi ţine seamă despre dânsa; prin urmare puteţi - 
se vorbiţi în deplină libertate. | a 

In urma acestor cuvinte, şi nainte de a se cule-: 
ge părerea fie căruia, D-nu general „Anghelescu, spre 
a complecta desluşirile date de d-nu 1. Brătianu, a, 
destăinuit colectiviştilor noul săi plan de campanie, 
menit a dovedi că România. va observa cea mai 
strictă neutralitate. 
— Ca s6 nu facem încurcături, şi ca s6 nu fim 

învinovăţiţi că ţinem parte unuia nai mult de cât 
altuia, a zis generalul Anghelescu, eată ce am ho- 
tărit: Jumătate din armata noastră o pui la dispo- 
siţia Austriei şi jumâtate.la disposiţia. Rusiei; aşa nu 
se poate plânge nimeni, şi ci rămâi: neutru. 

Publicul a aplaudat din resputeri acest plan r&s- 
boinie şi machiavelic. | 

rincipele D. Ghica, cu ochii plini de lacrămi, spre 
a face concurenţă lui nenea Mihalache Cogălnicea- 
nu, a emoţionat întregul Consilii prin următoarele 
cuvinte: „Am spus, şi azi când patria este în pe- 
ricol mai spui încă o dată, că sunt liberalo-conser- 
vatoro-socialisto-eforisto-radicalo-caleferato-centro-na- 
ţionalo-emmulardo-pravoslawmico-liber cugetător, pen- 
tru că voese binele tuturor. Prin urmare sunt şi 
pentru şi contra neutralitătei, dar îmi reserv dreptul 
de a m& pronunța în urmă mai categorie, după cum 
a eşi treaba la socoteală. - 

D. Ferichidi, Ministru de Externe, s'a pronunţat 
contra neutralităţei, sub cuvînt că guvernul trebue 
si fie pururea cu puşea sau pistolul gata spre a 
trage în or co adversar al său. 

D. 0. F. olescu, ca unul ce a Suterit, a vorbit 
pentru neutralitate, zicând că nu e deloc bine să 
se lovească, mai mult, întz”o parte 'de cât înti'alta, 

D. Stefan Bellu strigă cu mult foc, că nu poate: 
înțelege pe un om care nu se hotărăşte nici pentru 
unul, nici pentru altul, sat mai bine zis, nici pentru 
una nici pentru alta. D-sa arată apoi în mod des-.
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luşit,:că va muri de foame în ziua “când neutrali- 
tatea va, fi la modă. 

Cetăţeanul Uimeanu, care însoţise pe preşedintele 
„Consiliului, spune categoric, că în calitatea sa de 
representant al indienaţiunei naţionale, este de pă- 
rere să se urmeze-cu obiceiul. de a lovi în toate 
părţile.” | 

D. Dim. Sturdza ca unul ce nu mai aşteaptă nimic 
şi nu vede că se va mai scula vre o putere spre a 
i veni în ajutor la cas de trebuinţă, se pronunţă 
pentru neutralitate. 

PFamelia Xenopulo consultată, a rspuns în cor: S6 
facem mai bine cum e voința națională! 

In momentul când urma să se ia o hotărâre de- 
finitivă, d. Mihail Rogă'niceanu sculându-se în picioa- 
ze, a cerut să se amâne discuţiunea până când va 
şti în ce luntre să 'şi aşeze anticul sâă musti!
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 ARISTID PASCAL 

„ Francezul zice: «/] est dificile MDetre le fils de son 
pre», adică: e grei lucru să fii fiul lui tată-teu. 

Această, greutate este relativă negreşit numai la 
inteligenţă, căci. în ceia-ce priveşte legea . naturei, 
treaba e foarte lesne. Boer sai mitocan, nout luni 
sunt de ajuns ca să fii copilul lui tată-tău. 

Dacă nu e lucru lesne să semeni la minte cu ză- 
„mislitorul zilelor tale, înțelegeţi cât de grei este să 
"semeni cu dou& persoane de odată. SE semeni nu la 
nas, la ochi, la sprâncene şi la, gură, nu la exte- 
riorul devlei, dar la conţinutul ei, la ereeri. 

Cum ar zice generalul Fotino, e o adevărată, ca- 
tastroță.. - e 

_ Bună-oară, d. Aristid Pascal, mai bine cunoscut 
„sub. denumirea de „Aristică al Băbachei“ are două 
nenorociri. Îl cheamă, şi Aristide ca, pe faimosul a- 
thenian vestit prin cunoştinţele sale strategice, îl 
cheamă, şi Pascal ca pe marele filosof, geometru fian- 
cez, vestit prin scrierile sale asupra . echilibrului li- 
quidelor şi prin „cugetările“ sale, . 
Având. asemenea sarcine în spinare, d. Aristid 

Pascal încă din frageda”i pruncie, pe când cei-lalţi 
copii simt de obiceit mâncărime în cap, simţi mân- 

- cărime: de condeii şi trebuinţa de a pune pe hâr-
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tie: 1) planurile sale strategice, întocmai ca Aristid 
al Grecilor, 2) cugetările sale intime,. întocmai ca Pascal al Francezilor, | - Ei Le credeam pierdute, le credeam distruse aceste opere, strategice, politice şi filosofice, până mai de ună-zi: când le-am văzut tipărite întrun ziar. 

Scrierea în cestiune poartă titlu: „Oposiţia în faţa naţiunei şi a Regelui!“ Da 
„n calitatea sa de Aristid al Grecilor, d. Pascal 

îşi împarte strategiceşte lucrarea în mai multe ca- tegorii cu titluri şi sub-titluri, par'că ar fi batalioane aşezate, în rând. de bitae pentru luptele de la Sa- “lamina, Marathon şi Platea. 
Miroase cât de colo a, general grecesc din vechime. 7 
In calitatea sa de Pascal a] Francozilor, Aristică, 

al Băbachei spune cugetările sale asupra tuturor 
partidelor politice din România. - - 

Din aceste scrieri, rcese în mod învederat că partide politice nu mai sunt, Liberali-naţionali, xo- 
setişti, junimişti, „brătienişti, conservatori, cogălni- 
cenişti s'au dus pe copcă şi ci, şi ideile, şi princi- piile lor. E 

E o pustiere. Ori în cotro întorci privirile nu vezi nimic, Nimie de cât partidul în formaţiune aristido- 
pascalist, compus din d. Aristid Pascal cu semânţa 
grecească, şi semânţa fianțuzească, singurul partid 
care resistă, intemperiilor şi nu se usoază nici odată. 
(Depositul principal Calea Victoriei, în casele pro-, prictarului. Se primesc comenzi și pentru străină- tate contra mandat poştal). - 

Ceea ce mă pune pe gânduri în această lucrare, 
este declaraţia autorului că amorul patriei, ca or-ce 
amor, se esprimă numai prin sacrificii şi că avem 
nevoe de oameni nuoi. | 
„Oameni nuci! Asta e:lueru dracului; de unde 
naiba. s6i scoatem? | 

Ei! D-nu Aristid Pascal e om cu inimă bună, De 
şi cam târzii, poate că va bine voi a lua sarcina
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să, înzestreze România, cu o populaţiune de jum& tate Aristizi şi jumătate Pascal. 
Dar numai un lucru 7] TOg.. -. . ae S& nu facă din aceiaşi fiinţă şi un Aristid şi un “Pascal de odată, S6, o descentraliseze parcă ar fi „Vorba despre o comună. Da Altfel. vai! Iar dăm de pal Băbachei + 

. 

g a - 

16
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Mache? -— ce fă de Mache? — De, unde. Mache?” 
—'Cum Mache? - | ai 

Ce, nul cunoaşteţi ? o as 
Bu atât. pot s&-vă spui, că/l cheamă Mache, . 

scurt şi coprinzător. Câte o- dată, i se zice şi Cre-: 
vulescu, dar e mai cunoscut sub numele de Mache. 

Fisicul seamănă cu o pată nâăgră de la cap până, 
la picioare, moralul... moralul nu se ştie încă, căci 
acum a debutat în: politică. 

Prinia. representaţie a, fost la 10 Februarie 1887. 
“După ce a trăit zece ani la pădure, Mache a 
trecut la codru, adică Ja Voința Naţională, unde ă 
publicat un studiu cu titlul” “Pompos: Origina Pre- 
sei— Presa în străinătate şi în România.“ 

Cu o mărinimie de condei demnă numai de o
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Eneyelopedie, Mache ne-a plimbat pe la Nemţi, pe. | la Francezi, pe la Englezi, ba chiar pe la Ameri- „cani. (s5 cunoaşte că. nu plăteşte el drumul) ca să... ne spue ce a; fost presa, în acele țări, cât a suferit, şi unde a ajuns. a a a Această plimbare a fost numai un mezelic, care „i wmflă stomacul de geaba.  : e i „*  Mâncarea principală e presa în România, şi mân- carea principală e pătită numai pentru bucătar, adică . pentru Mache, iar nu pentru publicul care'e silit sg -: = O înghiți a 
*.. Precum  spusei la început, Mache a trăit: zece ani la pădure, supraveghind tăcerea tutanului, ceru- „lui, nucului. şi altor lemne din care: se fabrică astă - „ză „combustibile: “pentru încălzit. spinarea alegăto- - „rilor: E Dc aaa a 

La, pădure ce “poate omiul să facă? Fabulistul. La- „fontaine a spuso de mult: o ai 
Car que faire en un duis, 

_ d moins que Lenny songe ? | a 
Ce poţi-s€ faci Ia “pădure alta,-de cât st'stai pe 

gânduri? Ia | 
A stat pe “gânduri Mache, şi după zece ani de „matură cugetare a; constatat că -guvermul I: Brătianu e cel mai bun Suvem, precum IKefir-Iumis este | cea mai bună, băutură în cas de slăbiciune. extremă. i _ A "mai constatat; că ţara simte nu numai lipsa “de aur, dar: şi lipsa de concordie, căci n'avem până „acum de cât un. otel-şi o cafenea cu -acest “nume. De acea face un apel la, concordie, vrea să împace toate partidele. şi mai ales vrea să întemeieze -o altă „Presă, cu scriitori cum se cade, cu. scriitori în fac "Și mănuşi- albe, căci: stilul nostru de azi 'i se pare mojicesc. -.. | DR E 
Mache găseşte că nu ne gândim destul la. dug- manul de la graniţele noastre, să teme să nu COmM- | promitem ţara românească prin limbagiul nostru: necioplit şi ne roagă să cântăm: hora lui Alecsandri:
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Hai se dăm. mână cu mânii 
Fr] . . A 

Toţi cu inima române. 

__ Dar Mache, arată cât de colo că de acun: înainte . 
are să plimbe cădelniţa: pe la nasul regelui şi al gu- 
vernului. | i | SE 

Da, are so plimbe; mai întâiă.pentru că duş... : 
manul e la graniţă unde stă neclintit, al doilea, 
“pentru că lemnele sale de, la pădure sunt-la. barieră 
şi ar.vrea să treacă, regulat la, direcţiunea. Căilor 
ferate. . - . | | 

Neapărat Mache nu se va opri la vorbe, ci va . 
trece la fapte. | Ri 

Mache ya, deveni acum. jurnalist ca să ne înveţe - 
şi pe noi cum -trebue să secrim.- - 

Numsrul întâiu va, fi negreşit redactat cam astfel: 
Articol de fond: La ordinea zilei e în discuţie. 

-legea cumulului, dar nu ne vom da părerea. noastră, 
din câusă că trebue să ne împreunăm. toţi puterile 
în contra inamicului comun, pe care nul cunoaştem 
încă, dar care e în afară. Sa | _ 
Informaţiuni. Ei un agent polițienesc a spart 

capul unui redactor al. ziarului Epoca. Nădăjduim . 
că această faptă. va. face s6 tresară de bucurie ini- 
ma, victimei din, causă că trebue să fim uniţi; contra, -.. 
inamicului din afară. a 

Din Județe. Sai: vândut Luni cojoacele. şi vite- 
le unor ţărani pentru plată contribuţiunilor. Sperăm. 
că toate partidele unite vor face să înţeleagă pe a- 
ceşti nenorociţi că duşmanul e la-porţile noastre. 
Şi aşa mai înainte. O - | 

Cine ştie dacă Austria şi. Rusia plictisite de aceas- 
tă frasă, nu vor sfârşi prin a se-muta de Sfintu ..! 
Gheorghe în America sau Oceania? 

Unui asemenea, ziar: model nu 'i-mai lipseşte de 
cât un titlu. | E a 

S6] botezăm des nâfles, adică pe româneşte Mache ! 

 



  

MAGNUM ETYMOLOGICUM! 

Dicţionarul românesc zis Magnum Litymologicum,. 
la care lucrează, d. Hăjdăt cu o iuțeală de 500 lei 
pe lună, mergând foarte încet, primesc zilnic serisori 
prin care mi se cere să tăhnăcese sensul unor cu-: 
vinte cu diferite înțelesuri. , | 
„Spre pildă, când zici Carada, toată lumea, ştie . 

că, acest cuvânt însemnează, Brătianu, precum Bră- 
tianu însemnează Carada, dar sunt alte vorbe care : te lasă pe gânduri. pentru că nu le cunoşti toate 
sub-înţelesurile. -*, . . 

Fiind şi eu omul ţerei mele, cum zice d. Mihail 
Kogălniceanu, rog pe toţi concetăţenii mei care se - 
interesează, de soarta literaturei româneşti să bine-
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voiască a citi cu băgare de seamă următorul pro- 
iect de dicţionar. | pa _ 

Acei care vor avea cuvinte nuoi de adăogat, vorbine- 
„voi a mi le comunica prin poştă, dar să facă bine să - 
numi trimeată scrisorile nefrancate, ca să nu mă 
pue în. neplăcuta, posiţiune de a plăti portul îndoit, 

Pentru întocmirea, acestui dicţionar, mam crezut 
de cuviinţă s6 observ ordinea alfabetică, căci „un 
beau dâsordre est un efet de Partie + . 

Acum, am cuvântul. - | 
Aur. Metal pierdut; acel care '] va găsi primeşte 

22 la'sută, | - 
= Bâta, Product de industrie naţională, electorală, 
și spino-dorsală. | 
„C.F. B. Vezi cataramă, 
Catarama. Vezi C.F.R. a 
Discurs. Slujbă bisericească, făcută de preşedintele 

consiliului de miniştrii pentru desgroparea morţilor. 
„ Chestiune ministerială. -Armă haiducească, pe -spi-: 
nare deputăţească. E | | a 

Naftalina. Desinfectant ministerial. ! 
Colectivitate Casă de comerţ sub fnma Jianu, 

„Tunsu, Haiducu si C-nia. * i 
Ivghenie. Nume de botez de la greceşte ev”—hine, 

genes—născut, adică bine născut. A nu se confunda 
cu bine crescut. a - 

esponsabil. Ministru care respunde pentru toţi... 
când îi vine la socoteală. 

Judecător. Chiriaş bugetar, cu luna. 
Banca Naţională. Vezi Letea lângă Baciti. 
Letea. Fabrică de hârtie. Vezi. Banca Naţională, 
Dulap. Apartament recomandat, ministerului jus- 

tiţiei spre a, înlocui palatul de justiţie, 
Procuror. Funcţionar vesel căruia i place să se 

dea în dulap. | .” | 
Alusca. Dobitoc care sbârnie afară şi chiar în Ca- 

meră. Proverbul zice că: „Cine se ia după muscă, - 
ajunge la bălegar.“ 

*
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an: 

Cabinet. Water-closet ministerial “supus, stricăciu- 
nilor, de: vreme ce se vorbeşte mereu de. preschim- 

. “ barez cabinetului, . 

Cumul. Şi în “car şi în căruţă şi cu popa în te- 
„leguţă. : 

e.



  

“Dumnezei fiind” foarte mult ocupat în împărăţia cerului şi neputând acordă audienţe în toate zilele” spre a asculta rugăciunile noastre şi mărturisirea, păcatelor omeneşti, a lăsat pe pământ un număr în- semnat de preoţi, dându-le însărcinarea s6 ne spo- vedească, şi să ne făgăduiască raiul în schimbul unui post.cu multe fasole, mazere bătută, halva, şi alte bucate. Aceste mâncări pot fi. foarte bune pentru ca să grăbească pornirea noastră în cer, dar sunt foarte vătămătoare pentaru' stomahul omului ce doreşte să rămâe pe 'pământ. | 
Stă scris la carte că atunci când vorbeşti :cu du- „hovnicul şi'i mărturiseşti pacatele tale, vorbeşti cu v Dumnezei, şi că dest: vinurile ce inima mustrată de - vemuşcare face acestui representant al dumnezeirei, - rămân de veci o. taină pentru toţi. . : Pentau ca nici un creştin să nu se îndoească despre paza secretului spovedaniei, apărătorii bisericei at scris cărţi întregi, aii'povestit; mii de istoyii înconjurând pe duhovnici cu o aureolă, făcând adesea, dintînşii nişte martiri gata a; suferi or ce chin, şi păstrând
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tot d'a-una tainele celi s'a încredinţat. In gură unui 
duhovnic sai pus chiar următoarele cuvinte : «Că. 
„maşa ce port pe mine, dacă ar cunoaşte secretul Spo- . 
vedaniei, aş arunca'o în foc!» E 

Se vede că vremea, când. duhovnicii îşi aruncat: 
camaşa în foc-mai bine de cât să şoptească păcâtele 
noastre la urechile altora, a trecut de mult, şi de 
acum înainte, dacă dorim să ne spovedim, va fi de tre- 
„buinţă să adăstăm până ce împărăţia cerului va fi pusă, 
în legătură. telefonică cu regatul românesc o 

Duhovnicii. pravoslavnicei noastre biserici nu mai 
păstrează secretul spovedaniei. . 

„Eată faptul, cum îl istoriseşte chiar Voina Naţională 
în numerul sei de-la S Martie 1887: Sa 

«Joia trecută, s'a judecat un proces foarte intere- 
sant de Curtea cu juraţi de Ilfov. Pe 'banca acusa: 
ţilor se afla Şerban Ioan acusat că a torturat şi 

 Jefhit pe un: cantonier. Acusatula tăgăduit faptele, 
dar însuşi duhovnicul s6ă cu deslegarea episcopului 
de Argeş, a comunicat d-lor Juzaţi mărturisirea, ce 
acusatul i-a făcut în această afacere. „ 

Şerban Ioan a fost condamnat la 8 ani reclusiune». 
Soarta  osânditului neapărat. că nu mă tuburi, 

câtuşi de puţin şi nici va turbura pe nimeni. Ju- 
„vaţii au făcut bine de Tai trimis înta?o climă mai 
rece, dar am remas Gu gura căscată când am citit 
că, duhovnicul acusatului a fost martor în proces şi 
a _istorisit ceea ce ar fi trebuit sâ'i intre pe o ureche 
ca-si iase pe ceatl-altă. 

Nu ştiu zâă cum sunt făcute canoanele biseri-. 
„cești şi dacă un episcop, fie chiar de Argeş, poate 
s6 lege şi să deslege cu atâta înlesnire chiar lim- 
bele duhovnicilor, dai trebue să, mărturisim, că o 
asemenea putere episcopală nu prea e menită a îm-, 
„pinge lumea la spovedanie tocmai âcum când: se a- , 
propie Paştele. A o 
„Să. nu ne plângem prin urmare dacă credinţa se 

"desrădăcinează, mereu “din inimele noastre. 
.
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Când. vezi preoţi umblând din casă în casă şi 
cerşind cu farfuria la fie care zi-întâii ca să te bote- 

„Ze, cândvezi episcopii votând în Senat în conta, înte- 
reselor bisericei noastre pentru că aşa li s'a poruncit 
„de d-nu Sturza, când vezi preoţi refuzând morţilor - 
vugăciunele până, ce nu sunt plătite, când vezi 
duhovnici povestind la juraţi spovedaniile noastre, 
ajungi de te întrebi dacă religia wa fost făcută 
pentru găgăuţă ? da 

„Crede şi nu cerceta“, nu face parale de cât pen- 
tru acel care e crezut! Si
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VULTURUL NEGRU! . 
Sunt epidemii care .bântue regulat omenirea şi de _ 

care nu prea poate să scape nici o ţăricică din lume. 
„Ast-fel esţe holera, angina, vărsatul şi..... decoraţiile.. . 

Puternicii împărați de la apus şi resărit, când nu 
distribuese popoarelor vecine ceva pumni dupe ceafă . 

-ca semn de stimă şi iubire, simt nevoea să facă mi- .. 
niştrilor şi înalţilor funcţionari o distribuţie de deco- 
raţii care aseamănă pe om cu un curcan împenat. 

Indată ce un- ministru a avut înalta, fericire” de a 
se .şterge la nas în faţa împăratului Germaniei sait - 
de a strănuta alături de alt suverai, îl loveşte ca trăs- . 
netul un mare cordon, o mare cruce din. diferitele _:- -: 
ordine ce produc fudulia neghiobilor şi râsetele pu- 1? 
blicului. Ne Ma 

Cu prilegiul călătoriei regelui nostru la Berlin, 
epidemia decoraţiilor s'a ivit; earăşi, şi dupe câte spunea 
un ziar eri seara; d. Brătianu a, primit însemnele - 
cele mai însemnate ale -ordinului prusac Vulturul 
negru. | a se 

Această cinste făcută burtei d-lui Brătianu, pe care 
se va legăna cordonul cu pricina, nu -mă surprinde 

“de loc, dar mă întreb pentru ce preşedintele Consi- .. 
liului a fost numit mare sfoară, mare găitan, mare -- 

s
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şiret săi” mare cordon (nu ştiu bine cum se zice)al Vulturului negru şi nu î s'a dat decorația Cusei de Hohenzollern, a, Lebedei, a, Qruceă de fier sau altă baclava. Acest .pentru ce, trebue să aibă, negreşit un pentru că, şi. iată motivele care au îndemnat pe Împăratul Wilhehm să aleagă până a cules ordinul Vulturuluy negru pentru d. Brătianu. 
Acest dobitoc — vorbese; despre Vultur — e o: pasăre răpitoare, tot cad. Brătianu. Audubon, Hum- boldt, Buffon şi alţi învăţaţi, ne spun că vulturul se hrăneşte . cu mortăciuni, tot ca d.. Brătianu, care a luat obiceiul să desgroape: mere toţi morţii ; că vulturul nu se repede de cât asupra, celor. slabi ŞI în neputinţă de a se apăra, întocmai cum face preşedintele Consiliului de miniştri, şi în fine că vul- turul este un dobitoc mâncăcios, mereti Aămând, tot "ca. d. Brătianu, care papă la” milioane în tovărăşie cu stomacul lui nenea Carada şi nu se mai satură, Aşa dar trebue să fim recunoscători împăratului Germaniei care, de şi în vârsta de 90 de ani, a avut “destulă memorie spre a nu uita calităţile primului „nostru ministru, destule cunoştinţe clasice spre a nu călca istoria naturală, în picioare. o i SE nădăjduim că cele-l'alte state se vor lua dupe exemplul ce le a dat împeratul Wilhelm, de şi în _Yesumat d. I. Brătianu, preşedintele Consiliului de miniştri al fericite. Românii, a adunat până acum atâtea decoraţii, atâtea, panglice multicolore, în cât se poate zice de dânsul cu drept cuvânt, că este un mare panglicar !



  

  

IN LIBERTATE 
__ Ei seară - am “fost la circ ca să văz pe Fakir Naridas înghițind: săbii cu aceiaşi: înlesnire, cu 'care  Fakir-Carada înghite toate twniturle ministerului de * r&sboi. - - Sai: Li i 

Până, când să vie rândul regelui focului, fie care: 
artist a, esecutat,: ba: câte o:săritură, ba câte o în-- torsătură, şi d-nu Espery-a presentat publicului un : 
cal dresat în libertate.  * . 

Musica, a început, s'au auzit vre-o cîteva pocnituri - de biciu şi îndată a intrat în arena'cireului ui cal 'fru-.. 1n05, gras, cu coama în sus, cu gâtulîncordat, împopoţo- : . natcao mireasă şi a început să-umble în două; picioare, - s6 aducă tot, ce'i poruncea, stăpânul: său. Toate'aces- 
tea le. făcea ca un -om mare fără, să fie nevoe de: alt ceva.-de cât.:de-un semn; “pentru ca'să se supue.i 

Publicul bătea din palme şi zicea: Ce inteligent -: 
dobitoc este calul!“ Aşa :zicea “publicul care” asista, numai -la representaţie: şi n'a fost nici-o dată la o 
repetiție, ca să vază, câte suferă bietul cal, câte'bă- * tăi mănâncă, cu cinci şase feluri de bice şi biciuşte; 

az



  

ca s6 ajungă, la acest grad de înţelepciune şi ascul-- tare; N 
„De câte 'ori rămâne calul fără băutură, fără mân- care pentru că nu s'a ridicat în sus la timp, pentru - că sa aşezat prea la dreapta sai prea la stânga. Apoi, priviţi, v6 rog, la “gâtul nenorocitului dobi- toc, cum e încovoiat până la piept şi ţinut nemiş- cat prin nişte curele împreunate cu cingătoarea „de sub burtă. m e ” 

„ S&rmanul cal dresat “ȘI 'presentat în libertate |: 

Zilele astea am fost la, circul din dealul Mitropo- lici, unde ca de obicei, d.. I.. Brătianu -a presentat ț6rei numeroşii sti cai dresați în libertate. E „A Unii ridieaă mânele, alţii băteau din palme, .în- . „senina nume-pe bucățele :de hârtie, băgat bile în . urne, :se-urcaii pe o estiadă şi spuneau adevărate. basme, | - a 
Erau mici poney ca: Disescu, Porumbaru ș erati 

caii echilibrişti, ca Dimancea, Câmpineanu, Codrescu şi ă alţii. Da stăpânul un singur semnal, şi zâii "ţi.-fiicea 5 - plăcerea s€ vezi la ce pezrtecţie a. ajuns această şti- “înţă de înaltă dresare, cu cât ensemile jucati toţi. Apoi stăpânul se scula în picioare şi'zicea:-“ Priviţi, --* domnilor- şi doamnelor, priviți cum lucrează de bine; „ascultați cum vorbese, ŞI vă rog s6 observați că sunt dresați în libertate E *. e | | Atunci publicul: aplauda, căci publicul asista nv- ..- „mal la repiesentaţie şi nu fusese nici la o repetiţie. „2 De.câte ori mat: mâncat caii în chestie bice: de - de-tot felul, înjurături de toate neamurile, pentru că nu ai ridicat mâna la timp; pentru că ati intrat :-: prea târziu, pentru că. ai însemnat pe hârtie un: nume în loc de altul. - e 
„Apoi priviţi, vă rog, la gătul nenorocitului deputat cum este încovoiat până la, piept şi ținut nemişeat, prin. nişte bilete de bancă împreunate cu cingătoarea de pe burtă. |
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Sărmanul deputat dresat şi presentat în libertate! 

"Pe cine “aplaudă publicul la cire? Pe dobitoc « care 
esecută toate. inişcările, sait Pe stăpân care la dresat 

aşa de bine? 
Pe cine aplaudă publicul la. Cameră, ? Pe deputat - 

care se sepune la toate poruncile, sai pe ministru- 
preşedinte care la dresat aşa de bine ?



  

A fost o dată tui popă care avea o preoteasă, câte-va -fete, un ţap şi un cal, | - "Tapul plecâna înt'o zi în crailic, rătăci drumul, nu se mai întoarse a casă, şi preotul îngrijat, trimise” în grabă p&.dascălul de la biserică, să caute dobitocul şi s&'1 aducă înapoi în ogradă. Dascălul, ca să nu pearză, vremea, şi să fie întors - Până în ceasul când începe slujba, bisericească, în- călecă, repede.pe calul preotului şi Pomi să caute țapul. o | 
- Se făcu Patru, se făcu cinci, şase de. dimineaţă şi
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SIE a Deea ma a - ———— e BUG riza sp 

“dascălul tot nu găsi ţapul. Nu numai că nu găsi ta- 3 : or. : pul, dar perdu şi calul popei. Atunci zăpăcit, aler-: 
„gă înapoi cu limba scoasă şi nemeri în biserică toe- 
„mai când Sfinţia-sa începuse slujba o... 
„: Cum să facă popa. ca să afle noutăţi despre ţap, 
tără să bage lumea de seamă? 

Amestecă,. închinăciunele către "Domnul cu. între- 
bările către dascăl,: şi cântă 'ast-fol: „Botezatu:s'a 

TI 

sus.... dascăle, dascăle,.... botezatu-s' sus;... ce 
I dascăle, dase le,.... botezatu-s'a I c6 
ai făcut cu b-he-he?t . e 
-. Dascălul,. întelecând întrebarea, r&spunse ținând. ». 5 o S , 3 isonul: „Doamuo milueşte...: mam. găsit pe b-ho-he..... 

"Doamne. milueşte.... şi am perdut şi pe .I-ha-ha!* 
“Povestea asta "mi a venit, încap, când am văzut; 

-pe Aristidal Băbachi ajungând apsrătorul reclainantu- ZII Lc Sc aperuto lui în afacerea, Xenopalmo. - i 
Intocmai ca, dascălul despre care vorbii mai sus, 

d-nu Pascal nu ştia unde se găsesc partidele 'poli- 
tico în ţara noastră. Căută, pe conservatori şi-nu'i 
găsea, căuta pe liberali şi: nui găsea — cel puţin 
aşa â declarat'o singur într”o plăcintă mare cât toate 
zilele, ce ziarul Lupta a publicat numai de hatârul 
băbachi. o o 

In realitate căuta un mandat d&-Senator, fie chiar 
colectivist, şi ca, s6'L găsească mai lesne şi mai re- 
pede, încălecase pe dosarul „afacerei cu revolverul 
care nu nemereşte. . Sa - . 

Ce Sa întâmplat? 5 I 
Eni a fost procesul şi ţinea grozav. d. Xenopol. 

ea tribunalul sc se pronunţe imediat, negreşit înainte - 
„de s&rbătorile. Paştelor, şi. să trimeaţă în grabă” pe 

inculpaţi la Văcăreşti. o | - 
„D. Aristid în vedere că aceste sârbători-sunt pas- 

„cale, a avut nefericita idee de a consimţi la âmâ- 
nare până la 17 Aprilie. Şi. acuni din această -PIi- 
cină a pierdut şi perspectiva mandatului de Sena-: 
tor, a pierdut şi clientela d-lui Xenopol. | 

Acum, acei care fac aluzie la această împrejurare, 
o. - 
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cântă când v&d pe d-nu Pascal: „Dascăle.... dascăle 
a..,.Ce-'ai făcut cu b-he-he? „adică: cum a r&mas cu; 
locul de Senator ce ți s'a făgăduit? 
Bar Pascal respunde mimi: 
„Nam găsit pe b-he-he, şi am pierdut ş şi pel-ha-ha!“ 
Amin! |



  

  

COPIE DUPE NATURĂ. 

Persoanele care au obiceiul se asiste la şedinţele 
Corpurilor linguşitoare — pardon, legiuitoare — au: 

“putut observa câ mai zilele trecute, în tribuna Ca- 
merei, reservată, damelor; se aflau trei: streine. 

- Era tei englezoaice care mergeaii la Constanti- 
nopole, şi oprindu- se câte-va zile în oraşul nostru; 
avusese 'curiositatea să vază parlamentul românesc, 

“Aceste. doamne nu "şi-au perdut vremea în Came- 
ră, şi profitând de interesanta discuţie a bugetelor, 
ai stenografiat; discursurile ce sau rostit în. sedin- 
țele din anul nemântuirei 1887. 

Iată o copie fidelă dupe manuscrisul englezonicelor, 
ast-fel cum are să fie reprodus şi în ziarul „Times: 

Preşedintele. Domnilor, şedinţa este deschisă; d. 
Stătescu are cuvântul întro chestie personală. 

D. Stătescu' (către d. Fleva). Ai pretins în discur 
sul d-tale de eri că am îngenunchiat magistratura. Iţi 
voi dovedi că nu,.. pentru. că... eşti miel, beţiv, laş, - 
canalie, lingău, miserabil, desertor, linguşitor, gheşef- 
tar, tâlhar..... (aplause pr -elungite). 

Preşedintele.: Discuţiunea e închisă. Pui la vot un 
împrumut de trei. inilioane. pentu” Palatul Justiţiei. 

Majoritatea. Pentru! 
Do
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Preşedintele. S'a votat! La ordinea zilei avem 
respunsul d-lui ministru D. Sturza în privința instruc- 
ţiunei publice. - - e 

D. D. Sturza. Oposiţia pretinde că în scoale dom- 
neşte anarhia, Voi dovedi că nu'esto adevărat, căci. 
d-v. cei din minoritate sunteţi hoţi, cumularzi, trândavi, 
încăpăţinaţi, slbatici, cartofori, pehlivani, infami, 
coţeari, pânglicari, spânzurați, deşelaţi....  (aplause 

" NU erouse). _ - Ri a 
„ Preşedintele: Discuţiunea este închisă. Pui la vot, 

un împrumut de zece milioanc.... pentru ce scop? 
vom vedea altă dată. 

Majoritatea. Pentau! | | 
“Preşedintele. Sa votat! D. Ministru-preşedinte * 

are cuvântul pentru a susţine paragraful din buget . 
relativ “la fondurile secrete. e 

D. IL. Brătianu. Domnilor, ar trebui ca faţă cu 
dificultăţile din afară să fim cu toţii uniţi, deci voi 

„Zice oposiţiei ca..să o conving pe deplin: sunteţi a-. 
: sasini, mincinoşi, borfaşi, spânzurați, calomniatori, 
” coţeari, magari, parşivi, satiapi, răutăcioşi... UF! am 
oma răguşit ! 

Stef. Bellu. Daţi-mi voe să unmmez et şi să le zic,... 
crucea voastră,.... leagănul vostru,.... Dummnezeirea, 

„Yoastră,.. laptele vostrn.... grijania voastră,... (aplause 
prelungite). | ă e 
- Preşedintele. Discuţiunea s'a închis. Pui la vot 
mal multe imposite şi vo zece împrumuturi de câte 
5 milioane. 

Majoritatea. Pentru! N 
Preşedintele. S'a votat! D. Dimancea are cuvân- 

tul “în: chestie personală, 
D..Dimancea. Voi fi scurt şi coprinzător, şi întor- 

cându-mă către cei care ne-aii părăsit, le voi zice; - 
măgarilor,. loviv&-ar guşterul.... spovedania. voastră... - 
infami, mişei, spânzurați... închinarea voastră... Hris. 
tosul vostru... mocirlă, spurcăciune,...... parastasul 
vostru..... tă-v& Dumnezeu!....
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Un surugiu, (întrerupând din tribuna publică) Bravo! 
Cer şi eii.un mandat de deputat! — - 

Pase, ușierul (strigând) Domnilor deputaţi, bine voiţi 
a trece la. chestură -de :v& luaţi diurna! (aplause... 
unanime), 

Total: 2 00 lei pe zi!
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_ POVESTEA EPURELU
I. 

Pe la anul '1887, în pădurea de la Comana, nu 
departe de Giurgiiă, trăia un iepure semeţ, lăudăros, 

„ţanţoş, dar în realitate foarte plăpând şi fricos care 
uimise tot neamul iepurese prin aerul bătăios ce'şi 
da, faţă cu semenii lui. 

Seara, când sta, la, adunare şi vorbea cu iepuroaice- 
le dim localitate, se apuca de le istorisea basme de 
necrezut. Să! fi auzit spuind, cum el, singur, pusese 
pe goană cinci-zeci de vânători, cum speriase toţi 
câinii din Giurgiu, cum ajunsese, el iepure, spaima 
omenirei .. - 

Minciuna de azi, adunată cu minciuna de mâine 
şi de. poimâine, se prefăcu întrun fel de „adevăr; 
toţi iepurii se închinară la acest Attila şil numiră 
„starostele lor. 

Un biet creştin de vânător, la urechele căruia ajun- 
” sese obrăsnicia starostelui iepuresc, “i trimise răspuns 
„că are s6l mănânce fript îndată ce "1 va întâlni. 

S5 nu ieşi din căsă, e lucru greu, de aceia 
iepurele făcu o jalbă, cât toate zilele şi se duse la 
ocârmuire să ceară dreptate, şi mai ales să ceară, 
apărarea zilelor sale. 

„Cum stăpâne, zicea. iepurele în jalba sa, ai zis
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că faci o lege în contra, vânătoarei! Apoi ce fel de 

lege este aiă, dacă'mă vez ameninţat sc fii mâncat 

fript? 
— Legea nu sa votat încă, respunse ocârmuito- 

rul; n'am ce'ţi face. Păzeşte'ţi singur pelea! 
- Plecă iepurele acasă: foarte ist, foarte îngrijat 

şi necăjit, blestemând ceasul în care "i venise gus- 
tul să se arate lăuduros şi batăios, 

Când colo, toemai lângă pădure, se întâlni cu 

vânătorul. Acesta, puse puşea la ochiii şi trase- un 
foc. Alicile: nu'l nemeriră. 
Gata era v6nătorul s6 tragă, şi al doilea fac, dacă 

nwi cădea iepurele în genuci şi nu'i zicea cu. gla- 

sul tremurând: „Ei! vezut că nu sunt fricos, 

„Prin urmare, opreşte- te, nu mai trage înainte!“ 

— Bine me caraghiosule; răspunse vânătorul, nu 

vezi că puşca mea are două focuri? 
„.. — Toemai asta e şi fica mea, şopti iepurele Ti 

'zând! | 

p. s. Mercuri dimineaţa : a fost duelul între d-nii 

“Marghiloman şi Epurescu, deputatul de la Giurgiu, 

tot aproape “de Comana. „Urma să se tragă dou6 

gloanţe. 
"... - Dupe întâiul toc, d-nu Epurescu zise. d-lui: Mar- 

ghiloman: „Acum ajunge, ţi-am dovedit că sunt om 

de inimă!“ 
Moralitate. Bine mă caraghiosule, de ce n'aă aştep- 

tat să se tragă şi al doilea glonţ? 
*



  

BADEA IOANI 

“Avea badea Ioan un petic mititel de. moşie care 
i r&măsese moştenire: din moşi strămoşi. Işi iubea 

- ereştinul peticul-de moşie, îl îngrijea, 'Iprivea cu drag 
„ca pe O mireasă şi nu 'ştia ce să mai facă, doar să 

i meargă bine şi s& rămâe pământul lui de ponrenă. 
în .toată istoria, omenirei.. a „ 
„De aceia românul nostru- nu cruţă nimic” şi ca 
_Să& nu ăibă ceartă, în casă, aduse din sttinătate, toc- 
"mai -de la nemți, un îngrijitor de moşie... 

II alese pe sprânceană;: tânăr şi de neam bun; apoi. 
ca se ştie cum. să se poarte pe pământul românese 
îi- puse în mână Călăuza îngrijitorului de moșie, în care 
sta scris când trebue să înceapă 'arăturele, când “se- 

„miănăturile, unde să aşeze păzitori de zi şi de noapte, 
„când trebue să culeagă poamele, unde să le vînză; 
"în stârşit tot cea ce un îngrijitor bun şi cu pricepere 
trebue să ştie pe de rost. o 

Despre plată, nu. mai încape vorbă; îngrijitorul 
era plătit gras ca o companie întreagă de colectivişti. 

Dar trecură 20 de ani, şi petecul de. moşie în
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loc: să meargă spre bine, mergea din ce în ce mai | 
eu. 

Pământul începu să nu mai producă nimic, vecini. 
călcară hotarele, moşia ajunsese ca. de bogda prostei; 
şi badea loan apelpisit trase îngrijitorului o. sfintă' 
de înjurătură, s6 nu o uite câte zile va trăi... 

Neamţul supărăt, alergă la dregătorie şi” trase pe . . 
"român în judecată, sub. cuvânt, că a nesoeotit: Codul 3 

„ manicrelor elegante! 
S'a dus badea Zoan înaintea judecătorilor şi nu le- 

a, zis:de cât atât: «Să trăiţi boari d-voastră; Pam adus 
- pe ncamţul sărac, sdrenţăros, şi lam înţolit, lam | 

i îmbogăţit. Era necunoscut, ŞI Pan scos la: “numină: 
Ca s6 ştie bine tot ce.cer de la dânsul, iam dat o 

carte: « Călăuz ză îngrijitorului “de tioșie» sii am. spus 

că: după cartea mea să se ia. 
Demi a cerut bani, i-am dat bani, dei; îi a. cerut | 

- “braţe ca să. păzească, moşia, i-am dat braţe. Dar ce 
“folos: “căci moşia în Joc s6 se întinză, sa micşorat. 

Pădurele,: mi le-a prăpădit, productele mi le-a ri- 

sipit, poamele mi' le-a, mâncat, cojocul meu Chiar” Va 
„vîndut. îi 

„Bine, .boeri- d-v. 'şi-a 1îs “neamul de Călăuza în gri- 
jitor uhăă şi mie nwmi daţi -voe s& nu: i în seamă 
Codul manierilor elegante? i 

Puteţi să mă băgaţi în fundul ocnei; e de pLis0s. 
„O s&- mi închideţi gura numai mie; şi nu coste de -- 
“ajuns, Toţi locuitorii de. pe moşie cugetă, ca, mine, 
“şi o să trebuiască să prefaceţi toată moşia în puşcărie. 

„Atât a vordit badea loan. Judecătorii”: Sau scăr- 
„pina în cap. şi la' urma, urmelor, tot pe - românul 
„nostau Pa trimes la: puşcărie, pentru că, de... mînca- 
se din pomana dracului. Era să “zic din pomana 

„neamţului.. îi Sa
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PILOSOFIIEI 

Ta lumea asta, trebue să ştii să prețueşti lucrurile 
ca să le simţi gustul: | 

__+ Un pahar cu apă nu se bea ca un pahar e cu bere 
sau ca un pahar cu absinthă. | 
„Apa, 0 dai repede peste gât, scoțând cu mulţur- 
mire din piept un ah? care însemnează: „bine că 
m'am răcorit!“ Un pahar cu bere. se soarbe dintr'o 
dată (întrebaţi pe d. Chițu daca nu mă credeţi) şi 
apoi tragi cu limba un pac! peste mustăţi şi un puf! / 
din fundul stomacului,: care însemnează că te ai. 
umflat. Pentru absinthă, trebue să tori apa peste 
băutura verzue picătură cu picătură şi apoi so tragi 

"la măsea Sempre staccato, parcă ar fi o arie din 
Traviata. „- 5 

Dacă, urmezi alt-fel, dacă bei absintha e cum ai bea. 
berea saii apa şi vice-versa, eşti un nepriceput, un 
guguman. 

Filosofia e ca băutura: ca s6 o pricepi, ca s6 "i 
simţi gustul, trebue să ştii cum s'o citeşti, cum s'0 
sorbi. 

Se vede că în cestiuni de filosofie, ei sunt un 
guguman — să nu se supere d. Nacu că "1 iau mo- 
nopolul din mână! 

Zice că sunt un guguman pentru că am citit în 
cartea lui Seneca, Despre providenţă, o cugetare ce
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m'a.. lăsat pe gânduri | şi  nedomirit. 
Fată ce susține Seneca. „Partea trupului cea 

mai vârtoasă este acea pe care eserciţiul a -pus'o 

mai-des în mişcare. 
Apoi de, aşa, este? Dai cuvântul majorităţei Se- 

natului care poate să răspundă r&posatului Seneca 
în mod victorios, de şi molatic, că: geaba. merg 
geaba. te duci, geaba tot rupi la papuci, căci exer- 
ciţiul prea des, numai la ţepenie nu duce. E 

D. Dim. Sturza, ca. ministru al instrucţiunei pu- 
blice va putea, şi d-sa, să susție — era să zic s6 sus- 
ţie sus şi tare — că Seneca a vorbit în necunoştinţă, 

de causă, 
- Dacă, până aici am înfandat pe filosofal roman, 

mi-a venit ceasul s& mă înfunde şi el pe mine. Nar 
- avea de cât s& 'mi pue înainte (Doazune fereşte de 
un ceas rău !)c. f. reul lui C.F.R. şi se "mi spue: 

„Imcearcă de supune unui exercițiu de glonţStoica- 
alexandrese pavăza nemuritoare a durduliului de- 
putat colectivist, şi vei - vedea dacă împănând'o zil- 
nic cu alice sau gloanţe nu se oţeleşte ca o Cupo- 
Jă germană!“ a A 

Ei, aşa să fie! Ce ar folosi d-nul Robescu din a- 
cest exerciţiu? Nimic! Ar a ajunge doar să fie brevetat 
de guvem. Ce mai brânză! — fie zis, fără alusie la 

cea “regală.
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BXCBLSIORI 
La circul Sidoli sunt doi clowni, anume Harrison . şi Ricobono; avcăror. însărcinare este sc facă se pe-: treacă, publicul, şi mai ales s1 facă să riză, pe când se odihneşte calul şi călăreţul suflă grei. 

„Publicul ride lesne; îi „ajunge să: auză:- un plosc, „„plici peste” obrazul clownului, "i ajunge s6 vază pe August cel prost căzând de a bearbeleacul, pentru ca sc facă chief mare | i o „Harrison şi Cu tovarăşul scu, nu se mulţumesc însă „cu asemenea glume prosteşti şi aleargă în fie-care seară după ceva noi. e | Nu mai departe de câteri, clownii amândoii at simulat o scenă de ceartă şi de înjurături, al cărei scop era de a scoate pe cel-Palt din sărită. 
Harrison avea “cuvântul. Vorbele groase curgeau „„ droaie, pare ar fi fost o şedinţă, a Camerei sai un articol de-fond al Poinţeă. Naţionale. 
Ascultaţi şi judecaţi. | 

-— Eşti un măgar, zicea cel d'intiiti, 
— Măgar? Măgar nu e lucru r6u, nu mă supă. „Măgarul a dus pe Hristos în spinare până la Ieru- 

salim.: Măgarul. e un dobitoe blând, folositor. Nu 
"m6 super. | 

— Nu te superi! Stai atunci; eşti un porc. 
— Porc? Pore nu e lucru r6u, nu me supâr. Din
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porc se fac câmaţi, şuncă, costiţe. Porcul e dobitoc 
bun, nu e înjurătură; nu me supăr. - , 

— Nu te superi. Ei, stai puţin. Eşti un boi. 
— Bou? Tot nu mă supăr. Boul e vită folositoare, 

bună la jug; pielea lui se tăbăceşte şi din.ca se 
fac ghete. Afară, de asta, Egipţianii se închinau la 
bou ca la Dumnezei. Bot nu e înjurătură, nu mă 
supăr. | | a | 
— Nu te superi? Ei, al naibei om, stai că găsesc 

eu alt-ceva. Esti un câine, un câine spurcat. 
"— Câine? Nu 'mă super, nu e. lucru reu. Câinele 

este prietenul. omului, el păzeşte casa, prinde- vâ- 
natul, însoţeşte pe stăpânul săi pretutindeni. Câine: 
nu este înjurătură. Găseşte alt ceva, căci nu mă 
supăr. Si | | 
— Nu te superi? Uf! e , 
Atunci Harrison, apelpisit, turbat, vezând că a 

scos la maidan. toate înjurăturele şi ma putut să 
supere pe tovarăşul său, dă două trei târcoale prin 
circ, stă pe gânduri, se întoarce şi se aşează drept. 
sub nasul lui Ricobono, şiii zice cu un glas furios. 
„— Nu te superi? Nu! Ei atunci, eşti... eşti. 

eşti un colectivist ! a e 
„_Injurătura prea, e groasă ; Ricohono leşină ! 
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„ POVĂȚUITORUL 

Chamfort a zis: sunt trei soiuri de .prieteni, acei 
care ne iubesc, acei cărora puţin le pasă de noi şi 
acei care nu pot s6 ne sufere. 

Neamul povăţuitorilor este mult mai întins, dar 
în loc să se împartă ca prietenii în trei clase, se 
contopeşte de obicei în una singură. 

Povăţuitorel este mai tot Wauna o rudă, o: CUNOş- 
tinţă sau un strtin care vrea neapărat se spue şi el 
o vorbă înt'o anume împrejurare, care vrea neapă- 
at să ne impue felul lui de a judeca. 

Povăţuitorul răsare ca ciuperca de lesne. Om. 
sceptic, ne vorbeşte ast-fel, în cât loveşte în simţizile 

„noastre cele mai delicate şi ne mâhneşte prin fie- . 
care cuvânt.



  

Ţi sa întâmplat vre-o nenorocire, ai un fiiate sau - 
o “soră care zace: în "depărtare, vrei să pleci ; îndată 
vei da peste patru cinci pov: ăţuitori, care "41 vor spune 
că faci o faptă. de nebun, că trebue să stai pe loc, 
că această călătorie nu e: de nici un folos, şi câte 
şi mai câte. 
Daca din contra, vrei să nu pleci ş şi eşti silit să stai 

departe de acel pe care ai voi săl îmbrăţişezi, în- 
dată, găseşti tot patr u cinci povăţuitori care vor căuta 
să te convingă că trebue neapărat s6 te duci. 

Când n'ai ce mânca, povăţuitorul îţi spune sc te 
pui la masă, când e masa gata, "ţi spune serabzi. 

Vai de nenorocitul care a făcut prostia s&şi spue 
necazul faţă cu mai multe persoane, câci: îndată în- 
cepe o ploae de poveţe dupe dare e ţinut să seia, 
dacă, nu vrea s€ treacă drept m. indărătnic, fără 
judecată, fără inimă. 

In cestiunile de iubire, povăţuitorul este foarte tare, 
şi pe când îţi simţi : sufletul sfâşiat de durere sai 
“de dragoste, el îţi spune pe de rost cea ce ştie or 
cine, dar cea ce nu poate s6 facă de cât acel: care - 

nu iubeşte. N 
In politică, povăţuitorul îţi + ace un adev &rat curs 

de drept constituţional ca se'ţi dovedească că nu trebue 
să flueri pe Vodă, (dacă Pai fuerat) şi "ţi face ace- 
laşi curs de drept constituţional ca s6ţi dovedească 
'că oști dator să huidueşti pe Vodă, (dacă nu Lai 

| Duiduit). | 
In afaceri de interes, povăţuitorul se pricepe g grozav 

de bine. S€ vezi cu ce socoteli şi cu ce parasocoteli 
"ţi hotăreşte cum trebue să şezi, cum trebue „să „te 
îmbraci, cât trebue s6 cheltuesti, . 

Apoi dupe ce a sfârşit pomelnicul, "ţi zice: : „Bu 
miam făcut datoria şi team m înveţat ca un frate ; ; acum 
fă cum -pofteşti!“ 

Regulă generală. Dacă doreşti să scapi mai cur nd. 
de un povăuitor, nu discuta cu dânsul şi respunde'i 
verde « că -ai de gând. să] asculţi,
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Semnul distinctiv al povăţuitorului de soiul despre 
care. vorbii este cel următor: Dă numai poveţe, te 
ajută cu gura cât.pofteşti, dar cu punga nici o dată! 

„ Prieten, prieten, dar brânza, e pe bani... şi povaţa. 
_ oratis!



  

Garderoba lui Toboc! 
p 

Un om care are multă căutare în ziua de astă-zi 
„mu este nici d. 1. C. Brătianu, nici d. D. Sturza, 
nici: d..S : tescu, zis Evghenie pentru cocoane. 

Omul cu steaua în frunte, prețuit mai mult chiar 
de: cât domenele coioanei,: este cetăţeanul . Toboc.: * 

| „Nimic. fără D-zeii” încrustat pe stema domniei de 
o Hohenzollern sa, înlocuit; prin cuvintele: „Nimic 

fără 'Loboc.» - 

Toboc este Duavnezeul împărăției noastre; 'Toboe 
în șus, 'Loboe în jos, Toboc pe faţă, Toboc pe dos, 

„> Toboc pe toate. părţile: 
Toboce să trăiască! : , : 
D-nii 1. C. Brătianu şi D. Sturza nu pot; să facă 

„fie-care în parte de cât un singur lucru: astăzi să | 
-ţie cu Neamţul, mâine 'să ţie cu Muscalul şi vice- 
versa; la 1873 să pomenească, ca. surugii leturehia 
lui Carol şi la 1887 să tragă cu buretele ca Pu- 
fendorf. e 

Stătescu, — zis. Evghenie pentru cocoane, — nu 

18
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ştie s6 facă de cât: un singur lucru: s6 penmute . 
“magistrați. Alt-ceva, nu ştie să facă nimic ca lumea,— . 
tot treaba pe jumătate, — pe câtă vreme Toboe ăla, i 

„e om nu glumă! 
Toboc e deputat, 'Toboc e magistrat, 'Toboc. a 3 ce- 

tăţean indignat. E ministiu, e prefect, e primar, e 
“ambasador, e Toboc şi sa isprăvit. toată vorba. 

Când soseşte M. S. la gară, pe când Preşedintele- 
vier stă la Florica cu burta la soare, 'robos. în frac 
şi mănuşi albe şopteşte la urechile Suveranului. cu- 
vintele: „Dajeste on va partir!“ 

Apoi, iute se desbracă, îşi trânteşte o barbă î ă la 
Mitică-Cneazul, nişte pantaloni cu vipuşcă roşie, un 
guler roşiu cu fireturi „de ar pint, o sabie de ofiţea: 
de intendenţă, şi Toboce înfăţişează îndată pe repre- 
sentantul siguranţei publice” în zilele când nu sunt, 
alegeri — căci Poboc e treaz. 

La Iaşi, 'Toboe s'a preschimbat. Barba a dispărut, 
a tost înlocuită prin nişte mustăţi încărlionţate şi 
văcsuite. Toboc e primar şi pune sub augustul nas 
al augustului nostru Suveran tava cu pâine şi cu . 
sare. 'Toboc are cămaşe de olandă cu cusătură la 
piept, pantaloni căcânii, giletcă ca. arderea Moscovei, 
trac albastru cu nasturi "galbeni (cu ţifra şi coroana 
regală, bine înţeles) şi.un juben cu maşină sub bra- 
ul stâng. Din bozunarul fracului, ese un colţişor 
al căciulei de oaie! | 
Pentru această ocasie a lepădat obielele şi are cio- * 

rapi; păcat că nu se văd! Pe frunte se şterge. cu “ 
o batistă cu poza d-lui IL. C. Brătianu. 

Măria Sa se plimbă -pe stradele Iaşului, Măria 
Sa, pleacă să culeagă mere, Toboc iar s'a schimbat, 

Toboc e cetăţean” indienat : pantaloni creţi, nas 
roşiu vopsit pe din năuntru cu vin de aceiaşi co- 
loare, industrie naţională de cherestea în mână, şi 
pe buze cântecul: 

Tha, ha, şi îar așa, 
Trăiască Măria Sa.
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'Poboc dă în dreapta, dă în stânga, şi merge a- 
monte fără, frică, fără grije, căci îndată ce va fi 
nevoie, iar se schimbă în representant al siguranţei 
publice. Si 

„Axtistul Iulian, joacă vre o cinci roluri în come- 
dia. Mincinosul, dar artistul: Iulian e un fleao pe lângă 
"Toboc. - 

Garderoba, celui Vântâiii nu face parale pe. lângă 
garderoba celui de al doilea. 

De aceia, trebue să recunoaştem î încă odată că po. 
boc este Dumnezeii în împărăția, noastră. 

Toboe în sus, 'Toboc în jos; Toboc pe faţă, oboe 
„pe dos, Toboe pe toate părțile. 

„ Toboe să trăiască!
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CANONUL LUI ARISTIDI 

A fost vorba multă vreme că moştenitorul băbachi 
are să fie canditatul brătienist, (pardon, azi se zice: 
răducânist) la alegerile judeţene. - 

Ştirea” nu s'a adeverit, căci ziarul cu domiciliul la 
colțul Isvorului a publicat eri seară lista întreagă a 
candidaţilor, şi pe acea listă nu se găseşte numele 
Axistid Pascal. 

Motivul pentru care băiatul Lăbachi n'a fost pus 
alături, de cei-l-alţi candidaţi, e lesne de înţeles. 

Ca să intre un om în împărăţia colectivităţei, el 
trebue s&şi mărturisească păcatele, să se canonească,. 
să spue oare-care rugăciuni, intoemai ca netrebnicul 
ce voeşte se intre în împărăţia cerului. 

Prin urmare d. Aristid Pascal a fost osândit s6 
postească mai întâiu patru-zeci de zile, se stea în- 
chis în odaie, să. îngenucheze în faţa poriretului d-lui 
IL. C. Brătianu, şi s6 cânte pe nas, ca dascălul de 
la biserica Sf. Vasile, un canon prelucrat după e- 
vanghelistul Luca. 

Postul distinsului avocat, negru la per şi la barbă 
ca apa dintro sticlă cu căneală, a început eri seară. 

Rugăciunile sale ai ajuns la urechile mele când 
treceam pe Calea Victoriei, şi le pot înregistra fără, 
s6 omit un singur cuvânt,



  
>
 

1]
 

-
 

Iată, cum se. bocea mărunţelul Aristid, închinân- 
du-se -la fotografia lui I. 9 B. întocmai ca la i icoana, 

lui Isus: | 
„Ioane, prea dulce Brătiene, îndehing răbdătorule 

care ai tolerat şi tolerezi mere, vindecă rănile su- 

fletului meu, Ioane, şi înduleeşte inima, mea milos- 

“tivule, căci nu ştiă în 'cotro s6 mai apuc. 
„Rog gu-te Ioane, vogu-te Brătiene, mântuitorul meu; 

ca să te măresc fiind mântuit şi să ajung şi ei co- 
laborator la Voința Xaţională, căci de Epoca m'am 

“ lepădat. . 
„„loane, prea. dulce Brătiene,  desehide-mi şele 

colectivităţi, iubitorule de netrebnici, şi primeşte- 
mă şi pe mine seara la taifas, pe mine cel ce caz 
la tine şi ferbinte cer Brătiene, mântuitorule, ierta- 
-rea păcatelor şi articolelor ce am scris contra îm- 
părăţiei tale! . 

„Scoate-mă Ioane din mâna Betiaiului celui înşelă- 
tor: numit, oposiţie, şi mă fă să stau la dreapta. X Măr 

„ziei Tale. Dacă nu am loc la dreapta, primeşte-m6 
la stânga, dacă nu e loc la stânga, m6 aşez bucu-. 

ros şi la spate, acolo unde îşi alesese domiciliul po- 
litic păzitorul tăi, C.F. R., mâncaia-şi catarama. 

„Ascultă iubitorule de colectivişti, Joane, pe servul 
tă care te ștrigă întru umilinţă! 

„Mântuitorule Brătiene, care al primit: pe î Nicu 

Ganea, şi. chiar pe Fânică, de la care nu mai poţi 
avea, 'nici un folos, căcă „ce-a fost verde sa uscat“, 

 cheamă-mă stăpîne şi pe mine, Iancule prea dulce 
şi îndurătorule! 

„Minte pângărită purtând, strig ţie: Brătiene al 
meu, spurcă-mă tu cel ce ai alunecat în adâncul 
răutăței şi fă-mă& tovarăş la treabă!“ 

Pe “când 'Aristid se canonea, ast-fel, un ânger. 
ăpăru în uniformă; de general de miliţie şii zise: 
; Bucură-te tu Aristid al băbachi, cel ce- eşti plin de 

UI 

umilinţă, căci Brătianu este cu tine!



278 

  

Atunci robul Vizirului 'şi şterse ochii şi trecu în 
odaia de alături, ca să constate daca clondirul cu 

„ căneală,.nu'şi a, perdui faţa cea neagră, din pricina 
„“lăcrămilor ce vărsase pocăitul Aristid. 

 



        

  

  

DON AFIURIE | 

„Sub-semnatul I. C. Brătianu, de profesiune” Vi 
ir, domiciliat mai des la Florica de cât în Bucu- 

cuveşti, pentru a' proba deosebita iubire ce am pen- 
tru nenea Radu, fost: cu domiciliu la prefectura Po- 

„iţiei şi apoi la Lucrările publice, îi dăruesc în mod * 
irevocabil şi chear de acum moşia mea „fara ro-.. 
mâmnească“, zisă Brătianu,- cu toate trapuile şi de- 
numirile de or ce fel. | 

Această moşie 'mi aparţine mie, moştenire de la 
partidul liberal din vechime, dupe cum se constată, 
din actul autentificat, la, Mazar-Paşa şi dupe cum 

“poate să spue şi i Vodă Carol, dacă eu nu aş avea 
crezământ. 
Acum însă, .fiind cam: Bolnav; dupe cum poate | 

"să spue tot Vodă Carol dacă nu mă credeţi pe mine, 
şi ne mai putâridu-m6 ocupa. de esploatarea acestei 
moșii, o dau pe mâna iubitului mei cirac Răducu, 
şi din toată averea asta nu păstrez nimic—nici mă- 
car un portofoliu, cu toate că am un milion adu- 
nat cu pantahuza şi aş avea nevoe de mai multe . 
portofoliuri. 

„ Donaţiunea acestei moşii o tac cu următoarele 1 re- 
serve, sarcini şi condițiuni : 

Cât timp voi trăi, mi reserv dreptul ca moşia 
s& poarte numele mei cum a făcut şi reposatul - 

+ 

L
a
m



Paul, Martin când a cedat, prăvălia sa cu pălării lui 
Becker. Inăuntru vindea şi incasa noul negustor, dar 
afară, pe stradă sta scris tot Paul Martin, | 

Nici o schimbare de arendaş, de vătăşel, de epis- 
tat sau or-ce fel de îngrijitor şi slujbaş dupe moşie, 
nu se va face fără ştirea, şi consimţimântul met ; 
în sfârşit nuda proprietate remâne a mea şi veni- 
turile ale lui Răducu. i 
„Având în vedere că, ciracul mei mai are un fate 
în „oştire, altul peste păduri, altul magistrat, altul 
la visterie, peste tot şase fraţi, îi pui sarcină să în- 
grijească de fie-care în parte: fratelui săi Bvghe- 
ie sti dea din când în când procese ă la Ogrezeanu, 
lui Mitiţă s&'i. dea voe să facă contracte pentru elă- 
diri de şcoli, şi la fie-care s5 dea ceva, dupe cum 
se va nemeri mai bine. -. 

Ti mai pui sarcină să nu uite pe toţi copii mei | 
de suflet şi din cînd în cînd 'să le dea din producte 
măcar câte un sac cu grăunţe. 

In cea, ce priveşte vinul ce aduc viile după pro- 
prietate, interzic vânzarea lui şi pui condiţiune să 
se împarţă gratis—ştie Moruzi la cine—în ajunul! 
împrejurărilor de oare care greutate. 

" Din veniturile acestei moşii, Răducu va punc în 
fie care an la o parte o sumă cât se poate mai 

“mare, ce va servi pentru a, se trimite la studii 
în străinătate pe toţi tinerii care vor avea aptitu- 
dini spre a învăţa arta de a deveni un Rabagas. 

Pentru siguranţa şi garanţia executărei condiţiu- 
nilor presentei donaţiuni, îmi reserv dinainte 'drep- - 
tul de a o putea revoca, conform art. S21 din co- 
dul civil, mai ales în cas de ingratitudine. 

Toate aceste condițiuni cer s& se îndeplinească 
pe cât timp voi trăi ei, pe -urmă poate să se a- 
leagă praf şi pârjol de dinsele !& - 

(SS) 1. C. Brătianu, 

 



  

  

Din când în când se poate citi în ori-ce ziar.că 
Majestatea Sa Regele a stat la taifas câte-va cea- 
suri din cutare zi cu ministru justiţiei, cu acel 
de r&sboi sau altul, ba câte odată cu toţi - acei ce 
ne cârmuese -astă-zi. 
„Ce anume se petrece la, aceste taifasuri, nu se ştie 
nici odată bine; de -obicei, toată lumea se aşează în: 
jurul unei mese, d-nu. Britianu scoate o sticlă cu: 
ţuică, Regele scoate o bucăţică de brânză, d. Feri- 

“kide scoate vin de acelaş nume, toţi în sfârşit pun 
“pe masă câte ceva, afară de d. Dim. Sturdza care 
nu scoate nimic, căci n'are ce, bietul om! 

Apoi după ce stomachul s'a liniştit, începe vorba 
despre necesitatea permutărei "magistraţilor, ca m&- 
sură igienică menită a'1 sili să facă ceva mişcare, 
şi despre mii şi sute de alte subiecte. 

Cel puţin ast-fel se petreceaii lucrurile în timpu- | 
rile când d. |. Brătianu-mergea la Palat cu prie-: 
tenul Ghiţă ca să întâlnească pe Regele şi pe Mes- 
chiu.
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Astă-zi treaba e schimbată. Preşedintele consiliu- 
lui îşi caută istericalele. la, vie, şi d. Radu Mihai e 
singurul ministru care lucrează foarte des cu Regele. 

Nicolae, camardinerul M. S. având multă slăbi- 
ciune pentru mine, a, bine-voit s&mi spue ce se pe- . : 
trece acum în salonul de audienţă al Suveranului 
nostru, în faţa panoplielor împodobite cu pistoale şi 

"săbii, în faţa coifurilor şi armurelor de oţel aşezate 
pe lângă ziduri. | E Se 

Regele stă la, masă, cu capul plecat; pe nişte cărţi 
şi citeşte cu multă luare aminte, cu multă, băga- 
re de seamă. Nu citeşte opere de strategie, nici cur- 
suri de fortificaţie, nu citeşte istoria r&sboaelor pri- 
mului imperii francez, nici memoriile lui Frederic 
cel Mare,. regele Prusacilor. 

Citeşte, învaţă pe din afară: „ Manualul bunului 
proprietar. Despre dobânzi. L'art de faire son beurre. 
Una ţie şi zece mie!“ tot opere financiare şi econo- 

„mice tratând despre dobânda de 75%/, plus agio. 
"De odată, Nicolae anunţă pe d. ministru de in- 
terne. N . 

Radu Mihai apare cu burta suptă,. ca semn de 
condescedenţă către capul Statului. Regele se scoală 
în picioare, augustele şi suveranele sale urechi se 
preschimbă în faţa, sfeclei şi după obicei M. S. în- 
tinde supusului s6u serv degetul cel arătător de la 
mâna dreaptă. - 

> Apoi zice: . | e | 
—— Ce s'a, mai betregut (citiţi: petrecut) în Capitală? 
— Eată, raportul, răspunde şeful departamentului 

de interne, scoțând cu_repeziciune o hârtie din bo- 
zunar. o 

Dar, ce "ţi-e cu obiceiul omului; în loc de raport, 
Radu a. scos un joc de cărţi. 
— Asta nu raport, asta alt-ceva, zice M. 8. 

_— Ah! pardon! Astea sunt cărţi, e pachetul de 
32 cu care se joacă rhams, ghiurdum, maus, pichet,.. 
— Bine, bine.... Să văz raport!
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— Am alt pachet de 52 pentru whist, , contina, 
„Şvarţer-peter, gâsca pr castă... A 

— -Destul! Ce nou în oraş? 
— Bine, pace. Pentru ziua de 10 Mai, am luat 

mâ&suri de siguranţă publică extraordinare....... 
— La fie-care dou&-zeei de paşi, s6 aşezaţi un 

pichet.... 
— Pichet, Majestate? Cunose foarte bine pichetul, 

putem s&l jucăm îndată. "Iţi trag un şai-zeci, un 
-mou&-zeci şi.un capot, s&ţi meargă fulgi. 

— Nu... alt pichet! Pichet de. soldaţi. 
— Ah, pardon! 

n — "Trupele ar trebui puse sub comanda lui Maeca... 
— Maca! Joc şi maca, dâr ne-ar trebui mai multe 

perechi de cărți. 
— Ah! nul... Eu vorbese de colonelul Macea. | 

_— Ah! Pardoa! 
— Iţi recomand să'ţi arăţi toată autoritatea... 
— Autoritate!..... Majestate eu la carte, joc „tot- 

W'a-una, de autoritate. 
Convorbirea urmează, 'ast-fel, şi la urma urmelor: 

“Suveranul e nâvoit să joace « o partidă, de cărţi cu 
“Jinistrul de interne. 
„.. — De obicei joacă carte, şi Radu Mihai făcă ce 
face şi întoarce mereă pe. Degele! 

Numai ast-fel se explică: pentru ce Carol de ln 
1887 nu seamănă de loc: cu Carol de. la 1873.
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Denunţ, opiniunei publice că. ziarul ciocoilor din 
piaţa Episcopiei (adică ziarul nostru) are să comită, 
o nou6 mârşavă infamie. - 

Ne mai ştiind ce să scornmnonească ca st COMpro- 
mită marele partid liberal, ast-fel numit pentru că, 
răeşte numai din liberalităţi, ziarul nostru are să 
publice în numărul de mâine nişte cărţi de alegă- 
tori falşificate la ultimile alegeri din Bucureşti, şi 
s& dovedească că s'a făcut, cu această ocazie ceia 
ce numeşte: hapsgeaesen! | | 

„__ Aceste infamii, Epoca le va pune ca de obiceiii 
în spinarea nevinovatei poliţii. | 

Veţi vedea reproduse mâine pe pagina I-a a zia- 
rului nostru cinci iscălituri falsificate, cinci dovezi 
că sa comis o plastografie la alegeri, şi veţi vedea, 
în faţă cinci mărturisiri iscălite de. cei înşelaţi. 
_Ca să ajungă la acest rezultat, e învederat că 
Lpoca a, trebuit să conrupă pe denunţători şi să le 

“făgăduiască posturi de preşedinţi la Casaţie sau am- 
basadori la Stambul, îndată, ce opoziţia va veni la 
putere. “ 

Ştiu chiar positiv că, unul din cei iscăliţi şi anume
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„Ghiţă Bărbulescu,. de meserie tâmplar, a primit 500. 
de mii de ruble de la guvemul. rusesc ca să con- 
simţă a 'şi da adevărata iscălitură. 

Eu unul nu m pot uni cu asemenea viclene unel- 
tiri şi mă simt dator s6 spuiă cum sai petrecut 
faptele. | 

Eată amănuntele : 
Doctorul Steiner, plictisit de când tot dă. bolna- 

vilor doctorii pe din năuntru, s'a hotărît să urmeze. 
exemplul lui Charcot, Richet, Dumontpallier şi să 

- administreze doctoriile pe din afară, adică s& se 
apuce de ipnotism. 

Ipnotismul' este o ştiinţă care constă în a “ţi 
plimba mâinile pe dinaintea nasului unui om până 
ce adoarme— lucru foarte plăcut când degetele me- 
„dicului miroase a opoponax, dar foarte . displăcut 
cănd miroase a tutun sau se aseamănă cu laba tâ- 
nărului deputat Epurescu. 

Indată ce eşti adormit prin acest mijloc, docto- 
rul te suceşte şi te învârteşte, întocmai cum face 
nen6a lancu Brătianu cu regele Carol, ba te sileşte 
chiar să iscăleşti ce vrea el,. tot cum face ace-. 
laş nenea lancu cu acelaş rege Carol. _ 

Aşa dar, amicul meu, d-rul. Steiner, apucându-se 
de această meserie sa adresat guvemului şi "i-a 
cerut s&-i pue la dispozitie câte-va persoane care 
s6 bine-voiască a tolera să [i se bage degetele în 
nas, până când vor adormi.. 

Poliţia “i-a oferit îndată, prin ajutorul comisari- . 
"lor respectivi, sutimi de alegători îndărătnici şi a 
spus doctorului: <Aici să te vedem! Ipnotizează-i şi 
trimite-i la vot!» o | 

Steiner a început prin a pune înaintea ochilor 
fie-cărui pacient câte o bâtă ă la Toboc, ca point 
de mire, crezând. că dacă o va fisa mult timp are 

„să fie ipnotisat; dar prefectul a intervenit îndată, 
„vugând pe doctor să bage de seamă, căci oposiţia
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„abţinându-se de la vot, bâtele sunt datoare s&i wm- 
meze exemplul. Sa = 

Atunci Steiner a întins mâinile şi a început : 
Pins, awei, drei; eins, zei, drei; dăi- cu degetele în 
sus, dăi cu degetele în jos, până când fie-care ale- 
gător a adormit, rămânând ipnotisat. 
“In această stare anommală, doctorul a remas stă-. 
pân pe voinţa lor, cum e-Ion Brătianu stăpân pe 

* Voința Naţională, şi alegătorii: ai mers la vot, au 
iscălit, fără s6 ştie chiar ce fac. 
Sa produs o adevărată încurcătură; at fost ex- 

perienţele atât de perfecte, în cât unii din alegători 
au votat de mai multe ori şi ai iscălit pentru 
alţii. | a E 

Fată, adevărul în chestiunea infamelor calomnii. - 
ce va publica mâine Dpoca. 

Trebue să. mai. adaog un lucru: Ipnotismul a 
făcut cu această ocasie un progres însemnat, pro- 
gres atât de mare, în cât acum un om ipnotisat 
poate să facă treaba altuia, adică să 1] iscălească 
or unde .cere nevoia. | e , 
„Indată ce această ştire sa respândit prin oraş, . 

Sutimi de cetăţeni ai scris d-rului Steiner, spre a 
'] ruga să le pue la dispoziţie câţi-va ipnotisaţi care 
ştiu s6 facă, treaba altuia, 
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NENEA MIHALACHE 
E 'om. norocos nenea Mihalache Cogălniceanu. : 

_* La d-lui acasă e ca la moşi; se găseşte tot-d'auna . 
. câte ceva de . vânzare: ba săbii, ba pistoale, ba pietre 
cu inscripţii ă la Tocilescu, ba monede vechi care 
se preschimbă cu înlesnire în monede din ziua de azi. 

Nu poţă să întri în prăvălia unde nenea Miha- 
lache stă la teşehea din preună, cu conştiinţa sa, 
fără să fi nevoit: si faci saftea. Intrebaţi şi pe 
d-nu I. Brătianu, dacă nu mă credeţi pe mine. | 

E negustor pişicher d-nu Cogălniceanu, nu e to-. 
folog. Sta, în pragul uşei, bate toba, mare, plânge 
sau ride dupe pofta muşteriului, îl suceşte, îl învăr- 
teşte, până, când îl aduce în „prăvălie şi face să 
cumpere ceva. 

Nenea Mihalache mai are şi un mare merit: nu 
se uită de ce' coloare politică, e muşteriul. Bani se 

' iese, încolo puţin, îi pasă. 
E cosmopolit, sai mai' bine zis gheșefiaropolit şi se 

înebuneşte dupe versurile lui Scribe:
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aamase Cuisinier cosmopolite 
Partout j'ai change mes ragoiits - 
„Selon Vappetit et les goits! 

Aşa face şi el: are pentru toţi câte ceva de vân- 
zare. A vândut şi sub Catargiu, şi sub I. Ghica, 
şi sub Brătianu, chiar şi sub dânsul. 

Apoi mai ştie şi un lucru, Ştie că vorba multă, 
este sărăcia omului, şi de acea: tace înfundat, nu 
vorbeşte de cât la zile mari, când vânzarea la du- 
Sheană a mers-strună, sâii la vremuri grele când 
bagă, de seamă, că muşterii ai uitat drumul prăvăliei. 
„Acum o s&ptămână, când sau întâmplat scenele 

de pacinică-cetăţenie la. Galaţi, când locuitorii a- 
cestui oraş se aşteptaii să auză glasul d-lui Cogăl-: 
niceanu, s&l vază luptând pentru dânşii, d-nu Co- 
gălniceanu n'a vorbit. Sa scărpinat pe frunte dupe 
obicei, a dat brânci ochelârilor în sus spre chelie, 
i-a tras iar în Jos, şi-a scuturat nările cu degetele 
par-că ar fi luat tabac, dar n'a zis pis. 

Era ocupat cu vânzarea unor statue din grădină; 
se mai Jertfea încă o dată, ca să îmbogăţească museul 
naţional al-ţărei, unde va sta înscris cu slove de 
aur de câte-ori s'a cumpărat câte ceva din prăvălia 
Cogălniceanu. e Si 

Museul d-lui Cogălniceanu e fără. fund, este toc- 
mai ca butoiul Danaidelor: acest din urmă nu se 
putea umple nici o dată, cel de al doilea, nu se 
poate goli nici o dată. o 
_Or cât ai cumpăra, tot se mai găseşte ceva, de 

vânzare. Nenea Mihalache este în stare s&şi vânză 
şi nădragii, convingând guvermul că a o mare va- 
loare politică şi istorică, de oare: ce acest vestmînt 
a avut deosebita cinste de a "1 împedica să 'şi dea, 
pe faţă şi arama şi catarama (sistem C. F. R., bre- 
vetat de guvern). a 

Trebue s€ recunoaştem însă, că d-nu Cogălniceanu 
le face toate numai pentru patrie. 

.
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Nenea Mihalache plânge pentru patrie, râde pen- 
tru patrie, se şterge la nas pentru patrie, mânâncă 
pentru! patrie, face crailâcuri pentru patrie, îşi face 
„ehiar diferite operaţii pentru patrie. 

E un mare patriot, care n'a avut şi nu va avea - 
pururea de cât o devisă, și anume: „Patria si... 
punga meal“ -
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“PB FAȚA ŞI PRDOSL : 

y N 

„Consiliul universitar întocmit de ministerul. ins- 
trucţiunei publice spre a administra o pedeapsă. pro- : 
fesorilor care au subsemrat un manifest, ficând pe 

* Regele cu :o0u6 şi cu-oţet, are s&şi decline com- 
petenţa. o a i 

Cel puţin aşa susţin mai toate ziarele... | 
_ Hotărtrea consiliului universitar este foarte natu- 
rală. Dacă ne vom da osteneala! să cugetăm numai. - 
câte-va momente, vom constata imediat că majori- 
tatea juriului în chestiune se compune din doctori, 
în a căror atribuţiuni intră mai mult consultaţiu- 
nile medicale de cât sentinţele disciplinare. N 
„Prim urmare, de vreme ce d-nii Mârzescu şi Tzoni 
mau arătat dorința s€ asculte povețele doctorilor 
Halenderu, Măldărescu şi Şuţu spre a şti la co băi 

=
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ar fi bine s& şi petreacă vara, aceşti membri al ju- 
„iului se vor ocupa de alte afaceri. | 

“In desbaterile .lor, are să vie şi o. chestiune de 
istorie naturală foarte importantă, acea de a se şti . 
ce parte a trupului, are mai multă valoare pe scara |. 
comparaţiunei :: “obrăzul -directorului Poinţz “Națio-- i 

- male sai ncobositul . Kefereii al d-lui Robescu, - stâl- 
“paul paxtidului naţional şi mai, ales al d-lui o. F. 
Robescu? - - 

„ Discuţiunea va fi foarte interesantă ŞI se vOr ivi ne- 
greşit multe controverse, atât din” pimelal, de vedere - 
medical “cât şi: din cel. legal, 

- In “cea co “priveşte volumul” „tvebui st fie 
„cine-va cu desăvârşire. chior ca 'să' mu  declaie .în- 
dată că un Nefereă ă la Robescu tace de. două ori * 
cât un obraz ăla Nichi: 
“Te poţi ptonunţa pe nepipăite, Prin urmăre tără 

să te coste d dani. închisoare, ŞI 5000 lei despigu- | 
„hive, - 

“Tvecând la calitate, “consiliul va ajunge s6 dove- 
" dească superioritatea deputatului asupra, Ziaristu 
„ui, „vesultat co se “poate deduce din sinipla vaţiune 
că pielea lui” Nichi trebue să. fie negreşit. ihucava 

„pe lîngă acea âhii Robeseu, -Inta” adevăr salvatorul 
d-lui Brătianu a avut purmea sineritul- obicei de 

„a “Şi acoperi obrazul. nuintru dou$ cu o îmbrăcă-: 
minte “de” postav, pe când. Nichi Fremdensohn. DU 
poartă nici cel puţin umbrelă. e ca să "şi apere obrăzul 
numâru unu.: î 

Conelusiune : Numărul două î îşi conservă, faţa ru- 
menă, durdulie; numărul unu e prăpădit şi shâreit 
de ploac, de vânt, şi 'de arşiţa soarelui care nu pă-.: 
trande până la numeru două al lui Robescu: 

S5 trecem la alte probe mai vedite, adică mai 
positive: la probe băneşti. 

Când s'a comis atentatul în contra vieţei d-lui. 
Brătianu şi mai ales în contra așezământuluă robesc, 
victima constituindu-se, parte civilă, a cerut pesto.
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20,000 de lei despăgubire: 
Această cerere a fost făcută prin organul d-lor 

“Cantilli, Stanian, Stoicescu, care făcând evaluarea 
pagubelor posterioare ale clientului lor, se pronunţaii _ 

__ negreşit în cunoştinţă de causă. . o 
- In procesul cu obrazul lui Nichi, d-nu Aristid - 
„Pascal n'a, îndrăsnit să ceară de cât 5000 de lei, 
mărturisind singur că a cerut mai mult de cât se 
cuvine ca s6 dobândească ceva mai puţin. - 
„Apoi, ce mai încape multă discuţie ? In această 
materie, jurisprudenţa este stabilită şi de înalta 
„Curte de Casaţie, care s'a pronunţat pentru superi- 
oritatea,- așezământului . robesc faţă cu obrazul direc- 

torului Voința. 
Curtea, de Casaţie a “hotărât că a te atinge de 

Kefereul Robescu este o crimă şi a trimis pe Stoica 
Alexandrescu la munca. silnică, ear a plesni Kefe- 
reul de sus al lui. Nichi este un simplu delict şi a 

'trimis-pe autori la închisoare.  - 
“Deci catarama lui Robescu a turtit obrazul lui 

„ Premăensohn, 
= Das îst colossal ! cum. zice: neamţul.
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Proverbul. românese care spune că” „toată pasărea 
pe limba ci piere“ sa mai “adeverit zilele trecute. 

Into destăinuire publicată în ziarul nostru şi în 
care este vorba despre misterele poliţiei (mistere 
atât de puţin misterioase în cât toată lumea le cu- 
noaşte) se spune între altele că Andronic, faimosul . 
cavaler al ordinului «Apa de aur> care a luat mul- 
tora apa de la moară, avea obiceiul să împarţă.pa- 
seri mecanice între diferiţi înalţi funcţionari ai. 
Statului, începând cu cei ce întocmesc siguranţa 
publică, 
„Am voit să ştiu până, la ce punct este adevărată 

această, destăinuire şi am umblat din casă de mi- 
nistru în casă de procuror, din casă de procuror 

"în casă de -agent al poliţiei şi de colectivist-însem-. 
nat— însemnat în toate felurile — spre: a mă con- 
vinge dacă în adevăr domniile lor ai păsări meca- 
nice, şi ce anume cântec ciripeşte pasărea fie-căruia. 

La d-1 Prim- -procuror Andronescu, zis - Dulap, sau 
Dulap zis Andronescu, am găsit o privighetoare care 
cânta cunoscutele. strofe:. i
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n. | Un tâlhar mai înainte 
Când instrucția sosra 
Dac'avea puţină minte 
lute'ntr'un dulap sărea. . 
„șa se făcea o-dată. 
Dar azi treaba e schimbată. 
Ază un procuror cu cap, 
El sc cără în dulap! 

La d, Eugenie Stătescu, cunoscut prin slăbiciunea 
ce a avut pururea pentru ochi şi sprâncene, slăbi- 
ciune atât de mare în cât acum taebue să 'şi-o plimbe 

şi îngrijească la Gastein, am dat peste o turturică 
-. care cânta: - 

- Dac'ai şti, dac'ai pricepe. 
Dragostea de unde *ncepe ! 
De la ochi, de la: sprâncene, 
De la buze subțirele, IE 
AMușcar'ar neica din ele 
Ca «intrun faguir de. miere |... 

La d.-Stetfan Bellu am găsit un papagal a cărui 
instrucţie pare 'că nu este încă pe deplin terminată 
sau resortul mecanic este stricat, căci nu'l am au- 
zit îngânând de cât p ! pp! Mai mult de cât atât 
nu ştia. nici s& cânte, nici s5 vorbească. - 
„n sala de întrare a apartamentelor Ministrului 

ie fără portofolii, am văzut o cucuvae cântând: de di- 
x mineaţă până, seara: o 

o Păt-frumos, Făt-frumos 
Cât te-ai urcat de voios, ! 
Ce murdar te scobori jos ! 

Trebue s6 recunosc însă că colecţia cea mai bo- 
„gată de păsări se găseşte la d. Radu-Mihai, prefec- 

tul poliţiei de eri şi ministrul bâtelor de azi. Acolo 
sc vedeţi un canar care ciripeşte: 

Cind toca la Radu Vodă 
Fii stam cu puica de corb, 
Când toca la Ghencea 'm «eul 
Sedeam cu puica pe mal!
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Acolo se vedeţi un "colibri de toată, frumuseţea, Ca 
cântând: IN | ! 

Astă-zi când avem parale 
Mâncăm la zaharicale. 

Unde mai puneţi numeroşii papagali care ai în- - 
trecut pe acei ai răposatului Mitropolit şi care a- 
vând o memorie îndrăcită şi mulţi ani de existenţă, 
istorisese într'una o sumă de caraghioslâcuri de la 
1875 în sus. - 

Abia întai în odaie, şi "iauzi zicând: Pantaloni 

de dril! — Pantaloni de dril!—“ Aceste "cuvinte le 
spun mai ales iarna. Frumos lucru este şi memoria ! 

Prefectul poliţiei de acum, d.. Moruzi, nu are de 
o cam dată de:cât o singură pasăre al cărui! cân-- 
tee favorit este: 

A cam jurat je vin, 
Se nu mai beci vachii ! 

N „La redacţia ziarului Telegraful nam găsit de cât 
o cioară care cîrâia un dambuliki-dschiușmanda neîn- 

_teles: iar în salonul de adăstare al ziarului V. W. 

brevetat, de guvein şi de d. I. Brătianu, era o pa- - 
săre care:m'a, asurzit printr un cântec strein al că- 

rui înţeles, tradus în prosă, este cel urmetor: „ME 

fac creştin, „căci am tost miruit de MOnSIgNore..... 

„Palma! i -
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MIHALACHE PIETRARU 

De când trăese n'am” vezut lighioană mai afuri- 
sită de cât omul când e vorba să dibuiască, şi s6 
ticluiască mijloace pentru a se îmbogăţi. - 

Spre pildă, Andronic sa trudit pînă când a des- coperit mijlocul de a face bani, fâră să facă bani, şi poleia cu multă dibăcie hapurilo ce da de înghi- țit prea încrezătorilor sti clienţi. 
Cu o apă de aur pururea neîntrebuinţată, umfla regulat bilete de bancă sau poli imperiali de la a- cei al căzor vis de aur mergea mereă crescând, iar punga lor se goleau cu aceiaşi repeziciune. 

Pe când toate ziarele din Capitală se ocupa de această afacere, pe şoseaua Kisselef trăia un om politic de o mare greutate şi fisiceşte şi politiceşte _ vorbind. a 
Din când în când da consultaţii Miniştrilor bol- 

navi în schimbul unui bacşiş destul de însemnat, dar el era trist, ofta din adâncul pântecilor, dorea 
ceva.
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Acest, om era Mihalache: Cosi ilniceanu care  do- 
rea să descopere un fel de apă de aur. să 
„Ohristof Columb descoperise America, Parmentier 

descoperise cartofii, Guttenberg descoperise “tipo- 
grafia, 'Toricelli descoperise barometrul, pe care 
civilisaţia modernă Pa preschiimbat în “companie, 

- Gâraudel descoperise pastilele ce poartă acelaşi 
nume, chiar Stefan Bellu, cu înalta autorisaţie a 
guvernului, . descâperise.... ceva trufandale prin 
înfundăturele mahalalelor ; singur nenea. Mihalache 
nu descoperise nimic, 

Atunci împins de o boală cronică, şi ştiind, pre- 
cum zice proverbul românesc că „apa trece ear pie- 
trele rămân“ or câte operaţii ai face, sa apucat s6 
'şi ridice carăşi averea în picioare, puindu-i data 
asta temelii de marmură ca să nu se mai derapene. 

Coprins de multă iubire pentru poetul Ovidius - 
Naso, adică Ovidiu Năsosul sai Bornas, cum am 
zice pe româneşte, care scrisese drăg: istoasele dar 
-porcoasele versuri. asupra „artei de_a, iubi“, sa ho- 
tărit: se nu'l lase în pace nici dincolo: de mormiînt. 

De aceia a pornit în Dobrogea şi dupe câte-va 
preumblări prin satele Hai-Sic-Tir şi Moft-Berechet 
sa pomenit căi ese trone înainte o piatră mare 
cu un vapor săpat pe dânsa, plus un boer din vre- 
mea veche, în costumul lui Adam când cânta fără, 

„foaie de viţă. . ă 
O piatră, un vapor, un om! Nu mai încăpea, vorbă, 

trebuia să fie negreşit chiar mormântul lui Owdiu 
Năsosul, descoperit de.o sută de ori până acum, ba 
la Tomi, ba la Bender, ba la dracu, ba la acu, ba 
în sfârşit la Moft- Berechet de către d. Mihalache 
Cogălniceanu. 

Lucru demn de mirat, poatra. + nu punta dupe o- 
„biceiu nici un fel de inscripţie cu slove vechi şterse 
sau încurcate, ceia ce va peimite “descoperitorului 
s6 sape pe dânsa pe- româneşte curat: 

7
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Aici odihnește OVIDIU NTASOSUIT 
i ingropat cu rugăciuaile 

CUVIOSULUI POPA ZĂLAVĂ,, 
DESGROPAT ae u. COGĂLNICEANU 

Prețul fir: 100,000 la i     
  

Un singur lucru încurcă însă pe d. Cogălniceanu. 
E istoria vaporului! 
Cum! o singură luntre pentru un om? 
Nu e de ajuns. A | 
D-sa ştie că un om care se respectă „şi mai aleş 

care respectă. bugetul statului din preună, cu cere... 
ditele sale extraordinare, trebue să-umble cu... cu.. 
însfârşit cum am zice pe româneşte întrun limba- 
giu puţin. politic... s& umble cu dumnealui în două 
luntre, adică la Michail Cogălniceanu ! | 
"Academia spre a îmbărbăţi pe nenea Mihalache 

şi ai deştepta râvna descoperirilor, a hotărât în u- 
nanimitate s&l boteze Mihalache Pietraru, din causă 
că scoate banul din piatră şi piatra din şine! 
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“Anamia, Colectivescu 
————— 

7 

Era vătaf de “curte în căsa noastră părintească. 

tata: lui Anania Colectivescu, şi când da socotelile 

coşniţei la sfîrşitul lunei se. pricepea orozav s€ 

zică: „Una ţie, două mie“ ast-fel in cât după Câţi 

va ani adunase miişoara de galbeni. | - E 

Pe Anania, 7] crescuse mai întâiu la. jpupâneasa 

în odaie, şi pentru că avea chip delicat, (se cam 

şoptea. că contribuise un boer la ticluirea -chipului), 

isbutise s&l bage prin sufragerie, şi încet încet, 

s&l aducă în grădină când ne jucam cu toţi, s&l. - 

furişeze prin iatac, s&l aşeze în salon: curat vorba 

românească : | Ma SE i 

Nu da voe lui Ian” 
Că se sue pe divan! 4 

? 

Anania învățase cu dascălul nostru s6. scrie şi 

- se citească. Intro bună dimineaţă, tată-seu, vătatul - 

nostru, a initiat la tată în casă, s'a scârpinat în
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„_ Dmn Ton Ghica publică de câţi-va'ani în „Con- 
vorbirile Literare“ o_serie de amintiri din tinereţe 

"sub formă de scrisori, amintiri care pot; face concu- 
renţă basmelor. fantastice ale lui Edgard Pos. 

In_cea din. urmă. scrisoare adresată lui Vasile A-. 
lexandri; Ghica-Poă îşi dă toate! silințele ca se ne 
tacă s€ înghiţim hapul cum că dânsul a organisat 
revoluția de la pașopt, cum că dânsul a: făcut pro: . 
„clamaţia prin care se dăruose ţăranilor toate liber- 
tăţile, şi chiar aceia de a fi mâncaţi de pelagră în - - 
ziua de astă-zi. i i 

D. Nae TI. Orăşeanu, fiind membru al ordinului 
bene-merenti, şi luându-și din această pricină hrana 
intelectuală: numai la isvorul liteiaturei româneşti, 
a conceput ideia să facă concurență d-lui Ion Ghica 
şi s6-si croiască în istorie o haină de om politic. 

Ne obicinuisem cu toţi să vedem pe d. -Orăşeanu 
Nae, în haine de paiaţă. SR 

Ne .obicinuisem s6l vedem în haine de lingă ca- 
raghios, cerând în versuri pornografice un spor de 
simbrie sat prelungirea unui congedii. 

7



  

n mt de ai 

„Ne. obicinuisem s&l auzim cântând 'cu oare-care 
„variante, cânticele: 

“Fată popei ceâ bălae. * 
Ala parole d honneur mon cher, 

sau: Da 

- Vine. lelea pe saca ..... 

dar nu ne obicinuisem cu ideia. că nenea Nae a Ju- 
cat un rol politic. 

Astă-ză, cerul s'a deschis | ca a la vobotează, ŞI dna. 

NT. Orăşeaniu părăsind numeroasele sale ocupa! | 
iuni, a bine-voit; s& adreseze Directorului Voinţei - 

Naţionale o scrisoare prin care destăinueşte că: „A 
. fost împiegat al: Regiei Monopolului Putunurilor la 
1875 şi că a fost destituit după insistenţele guver- - 
nului conservatoi, îndată, ce a subscris programul 
de la Mazar-Pas sa! * 

Români de la” apus, Români de la răstuit, Ro- 
“mâni din toate părțile, r&spundeţi cu toţi. daca aţi: 
stiut vre-o dată cum că programul de la, Mazar Paşa 

"a fost subscris şi de neneă Nae? 
„Ştiam că. protocolul congresului de la Berlin a 

fost subscris de Bismark, că d.. Aurelian a :sub-. 
scris tariful cu Austro-Ungaria şi că Givaudel sub- 

serie modul întrebuinţărei. Pastilelor cu acelaş nume, 

„dar nu ştiam că nenea : Nae a subscris programul 
„de la Mazar -Paşa! 

Ştiam că nenea Nae a făcut pe Regele. de mai 
Dutin de tuei parale, şi că astă-zi poartă “pe ene- 

“ merenti la. pept, când nul pune amanet la cămătar, 

dar ză nu ştiam că nenea Nae a jucat un rol po- 
Jitic alt-fel de cât-în versui porcoase ! 

Pare însă că documentele menite a dovedi spu- 
sele d-lui N. P. Orăşeanu sunt tot atât de rare ca 
iarba, fiavelor, cu care se pot deschide comorile, căci 
după toate cercetările. mele n'am putut da peste 
iscălitura d-sale alt unde-va de cât în colecţia Ghim- . 

,



  

201 

pelui unde se trata numai programul beţiilor de la 
Zece- Mese, de la, Sdrafeu şi alte localuri publice. 
Dacă însă d. Orăşanu a subscris în adevăr acel 

program, dacă a scris cel puţin pe dânsul vre-un - 
vers începând prin cuvintele: 

Junele Missir 

Trage. din clondir - . - “ 

"nu'mi rămâne de cât să zic şi eu cu umilinţă 
— - Rezon nene Nae!
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DINASTICULI 
„Nimic nu seamănă mai mult unui om, de cât alt 
om, afară de d. D. Stuuza care este. fără seamân.. 
„Cu toate acestea, fie-care creştin are şi el. sem- 

„nele lui particulare, unele văzute, altele nevăzute; 

„rea de mână a stăpânului casei. 

„spre pildă d. Cogălniceanu e bătut de peatră: parcă, 
ar fi recolta unei moşii, d. C. F. Robescu e crescut | 
în lături ca varza, d. Porumbiţă Porumbaru. după. 
ce are chelie mai are şi “fudulie, în sfârşit fie-care 
om are câte ceva care te face s%l recunoşti. 
“Dinasticul se poate recunoaşte după nesfârşite 

semne particulare. - | E 
„Mai întâiu în toate odăile, odăiţele şi Chiar. în 

cămara locuinţei sale, are câte un portret şi câtâ-va, 
busturi de ale Suveranilor, 

Pe sobă, în salon,- stă capul Regelui şi al Reginei - 
lucrat, în. marmoră, în teracotă, sat ipsos, dup& da- 

Pe masa cea rotundă, de la mijloc, stă fotografia 
Suveranilor, primită, dar de la Majestăţile Lor la-a-. 

20
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nul nou sau: la aniversarea proclamărci indepen-” 
denţei. 
„In sufragerie e un Carol I călare, lucrat cu vop-: 
sele cu apă de Szathmari, -mai în fund pe galeria- 
care duce la. odăile slugilor, alt Carol de calitate 
inferioară, din editura locotenentilui- colonel Papa- 
zoglu. In cămară, alături de borcanul cu murătuni 
sub un pervaz cu geamul crăpat la mijloc şi cion- 
tit la colţ acoperit; “de numeroase case de păianjeni 
mai.e un portret al Regelui pe hârtie de băcănie 
din editura anticarului Steinberg din Calea Rahovei. . 

. Dinasticul nu lasă, s6 scape o singură ocasie fără 
să se înscrie la palat; 8 Aprilie,” 10 Mai, aniversa- 

„rea Iuărei Plevnei, „proclamarea Regatului, - aniver- 
sarea. naşterei Regelui sau Reginei, toate aceste zile 
au văzut şi vor vedea pe dinasticul sosind la scara 
mare a palatului cu o birje turbată, îmbrăcat în 
frac, cu toate decoraţiile la pept.. 

Când se înserie pe! registru, dinasticul 'şi pune 
"întreg, şi numele săi de botez” şi numele lui tată- -S6u, 
şi profesiunile ce are şi domiciliul cu numărul casei - 
pentru. ca'nu cum va să se facă eroare şi să fie 
luat drept altul. - 
Doamne fereşte, de un ceas râu! 
Dinasticul trimite din când în când ceva plocoane 

pentru masa Suveranilor ca semne de respect, iubire 
şi devotament; ba o căprioară, ba icre proaspete de. , 

„se topesc în gură, ba ceva poame din grădina sa. 
Ori unde merge Regele, fie pentru inaugurarea 

unei linii ferate, unei. “scoale, sau desvelirea unui 
" Stefan cel: mare, merge şi dinasticul... pe socoteala 
Statului dacă se „poate; dacă nu se poate, se înfiin- 

"ţează numai la gară cu buchetul în mână şi la ple-. 
care şi la. întoareeie. 

Dinasticul felicită mereu pe Regele şi Regina prin. | 
„telegraf; dacă - locueşte în Bucureşti e în' stare se 

| plece în alt oraş numai ca s6 16 dea de acoloo de- -
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| peşe . concepută cu mult egoism naţional, cum ar 
zice Colonelul Pastia. | | 

Dinasticul' se: interesează, foarte muilt şi la boala 
de limbă a Kronprinzuluă, şi la reumatismele lui Bis- 

„marek, şi la stricarea stomacului bătrânului: “împărat 
Wilhelm. - - 

Dacă, din întâmplare, întâlneşte pe o stradă taă- 
sura. regală, dinasticul se: opreşte, face front, stă 
smirna, se încheie la pept-şi scoate pălăria ca la 
moaştele sfintului Dumitru. Când îi întoarce Re- 
gele salutul, se roşeşte de bucurie, o ca fată mare. 

Indată ce dinasticul trece. în . oposiţie, toate por-" 
tretele, busturile şi fotografiele Regelui sunt arun- 

“cate în pod şi înlocuite prin portretele lui Danton, 
Robespierre ŞI... „ Blanqui! a =. 

> 

Î.
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Duminecă 28 Iunie 1887, elevii şi elevele diferi- 
telor şcoale din Bucureşti, au primit r&splata, silin- 
ţelor ce au desfăşurat în timpul anului spre a înveţa 
cât face două şi cu două, până când le va veni 
vremea să înveţe câte poate să facă unu şi cu una. 

Această resplată a fost ca de obiceiu o cunună 
_de flori care se atârnă cu sfinţenie întrwi cui la 
“căpătâiul patului, şi ceva, cărţi menite a 'convinge 
pe şcolari că „cine ştie carte are patru ochi“. 

Dupe ce împuternicitul ministrului înveţământului 
a, rostit un discurs prin care laudă pe toată, humea, 
începând de la capul statului şi oprindu-se la pro- 
fesovul de. gimnastică, muzica a cântat imnul na- 

ţional şi ei am deschis una din cărţile scolastice: 
distribuite elevilor. 

- Era, o carte c6 coprindea o sumă de maxime, a. 

forisme, cugetări şi proverburi din care estrag pe. 

cele următoare : 
1). Lasă-me în casă, lasă-m& sub- -pat, lasă-me i în pat. - 

Radu- Mihai,



  

A 309 - 

2) Cere şi ţi se va da! a 
„ i Un 'colectirist, 

3) Tu mare, eu mare; cine să tragă, cismele ? 

Radu şi 1. Brătianu, 

4) Bagi pe: Brătianu în casă cu lăutari, şi. nul 
poţi. scoate cu arhierei. 

Un disident. 

5) "Tot câinele ese din armă, dar numai pielea 
lui ştie. 

Porumbiţa Porumbaru. 

6) Caprei îi cade coada de rie, şi ca tot birzoi 

o ţine. | _ 
De Sturza, 

7) Dreptul umblă tot-Vauna cu capul spart. 

Un Qăliăiţean. 

8) M& duc maică s& mă "nec 
Unde e lacul mai sec. 

I. Brătianu. 

9) Până la Dumnezeu te omoară sfinţii. 

„ Un oposant, 

10) 'S5'i sară iapa, cui a vâzut ochii! 
Andronic, 

11) Bătaia e: din saiu tot-V'auna. 
Li a obor, 

19) Căţeada până nu pleacă prin mahala, câinii 
nu se iau i după ea. 

E. “Stăteseu. 

15) Peatra care se scoate adesea din loc. „* tot 
“prinde rădăcină. 

ML. Cogălniceanu.



“ap _ 

14) Gine'e şi i păzeşte limba, îşi păzeşte ŞI. capul | şi 
“urechile de “vorba _înuscălcască : „Boji « moi ! Boji 
moi JE... 

; - ia N, Ganea. 
N 

15) înţeleptul figăduejte: şi Caxp t trage viădejăe. 

„Carol Li 

16) Aş da  tămâe lui Dumnezeu, şi nu me 'ndur 
să dau parale. . a, 

, „Un „o posant bogat, 
- 

N 

blă drept. o | “ i - | . IN Niiceseu. 

18), Peștele. nu se împute numai de la cap! 

„St. Bellu." 

19), Copilul ) până, nu plânge, nimeni nui dă (aţă. a 
nici nui, Gumperă ceva. - : 

! Ac A, Cosălniceanu. 

20) Mai multe muşte cad în miere de cât în oțet! 

ÎN ' _ Iones-u-Muscă, 
* - , - : Ă ' Ă 

21) "Toată lumea: bea vinul, dar nu'şi bea mintea. 

- GG Chițu, | 

22) A băga mâna în miere şi a nu'ţi linge dege- 
„tele, nu se poate. 

„Carada, 

23) An n'am câştigat, estimp am păgubit, la anul - 
ta ag nidej de. 

! Max, 

24) Dacă o fi de la: Dumnezeti,. Şi O vrea “tata şi 
. muma, vol şi cu. | 

„Viz:uti. 

17) Judecătorul e ca sapele, 3 nici o dată nu um 

N.
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25) S'o lăsăm încureată. 

27) 

26) Lucrul dracului. în casa popa. ... 

Când. e lună vechie 
N'aud de-o urechie, - 
Când e lună nouă, 

" N'aud. V'amândouă. 
, 

D. Moruzi. 

Popa Tache, 

. 

T. Brătianu 

p. conformitate 
„.. Max,



to
 

al 
  

  

IDECIEE IN IDIEZIRE 
4 

. 

Istoria ne spune că renumitul Mozart compusese: 
un concerto atunci când avea numai vârsta de şase 
ani, că Napoleon I— zis Nupalion la mahala — pe 
când era, încă tonăr, se juca cu soldaţi de plumb 
şi de zăpadă, în sfârşit că fie-care geniu al omeni- 
rei a arctat de timpurii pentru ce anume lucru va 
„avea tragere de inimă, . 

Experienţa mai dovedeşte că aplicările cele rele 
se arată, din copilărie ca şi cele bune. Spre exem- 
plu, un Adronic, un Pranzini, îşi dă iute în petic şi 
nu aşteaptă s&și schimbe dinţii de lapte ca să 
schimbe punga din bosunarul păgubaşilor în al lor. 

Intemeindu-m& pe aceste constatări fisiologice, şi 
vezând că ţara românească e: plină burduf, de ge- | 
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niurile cele mai mari, am voit s& cunose deprinde- 
„rile unui -oare-care număr de oameni. politici,. de- 

„ prinderi din vremea, copilăriei, căci cele din ziua de 
astăzi ne sunt cunoscute cu prisos. 

Iată resultatul cercetărilor mele: 
Mihail Cogălniccanu. Era un tânăr foarte sbur- 

dalnic, ne putea să şează un minut la un loc, 'să- 
rea mereu dint”o bancă în alta, ast-fel în cât das- 
călul zicea despre dânsul că: | 

Azi e îcă, mâine colo, | 
“Sapoi trece dincolo! - 

In clasă făâcea multă -gălăgie, zăpăcea toată lu- 
mea şi nu se astâmpăra de cât dacăii aducea pro- 

„fesorul ceva prăjituri de “mâncare, Natură foarte 
„simţitoare, când era cu burta plină, micul Mihail 
plingea, în. clasă pentru un da, pentru un ba. In 
„vremea recreaţiei, elevul Mihail strînoea arşico, mai 
ales ichiuri plumbuite şi le vindea pe preţuri în- 
semnate. , | , 

Jocul lui de predilecție era şodronul întaun pi- 
- elor, pentru. că se joacă cu peatră. | 

Stefan Bellu. Şcolar leneş dar foarte bun băeat, 
tot dauna gata să îndatoreze pe semeni lui, dacă, 
i se r&splătea serviciul. Când eraă prietenii -certaţi 
între denşii, Ştefănică umbla cu răvăşelele de la u- 

„mul la altul, Ştefănică spunea o vorbă bună pentru 
fie-care, Ştefânică îi împăca. Curat; inimă de aur... 
şi pungă idem ! | | e 
-. &. Chițu. Oltean muncitor, dar prea mâncăcios 
afară din cale. - N ă - | 

In timpul recreaţiei, pe când cel-Valţi şcolari se 
jucau de a „V'aţi ascuns“ ? sat baba oarbă, Ghi- 

„țică muncea ca :un câine. Având multă aplecare 
pentru dogărie, făcea mereii butoae şi... le da, cep!: 
„Nicu Xenopol. Când intaa în clasă, îi era frichi, 

când mergea la gimnastică, avea frichi, la bae tot
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frichi, la esamen frichi, la: plimbare fichi, înti'un 
cuvânt era un şcolar înfricoșat. | 

Gr. Vulturvescu. Elev craidon, săruta întruna, pe 
toţii băeţi care semănau a fete, şi mânca prăjituri 
în socoteala lor, sub cuvânt -că nu are schimbat. In: 

„to zi perzând o firfivică, se hotărise să se spân- 
zure, “dar nevoind nimeni s&i.cumpere frânghia, şi'a 

„schimbat ideea. a 
Gr. Andronescu. Şcolar de o lenevie ecsemplară, 

nu venea la nici o lecţie, “fugea de dascălii ca dra- 
cul de tămâe. Ca, se scape de esamene sta merci 
ascuns prin dulapuri. Când mergea şcoala. la plim- - 
bare şi cei Lalţi elevi încălecaii pe caii de lemn, el 
se da în dulap. Inta'o vreme se hotărise să se tu- 
cească şi să ia numele de Abdulap în loc de -lbdulah/! 
„Va urma, când voi avea poftă. |



  

o LUĂ FOAMNAI 

„Eram obicinuit .cu idea. că: „toamna se numără | 
bobocii“ precum zice proverbul. românesc, - | 

Pare însă că afară de boboci, tot toamna trebue 
„s6 se. numere şi discursurile d-lui Kogălniceanu, şi 
dovezile sale de neatârnare, şi interpelările ce adre- 
sează guvernului, -- a 

Intr'un cuvânt, d-l Kogălniceanu nu numără de 
cât toamna. o 
"Primăvara şi “vara, d-l Kogălniceanu . vizitează. 

hala cu vechituri, zisă- Dobrogea, apoi se plimbă 
pe malul mârei unde se joacă 'cu' pietricele ca co- . 
pill iarna, d-sa. stă, nemişcat, suflă grei parcă, ar 
„avea o piatră pe stomac sati ceva mai jos, dar nu 
„Spune nimic, nu atacă pe nimeni, nu apără pe ni- 
Men Sa 

Precum -copilul are, nevoe de nout luni ca st iasă 
la lumină, “tot. ast-fel -d-l Kogălniceanu are nevoe 
de nouă luni ca să se hotărască să “dea'la lumină, 
în parlament tot:cea ce ştie... . n 

| Ianuarie,: Februarie, Martie, Aprilie, Mai, lunii, 
“Iuliă, August şi Septembrie sunt, cele nouă luni în 
car6 d-l Kogălniceanu dă semne că este borţos, a- 

„. Munţă pururea ce minuni are de gând s€ facă în. 
- Noembre şi Decembre. A a 

De acum, 'câte-va ziare aă început să înregistreze | 
amenințările d-lui Kogălniceanu că: Ia
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la toamnă are să interpeleze guvernul asupra 
convenţiunei cu Austro-Ungaria, | 
_la toamnă are se interpeleze guvernul asupra bă- 
tăilor de la Galaţi, | 

la toamnă are s6 vorbească despre politica externă, 
la toamnă, are să vorbească, despre administraţie - 

în genere şi despre finanţe în. particular, 
la toamnă, are s& răstoarne cabinetul, 

- la toamnă are să uimească toată suflarea româ- 
nească, prin dovezile de independenţă şi străşnicie 

_ce are de gînd să dea. 
Dar toamna vine, precum a venit în 1885, în 

1886, şi când e vorba să numeri boboci - Kogălni- 
cenişti, te pomeneşti că rața a fost stearpă, şi nu. 
sa ţinut de cuvânt. | 

Nu se ţine de cuvânt; rața, fiind că n'ă avut un 
singur moment pofta. să. facă, boboci. 
D- Kogălniceanu urmează, pur şi simplu şcoala, 

tâlharilor calabrezi care ai obiceiul s6 serie ban- 
cherilor din localitate: „Mâine. să depui 100,000 
de fi. la al 5-a copac din cutare pădure sati te 
omor!“ | Sa 

Tot ast-fel face marele nostru patriot. EL ame- 
ninţă din vreme. pe cci de la guvern că are sti 
mănânce tripţi dacă nu i se depune suta de anii de lei. 

„ Guvernul plăteşte, Kogălniceanu “i dă drept chi- 
tanţă câte o vechitură, câte un tabloi, şi apoi 
toamna poate s€ vie, căci îndată ce vine, rața e 
bolnavă. | 

Blagoslovita, peatră, talismanul d-lui Kogălniceanu 
se urcă, se urcă mergi, se aşează pe limbă şi] îm- 
pedică să deschiză gura, până la primăvară când 
se coboară iar. 

- De acea, amenințările d-lui Kogălniceanu nu mai 
fac nici un -etect de cât asupra guvernului care 
simte că a venit monientul st pue iar mâna la bu- 
get, zicând: „'Trebue să mai dăm ceva pentru peatra 
din casă!“ ? 

  

.



  

  

MALASA! 
7 7 

- Oraşul Bucureşti avend o cafenea, care. poartă nu- 
mele Concordia, oraşul Paris având un pod cu a- 
celaş nume, colectiviştiii din Galaţi ai simţit tre- 
buinţa s6 înfiinţeze o gazetă cu .cinci bani nume- - 
rul-— aproape de pomană-—care, să poarte şi dânsa, 
“numele Concordia. 

Până acum, această, . Concordie a. eşit . de treizeci 
“ŞI două de ori, şi în cel din urmă număr se ocupă, 
despre boeria marelui cetăţean gălăţean Malaxa. - 

Făcând alusie la călătoria d-lui Fleva în condi- 
ţiunile relatate de noi, acum câte-va săptămâni, a- 

dică la notărârea d-lui Flova de a. părăsi un vagon 
de clasa, 'I spre a nu fi la un loc cu Malaxa, zia- 

„rul de cinci: parale spune că: D-nu Malaxa, este pus 
„prea sus şi prin naştere şi prin creştere ca să se 
“simtă atins prin această, mutare. 

Avusesem copilăria semi închipuesc + că deputatul 
gălățean î în cestiune e născut ca toată lumea, adică 
în conformitate cu articolul inu din constituţia, bul- 

“ gărească, dar văz:că m'am. înşelat! | 
Malaxa e patriot de specialitate, nu e Malaxa de .- 

| Găeşti ; e Malaxa, de lux! Curat Bektemis!! 
Dacă.» nu mă credeţi : pe mine n aveţi de cât să 

- EI 

po



deschideţi cărţi de istorie şi veţi vedea îndată cât 
; de sus este pus Malaxa, prin naştere... a 
„E pus atât de sus în cât te vezi nevoit sâi zici: 

„Te-ai înălțat atât de sus - | 
Jubitul meă amic, 
În cât să nu te miri că 'mă pari 

„De dos. atât. de mici”. = SE 

Boeria lui Malaxa, e:0 “boerie de arme câştivată - 
pe câmpuri de luptă ca acea a lui de lu Tremouille, 
de itogueluure şi alţii. EI posedă documente care do-. 
“vedesc că a: avut stiăbuni în faimoasele lupte de 
“de la Orfeă, Ioji şi chiar la Șapte nucă, o 
„In sfârşit e pus atât de sus prin naştere, în cât 
atunci când a văzut lumina cu ochii, cucoana moaşa 

„a avut multe greutăţi ca să sg urce: pân€ la dânsul, 
— de unde şi vine expresia românească: „Moaşa 
înpod!t | i | 
„Despre creşterea lui Malaxa, ce să mai vorbim! 

„Prea .cuviosul popa 'Tache'a fost însărcinat cu e. 
ducaţia, morală a tânărului şi nobilului Gălăţean; 
Ştiinţele naturale le a învățat cu eminentul peda: 
“og 'Toboeman, profesor. al Universităţei din 'Ti- 
-chileşti. a | E 

In sfârşit toate somităţile din Dichiu şi mai ales 
profesorii Ulmeanenberg, Lăptaruscki şi. alţii Laă . 
învețat câte ceva. e +. .. | ! 

Sub această înţeleptă conducere Malaxa a crescut - 
foarte mult şi foarte bine; azi are 'un metru 80 si 

“cinci de bâte.: | - 
„ Pentru a“cânta, virtuțile. lui Malaxa, un COmMpo- 
sitor de musică a şi sosit din Paris şi a ticluit un - 
cântec pe aria franceză: + | 

„C'est Boulange, lange, lange 
C'est Boulange- qu'il nous faut! 

» Pe româneşte, cântecul sună în modul următor: 

+ 
, 
i
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„E Malac!.. e Malacl,.. e Mateo 
2 vestitul. Malac-sa ! 

e Cuvintele nu sunt tocmai bogate, dar ne dove- 
dese ceva în ceia ce priveşte naşterea. lui Malac... 
am uitat restul numelui !
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Epurescu-Mirabeau 
———— 

Sunt vr'o. doui ani de atunci, mai mulţi tineri 
stam adunaţi la cafeneaua Vnion afară. 
„Între noi 'se găsea şi Epurescu. După ce vorbirăm 

de una şi de alta, nu ştii bine care din cei ce 'şe- 
deau la masă îi zise în glumă :. „ştii că semeni cu 
„Mirabeau !* | ACE 

Epurescu sări în sus, îşi băgă mâna dreaptă în 
păr, mâna stângă” în sîn, şi r&spunse cu o adâncă 
convingere : „Aşa este; întradevăr semân cu Mi- 
rabeau !“ i | „ 

De atunci, e peste putinţă să scoţi din creerii 
alesului judeţului Vlaşca; că între dinsul şi vevolu-. 
ționarul francez despre care vorbii, este o mare ase- 
mănare. . | | 

Poate că fără această glumă, Epurescu ar fi r&- 
mas un băiat blând, un băiat bun, şi nu sar fia- 
“pucat să hrănească gărgăuni în 'etajiul de sus al 
capului său. e Sa 

Zeflemeaua a schimonosit pe Epurescu, la ne-.- 
norocit. sa | 

De la opt-zeci şi cinci încoace, nu poartă de cât 
pălărie moale în cap, haine cenuşii, sau de aceiaşi 
faţă, cu obrazul s&i.....).. Aţi înţeles ce fel de co- 
loare e! | | - |
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Când face curte, sgâeşte ochii par'că ar vrea să: 
te trăsnească; nu se mai vede de câţ albeaţa -ochilor, . 

„iar sprâncenile se plimbă de la răsărit spre apus - 
şi, înapoi. - Si | 

Epurescu numeşte această privire „le coup 'd'oeil 
"-de Mirabeau !* 

„Când îţi vorbeşte; începe cu un glas de basso 
„adânc şi apoi limba i se lipeşte de cerul gurei, parcă 
ar fi mâncat peltea de gutui care'i a remas în dinţi. 
„Epurescu numâşte acest fel de a vorbi: „la lan- 

que de Mirabeau !* RE CR 
“Când umblă, îşi dă toată osteneala sple a pune. 

în evidenţă un piept foarte problematie, spre a scoate 
la lumină nişte muşchi mai problematici şi nişte 
pulpe cu desăvârşire problematice.  .... 

Epurescu numeşte acest demers : „la demarche de 3 

Mirabeau fe 0 . , 
Intrun cuvînt, Epurescu e Mirabeau de la cap. până la. picioare şi nu mai are de cât un vis: s6] | lovească, vărsâtul ca să -fie ciupit ca omonimul s&i.: 
Acum un an Epurescu-Mirabeau făcea oposiţie, dar. la convins nu ştii cine că patria e în pericol, că 

partidul liberal naţional se -va duce pe copcă, dacă, nul va sprijini dânsul, şi îndată Epurescu a ertat “pe d. IL. Brătianu. - Da 
Astăzi e mai mult de cât convins. că dacă. ar 

vrea el'să se retragă, s'a dus patria la dracu. 
In resumat, cu toate aerile 'de “dă cu barda în . Dumnezeii“ ce ia. Epurescu, 'se “poate zice - despre 

dânsul că este dacă nu :" „mielul lui Dumnezeu, cel 
„puţin Fpurele lui Dumnezei !& : * 
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„ EXPOSITIA DODPERATORILOR - 

„Au vor trece multe. zile, şi exposiţia. Cooperato- -.. 
"rilor din ţară are s6 se deschiză la Craiova. | 
-.- Prietenul mei Butculescu, care de mai bine de 

” “zece ani 'şi jertfeşte şi punea şi sănătatea ŞI VIe- 
„mea, “spre a ridica din ce în ce mai. mult institu-. 

„- "țiunea Cooperatorilor, umblă pe bete de nu ştiu 
când deja, ca s&' adune cât. se. poate mai multe pro- 
“ducte ale industrici naţionale: . e 

Pictura, arhitectura, fotografia, sculptura, pielă- - 
„Tia, cismăria şi alte indăstrii vor juca un mare vol . 
la această, exposiţie ; dar şi numele -unora din pe- 

„soanele: ce: contribuesc la această” exposiţie: nu e de 
lepădat, de şi persoanele ar fi bune de lepădat. . - 
„Ştiu spre” pildă că întun salonaş reservat, se vor. 

„pune la iveală “numai operile colectivaste: şi iată ca- 
“talogul oficial al exposanţilor: + 3 

BEL ARRE 
pa SECTA A 

- „Pictura. 
1). Natură moartă--No. 69—de d-nu Dim. Sturdza, 

„ (Autorul a început să lucreze acest tabloii încă de .* 
“la vârsta de 40 ani). ” : - 

. i 

” 4
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9), Peşte . şi inezelic (după Van:Dy ct) de Stefan 
| „Bello, No. 50. 

3).. Capul 8- tului Ton: Brătianu pe tipsie - — No. 
1887—de- un oposant, i 
4). Ţigani la mâncarea bgetatui, de Bpurescu' şi 
„Fundescu.- No. 1886. 

5). Etect de lună „plină No, 100, de. C.F. R 

a SECȚIA n. 

- Xilogri: fie 

1). O..casă părăsit Nr. 1886 bis.,de N. Ganea. 
 (Atragem' atenţia publicului asupra acestui tabloii - 
caro represintă pe, autor părăsind casa junimistă în: 
carea trăit; -tabloul e făcut dinti” o “singură trăsă-. 

tură de condei). Ia 

SECȚIA €, 

Architectura 
e , Planul detaliat al unei „burse de aa Bilciur 
__vescu, 

2), “Uşa biserici. colectiviste de Carada. Nr. 1876.. 
8). Plan pentru băi cu aburi, pentru băi cu ba-.. 
sin, băi cu duse, de. beizadea Mitraşiovsi. 

SECȚIA D. i La 
a Scriptura 

p. "Trancniul lui Mercur, de Sofendaehe ș şi A. Xe. - 
| nOpol. . N - - 

2). “Cap sec; tora-cotă de IL. Cimpina 

“SECȚ TA E. 

Scrieri diverse-Muzica 

1). Imnul Kefereuluă de; Sparanghel. 
9). Cuws complect; de exploatarea, bugetului, pre 

„dat la şcoala colectivistă, de: Radu Mihai. 
„5 Arta de a nota” ca. peştele, de Simă ngropi.. 

7



SECȚIA F, 

Argintărie | 
1). Cădelniţă de aur pentru a tămâia nasul Vi- 

„zirului, de Nebuneli. : . 
2). Opt linguriţe de argint pentru a a mânca câte- 

ceva de la fie-care Ministere, de N. Dimancea. 

SECȚIA 6. 

Pânzărie 

1). Pantalon de dril, de: Radu Mihai. 
2). Surtuc de madapolan, idem. 

SECȚIA H, 

. Borangicuri 

1) Gogoşi, soi ministerial, de Ferichidi. 

| SECȚIA 1. 

Pielaria 

1) Piele tăbăcită din fabrica Balş, premiată cu 
5000 lei, de N. Xenopol. 

2). Piele tăiată, de fraţi Premdensohn. 

SECȚIA J. 

Alămărie. 

1) Clistir de Dr. Cantemir,



  
  

NEBUNELII 
. . 7 

7 

S5 te cheme din botez Aristică când te mai cheamă . 
şi Pascal, se te cheme Năstase când te mai chiamă . 
şi Stolojan, este o întâmplare nenorocită. Dar, după 
„ce te chiamă din moşi strămoşi Nebuneli, s& dai 
peste un naş care te a. botezat şi 'Timoleon, este 
o adevărată catastrofă, o cuiată mascara ! 

Un autor dramatic, un Caragiali, un Millaud, sai 
„un Armand Silvestre, îşi frământă creerii luni în- 
tregi ca -st dibuească un nume caraghios si cu mare 
ercutate isbutese să scoată, la amină pe un Ipin- 
gescu sau Dulamă, pe un Lequelpudubee sau Pe- 
tarade, 
„În vremea aceasta, pe țărmurile albăstrii ale Du- . 

__nărei, „auf der schoenen blauen “Donait“ cum zice 
. Strauss, trăeşte un cetăţean numit 'Timoleon Nebu- 
neli, al cărui. nume n'a fost” pus până în ziua de as- 
tă-zi în nici o dramă, în nici o comedie, în Mici o 
revistă. cel puţin. | 

Cu toate acestea, el joacă un vol de paiaţă ; el 
“se învârteşte ba la dreapta, ba la stânga. Când. te 
pomeneşti cu d. Cogălniceanu că se întoarce în pau- 
tea în care curge apa, lucrul nu este surprinzător, 
FI are o peatră.. „peatră, de moară negreşit, şi este 
supus din causa aceasta legilor rotaţiunei, mai ales 
când îl bate apa: bugetului.
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„Dar pe. Nebuneli, ee naiba Va hotărit să serie în ziarul Galaţii o epistolă prin care. să: ne destăinu- - „ească că după cea batjocorit pe alegătorii colegiului -al 2-lea comunal cu epitetele. de „asasini, bătăuşi, “tâlhari şi altele“ a crezut .astă-zi de cuviinţă, să fie primarul acestor bande? - 
» Ce Ta-hotărît s& urmeze ast-fel ? 

Mister, 'Timoleon, buget; 'şi Nebuneli ! E „_ Primarul Galaţului nu ne dă nici o lămurire alta 
de cât că s'a născut liberal și Nebuneli, că are'să Bă 
moară liberal si 'Timoleon. - a o Apoi mai adaogă că el este naţional și Pimo-. leon,— întocmai ca colonelul Pastia — şi că are să: „fe merei: naţional şi Nebuneli ! a 

| -Bun e Dumnezeu, şi meşter e dracul, cine stie 
„ce are să se mai întâmple până la anul ! Si Cine ştie dacă toţi alegttorii oraşului Galaţi hu se vor înveța acum minte şi nu vor modifica câte- „va proverburi româneşti. De câte ori va fi. vorba „despre 'Timoleon Nebuneli, parcă "i aud zicând pe toţi:. 

E „Do la Nebun...eli şi de la beat, 
„ Adeverul'e lesne de aflat LE 

„De Nebun...eli şi de muierea rea, fie ce înţelept fuge.“ ' aa - - 
„Nu e Nelun...eli, cel ce mânâncă sapte pâini, ci . cel ce i le dă“. a | 

„Un Nedun...eli aruncă 6 peatră, în fântână şi zece” înţelepţi nu pot să o scoată :* - a 
aNeun...eli- nu asudă. nici la vale nici la deal! 
„Ear când 'Timoleon Nebuneli va ajunge adânci bătrâneţe, când va pufni singur de ris, amintindu'si rolul de caraghios ce a jucat în: anul 18557, ei va zice — ca niângâere : — Nebun...eli nu vâde dece „vede, ci de ce'și aduce aminte !*: | 

oa N II
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VE 02/03 DU câtii TEMIRI 

Mergând svonul prin lante, că în împărăţia, băilor 
de la Bălţăteşti, domneşte” în anul 1887 un Cante- 

mir, întoemai cum a domnit peste țara românească - 
Antiohie si Demetru Cantemir, am avut, curiositatea 

s& ştiu dacă . este vre :0 rudenie între Cantemir : fe», * 

clor de domn şi Cantemir despre” care vorbii.. 

Dorind. s& viu în ajutorul. celor ce lucrează la î în= 

tocinirea istoriei noastae naţionale, dorind mai ales : 

s& aflu dacă tulpina Voevozilor Carniteniir s'a uscat 
sau “a mai scos cova la lumină, am căutat s& văz: 
mutra lui Cantemir V oevodul de la Bălţi iteştă. 

Ajungând la faţa locului, nam pomenit, - cu un 
“ doniin îmalt, slab, cu barba rară, îmbrăcat ca un 

kelner, care 'mi eşi înainte, puse mâna, pe bagajul 
mei şi strigă: „Deschideţi 'odaia No. 27!* 

Intrebând pe unii şi pe alţii cine este acest dorin, 

"mi Sa vespuns: „.tste Cantemir!“ 
„O. asemenea: destăiniuire m6 mâhni peste măsură 

şi. m puse 's6 cuget adânc! asupra nenorocirilor 0- 
menirci, căci nu glumă sc constataţi că un om 

4
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care se. trage din viţă, domnească, a, ajuns ober-kel- ner întrun stabiliment de ape minerale. De Fiind că însă omul.-nu merge la băi spre a aduna cugetări filosofice, „ci spre a'şi căuta sănătatea, am cerut să vie să mă vază, doctorul localităţei. Peste cinci minute m'am. pomenit cu un domn îmbrăcat “în uniformă de felcer si care semăna, grozav la, față o cu kelnerul. despre care vorbii. o „Ma pus de am scos limba, "mi-a căutat pulsul, mi-a scris o reţetă, şi a plecat după ce "mi-a spus că el este doctorul Cantemir! 
„— Ei! aşa mai înţeleg, îmi ziceam eu, pe când tăceam drumul la, spiţerie; iată cel puţin un repre- sentant al dinastiei Cantemir care a ajuns ceva! | La spiţerie am dat iar peste un Cantemir care. mi-a. făcut nişte hapuri şi care "mi-a pisat nişte prafuri, | | La bae, băiatul care "mi-a “adus o firimitură de Sare amestecată cu zece oca de apă, era tot un Cantemir; la masă, feciorul care se plimba cu far- furiile cu bucate de la unul la altul era asemenea un Cantemir; comptabilul care "i-a dat socoteala, „tot Cantemir; zaratul: care mi-a. schimbat un bilet de dou&-zeci. lei, tot Cantemir, . „În sfârşit. pe la orele zece seara, a intrat la mine în odaie un domn :spre a mă întreba dacă: „am o- biceiul s& dorm singur!“ 
Acest domn era iar Cantemir! - | În puţine cuvinte de dimineaţă până seara, la, ori ce pas făceam, de'câte ori trebuia mai ales să chel- mese măcar zece bani, m& întâlneam. cu un Can- temir în frac,: în surtuc, în uniformă sait în cămașă! “ Speriat de numărul însemnat al. acestei familii, . cum nu se găseşte de. obicei de cât în neamul lui Israel, am cerut, să vorbese cu vrun om de frunte din partea locului spre a şti şi,ci cum naiba s'au nemerit atâţa fraţi câre să semene leit unul cu altul. "Am. fost condus la, un deputat acasă, pe care "1
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„am găsit lucrând la un proiect de lege spre a se 
opri Românii de a mai merge la băi în străinătate, 
impunându-li-se de a merge numai la Bălţăteşti. 

Când colo, ce să vezi? Deputatul mei era kel- 
nerul, era doctorul, era spiţerul; era băiaşul mei, 

„în sfârşit. era iar Cantemir. | | i 
Apelpisit, am sărit într'o birje, am fâgit la, Neamţu; 

„dar birjarul care m6 ducea, era... tot. Cantemir! 
Doctorul nostru cumulează la Bălţăteşti în loc'să 

cumuleze la-Bucureşti sai la Iaşi ; Cantemir nu este 
fiu de Domn, Cantemir e fii de clistir!



   
BUCURESTI VARA, 

Dupe: un. mers 'de aproape trei-zeci de minute, 
maşina vaporaşului ce face servicii între Smârda- 

„Rusciuk, trase trei fluerături ascuţite, roata începu 
sc bată apele Dunărei mai repede şi-pe năbuşite, 
vaporul făcu un semi-cere şi apoi se isbi de schele. . 
Atunci, un fel de buloar care cumula îndatoririle 

“de chelner, controlor de bilete şi marinar; asvârli 
pe ţermul vecin o frînghie unui alt bulgar care o 
legă puteinic de un stâlp şi puserăm piciorul” pe 
pământul blagoslovit al prazului, 
: Un militar mustăcios şi bărbos ajutat de doi ca- 

„zaci jeipeliţi "mi ceru pasaportul, 'I examină cu bă- 
„gare de seamă şi spre ă mi dovedi că sunt liber să 
întru în Rusciuk, îmi dete brâaci simi trase un 
Shiont care mă făcu s5 sughiţ de troi ori din a- 

„„dâneul pântecelor şi s&%mi închipuesc că mă pome-. 
neşte dumneici. în Bucuresti. 

> „ Eram foarte dispus să protestez,- dar "mi-am adus 
aminte la, vreme că nici protesturile Rusiei nu ati 
trecere azi în Bulgaria, dar încă ale mele. 

Prin urmare am pornit'o la otel pe jos, urmat. 
de un ture care'mi ducea calabalâcul în spinare, în 
ciuda - birjarilur, edică a harabagiilor cum. le zice 
acolo. „ | 

" Alături de hotelul Isla-hale unde m'am coborit, ză- 
resc 0. casă mare asupra! căreia, - tâlfâe steagul. na- 

5»
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„ţional:;- în curte. dorni pe iarbă vre 0 zece: s6ldaţi. 
cu puscile lângă dânşii. Ei dorni „bulg gărește, adică 
sunt întinşi pe burtă. 
Ta poarta din faţă sunt la, ceas patru”. soldaţi, - 

„iar pe ferestrele camerilor' de jos âle, acestei case 
zăresc '0 sumă de ofiţeri culeaţi, în ăceiaşi posiţie 
maţionali. 

Mi se spune că- acolo e palatul regenței: ei ere: 
"zusem în prostia --mea, că e o: cazarmă de „cazaci 
Sau un. post de.pompieri.. | , 

La Rusciul, te. simţi încă par-că ui fi înta? un o- 
răşel din ţara românească ; găseşti s6 dormi, şi s6. 
doi singur. fără. Ple oşniţă întrun pat; găseşti, sc 
bei, găseşti s6 mănânci. Dar de la Ruseiuk-i în . colo 

„să te ţii! Sie Ri 
Ca să ajungi la Varna, facă în aproape opt; ore 

un drum care Lai „putea face în patru ore. Drumul . 
de fier umblă 'cu repeziciunea unui car cu boi; a-.- 
ceasta. mi-a dovedit'o un măgăruş care speriându-se 

pe câmpie când tmecea trenul și rupind'o la fugă, 5 
-a. ajuns la staţie o jumătate de:ceas înaintea noastră 

Zei nu e minciună 
"In timp de opt ore, până când se ajung la Varna, 

“mam făcut de cât să m6 gîndesc la trumuseţea mă: 
“ei, la .bastimentele ce se înerucişează, mereii în fața 

- portului, la talazurile tuvbate ale apei ce se isbese 
„de stînci, la odăiţa de la otel de- unde voi putea s6 
văz acest spectacol măreț. | 
„De aceea, îndată ce mă uicai în birje la Varna, 
spusei Birjarului într'o limbă românoască aimesfe-. 

+ cată cu 0 vorbă rusească şi “0 jumttate de. vorbă 
bulcărească, s& m& ducă la un otel pe malul mărei. 

Otel pe malul mărei, îmi spuse birjarul, nu e nici : 
unul. EI sîmi vorbi româneşte curat .şi mă duse B 
cel“ Vântâi han din localitate, situat în centrul oz 

„sului şi - numit „Hotel de la'g gninde Russie“, Aţia aAu-. 
- zit bine, G. grande Russie, .s6 nu credeţi „că este PL 

tite Russie! |
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„Ca s6 ajung acolo, am dat peste nişte strade a- 
tât de strimte, în cât când se întâlnesc doi oameni. 
faţă în faţă venind din puncturi “opuse, unul e ne- 
voit 'să. se intoarcă îndărăt, ca, să poată trece cel alt! 

Cam aproape aşa am păţito eu: caii birjei mele 
întâlnindu:se bot în bot cu caii altei birji, amân- 

- doi harabagii. sai coborit după capră “şi ai înce- 
“put o gimnastică de o jumătate de oră, spre a da: 
trăsurele înapoi până la capătul: stradei. | . 

„.. Apoi birjarul mei a pornit?o pe Jos înainte ca să 
se încredinţeze că circulaţia nu va mai fi întreruptă; 
a trimes: respuns- pînă la capătul uliţei ca să nu ne 
mai iasă nimeni -înainte, 'şi ast-fel 'am putut s&mi 
tac intrarea triumfală în hanul de la „grande Russie. “ 
„Aoleo! ce'am păţit! Acum st vedeţi ! 
Il signore Marchatelli, antreprenorul otelului de 

Ja grande Russie, m& conduse indată într”'o cameră 
mobilată cu un pat de lemn şi tot ce trebue spre. 

„a nu putea dormi în linişte, o masă cu trei picioare 
„(un picior pierise negreșit în ultimul resboii ruso- 
“ture) şi un scaun de pae pe jumâtate mâncat nu 
ştiu de cine. ia ! | 

Fereastra mea care da pe stradă, w'a fost nevoe 
se o deschiz, căci dânsa nu se închidea nici odată, 
şi ast-fel — uliţa fiind foarte strimtă — am avut 
imediat, deosebita fericire de a vedea în casa din 
faţă pe un cetăţean bulgar care se scărpina cu mult 
foc, gândindu-se poate la prinţul Coburg! - 
„Alergând 'după un spectacol mai plăcut, am por- 

nit îndată pe malul mărci unde nădăjduiam s6 r& 
mâi uimit în faţa frumuseţelor mărci. 

  

Pe malul portului nu sunt de cât patru cinci case - 
particulare” şi în port nuzărese nici un vapor, nici 

„un bastiment, nici o corabie: 
Bulgarii şi bulg: 

de un cazac care păzea cui sabia scoasă, "şi luat 
tocmai baia. | 

» La dreapta să scăldai femeile cu copiii, la mijloc 

, 

. 

a 4 

aroaicele din localitate, despărțiți.
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sta, cazacul: (pe- mal bine înțeles) şi la -trei-zeci de 
paşi mai departe erai bărbaţii amestecați cu câinii, 
cu cail şi cu măgarii... Da 

La Varna sunt vre-o dou&-zeci de căbine de lemn 
în care poţi s€ intri şi să te desbraci când vrei să 
iei bae şi 'să ţi se ture punga; în schimbul unei 
sume de. 30 de bani, antreprenorul "ţi dă şi un cear- 
ceaf mare ca .0 batistă, ca să te ştergi pe tot trupul. 
Dar dou&-zeci de cabine nu pot ajunge pentru două, 
trei sute de oameni; de acea, Bulgarii au luat obi- 
ceiul s6' se desbrace pe malul mărei Şi apoi după 
ce'şi au luat baia, să: se usuce la soare. RE 

Ei mai ai şi alt obicei, dobândit prin practică, 
- Părăsese marea umblând “numai întrun. picior ca 
„s6. nu umple de nisip pe cel-Talt ; apoi îl încalţă, 
schimbă piciorul, pornese iar la mare înapoi ca s6 
“spele piciorul plin de nisip, şi reîncep aceaş călă- 
torie, ca la Şodron. a Sa 

Alţii, mai înţelepţi, se îmbracă mai întâiii, îşi iau. 
cismele şi obielele în mână, întră iar în apă, înca- 
lecă, pe măgarii carei at însoţit şi se întore drept 
acasă! . e 

„.„ Trebue s€ ştiţi că, la Varna, dobitoacele joacă un 
mare 101, fie zis fără; alusie la locuitori. -. E 
„Îndată ce te culci, începe un concert dat de câinii 
din mahala, concert care ţine până la dout-spre- 
zece din noapte. Să | - 

La această oră începe 'o melodie pisicească de. 
cotoi şi. .pui de pisici, căci bulgarii ai. obiceiul - să. 
nu'i arunce şi în, fie-care casă se găseşte ' un regi- 
ment întreg de asemenea dobitoace. A 
„Pe la'5 de dimineaţa vine rîndul. catârilor,. care 
'ŞI reclamă hrana, întrun hi! ha! hi! ha! hi! ha! 
prelungit până Ja şapte când îi înlocueşte miorlăi- 
tul copiilor. i Pe | 

Apoi, concertul devine general: e o. ammestecă- 
tură, de câini, pisici, copii şi “caţiri ! 
„„ Ai crede că e: musica lui Wagner!
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După bae, “luinea porncştte î în grădina publică ande 
găseşte ca; să&'şi potolească, sotea,, cafea turcească, şi 
limonadă, ca. aceia ce se vinde a noi pe piața tea- - 
trului. | dai 

” Această, băutură părându -mi-sc prea caldă, am în- 
drăsnit s& cer cafegiului o bucăţică, de ohiaţă, - 
Elsa întors îndată cu un bulgăre “de ohiață în 

“mână şi fără multă, vorbă, mi Ta trântit în  Limo- Sa 
nadă, - - 

Nut” mai lipsea de. cât să'şi spele şi mâinele în 
: pâharul meu. i 

Toate casele şi toate stradele din Varna so asea- 
mănă unele cu altele întocmai cum un colectivist, 
seamănă cu: alt colectivist: uliţe strâmte, case 'cu 
dos cati. Catul-d' întâiu este de pietriș şi fores. . 

„trele sunt cu fiars; - - 
- Catul de .sus este de scânderi,. cărora nu le a fă 
cut până acum nimeni pomană st le dea foc. 

- Balcoane nu se pomenesc, - dar. fie-care casă are 
pe acoperiş un fel de salon. deschis, pe care, în tim-. 
pul zilei, locuitorii se: aşează spre.a resufla, iar în 
timpul nopței pisicele se dai la dragoste în ciuda 
locatarilor de sub .dânsele! ii 
„Vin momente când încep s6 te treacă, mă dușelile, 
Ai poftă se cânţi : NE NI 

Strâng în rațe plapoma- | 
Cr ezând, că ești dumneata. N 

| In toată Varna nu. am văzut de cât trei case în. 
adevăr frumoase, zidite după stilul european şi pe 
malul, mărei. | 
Am. crezut mai întâi, că cel puţin una din ele 

trebue să fie locuinţa- fostului Domn Alisandru Ba-. 
tinbergu— cum. ? i. zic. Bulgarii,—am crezut că trebue - - 

„„s6 fie vre-o casă de: sânătate, sau villa vre- unui bo- 
gat tuca naglava, dar m'am . înşelat; 
“Dragomanul otelului "mi-a: spus că este un stabi- 

liment” internaţional care pe tranţuzeşte sar putea
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numi nospitălită de nici, clădit de. primărie ŞI înehi- 
riat tot de densa cu. 9000 de lei pe an unei dame. 

„- bine-voitoare. 
- Primăria bulgărească a voit să pue în practică 
zicătoarea Jatincască : „Utile dulci“, 
„Ei unul, jur pe viitorul lui Ştefan. Bello că nu 

ştii cum - sunt împărţite camerile acestui templu. n 
Plimbarea pe: malul mărei, aerul sărat pe care .: 

1 înghiţi, şi nevoia de a te deştepta odată cu soa- 
rele Pentru că nu „poţi dornii din causa, concertelor. 
animale despre . care am vorbit, "ţi deschid: "pofta de 

„mâncare întrun chip nepomenit.. 
Nicăeri mai mult ca la Varna m ai. fi. în stare; s6 

». mânânci. fript pe un coleetivist.- 
Din nenorocire, bucătăria e foarte slabă aici, mai | 

-- ales când n'ai stomachul tare. Se poftească nenea - 
Pană Pencovici la: Varna şi atunci să vedem dacă 
birtul. de la Călimăneşti n'are.s6 i se pară ţinut de - 
Jaucullus, _ — 
Pui fript boerilor, pui frânt la dejun şi pui fript. 

„la prânz, asta “ţi: este tainul, sait altmintrelea. să te 
ii ;. poţi -s€e o” pormneşti direct la Carlsbad sai la 
Vichy dacă ai avut: îndrăzneala se "ţi basi botul 

“în untul bulgărese.- -- . 
"Pând în ziua de astăzi am r&mas cu tăeturi” la 

stomach ! 
| Dupe cinci zile ds adăstare, mi-a sosit: în; sfirsit 

„. ştărea înveselitoare că prinţul Coburg are să se Co- : 
boare la. Lom-Palanca. 

- Mi-am strâns repede bag gajele şi am pornit l la gară, 
„caci trenul urma să plece. la 6 ore dupe spusele i in- 

- dicatorului căilor ferate, - . - 
„Trenul ma plecat; de cât la.8 şi sar fi putut chiar. 
întâmpla s& nu plece de loc, dacă nu sosea va po 
:rul- din Constantinopole, căci aşa e obiceiul pe.a- | 
„colo: dacă vine vaporul, trenul pleacă, dacă n nu vine * 
„să poftiţi altă dată o "7
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„La patru ore fără, câte-va minute, m'am apropiat 
de Bucureşti. | 

Când am zărit câmpiile Filaretului, când am v&- 
zut coşurile 'săr&căcioasei fabrici de chibritaui de la 
staţia Dealu-Spirea, când m'am. simţit cu desăvâr- 
şive scăpat de tot ce miroase a ţară bulgărească, 

mi sa, părut că am să pui piciorul pe pămîntul ra- 
iului. o. | 
„Când am zărit berăria lui Luther, doar că numi 

a venit leşin de bucurie că nam s6 mai beau si- 
ton de Varna ; iar când m'am dat Jos din tren îmi 
venea, să strig: „Să trăiuscă România !* 

Zăi eram chiar dispus să sbier: „Să trăiască. d-l 
Brătianu!“ dar mi-am adus aminte la vreme că fac 
parte din opoziţie.” | |



   
M 
   

Presa germană şi-a îndeplinit datoria de a da ': publicităţei. toate -amănuntele: călătoriei împăratului. „Wilhelm, de la Berlin şi până la Gastein. 
„+. Presa română nu trebue să remâe mai pe -jos, „şi esto datoare şi dânsa s& comunice publicului oare care amănunte asupra călătoriei ce face prin ţară, d-nu Radu Mihai, ministrul, de interme, Ş Plecat din - Bucureşti Sâmbătă dimineaţă, fără, „pantaloni de dril, cu toate că era o căldură tropi- „cală, ministrul 'de interne ocupa un compartiment separat dintrun vagon de 'clasa I-a, din preună cu adjutantul” s6u, 'Trei-pe-margine, zis şi Stanian “ploeşteanul. ua a o 

Drumul -era lung, plictiseala mare şi pâcla: de nesuferit, . a 
După o lungă convorbire asupra, evenimentelor de la Galaţi şi de la Monaco, ministrul de interne se întoarse către adjutantul săi Trei-pe-margine şi-i zise : - _ Ma Ş 
— Eu propui's5i tragem un stos,. un pie 

ceva aşa... Ca Aa n 
— Rezon ! respunsse Stanian ploeşteanul. 

St aa 

4 

het sau.



* 

„Câte părale partida. ŞI ce: jucăm ? 
— Jucăm „Trei-zeci -şi unu“ că ce mai: lesne, SI 

o sută de lei partida'; o sută de lei nuoi. nnoişori, 
„_eşiţi acum din tarapanaua lui Carada. 

— O sută de lei, delicat bărbat ! Fie, primesc; . 
scoate cărţile! | 

56 scoţi cărţile, e luciu lesne la-club, lucru lesne * 
* chiar acasă, 'dar lucru grei pe. drum, mai ales când, 
"ai comis, neertata, . gresală s& pleci în călătorie 
fără ele.! a , 

„Tnchipuiţi-vă un. avocat mergând la tribunal fără. 
codieele civil, un agricultor mergând la câmp fură. 
maşină, un Radu Mihai călătorind fără cărţi, adică, 
fără. cea ce legea numeşte ; uneltele profesionale, şi ,': 
veţi "înţelege. îndată cât de critică “era posiţiunea. | 

Din: fericire, Stanian. ploeşteanu, supr anumit Trei- 
pe-margine, avu 0 ideie luminoasă şi întorcându-se 
către. şeful departamentului din năuntru "i iso: 

— Suntem scăpăţi ! Am- găsit mijlocul să înlo- 

enim târţile de joc, am găsit un mijloc ca s6:nu- 
mărăm puncturile.. Să. imitâm fe-care pe. Sfântu. 
“lie când se plimbă cu factonul prin ceruri şi acel 
din noi care va face cel mai mare număr de Sfântu 

Ilie, câștigă. partida. A Nu uita că 31 bate pe doui -- 
aşi şi. că doui aşi sunt mai mare; de cât 14. “ 

&spunse Radu, deschizând geamurile fără 
s6 spue o Dental ce. Primesc, Ai cuvântul ! 

Stanian dovedi: îndată “că cuvântul este ca Vântul, 

precum zice proverbul românesc, şi după ce vorbi 
_în acest mod de câte-va or zise: 

„— Patru-spre-zecă ! ME opresc ! ! 
“Radu era încremenit, nu'şi! închipuia că Stanian 

e în stare st vorbească aşa mult, de şi nu -pe no- 
răsuflate. | 
“De o dată, uşa care: „. dospiărțea conipartimentul 
ministrului de interne de. vagonul de alături s& des- 

„_chise, şi generalul. Cernat intră cu sabia scoasă, parcă 
„ar fi voit să. tae şi densul ceva. 
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— Unde e ucigaşul. întrebă gonâralul ; 2 Unde e? căci am. auzit “detuntirile revolvorului ŞI am venit s6 te scap. 
, 

Atunci d. Stanian - îi “destăinui imediat; că nu-era 

“| 

E vorba de nici un atentat şi tălmăei noul. sistem. ! * dea Juca , Trei-zeci- -şi-unu “ după metoda hi Sfân- E i: tul Te, 
Generalul scoase- îndaţă. o sută de lei; Şi ceru s5. „ia parte la Concurs ;, apoi cu o vivnă nepomenită . produse. de două ori comoţiuni puternice . în 'stza- turile atmosferice, ca: să. dovedeaseii că: nu este: certat, cu fenomenile fisice,. 
Patru-spre- -zece al lui Stanian era curată glumă ; de aceia generalul . se opri şi i preţuind ș singur pro - ducţiunea” sa, zise: 

n — Doi: aşi! 
„Ministerul de interme era cu 1 desăvârşire perut,, numai avea nicio nădejde, căci, singur troi- -Zeci-şi- „unu putea s&] scape. 

| Dar îşi luă inima în dinţi şi începu să nuinere şi pe: seama bu, după ce numârase „pe. seama ce- lor -lalţi : 
a: „Unu ! trei! zece ! | dou&-; zeci ! două -zeei şi cinci ! douăzeci ŞI opt, şi nou6 ! trei-zeci.. 

  

I mai lipsea: un singur punct, ca: să câştige pa: tida, de aceia se propii din toate puterile ŞI: ŞI... zise. 
- — Mam ars! Am nas o fară! 

, 

“Nenorocitul Ministru, de Interne trecuse la Borter-, ne... fără decaet!
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PE LATINEȘTEI! 

Observând că,. liăiba românească a ajuns: 

Ter chea, berchea 
Trei. lei perechea, . - 

că în ziua de astă-zi toată lumea vorbeşte româ- 

neşte în ţara noastră, chiar şi ţiganii, d-nu Remus 
Opran, fostul prefect al Constanţei; sa gândit că, 
ar face bine să rostească un discurs în limba, lati- 
nească, în ziua când a iost i inaugurarea statuei hai 
Ovidiiă. 

Idea mi s'a părut foarte nemerită şi i înțeleaptă. 
“Mai întiiu, un bărhat levent e dator să nu ți 

„ vorbească de cât limba pe care o înţelegi şi fiind- 
că r&posatul Ovidiu nu ştia de cât latineşte, d-nu 
Remus Opran sa crezut ţinut să nu'l încurce cu ro- 
mâneasca, pe care poetui nu avusese încă vreme s6 

"o înveţe la liceul Sfintu Gheorghe din vechime. 
Ex-prefectul Constanţei a mai fost călăuzit şi de 

altă idee când a trăncănit două ceasuri pe latineşte 
"în faţa nesimţitoarei statue de bronz: a voit să în-
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funde pe“d. Sturdza care. nu'i a răspuns de cât TO- 
mâneşte şi pe primarul oraşului pe care lă zăpăcit 
în ast-fel de hal, în cât bietul om a răspuns: „Nă- 
vălirea atâtor oameni în cap cu ministrul Sturdza 

"în Constanţa, dovedeşte că Ovidii a murit aici!“ 
(textual). | 

Administraţia aluat imediat măsurile cele mai 
ştraşnice pentru ca nu cum-va publicul în cap cu d. 
Sturdza, s6 mai năvălească în alte oraşe, cea ce ar 
produce îndată o mare încurcătură şi ar face să se 
crează, că Ovidiu a putut să moară alt undeva ! 
Dar serbările cu Ovidii nu sunt încă, sfârşite şi 

„ministrul instrucției publice a, făgăduit că are şi 
dânsul s& vorbeașcă latineşte pe ziua de astăzi, 

1 Procurându-mi un estract după discursul -ce va 
„xosti d. D.: Sturdza, m& grăbesc săl comunic oiti- 

torilor noştri, o. 
lată |: o | - 
Benigni atque amizissimi colectivisti ! 
Ho die, est dies onomastica -magni poeti et; ber- 

„banti Ovidii, supranumitus Nassone. 
Ile scripsit „Artam facere drigostem cum nu- 

merosos. chiţibuşuros ; illam artam ego non cog- 
nosco, sed alter dixit mihi! cc 

Bona est, non bona est, iste alta, treaba. est! 
În una buna dimineaţa, Ovidius tipărivit unam 

broşuram contra imperatorem, sub nomine „ Spionus 
germanicus | ai 
„Est illud quidem, în magna laude ponendum, sed 

4 

Augustum se fecit foc et missit - Ovidium surghiu- - Ă 3 
. ' . Nun. 

Tantum mutatus abillo!! 
Benigni. atque amicissimi colectivisti ! 
Ovidius erat un poreus. in chestiones de  femeas,: 

et quanqiam habet stâtuam suâm în Constanţam ; 

, 

„Accipienda plaga erat, sed ego ipse seripsi bro- 
şuram „Spionus prusacus* et non surghiunus sum !:
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si volete crijere mei murati in în “Bacu oştum aut . în -altram urbem, TO&0 -vos si ipare i in mar MoOram -se- „duenta, verbă,;. ea 

| VIAPOR $ STAI 
Rio. JACET MITITICUS STuRzious 

EXCREAV YI, LINGEVIT, 
EL ITERUM ESCREAV Ir UMSES IT OMNI: AL, 

——— 

En at minuscula, înjirai acuta, imbecitieulua ct 
a impoteutisculus,    
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„..  Gieografia, Coloativistă 

Societatea gcografică română, punând la CORCUIS 
mai multe lucrări geografice şi făgăduind un . pre- 

MIU pentru. cea mai: bună „operă -de acest fel, Yreati 
„.... s&mi. încere şi eu norocul cu scrierea de față. 

„După o: experienţă de mai mulţi ani, am crezut 
că sunt dator să 'scot la lumină micul. mei - -,, Aa- 

"nual. ale. geografie. colectivistă “ atât de. trebuincios ti 
nerilor care se vor hotări să facă mici său: mari 
preunblări prin bugetul Statului. 

După. această precuvântare, daţi-mi voie să încep. _ 
Tara se numeşte o- întindere de. pământ ai cărei |: 

locuitori nu vorbesc aceiaşi limbă, de oar6- -ce-adesea: 
Bașca vorbim şi başea me înțelegem“ ; nu au aceiaşi 

„obiceiuri, căci unii buzunărese şi alţii “sunt; buzu- 
năriţi ; nu.sunt * supuşi aceloraşi. legi, căci unii sunt - 
„guvernamentali şi alţii oposanţi. 

La această; regulă, nu este decât o escepţiiane î în 
DI favoarea d-lui Mihail Cogălniceanu .care se înţelege 

cu toată lumea, din- care pricină s'a şi poreclit ș sin- 
Sur „Omul. fără mele“, 

“Ţara noastră se numeşte România ; noi” îi nai 
zicem şi moşia noastră; pentru acest sfârşit fie-care
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cerem de 'la dânsa un mic sai mare venit zicând 
vorbele că : „Sunt şi eă Român !* a 
„. România” se îniparte în' judeţe şi judeţele se îm- 
part între colectiviştă. - 

___ Judeţele principale ale României sunt : Judeţul . 
“ Pavel-bărbieru zis şi Stătescu. judeţul Chiriţopolo, 
judeţul Athanasiu, judeţul Săveanu, judeţul Simu- 
lescu. i | 

In fie-care judeţ se găsese mai multe plăşi şi 
comune ; în fie-care plasă şi comună sunt mai mulţi 

" sub-colectivişti. , o 
Toate judeţele ţărei sunt foarte bogate şi aii pro- 

ducţiunile lor speciale. Spre ecsemplu : Ilfovul,. Co- 
vurluiui şi R.-Vâleci produe bâte pentru alegeri; Tul- 
cea produce brice şi foarfece de tuns şi ras; Do- 
brogea va produce pietre cu şi fără inscripţii pentru. 
nenea Mihalache. |... | 7 
„După ce. vorbii despre pământ, sămi daţi voie 

„se vorbese despre apele curgătoare. 
Ştiţi copii că apele curgătoare vin din părţile cele 

mai ridicate către cele mai joase. Apa, curgătoare 
cea mai mare a României este Busetul, căci el 

„-Yine de sus de tot şi 'se tot duce până la vale me- 
re unde se găsesc aprozii şi epistaţii. 

România în privința acestor ape curgătoare se 
împaârte în numeroase Bugetașe, de unde poate să bea 
tot; omul dacă, ştie să plece capul până la matca lui. 

Unii bărbaţi mai -pişicheri ştii să bea din mai. 
multe ape de odată ; aceştia se numese cumularzi, : 
"Clima ţerei româneşti era foarte ciudată. odi- 

_Bioară : sunt oameni care ai putut s& poarte pan- 
„taloni de dril în timpul iernei şi palton căptuşit 
cu vată în August. Acum însă clima s'a îndreptat. 

Ina să sfârşese manualul meu fără s6 vă spui 
care este capiiala țărei.. ? a 

Capitala României este Bucureştii, şi Carada este 
capitalul Bucureştilor... | 

Dobânzile le mănâncă tot el! 

  4
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PAVEL BĂRBIERULI. 

+ Prefectul judeţului 'Tulcea e un: om foarte ne- 
statornic — nestatornic, nu despre partea, inimei în 
ale cărei adâncimi n'am ce căuta — dar nestatoi- 
.nie în cea ce priveşte alegerea unei meserii. - 

A început prin a îmbrăţişa viţejeasca meserie a 
„armelor şi îndată ce oştirele au alergat spre Du-. 
năre, Pavel Stătescu cu o bărbăţie nepomenită, în-. 
soţit de căpitania sa, a alergat la hotarele...' franceze 

'şi sa apucat să învețe dreptul. - e 
Neapărat că înainte de'a lua această, hotărîre, a 

fost o luptă crâncenă între vitejia căpitanului Stă: 
tescu, și înțelepciunea legistului Stătescu.. 

“Căpitanul Stătescu vrea să se bată,; legistul Stă- 
tescu, vrea s€ înveţe dacă resboiul în care pleca 
era drept, 'din punctul de vedere al dreptului. gin- . 

țelor, IE : 
Legistul Stătescu a înfundat pe căpitanul Stă- 

tescu, şi Va făcut să nu meargă la bătălie, ci s&'şi 
„dea demisia dir armată, în urma însă a unui râs: 

boi la care nu asistase . 
„După câţi-va ani de studiu, atunci când Pavla- :



ziua; de azi. 

che ajunsese mai, tare în dreptul. internaţional de: 
„cât: chiar Martens (a nu confunda cu Martens care 
cânta la-'a îtu în grădina Stavri pe la 1880) atunci, 

„zic, când Pavlache era, în stare să ajungă. profesor 
de: drept, sa: lepădat, de magistiatură şi a intrat în 
administraţie. Na - Aa 

Fără să se tuwcească, s'a pomenit paşă în 'lulcea 
unde, a stăpânit “si: maj. stăpâneşte încă până în 

De cât va timp însă, Pavlache e cuprins de fri- 
gurile nestatormicici,  blestematei nestatornicii care 

„la tăcut să se lepede mai întâi de oştire, pe urmă 
de magistratură şi acum: de administraţie. 

- + Pavlache Stătescu voeşte să fie comersant şi dă 
adesea dovezi pipăite - despre” felul de: comercii! ce 

“voeşte s6 întrepiinză. -'î.. - | . 
„_-Pavlache voeşte să'se facă bărbier,. _ 
"Prin luna Mai, Sâ manifestat; la prefectul ju- 
deţului “Tulcea; primele simptome ale figurilor băr-, 
biereşti: el a început să tragă perdaturi tutulor 
funcţionarilor de- sub ordinele sale... - o 
„Mai târziu, îndâtă ce întâlnea 'un oposant; care 

i arăta colţi, Pavel Stătescu propunea guvernului 
s61 autoriseze s6 scoată măselele oposantului — în= 
tocmai parcă, ar fi şi fost bărbier. | | 
„La:15 unii, simptomele ai ajuns şi mai grave: 

Pavlache . Stătescu, “ştiind că în atribuţiunele băr- 
bieriei intră, şi punerea :lipitorilor, ajunsese o curată, 
lipitoare pentru judeţul "Tulcea şi sugea cât putea... 

Dacă n'a crăpat, nu este el de vină. | 
In sfârşit la 3 August, prefectul bărbier îşi ascuţi 

bricele, îşi ascuţi foarfecele şi tumse la piele pe ce- 
„tăţeanul  Cheladino, un. nume : predestinat „pentru 
„chelie, N N e 

Ce se va. mai întâmpla mâine nu ştiu, căci or 
„ganele. guvernamentale pretind. că, 'Cheladino ma .. 
fost ras de prefect, pe când organele oposiţiei sus- 
ţin că: Cheladino a fost ras de prefect. “ 

„N 

1.



„.*-Chestiune gxravă,- foarte. gravă, pentru care nu 
mai remâne de. cât numirea unei anchete la faţa 
„capului: cu pricina spre a. şti dacă -Cheladino e cu 
barbă sau fără barbă? - 

„ Academia, a isprăvit ceartă: în privinţa barbei lui 
Stefan. cel mare; war îi ră să se mai ocupe 'pu- 
ţin: şi de barba lui Cheladino. - Acadomiă va con- 

„stata poate că acest Cheludino, a. fost chel... „Odlini- 
oară | De S 

N



  

AMINTIRI! 

Vineri 4 Septembre 1887, a fost ziua onomastică 
a Kefereului lui C.F. R., zi în care Stoica Alec- 
sandrescu în loc să dea faţă cu duşmanul săi a 
alergat la, mijloace strategice şi a luat pe la spate, 
din care pricină nu sa lovit nas în nascu d-nul 

. Robescu. - 
Prin urmare, Vineri 4 Septembre, conform. dati- 

nelor din vechime, s'a celebrat această zi onomas- 
tică cu o mare pompă, cu o pompă pe care aşi 
putea-o numi barometrică spre a păstra coloarea, 
locală. Să | | 

Au fost rugăciuni, aă fost temenele, a fost mă- 
tânii făcute la partea locului, şi apoi d-nul -C. F. 
Robescu “şi-a acoperit talismanul, lăsândul în dis- 
ponibilitate până la anul viitor, pentru infirmităţă. 
dobândite — nu în ecsereiţiul funcţiunei — dar cel 
puţin pe câmpul de râsboi. . Să 
„Aceasta s'a petrecut, la 4 Septembre. A doua zi, 
adică la 5 Septembre, anul una-mie-opt-sute-opt-zeci 

„şi şapte, la orele un-spre-zece de dimineaţă, a fost
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onomastica zilei în care era s& mânânc şi ei trăn- 
teală de la Toboci indignaţi în contra: mea — nu 
ştiu, “zeu, nici până acum pentru. ce. 

Din fericire, m'a făcut mama cu nişte picioare 
lungi ca. de aici până în Giurgiu, am mai luat şi 
eu obiceiul să săr gardurile cam timpurii, şi ast-fel 
am putut scăpa prin fugă. Am sărit gardul: care 
desparte curtea Fporei de curtea d-lui Poroineanu, 
cu toate că acolo nu m6 atrăgea dulcele chip al 
fiicelor zeiței: Venera, şi am intrat în odaea. vizitiu-. 
lui, cu care am' stat de vorbă două ceasuri, discu- 
tând despre influenţa, bătelor asupra ziaristicei în 
genere şi asupra mea în particular. . 

La unu după dou&-spre-zece, am părăsit pe pine- 
voitorul mei salvator şi am sărit înta'o birje cu co- 
şul ridicat, după ce m'am. uitat: cu coada, ochiului 
şi. la dreapta, şi la stânga şi Înapoi, — mai ales în- 
napoi — ca, s6 mă încredințez că „înapoiul“ mei 
nu va avea soarta respectivului lui C.E. R. 

Aş fi fost dar şi eu în drept, astă-zi 5: Septem- 
bre; s6 sărbătoiesc onomastica zilei în care am scă- 
pat "de trânteală. a 

Aş fi fost în drept. să pui muzica vre-unui regi- 
ment de linie s&mi cânte marşul : 

Aud un sgomot de bâte . 
De bâte , de bâte, 

Apoi s6 pornesc în agialie la gardurile peste care 
am sărit, la grajdurile în care am stat ascuns. 

| N'am "făcăat niz: din toate acestea, pentru că 

-de acum înainte nu m6 mai tem. de bătaia. indig-. 
naţilor. - 
Ma liniştit Agenţia Havas prin depeşile sale: de 

zilele trecute care povestesc că la Sofa, -n ziua, de 
„4 Septembre a fost o trânteală şi o păruială pe so- 
coteala gazetarilor opoziţiei locale.
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- garia şi 'şi esercită, profesiunea acolo. A 
“Cu toate „Că legea în contra, cumulului nu sa votat, nu, crez pe indignaţii noştri în stâre să cu- muleze şi la Sofia şi la -Bucuieşti, : RI “ Ar avea nevoe de bâte electrice; -şi de o cam- dată „navem 'de cât stâlpurile de la telegraful e- 

„lectie... - e n ie 

“ Prin urmare Ulmeni şi 'Toboci ai emigrat în Bul-
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Afacerea cu barba Chol „dino de la 'Pulcea, luând * 
“proporţiile -unei. feeiii în cinci acte ' don&-spre-zece 
«tablouii şi o apotheosă, redacţia ziarului Epoca a 
bine-voit s&mi- dea delicata, misiune de a vedea pe . 
doctorul Cheladino şi chiar de, a'1 îinterupieva,— cun 
“se zice pe englezeşte—când vrei s& spui că ai stat 
„de vorbă cu un bărbat înalt prin. posiţia sa, socială, 
sau prin posiţia barbei sale. a 

. “Intrând” în. camera ocupată . de. doctorul cu pri- 
cina, după ce-—bine înţeles—mvam ras şi eu pentru 
această, împrejurare, Pam întrebat; ae 
»— ME rog, cu doctorul: Cheladino am onoare? 
— Chear ci. răpunse d-sa, şi ca să vă convin- 

geţi, n'aveţi de cât să priviţi capul met, pe carei N 5 

“port numele meu de familie: Pa 
Int'adevăr, d-şa -era cât se poate de Chel-adino, 

N
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— Domnule doctor, urmai eu, aşi dori să ştii cum stă treaba cu barba d-tale? Ai fost ras sai nai fost ras ? | PI 
Doctorul care mă primise cu barba sa şi cu multă, amabilitate, îmi răspunse printr'o ţiripeală cam gre- ţească : - | 
— Ascultă-mă bre, adelfe. Iu zunt di sumunţa gre- ţeasca, si vre sefi bine si cu unu si cu alțu, se fi ena mu che ena su cu toţi. Asa si cu barba mea; sunt 'si 

cu barbu si fara barba. . | 
La 'Tulţea în toate zilele sunt cu barba a la Du- lanz6 ca acum, pentru că asa porta barba d. ispravnic Pavlache Staiescu. i - 
Daca vine în Dobrodza ministru Bratianu las “se erească barba megala ă la Popazu. | 

" Daca vine Ministru Perichide, trag, ena, dia, tria 
cu briţiu la mijloc, si remun cu favurite. 

Dacă vine Ministru Nacu, trag si un' perdaf peste ţot si remun rotund “la obraz ca o ţuţună. 
Daca, se schimba stepunirea si vine la putere cocano Mihalache Cogolniţeanu, am de ghind să las un bay- bison. Mi | | Dupe aceste cuvinte doctorul Cheladino mă strânse de mână cu prietenie şimi zise :- 
— Kalimera. musu. 
Ti respunsei şi că: Kalispera chirie, şi plecai cântând : | 

Era oare cu putință | 
— Dupe cărți, după stiință, 
“Ca.un om cât a trăit 
S& nu se fi bărbierit ? . 

ŞI acum sunt în stare să încredinţez pe toată lu- 
mea :că Cheladin oare barbă, că a fost o barba....rie 
din partea oposiţiei să susţie că doctorul a, fost dus la, 
bărb.....ierie, 'că doctorul locueşte aici în su.....barbia 
Barba....tescu unde cântă dintr'un org de burba- 
Te! | | | 

 



   
„Fostul Lozovean] |. 

  

„+ In rafturile librarilor, mai ales din: oraşele de mâna | -. doua, se găseşte ecspusă spre vânzare alături de: „.. „Poveţele lui Cilibi Moise“ şi de „Istoria Haiducu- “lui Jianu“ o. carte de vre'o două sute de file, cu titlul „Secretarul universal, Aa Acest volum conţine, întocmai ca un dicţionar de „medicină, numeroase reţete, spre” a cere. prin scris câte ceva. E plin de modelui de stil epistolar, A- colo” găseşti cuin trebue să serii unui Ministru -şi . „Cum se cuvine să sfârşeşti epistola d-tale” prin .cu- vintele .sacramentale : „Sunt cu.tot respectul, d-le .. „Ministru, al d-ei "voastre prea plecat şi supus serv... * î. Acolo se spune, că atunci „când doreşti să detlari „amorul d-tale: unei, tinere de calitatea întâiu,- trebue săi serii „Domnişoară, “ iar dacă tânăra e de calitate înfericară, poţi s&-i zici. „Angelul meă II __Acolo în sfârşit se. spune, că unui unchiă, căruia doreşti “săi tragi: o clapă;. de o sută de lei, trebue „s61. serii: „Scumpu: mei unchii ! — Mai întâit "de toate. dorese s& aflu de sănătatea, d-tale. Ei: —
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slavă lui Dumnezei — mă aflu sănătos, dar aş a- 
vea. nevoe de o sută de lei-pentru a plăti. inscrip- 
țiile mele...“ şi cele alte! 

Pentru ca opera intitulată „Secretarul universal“ 
„să fie complectă, nu'i mai lipseşte de cât'un model 
-- de stil epistolar, cum se cere spre a fi. primit; ca re- 

dactor la „Voința Naţională“. 
„Acest model se va concepe în curând de către 

fostul Lozovean, care serie cu toptanul la ziarul în 
“chestiune. 

Fostul Lozovean căruia nui mai vine la -soco- 
teală să spue că se numeşte Popazu, e un adevt- 
rat, isvor din care ţişneşte o sumă de amintiri lite- 
rare, şi precum d. IL. Brătianu desgrpă toţi morţii 
când vorbeşte în Cameră, ast-fel fostul Lozoveanu 
„desgroapă toţi morţii, € când scrie: în „Voința“. 

N'am. nevoe să fac alt- ceva de cât, s6 transcriu 
un.articol al su. -- 

Tatăl : - 
„Omenirea merge înainte | şi nimic: nu o poate 

face să meargă înapoi, — zice distinsul scriitor de: 
„Pradt —— şi de aceea voi merge şi ci înainte. Oare 
dacă cel ce ,m'a lovit ar î un măgar — „precum 
zicea, Socrate lui Kriton, — ar fi trebuit să mă o- 
presc în loc şi să m6 bat cu el? Negreşit nu. - Eu 
merg cu omenirea. înainte, zicând ca vechea cons- 
tituţiune engleză : The King cannot the. wrong !* 

„Stiu dinpreună. cu Schiller, că, lumea e deprinsă 
a înegri tot ce luceşte, şi apoi a spus şi Benu- 
marchais : - Culomniez, calomniez, îl en restera tou- 
jours quelque chose J& „ | 

„Lipte zadarnice în contra mea! 
„Zadarnice, căci târziii se deşteaptă Frigienii, pre- 

cum zice Jacohi. 
„Garnier Pagts şi Bluntschli să vorbească ! 

o „Ce: a, făcut “armata, lui Ludovic al SIV în anul 
1693 ? Cine nu o ştie! -A prădat bandierele . pom- 

| pelor împărăteşti : hastas vexilliferas! -



„Schober ! . “ A - 
„Schneider ! 3 e „WVuzst! 5 „a „lar eu, eu. fostul Lozovean remâi adevăratul pa-. 

triot, care nu aştept nici o resplată — precum zi- 
cea. tribunal Rienzi ! | | 

„Fiul Alpelor! =. DN 
„Marea de Marmara! : .. 
„Apele Bosforului! . - . - - 
„Da! vreau să perz orce nădejde — precum 

spune Comeille, dar vreaii să se ştie că cei 'ce se cred infailibili, sunt cele mai “stupide dobitoace — „precum a zis Frederic al. IL. Sa 
„Și voi zice pururea: - _ 

„Cesar! . i 
2q yrteă ! . - 
Socrate! şi vioa-varsa ! 

N 

e 

| Acest model de stil opistolar, înainte, de a se da „la tipar, va. f supus esaminărei unei comisiuni, li- 
_ terare... era, s6 scri medicale | -
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„AER! APR! 

Precum Calvin. ŞI Luther--a hu se , confunda cu 
berarul- care poartă, acelaş nume—au reformat bi- 
serica, tât ast-fel şi -d-nu "Dimitrie Sturza ! şi-a băgat 
în cap s6 reformeze învăţământul public. 

Pentru acest sfârşit, a început prin a face un. . 
proiect. de lege, care doairme de o cam dată în dealul. 
Mitropoliei, şi până cănd se va deştepta, piticul de 
la ministerul instrucției caută cu or ce preţ să facă . 
ceva spre a. mări la copii gustul pentru carte. .- 
_Aducându-şi aminte că poetul Goethe căuta în- 

veţătura cu. lumânarea - de vreme ce striga :. „Licht! 
mehr licht!“ adică pe româneşte := „lumină ! mai multă 
 Iimină !— d-nu Sturza a voit se ajungă la acelaş re- 
sultat prin aer. 
-De acea, a adresat, imediat o 'civeulară directorilor 

de scoale, ficsânăd numărul metrilor cubi de aer la care 
are drept fie care plămân de scolar, întocmai cum se 

“ ficsează cantitatea de fasole ŞI. „de. nialai a puşcă- . 
riaşilor ! 

Scoalele fiind cam mici, dir ceturii respectiv, dupe . 
ce ai rugat pe fie care scolar în parte seşi înghiţă 
cantitatea de aer-la care are drept cu înalta şi 
igienica autorisaţie a d-lui Sturza, directorii de scoale, 
zie—sai pomenit că rămân 'o sumă de băeţi neac- 

- . ”



risiţi, O.sumă de băeţi care stigai: “„Dămi aer! 
Domnule profesor, dă'mi aer!“ cu -aceeaş voce as- 

-- cuţită cu care: strigai înainte: - sDămi papă !... 
a Dămi papă“ tea a 

„De, acea, imediat aceşti copii ati “fost daţi afară 
-din-scoală, adică, trimişi la aer curat, unde se vor face -. - 
negreşit, dacă nu burdufi de carte, ' dar cel- puţin . 

* budufideaer,  . i e 
Năbuşeala ce. simte actualul ministru al instrucției 

Publice nu mă surprinde. de loc, şi de acea nu mă - 
surprinde nici dorința sa de a face pe cei-l-alţi să nu 
sufere de aceaşi. năbuşeală. a 
Era o vreme, când d. Sturdza putea= să resufle în 

bună voe, avea aer destul, avea chiar aer inflamabil. 
într'6nsul—adică hydrogen = şi atunci lua “foc, isbue: 
nea sub formă de broşuri şi înjurături la, adresa. Su- 
veranului.. SO a 
„In vremea aceea,d. Sturdza, se găsea jos, jos de tot 
şi din punctul de vedere al posiţiunei, şi din punctul 
de vedere al pungei. Acum, d-sa s'a ridicat foarte sus,  -. 
atât de sus în cât “i lipseşte aerul; şi este un -fe- 
nomen. fisic foarte bine cunoscut, că: cu. cât te ri- . 

„dici mai sus, cu atât aerul devine mai rar! . , 
Prin urmare, în interesul senătăţei d-lui ministru 

al instrucției, ar fi bine ca-Majestatea Sa să iscălească, 
un decret; autorisând pe: d.- Sturdza 'să trăiască în 

"alte sfere, căci "mi pare -că nici casele doctorului 
„  Cheresteny nu: conţin destui metri cubi. de aer, 

pentru plămânii putreziţi ai acestui ministru, al cărui 
fond e tot atât de.uşor ca, uerul pentru care face 

- sgomot !: Ie „o



  

„Nădragii lui Mahometi! 

In zilele acelea, patria românească era în peri- 
| col. Urmati să se facă alegeri generale în toată ţâră 

şi guvernul colectivist. să “temea de. neisbândă, căci 
opoziţia începuse şi dânsa să lucreze. 

Primejdia era mare; “corpul pacinicilor cetăţeni 
lipsea din ţară fiind ang ajat cu contract în vegulă 
ca s6 se indioneze în Bulgaria, unde se înființase 
o şcoală specială de muiarea oaselor, după sistemul 
doctorului Metzer. 
„Atunci, se convocă în grabă- consiliul de Miniş 

tii, si d. Sturdza, luând cuvântul zise : 
„Domnilor! Trebue să luăm îndată, mesuri, care 

s6 ne încredinţeze, că vom fi biruitori, căci altmin- 
terea suntem perduţi. Ştiţi d-voastră ce fac “Turcii 

„în momente de grea cumpănă 2% 
— Nu, vespunse întregul consiliu. 

„—- Bă, urmă d. Sturdza, eu am fost mult! timp 
ministru al României Ja Constantinopole şi am în- 
vâţat. obiceiurile turceşti... . 

D. Nacu surise. 
D. Sturdza, se roşi. Apoi urmă: 
— Nu o lua înainte, d-le Nacu. 

 — Dim contra, răspunse ministrul de finanţe.
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„—" Turcii, zise: ministrul instrueţiunei publice, ! 
când văd că' sunt pierduţi cu desăvârşire, se due 
în grabă la Meca, scot din moschee nădragii lui 
Mahomet, "i plimbă pe stradă, şi ast-fel biruese pe 
duşmanii lor. - 2. | Ma 
„— Prin urmare, întrerupse.d. Ferichidi, să inter- 
venim pe cale diplomatică şi s6 cerem împrumut 

„nădragi lui Mahomet ? e 
De loc, zise .d.. Sturdza”; de loc, căci şi noi 

  

avem Maliometul nostru, şi “noi putem scoate nă- - 
dragii unui Mahomet naţional. Avem “pantalonii de . 
dril ai lui Radu Mihai! _ ae _ 
„Părerea ministrului. instrucţiunei publice fu îm- 

părtăşită de întregul cabin:t; dar fiind că, scoaterea 
“pantalonilor e -un fapt însoţit de o lipsă complectă . 
de ceremonie, se luă hotărirea să nu'se dea acestei 
serbări: o prea mare pompă find oprită chiar tra- 
gerea tunurilor. - a E 
Se puseră dar pantalonii- de dril ai lui Radu Mi- 

hai în vârful unei prăjini ţinută de ministrul de 
intorne. care mergea. în capul. cortegiului. 

„Din: când. în când, d. Radu Mihai se oprea şi 
„parodiând cuvintele:evangeliei: „ lemento, homo, gquiă 
pulvis. es et in: pulvere revertiris,“ adică adu-ţi aminte 
omule, că nu eşti de cât cenuşe şi te vei reîntoarce 
în cenuşe, zicea alegâtorilor: „Nu uita colectivis- 

„tule, că nu eşti de cât pantalon de dril, şi că te. 
vei întoaree în pantalon de lil! 

A: doua zi, guvernul isbuti, căci. ministrul de in-. 
terne făcuse treabă cu pantalonii săi. o 

7



  

PROGRAM 
„Aţi băgat negreşit de seamă, că îndată ce se a-: . propie alegerile generale, se deschide un fel de con-. curs în toată România pentru exposiţia. calităţei şi cantităţei programelor politice.. a _ | „De obicei, aceste programe sunt mai scurte de cât acele ce se tipăresc pentru concerturi, însă sunt tot atât de neschimbătoare ea operile ce. se cese- cută în sala . Ateneului sau în sala "Teatrului na- 
ţional.- Rae | pc 

Muzicanţii, cari- iai cu chirie una din aceste dou6 săli, îşi întoomese regulat programul: în modul ur- 
mător: E Sa „1. Arie din „Robert le Diable“ .de Meyerbeer, 

2. Valsul din „Romeo şi Julietta“ -de Gounod, 3. Brindisi din „Traviata“ de Verdi, şi ceva va- riaţiuni de Mendelsohn. | e 
p:
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4. „Polonesa“ în Ja. 'bemol de Chopin: 
„Iar bărbaţii politici, cazi cer cu chirie pe patru ani. 
un loc în sala din dealul Mitropoliei sat. din palatul 
Academiei, îşi întocmesc şi el "programul în chipul 

„următor: Dei a De | 
1. Imbunătăţirea soartei ţ&ranului, (renumita tâlpă, .. 

"a ţărei, cum se zice în discursurile patriotice): : 
2. Reforma magistraturei, . e 

„3. Echilibrarea budgetului. >. | 
Aici deschiz o parentesă pântru o . simplă ob- 

servaţie: - E , 
„Toată lumea ştie, că Brindisiul din „ Lraviata“ 
este 'opera lui Verdi, că „Robert le  Diable, este 
lucrârea, lui Meyerbeer, dar nimeni-nn- ştie a cui. „ „Operă este „îmbunătăţirea. soartei ţăranului“ şi „Re- 
forma mâgistraturei,“ E 

„Aceste părţi din - programele politice ai trecut 
"din generaţie în generaţie şi fie care cetăţean-mi- - 
nistru. îşi - însuşeşte paternitatea, - lor, fără să -se fi: 
descoperit, încă adevăratul autor, a 

Acum închiz parentesa, adăogând un aforism ; 
„Un program politie în care nu sar vorbi. 
despre soarta ţăranului şi a magistraturei ar fi tot 

„atât de nesărat pentru diletanţi, ca un program de 
concert în care nu sar cânta ;Polonesa“ în la be-. “mol de Chopin. . i i 

Ast-fel stând dar lucrurile şi presupunând că în 
aceiaşi zi sar da un concert cu un program iden-. 
tic în două săli diferite, ce'şi dice publicul ? - 
„— SE mă duc s& ascult. Robest le Diable, în“ 
sala Orfeii, esecutat; -de. orchestra lui Ion Cobzarul - 
sau m6 duc să ascult . aceiaşi operă la teatrul cel 

- mare, esecutată de Wachman cu Whist, Hubseh Şi 
ali? o - . 
„dar când e vorba să te duci să asişti la concer- 
tul politic în care se va esecuta < Talpa ţărei- şi Re- 
forma magistraturei » . asemenea; ai să te întrebi: 

— S& merg ei cu publicul care ascultă pe Radu
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cu cimpoiul, chiar dacă ar avea de ajutor pe Cos- 
tinescu cu patru clase de vioară, sait să merg mai 
bine la, cei ce ştii să cânte ca lumea? 
ŞI apoi, unde mai puneţi un lucru: Colectiviştii 
„ai obiceiul să te tragă şi pe sfoară. Iţi anunţă. că 
vor esecuta: .  - e - 

1) Imbunătăţirea soartei ţăranului, | | 
„„._2) Reforma- magistraturei -- ctim'am zice: bu- 
căţi clasice de Mozart sau Weber,—şi apoi schimbă, 
programul, înlocuind o' Arie din -Freischutz prin o- 

- pera naţională bătuta..... tot -pe spinarea. noastră.
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„. Poznta. Nnţională de la 9 “Octombrie, publică vro. 

"tel-zeci de rânduri iscălite C. A. F. spre a, cere soco- 
teală d-lui Esarcu, care ă îndrăsnit să sape numele lui 
„Moise pe frontispiciul Atheneului, alături de'acel al 2 
lui. Miron” Costin, lăsând la o parte pe Lycurg şi 
Solone. o Ne e i | 
- Inainte de a se tipări aceste rânduri în Voința Na: 

țională, a fost o discuţie din cele mai vii între autorul 
lor, C. A. F. şi directorul ziarului şi numai în -urma 
unei mature cugetări, articolul în chestie a văzut lu- 
mina tipografiei, „o a 

C. A. F. luând cuvântul, a zis : a | 
— La spatele prădinei Episcopiei. alături de Pi-



Dunari ini i di 7 manat a mr teii name m aa a 

- 

Da 

  

sica' albă, s'a ridicat un monument liberal-naţional şi | î pe acâst monument s'aiă săpat numele ilustraţiilor! o- menirei liberal-naţionale. Am o întrebare de făcut: ., „Ce caută acolo numele lui Moise? 
_— Moise a fost un om însemnat, răspunse directo- „rul Voînţer, sculânduzse în picioare ca semn de res- „.* peet pentru unul din strămoşi să, - . IN „— Insemnat, ca toţi” Israeliţii pentru: motive de 
igienă, o.ştiă, întrerupse C. A. F.. Dar ce a scris? - Nimicuri! i biografii n'am găsit trecută altă lucrari a sa de cât: „Practica şi. apropourile lui Cilibi „= Moise!“ | | e a 

„_: — Faceţi eroare, d-le C. A! F., zise Nichi, Cilibi e 
altă familie. DN i a "— Se poate, dar e singurul care a scris ceva; prin > urmare la dânsul a făcut; alusie Esarcu. - Ia „i. — De loe; este vorba: de Moise care a făcut ta- 

— Tablelo !... Care a: făcut. tablele 1... Un Joe de cafenea, strigă C. A. F. indignat, de. şi nu'era pacinie „- cetăţean; Şi voeşti d-ta ca guvernul liberal să înserie - „“ pe:frontispiciul monumentului liberal-naţional numele | 
unui jucător de table ? - a a | 
— Pardon, s&mi fie cu ertare; dar faceţi eroare. 

Vorbese de alt-fel de tablă. 2 
—— Cea-laltă tablă e a lui Pytagora...:De dou ori 

cinci, zece... de trei ori şapte, dou&-zeci şi unu... o cu- „noseşi pe aceea, am învăţat:o la şcoală, urmă C, AF; 
nu este a lui Moise. -- Di e 
„— Daţiimi voe să vă amintesc puţin biblia. Moise 

e acel care a resturnat viţelul de aur la .care se închi- 
nau Evreii. Ie | | 

— Aşa! bun! Bi şi? Apoi nu înţelegi d-ta alusia 
ce vrea s6 o facă Esarcu ? Adică să resturnăm ŞI noi . 

N 

bugetul de aur la care ne închinăr ?' i 
— Numai asta nu, răspunse Nichi lândw'şi” pă- . - lia DI CI 
“Dacă e aşa, "ţi dat voe să ataci pe Moise.
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„... Pentru aceste motive dar, C. A. F.—alias CA. Ri- 
-- litis—a. scris a 
„lui Solone şi Lycurg în contra, lui. Moise. . e 
“Ela voit să plătească o datorie de recunoscință lui” 
Lycurg de la care. poseda odinioară cunoscinţele :so-.. 

„„ căaliste (nici o dafă puse în practică) de împărţirea a-. 
verilor, - Ea 
„Dar pe Solone, răi Pa ales, căci C. A, F. ar. fi -tre- 
“buit s&şi, aducă aminte următoarele cuvinte ale a- 
„cestur învâţat: (Quindquid «gis; prudenter «gas. et res- 
“pice finem, adică, pe româneşte verde: „Ce te răţoeşti, 
„grecule ? gândeşte-te şi la ziua de mâine !%. . 
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Mihail Iasivult i 

Partidul colectivist, care număra. o sumedenie de 
bărbaţi de o activitate recunoscută, şi-a înmulţit pu- - terile prin adăogirea unui cetăţean de o pasivitate 
necunoscută încă până acm, 
„Aveam spre ecsemplu, până eri alaltă-eri, pe Radu 

"Mihail, pe ISogălniceanu Mihail, pe Cornea Mihail, pe 
Ferichide Mihail şi pe neoftul Paleologu Mihail, toţi 
bărbăţi foarte activi, do oare ce unii aleargă de multă - 
vreme de la un buget la altul în aceiaşi zi, iar cel 
din urmă trage nădejde că va alerga şi el în curând... (Chi vive sperando... la ce să mai spui cum moare !) 

Aşa dar, pe lângă aceşti numeroşi membri activi 
ai partidului colectivist, purtând numele Mihail, a, 

„răsărit ca ciuperea un membru pasiv numit tot Mihail, . 
din judeţul Covurluiii, oraşul Galaţi, cu domiciliul 
accidental la curtea, cu juraţi din Brăila, 

Intradevăr, când sa judecat în acest din urmă,



367 - Ea 

oraş procesul bătăuşilor Gălăţeni, avocatul Ion . Mi- 
hail luând-cuvîntul spre a tălmăci presenţa, sa acolo, 

„a zis: „Nu m'am hotărit să susțin acţiunea de faţă, 
de cât după ce am suferit de la oposiţie toate pasi- 

vităţile 1 
Care a fost posiţiuriea socială a d-lui Ion Mihail ?' 

Nu ştii. Ce La, împins-să se spovedească şi să măr- 
turisească, asemenea lucruri ?.Nu ştii; dar 'mi vine. 
foarte grei de crezut; că Mihail pusizul s'a - decis să 

"Si destăinuiască „pasivitatea, fără nici un rost, sau. 
fără dorinţă cel puţin de a'şi înmulţi clientela.  -: 
“Find destul de. legat cu -mai mulţi membrii ai 

oposiţiei, m'am rugat; de dânşii s&mi spue—sub sticlet 
de jurămint—la ce anume :fel de pasivităţi ati supus 
pe nenorocitul Mihail, dar toţi "mi-a respuns: „La 
nici una! D. Mihail vorbeşte: poate despre oposiţia, 
din Stambul!“ Sa 
Am rugat cu lacrămi fexbinţi pe toţi ziariştii din 

* oposiţie şi chiar pe cei guvernamentali; s&mi destăi- 
nuiască, dacă precum Hristos. a. suferit toate batjo- 
corile Xenopolitanilor de odinioâră, n'o fi suferit, ŞI 
nenorocitul: Mihail vre-o pasivitate necunoscută de E 
mine, şi "i o fi pus apoi şi lui cruce cine-va, ?. 

Am răfuit arhivele criminale din toată țară sprea - 
an6 încredința dacă: cum-va casul pasivităţei benevole 

„sau silite a lui Mihail 'şi-a avut desnodămîntiul înaintea, - . 
“juraţilor. | e pa “ 

De prisos: toate cercetările mele ai fost zadarnice. 
In sfârşit, după o muncă de mai multe zile, am -do- 

vedit adevărul: 
Mihail Ion, din judeţul Covurluiii, oraşul Galaţi, cu 

„ domiciliul accidental la. Curtea cu juraţi din Brăila, 
a pretins că a suferit pasivităţile oposiţiei, şi că e un 
om pasiv, din causă că i s'a declinat odatiă, competinţa - 
dea vorbi. Alt-fel zis, Mihail Ion a fost comparat cu - 
un verb pasiv. Sa i E 

De atunci, apărătorul Dbătăuşilor şi victima. oposi- 

  

-
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or 

ţiei şi-a confecţionat: cănţi de vizită după sistemul 
„ gramatical al verburilor pasive, ast-tel compuse: 

Ei Mihăilescu. | 
„Tu Mihăileşti se 
“EI Mihăilește. ae De 

Avocat, acotor” în pasivitate ! - 
| Din nenorocire, se naşte” de la început o confusie - 

| regretabilă ; citind acest verb pasiv la indicativ, zici : 
3 dă Mihăilescu, .. - Por umbaru.“ 

O. pleoşniţă.! 
..
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Se respândise ştirea acum două luni că d; Sturza a pus în lucrare printiân 7scilar anume Grigore o istorie a Românilor, în care se vorbeşte mai mult „de cei vii do cât de cei morți şi în care fotografia, d-lui 1. C. Brătianu va fi aşezată alâturi de aceca a lui Trajan. 
„Această, metodă de a seri istoria se va întinde mai departe; spre esemplu, popa Zăbavă a: fost şi el însărcinat, cu compunerea unei alte cărţi de Is- torie Sfântă, căci aceca scrisă dupe Vechiul 'Testa- ment e plină de minciuni, 
Iată pagina întâiu din aceast, scriptură lucrată tot sub conducerea dlui Dim. Stuza: 7 Creațiunea. (Anul lumei'1 şi dupe venirea . lui „Christos 1866); i | | România pe care 0 locuim, soarele care ne lu- minează, copacii dupe bulevard şi hrana noastră din toate zilele, mai existat altă dată, ci era un timp când ele n'a tost, | | SI Inaintea creaţiunei tuturor fiinţelor respândite! je suprafaţa, pământului, şi a. tuturor lucrurilor care isbesc vederea noastră, Ioan Brătianu singura ec- 

| a
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sistat, pentru că el este eter. EL n'are nici înce- 
put, nici sfârşit — adică e un tel -de ameste- 

- cătură. - . 
“Ioan Brătianu așa dar a'scos din neant Româ-. 

nia prin singuiul săi -cuvânt, | 
„La început zice Moise în Genesa, loan Brătianu 

a urmat ast-fel : 
In cea Wânteiu zi a zis: ss: fie Carada, adică 

lumina, şi Carada a fost. Indată întunericul dispăru. 
A doua zi creă fi »mamentul şi îi dete numele de | 

guvern. = ii 
A tcia ăi, Dămentul slab; apăru sub formă de. 

prefecturi, sub-pretecturi; inspectorate, toate.cu bu- 
getele lor, şi se acoperi de numeroase vtgetaţiuni 
care se hrineaii din aceste forme ale pământului. 

A patra zi, loan Brătianu ereă, astrele, adică, ste- 
lele şi alte coroane lucitoare, din care Steaua to- 
măniei. fu însărcinată să „presideze pe toate cele- 
alte. Prin” diversele mişcări ale acestor astre se re- 

_gulă mersul lunilor şi anilor. Spre exemplu, se ştia 
când e sfântul Vasile, prin. împărţirea  Stelez dto-, 
măinică. 

A cincea zi- apele se populară de peşti, prin naş- 
terea, lui Stefan Bellu şi aoxul de păsări piin na 

„terea lui Vulturescu. . - 
A şeasa, zi în fine el născu animale „de toată 

speța: epuri, câini, măgari, şerpi, maimuțe şi pe 
Dimitrie Sturza: E 

Dupe ce populă pământul. de animale do tot. fo- 
Jul, loan Brătianu voi s&.lo dea un stăpân. Atunci 
scoase. din sertarul mesci un joc de cărţi, îl ames- 
tecă bine şi trase pe... fig, 

„A şeaptea zi, lucrările creaţiunei fiind terminate 
Dumnezeu- Briitianu plecă cu trenul la Florica şi 
se repausă! : a 
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Domnul, dupe ce formă pe om din' huma pământu | 
lui şi '] animă cu suflarea sa regală Lp Îl. dete, ŞI O 'îni- 
mă capabilă de a: cunoaşte binele ȘI de a iubi pe Creatorul SEL, . 

Dar acest om niunit Adau-—alţii ZiG Ioa Brătianu 
—nu putea. s se rămâe singur De: imântul românesc ; : I - îi trebuea o soție. - 

Atunsi, Domnul îi trimise un soma adâuie, şi pe: 
când el donhea i îi liă una: din: coaste! Şi - formă! pe. 

' soția! sal . 
Aceasta era T2va-— care prin  coruipțiuneai limbei a 

„ fost numită iai târziu. Evghenia Carada şi a tost,. 
„muma genului colectivist, . 

Adam Şi va tură puşi: într” Q, erădină | delicioasă, 
cunoscută sub numele de par adisul bugetar, | 

In acest loc, care întrunea toate minunile, creaţiu- 
nei, creșteau diurnele: cele mai grase ŞI. lefurile cele mai mari ; un fluviă limpede, împărțindu-se î în patru 
ramuri anume Buget, Decorații, Liber. percurs-şi -Tan- “tieme, uda acea, gri adină ȘI făcea, ca pâmentul să fie. 

“ foar te roditor. --. > 
“ Omul Ion Br ătianu, fu insăteinal a păzi. si a cul: „tiva-acest Eden. i Dai
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Dar Domnul, voind a încerca credinţa primului om, 

îi permise să mănânce din toate fructele din- gri idina 

bugetului, oprindu'l îns€ de a.se atinge de: “fructul 

arborului ştiinţei binelui și al. răului, care. era cu- 

noscut în paradis sub denumirea de copacul Gheșeft ! 

Demonul luând atunci forma unui şaipe cu capul 

unui Cămătar, se apropie de Eva—prin - corupţiune . 
Evghenia Carada—şi "i zise : 

| Pentru. ce. nu mâncaţi din fructele copacului -. 

Gheşeţt ? | - 

-. — Pentru că Dumnezeii ne-a omunicit nu numai 

de a nu mânca, dar nici de a:ne atinge de el, răs- 

punse Eva. 
—. Vorbă să fie, că târg se face, zise "demonul cu 

capul de Cămătar. - 

Şi nici una, nici.două, demonul rupse primul fruct 

din copacul, Gheşejt şi ']-dete lei. 

„ Femeia. îl gustă, îl găsi atât de dulce” în cât, mai: 

muşcă 0 dată dintiânsul şi oferi o porţie şi lui Adam 

„—zis Ion Brătianu. 
- Domnul, văzând mâncăitoria ce se face fă stirea 

şi fără vocea sa,. se apropie de Adam şi Eva, care 

mărturisiră îndată păcatul lor. 

_ Atunei Domnul, găsindu-se se vede pine dispus în 

ziua acea, în loc să goncască din paradis pe -Adan, 

zis Lon Brătianu, şi pe Eva—pr in corupţiune Exehe- 

mia Carada—zise: „Ştiţi una, naţi avut idee proastă.“ 

Şi atunci se puse şi Domn ul la masă cu Adam şi cu 

Ba şi mâncă fructe din . copacul cu pricina, dar 

mâncă atât de multe, în câti se umflă burta şi tu si- 

“lit să mai slăbească catarama de la pantaloni. 

' Ear Adam şi Eva îşi văzură şi ei de mâncarea lor 

înainte, fără. s€ aibă măcar grija de a "și ascunde ru- 

şinea' dupe legendara toae de viţă, despre care se 

vorbeşte. în sfânta. scriptură. 
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SPOVEDANIA 

Spovedania nu -este - numai o taină bisericească, : 
făcută, pentru, urechile prea sfinţilor părinţi şi pen- 
tru uşurarea - sufletelor omeneşti. | E : 

Spovedania nu:sc face numai la altarul bisericci. - 
şi sub scutul tăiniciei; dânsa s'a întrodus de.câţi-va 
„ani în saloane şi s'a preschimbat întrun fel de pe- 
trecere seara la sindrofie, - - - 

Intradevăr dupe câte-va, ceasuri întrebuințate. cu 
stâşierea .. prietenilor, dupe - ce o domnişoară a 

„cântat: .: n a] 

„Ne t'en vas pas, Rose, je-t'en supplie, 
sau: E 

„ „es'gens sensâs et sages,., + 

stăpâna casei: scoate la maidan mai multe coale de 
hârtie pe care sunt tipărite sume de întrebări. . 
„„ Aceste hârtioare se distribuese mosafirilor, cu ru- 
găciune de a: face câte un r6spuns de fie-care în: 
trebare, şi atunci începe un fel de muncă grozavă 
din partea tuturor spre a a găsi uh răspuns ceva 
mai & part — cum se zice la mahala. - a 
„Acest joc a fost botezat: Cunfessions -de- Salon -a- . 

dică,: spovedania din saloane. ii îi 
O împrejurare. foarte. fericită, a tăcut s&mi cază 

în mână o asemenea spovedanie şi mă grăbesc să 

s
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o transerii aici, fu ă să dai numele celui. ce “SI-A 
“mărturisiţ * piicatele, dorinţele, cusururile 'şi calită- 
le. .-.- - 

Vom vedea, dacă. răspunsurile vă, vor ace să “ehi- 
ciţi de cine ai tost iseălite, 2 - 
“Încep transcrierea” documentului. met: 
Intrebare : :Ce on iţi place mai mult > — Rs 

puns: Omu... [ugen-Stătescu, pentru că tace parte 
dintun.: cabinet omogen ! 

— Căreţi -oste cusurul cel: mai mare > — Să nu 
dar mici odată cusurul. - 

> — Cuvcine te'aduni 2 — cu “Toboe;. cu Ulmeamu - 
şi i coi-Palţi. frați. : , 
— Ce năravuri ai > —- "Prei. pe. margine, 

„—— Care “ți: sunt mijloace de csistenţii 2 Mai . 
„ nelă şi mai alei degetele; pentu că! ciupest; 1 

-— Ce calitate cauţi la prietenii tei? — Se nu 
mă “dea de gol, pentru că am mai fost odată. (ol. 

— Pe. cine iubeşti ? -— Po. dauna de spatie, când, 
ce. 
— Care. i esto visul 2'— Să fe septleva. 
— De câţi ani eşti? — = Ntomai de un-spre-zece, 

„căci: înainte nu eram nimic, 
„— In ce ţară ai vrca 's6 “trăoşti ? -— La Monaco, 
—- Ce ereşeli' al, „kicut în viața ta: 2 An. tras | 

„peste cinci. i „> 
— Cum ai vrea să Mori 2 — Cu car vioa în mână. 
Acel ce va ghici. de cine a.fost sub-semnată a- 

ceastă spovedanie, are -drepiul la o pereche: de 
cărți de pichot. | o Se
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Tauzăciuni! 

4 . - - 
| , 

Ziaxele franceze ai reprodus după cele italian ur- 
mătoarea” rugăciune ? 

Dumnezeule, fă s6 nu mensor! 
Dacă m&nsor, fă să nu fi înselat ! 
Dacă sunt înşelat, ast nu otil 
Dacă o ştiu, fă să zid şi se nwnui pese... ... ” 
Mi sa părut această rugăciune atât de filosofică, în - 

cât nam hotărât să o iau de calapod pentru ditoritele 
rugăciuni ce omule adesea nevoit se înalțe spre D- zei 
în viaţa asta. - 

; Se nu gândim spre pildă. ce nchinăciime ar fi da 
tor s& facă ori- ce membru al opoziţiei când trece pe 
“nişte strade mai dosnice: N 

- Ea nu poate fi de-cât cea următoare: - PI 
„Dumntiezeule,  foreşte- m „de cunoştinţa lui Mo- 

TUZI. | | 
- Dacăii the cunostința, fereşte» mă de bătae. 
„Dacă mănâne biitaea, fereşte-mă de sluţeală, 
Se presupunem acum cazul unui postulant care 

trece prin casa de comision Dimancea. ” 
El.xva br cbui să se închine î în „chipul ce urmează : 

jo
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Dumnezeule, fă să mă pue în slujbă Dimancea. 
Dacă m'o pune în slujbă, fă s& nu'mi ia parale. 
Dacă 'mi-o lua parale, fă să nu mă dea afară ca să 

deschiză loc altuia. 
Nenea Mihalache Cogălniceani, nu poate aseme- 

nea s€ se închine de cât; ast-fel : 
Dumnezeule, fereşte-mă de piatră. 
Dacă nu mă fereşti de piatră, fă, să "mi-o cumpere 

guvernul a | Li 
Dacă, 'mi-o cumpera-o guvernul, dărueşte-mi iar 

altă peatră, ca s'o vânz şi pe aceia din noi. 
Rugăciunea lui Nichi: | 
Dumnezeule fereşte-mă de palme. 
Dacă le' mănânc, 'fă să mi se plătească. 
Dacă mi se plătesc, dărueşte'mi o plată grasă. 
Rugăciunea lui Mişu Paleologu : 
Dumnezeule, fereşteimă de conservatori când sunt 

liberalii la putere. Pa 
„Dacă nu mă fereşti de ei, fereşte-mă de ce am 

scris pentru ei. | 
Dacă, nu mă fereşti de ce am scris pentru ei, fe-: 

reşte-mă de ce am vorbit. - 
Dacă nu mă fereşti de ce'am vorbit... dăi cu bu- 

'retele, schuramm d'ruler, cum zice Puftendorf. 
“Rugăciunea lui nenea Ştefan, cel cu mişitia : 
Dumnezeule, fereşte-ne de resboi. . 
Dacă e r&sboi, fă să vie Muscalii. 
Dacă vin Muscalii, fă să aibă parale. 
Dacă au parale, fă să aibă şi chief. 
Dacă aii chief, să se. facă treaba prin mine. 
Inţelegeţi d-v. cât de depaite am putea merge 

noi pe acest calapod. 
Singura vină ce mi să poate. aduce, este ameste- 

carea numelui Dumnezeirei, în toate aceste rugă- 
ciuni,. i | 

Am luat îns€ ecsemplul de la mult priceputele: 
feţe.bisericeşti, care nu se sfiesc dea face închină-
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ciuni spre A-tot- „puternicul cerând ca: «robul lui Dum- 
nezeii Cutare s6 se întoarcă cu dragoste spre roaba 
lui Dumnezeu Cutare!» - 
Acum înţelegeţi d-v, ce vreasă zică această: <în- 

| toarcere cu dragoste ?: a
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Cuyventarvea manea 

„_ Onoraţi oasprii, 
Julbiți prieteni, 

, 

„. Printa?o întorsătură caraghioasă a gândurilor mele 
„am avut îndrăsncala acu un an, când. se sărbă- 
torea. aniversarea. înfiinţărei ziarului Ipocu, să. ridic. 
un pahar. în sănătatea, colecțiviştilor “care tac pu 
tereă noastră prin nenumăratele lor euoumănii. 
„Când am închinat în sânătatea colectiviştilor, dom- 

"miile voastre aţi ris şi aţi aplaudat ascultând glumele, 
„fară s6 ve închipuiţi negreşii că cronicarul “fporei vi 

fi stintu Max gură de aur; — vă rog 56 nu me luaţi 
drept sfântu Andronic, apă de aur. * - 

Astă-zi mulţi din domniile voastre mă chemaţi ia- 
răşi şi'mi cereţi s6 vorbesc, 

M& chemaţi, mă aplaudaţi înainte chiar de a me fi 
ascultat, ceea ce mă şi autorisă să vă spui prostii. 
Convinşi sunteţi, se vede. că voi mai născoci vie o 
glumă; vre-un caraghioslic spre a v& desmerda câte- 
va momente... Ia 

ME chemaţi ca pe bufonul Triboulet din opera „Re- 
gele petrece“ ; aţi uitat însă că am ajuns la actul cel
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dia urmă al dramei şi că răgele -tot petrece, pe când 
Triboulet şi-a perdut veselia. . | 
Darul mei de a vă face să zâmbiţi, daţi-ri prin ur-. 
mare voe s&l.preschimb în darul mei de. a fi prooroc. 

“şi fiind că atunci când am băut în senctatea „colecti-- 
vităței, am. tost; gură de aur, căci 'colectivitatea tot - 
trăeşte, lăsaţi-me s&mi schimb astă-zi limbagiul. 
Lăsaţi-mă, să ridic acest pahar şi s&l beat până” la 

cea din urmă picătară. pentru moartea. coleetivităţei ! 
+ Cuvintele mele se vede” că ati deja. r&sunetul lor, 
căci aud la spetele mele un sgomot de pahare spar te : 

„ca ecoul ultimei suflări a unul trup ce 5 Sa luptat cu 
moartea. , 

- Lisaţi-mă acum să iai alt p: har, sea tun lu cu un. 
„ViN limpede, st amestec întu: '“însul numele d- lui Iuas- 
„car Catargiu cu acel al d-lui Vernescu, numele d-lui 
N. Fleva cu acel al d-lui Al. [i ahovari, să amestec nu- 

mele d-lor Arion, Djuvara, Toneseu, Ci; Lecea cu nu- 
mele tutulor celor ce Sunt şi nu sunt aici — dar care, 
„tot. simţirile noatro le. ai — Şi s6 zic din fundul + - 
“inimei: e | - - 
a S6 trăiţi domnilor, 56 tritiască şi să isbutcaseit o 
posiţia !* | _ 
„Bucuria, mea, mângâerea mea, va A atunci când 

-ntâlnindu- -ne iar aici peste un an veţi zice: „Max 
Care a fost gură.de aur la 1886 pentrue olectivitate,- a 
fost, pură de aur şi pentru oposiție la 1887.1* 

Drept r&splată, nu ve cor” să&mi păstraţi un loc îi 
calendarul Disericese, alături de sfîntu Idah Gură de 
aur, dar vă cer sămi păstraţi. un loc în adâncul i int- 
melor domniilor ce) oaste.
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ze De a 

Primejdiile inamovibilităţei 

_ poca de eri seară spune că d. ministru al drep- 
tăţei a poftit pentru ziua de astă-zi la dânsul a- 
casă mai mulţi tineri magistrați spre a lua ceaiul. 
„ipoca mai adaogă „că din: această sindrofie va. 
tace parte şi d. Stefan Bellu. | 

Presenţa, lui nenea Stefan acolo unde sunt ti- 
neri magistrați mare nimic surprinzător, pentru că 
sunt în viaţă împrejurări de acelea' care te silese 

„s6 fii în contact cu tineretul, dacă voeşti săţi meargă 
treaba, bine. | o 

Presenţa, lui nenea Stefan acolo unde se bea ciai 
este iarăşi foarte firească, căci în amintirea lui 
Gortschakot, d-sa a păstrat un fel de cult pentru 
or ce lucru rusesc, fie el solid sati licuid. 

Să lăsăm însă la, o parte aceste glume învechite. - 
şi s6 vorbim despre lucruri mai serioase, despre a- 
deveratul motiv care â împins pe chestorul Sena- 
tului s6 cerşetorească o invitaţie la ceaiul Minis- 
trului dreptăţei. o | 
„Nenea Stefan - are de gând să ia cuvântul şi să 

„combată din toate puterile proiectul pentru reforma -
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magistraturei, proninţându-se a , priori contra ina- 
„movibilităţei magistraturei. | 

Ei Pam întâlnit pe şoseaua Fisselef — iar un 
nume muscălese) — m'am plimbat cu dânsul şi iată, 

„co mia spus : : 
- “Sunt în contra inamovibilităţei pentru că am 

căutat acest cuvânt în dicţionarul lui Poenaru şi 
ştiu acum că inamovibilitate î însemnează : lucru care 
nu se mişcă, nu se mută, adică statornicie. - 

Auzi statormicie! Apoi. spune d-ta ce hal am 
mai avea cu nişte magistrați care sar ține numai 
de una. 

— M6 ros, întrerupsci eu, în'ce sens înţelegi 1, a 
se ţine numai de una ? 

— In sensul bisericesc, care zico că se nu pof- 
„teşti la lucru altuia. Ei, spune d-tă dacă n'am drep- 
tate. Apoi toate persecuțiile trebue se le rabd eu 
de la guvernul actual ? 

Vor, să “mi ia” şi pâinea din gură ca văsplată 
_.pentiru- tot binele ce le am tăcut lor. şi amnatei a- 

liate. din timpul r&sboiului. Aveam pe ginerele mei 
Tancu, un fcac, un zăpăcit 1... Ah! de ce nu "mi 
a, dat şi mie Dumnezeiă un ginere ca Wilson; aş fi 

* departe astă-ză !.. 
Ei! cu Taneu - nu pot face nici o tveabă; "mi r&- 

măsese şi. mie pentru betreneţe, armata şi magi- 
stratura. 

Armata nu dă mult câştig, căci operează singură, 
fără nici o vorbă bună din partea mea; apoi în 
armată sunt şi permutările care mă prăpădese. A- 
bia pun mâna pe un muşteriii bun, şi tronc mil 
mută la Iaşi sau la Galaţi. 

Toată nădejdea ŞI putere a mea € -în. magistra- 
“tura noastră, compusă din băeţi -tineri care petrec 
la cluburi şi care mai nainte de toate sunt amo- 
vibili, adică schimbători ca şi femeia ! 

Prin urmare numi trebue mie ma agistratură ina- 
„movibilă, magistratură ă statornică. 

“a 

? Ă 7
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Dacă. d-nii de. la guvern aii neapărat nevoe de! - * înamovibilitate, s'o voteze pentru. babalâcii de: la . 
Senat... e i | 

Un Senator 'statornic, înţeleg şi ei, un magistrat 
statornic, nu primese odată cu capu! |
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Ntimumnele lui lozm 

, i i „După Frvangelia ni Marcu | Tetiera EI Ş 6-4 
„Şieşind Ioan spre a se duce în oraş, a întâlnit 

pe ucenicul Anghelescu SI îi. sa - făcut milă de el, 
pentru că era ca. omul ce nu ştie cum. să înceapă 
o treabă, şi “i-a trimes” pe apostolul sâi Carada ca: 
sl înveţe cum trebue s6. lucreze. 
ŞI aşa fiind șa. apropiat de ucenicul Anghelescu 
acel trimis al lui Ioan. şi ti-a Zis: | 
zu Pentru ce stai cu inimă rea, „căci stăpânul nOs- 
tru este. cu. tine ?,, 

Iar el răspunzând a zis lui: : Sunt cu inimă rea, 
pentru că iu am de cât un singur Minister şi "mi 
„e foame, căci am şaptezeci: de pofte. E 

Ear apostolul Carada a zis „atunci lui i Angheles- 
„cut „Câte pâini ai2% 

Ear acesta ştiind, a r&spuns: 
„Numai două. — leafa de Ministru şi diurna de 

“Selator. — şi un peşte al. nostru al tuturor, care 
este Ştefan Belu... 

| Caradaua aducându'şi inci aminte de minunea. 
lui „Hristos, carele din cinei pâini şi „doi „peşti fă- 

! . : - . . >
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cuse mii de „păini. şi de peşti, voi şi el cu ajutorul 
lui Ioan să facă aceeaşi minune. | 
Atunci el zise lui Anghelescu să întinză masă 
mare, şi căutând la Ioan o blagoslovire a luat una 
din acele pâini şi a sfăvâmat!o- 

Şi atunci a început s& casă din acea pâine far- 
nitarile de cisme pentru toată armata, decretele de 
înaintări şi permutări în armată, furnitunile de ha-. 
muri cu mucavă la mijloc, armăsari negri aduşi 
de o dată cu remonta pentru cavalerie, irăsuri şi 
para trăsui, puşti şi para puşti, tunuri şi cupole. 
_Şia mâncât, atunci Anghelescu până sa săturat, 
ear de aplecat tot nu îi sa aplecat. | 
Si Sa întors atunci Carada către Ioan zicânduii: 

- „Mare este puterea ta, căcă din o singură pâine 
a Jui Anghelescu iam făcut pe loc o sută de, pâini 
din care o] mănâncă. “ 

Far loan întorcându-se câtre. apostolul, său "i-a. 
zis: „Mâncat-ai şi tu ceva din acele pâini, şi câte 
"ti-a dat ucenicul meci Anghelescu ție ? 
ŞI ră&spunzândri atunci Carada i-a zis: „NICI un 

sabat Ioane, sai mai bin6: curat rahat! Minunea 
am făcut'o stăpâne, dar ucenicul tăi na ma miluit 
şi pe mine. 

Atunci: Ioan ridică mâinele spre tronul Domnu- 
lui şi le cobori apoi în jos cu o hârtie iscălită. 

Şi îndată el făcu cca din urmă minune, căci din 
Anghelescu ucenicul, făcu pe Anghelescu mucenicul. 

Şi mucenic va fi ăcum şi pururea şi în veci ve 
cilor. 
Amin!
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Dragostele Vizirului 

Ştiut este de toată lumea că Vizirul nostru, prea 
puternicul Ioan Brătianu, a avut şi are două dra- 
goste în lumee asta: iubeşte pe. Carada ŞI "Şi 1u- 
beşte patria. | 

„ Putria şi Caradaua mea“ eată deviza Vizi- 
rului. | o | | 

Putenile: cele mari, nu se. amestecă nici o dată 
în dragostea Vizirului pentru Carada, de cât spre 
a trimite acestuia „răvaş puică; răvaş dragă“ pen- 
tru ceva furnituri de ciment, puşti, pietre de cal- 

" darâm şi altele. 
Ear dragostea Vizirului pentru patiia sa e pusă 

sub epitropia Germaniei, Austriei, Italiei şi tutu- 
ror puterilor ce fac parte din alianţa marilor îm- 

-păraţi. 
De acea, când a îndrăsnit d-nul Fleva, să ceară 

nişte dosare de la ministerul de r&shoi spre a, do- 
vedi că, generalul Angelescu nu sa purtat tocmai 
ca un „angel , în administrarea milioanelor acelui 

25
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minister, d-nul Brătianu -a cerut instrucţiuni. de la 
Berlin şi de la Viena. . a a 

Bismarck a telegrafiat îndată Vizirului nostru ur- 
„mătoarele: „Aflu că un deputat vă cere dosarul-cu 
farnitura cimentului de la fortificaţii. Pentru nu- 
inele lui Dumnezei să nu faceţi copilăria să trădaţi 
secretul. apărărei României dând: aceste dosare; să 
nu cun-va să afle Rusia cu ce preţ aţi cumpărat 
cimentul, nici să afle că la facerea, fortificațiilor d-v. 
sa întrebuințat cărămidă. şi ciment. Aceasta e un 
secret” pentru toţi, e.un fel de construcţie nouă. 
Muscalii îşi închipuese că. fortificațiile d-v. sunt de 
mucava şi bragă dulce. În diua în care se va con- 
stata contrariul, siguranţa Statului Român este pe- 
riclitată,!* | - CS 

Pe de altă parte, Kalnoky, trimetea şi el Vizi-. 
rului, din Viena, o epistolă cu următoarele reco- 
mandaţii: „Vi s'a cerut un dosar în care se. vor- 
beşte de furniturile cismelor pentru armata româ. | 
nească. Refusaţi-le, căci -altinintrelea nu ştii ce ge - 
va întâmpla.. Din acele dosare s'ar constata negreşi 
că soldaţii d-v. aii fie-care câte două picioare şi câte 

0 cismă de fie-care picior. Aceste sunt secrete care 
nu trebuesc. destăinuite, căci altminterea siguranta 

„patriei d-v. la care ţineţi atât de mult, va fi în mare 
primejdie“. e e 

Regele. Italiei a scris şi dânsul d-lui 1. Brătianu 
prin intermediul d-lui Crispi: „Nu daţi pe faţă do- 
sarele cu hamurile de carton; aceasta ar dovedi în- 
dată Rusiei că caii de la artileria românească, să 
pun. la ham, şi în ajunul unui resboi un asemenea. 
secret poate: decide de soarta, isbândei. Până acum 

. Ruşii aă crezut că toţi caii de la astileria română . 
sunt dresați în libertate; nu'i deşteptaţi arătându-le 
adeșărul !* a Sa 

In siîrgit recomandaţiile din toate unghiurile Eu- 
ropei aliate ati curs la -prejideaţia, miniştrilor spre 
a nu se divulga streinilor, câţi nasturi ai tunicele *



a 

s7 3 

  

soldaţilor, câţi coţă se întrebuinţează, pentru facerea unei cămăși! milităreşti şi câtă, fasole înghite un ca- poral în zilele de post. | Ia „Pare însă că în schimb, aceleaşi puteri a dat voe. deplină Vizirului... tot în interesul siguranţei Sta- tului român negreşit, să cheme pe un „strein“ ea st facă planurile fortificațiilor noastre, să comande la „streini“ şi prin „streini“ puştele necesare arma- . tei, s& cheme pe „streini“ ca să asiste la caraghios- “lâcul manevrelor de astă toamnă, să plimbe peun „Strein“ ca archiducele  Albrechţ prin toate câsăr- mele şi arsenalurile regatului! . . | Aa „Oh! prin” aceasta pâtria nu se pune în pericol, streinii nu uflă nici o taină a noastră; dar în ziua . în care sar şti că o pereche. de cisme a costat 16” lei şi-că o tunică are şapte nasturi... adio Bosco! „Neam dus pe copcă; ni s'a luat Dobrogea ; ba mai ştiţi, ve pomeniţi. că ni se ia şi d-nu Brătianu! . Dă Doanme ! |



  

MIIEALA CITE ROCCEGIUL 

Pe când. se discutau cu mult. foc în sânul par 
lamentului nostru, gheşefturile de Ja ministerul de 
resboi, apa de aur. Andronic, libertatea presei şi tun- 
derea fetelor de la Asilul Elena Doamna, toată lu- 
„mea se întreba. unde este nenea Mihalache, marele 
om de stat, marele căpcăun mâncător de miniştrii ? 

La Cameră nu era, căci altininterea Paşi fi văzut 
şi” cu, strângând în braţele sale elastice, sau pe d. 
I. O. Brătianu, sau pe d. N. Flor a; sau pe amândoi 
de o dată. 

In Dobrogea nu era, căci altminterea ne ar fi a- 
nunţat ziarele că distinsul gropar al vechiului im- 
perii roman.a mai descoperit vre un mormînt al 
lui Ovidiu sau cel puţin altă mobilă indispensabilă 
poetului, odinioară, “ E 

In Moldova asemenea nu era, căci îşi terminase 
raita în această parte a scumpei sale țerişoare. 
'Unde era dar? 
Nenea Mihalache îşi strânsese muzeul de tablouri 

într'o boccea, şi plecase cu tolba la spinare prin o- 
raşele Europei; strigând : „Mar-fei! Mar-tou ! Por- 
trete ! Fotografii! Percalino! Mar-feu! Mar-feă !* 

Mergând el tot aşa înainte, a nemerit tocmai la,
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Colonia, oraş vestit prin apa sa mirositoare cum esto - 
vestit Bucureştiul prin apa de aur! | 
„Acolo a luat cu chirie un. fel de exposiţie -Sta- 
vropoleos, şi a scos imediat la iveală galeria sa: de 
tablouri care represintă : E | 

Numerul unu, Portretul lui nenea. Mihalache în 
costum; de fantasie. In loc de ceasornic, marele băi- 
bat de 'stat poartă la briă un baronietru imens. Cu- 
vintele tehnice ! „Uscat.-Foarte uscat. — Variabil.— 
Ploae.-Vînţ.—Viscol.“ sunt înlocuite prin cuvintele : 

5 Colectivist.-Oposant.-Junimist.-Couservator:- Rusofil,. 
Austrofil£ A | 

- vumărul două. Nenea Mihalache în costun de 
ovanghelist: „mâna dreaptă nu ştie cât şi de la cine 
primeşte mâna stângă. Privind mai din depărtare, se 
constată, că nici mâna stângă nu ştie cât şi de la cine 
primeşte mâna dreaptă !* 

Numărul trei. Nenea Mihalache preşedinte de Aca- 
“ demie.' Sprâncenile sale sbireite, faţa sa încruntată, 
dovedesc cu ce virtute antică el dispreţuesce . fuinc- 
țiile onorifice. O o - 

Numărul patru. Nenea Mihalache orator. Gestul 
este. măreț, ochelarii sunt ridicaţi în sus.. Se vede 
cât de colo că marele orator tălniceşte Corpurilor 

“ legiuitoare că are convingeri politice de închiriaţ, 
Numărul cinri.. Nenea, Mihalache eraidon. Privirea 

este” galeşă, trupul este inlădios. Pictorul a ales mo- 
„mentul psihologie când nenea Mihalache e eu. un 
ochit -la slănină şi cu altul la făină, adică momen- 
tul când trege cu câte o coadă a ochiului Colec- 
tivităţei şi Opoziţiei. - e 

- Toate aceste tablouri ai, precuri vedeţi, un mare _" 
preţ. din causa istorici ţorişoarei noastre; totuşi ele 
nau avut căutare în Colonia unie este la preţ nu- 
mai produsul Casoi „Jean "Marie Farina, No. 4.“ 

De acea, nenea Mihalache a strâns tablourile în 
boccea şi s'a întors în Bucureşti. e 

„ „Bă voind săi înlesnese desfacerea, marfei şi spre 

/ 

AI
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a economisi - cheltueala anunţurilor de po pagina . „a 4-a din ziare, mă grăbese să recomand! publicului - toate aceste portrete, . - _ -- 
In or.ce cas, declar din nainte că mă înscrii şi eii ca muşteriă. Se - M6 veţi întreba însă poate, cu co am săi plăteşe a aceste tablouri ?" Aa 
Cuce? „ | | - Cu eronicele inele, căci: «'i-am dat, “i daă, şi "i'voi „da cât timp voi trăis!—precum ar zice d-nu I, C. Brătianu. 3 Sa
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- Plângea, odată un copilaş, plângea şi îşi frângea 
mâinele de necaz, până când se apropie de dânsul: 
un boer şi'i zise: | | 
— Ce ai, mă băiete? Pentru ce plângi? 
— Doom-doom-nule, aaam „pieeerdut un ban! | 

„7 —— Un ban! Ce mai treabă? zise boerul milostiv; 
„nu plânge băete. Iată altul. Şi dete îndată copila- 
şului un ban spre a înlocui pe cel perdut. Dar co- 

„pilul, în loc să se liniştească, începu a5 ţipe şi'mai 
tare, s6 plângă cu lacrămi cât pumnul. - - 
__Boerul, speriat, îl întrebă: i 
 — Bi, acum pentru ce plângi? 

2 y _— Pentru câ-ă-ă, pentru" că, dacă nu *] pieer-. 
deam peee cel-lalt, era să-să-s&am doui bani acum! 
„Grozav seamănă boerul: Mihalache: Kogălniceanu 

„cu copilaşul din povestea de mai. sus. - | 
D-sa după ce plânge în braţele opoziţiei şii umflă 

câte-va' mii de lei, precum a făcut: anul trecut în 
Moldova, apoi se duce şi plânge mai taro în bra-: 
ţele colectivităţei de la care umilă asemenea cât 
poate mai mult. a | 
„A venit însă o vreme: când lacrămile sale n'a 
mai avut trecere; atunci 'şi-a schimbat meşteşugul: 
ia început să tacă, să rabde în: piele, şi apoi s€ a- 

- 
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meninţe merei: că are de când să facă o crâncenă 
opoziţie. 

De pleca la moşie în Dobrogea, pleca anunțând 
că, are să se lupte până la sânge îndată ce vor în- 
cepe discuţiile în Cameră; de pleca la Paris s&'şi 
mal ciopiească, piata, pleca, anunțând că se va în- 
toarce gata pentru hătae; de se punea la masă, a- 
meninţa că are de gând să facă destăinuiri groaz- 
nice. In sfârşit, nu făcoa un pas, fără s€ ţipe că 
se apropie ziua în care va spune tot ce ştie! 

Lumea era îngrijată, lumea aștepta se vază cum 
are s€ r&stoatne guvernul boerul Mihalache? Ce 8T0- 
zăvenii are s6 destăinuiască? | E 

Vineri 18 Decembre 1887, la ceasurile două după 
amiază, Coconu Mihalache a deschis gura. 

Tăcerea era adâncă, în Cameră, se auzea chiar 
“cum sbârnia o muscă—rubedenia lui Jonescu-Muscă ; 
—toţi deputaţii adăstaui grozavele destăinuiri trâm- 
bițate luni. întregi. 

* Guvemul nu sta pe banca ministerială, sia pe 
ghimpi. a 

In sfârşit, marele om de stat spuse că nu face 
parte nici din opoziţie, nici din colectivitate — ne- 
greşit din causă că luând parale şi de la unii şi de 
la alţii, nu ştie bietul: om cine dă mai mult acum, 
ca se se poată hotări întrun fel. - 

Minoritatea păstrând tăcerea, d. Kogălniceanu era 
gata pe plâns; dar d. 1. Brătianu fiind milos, s'a 
sculat în picioare şi a r&puns verde marelui om. 
de stat: „Domnule Kogălnicene, ei fi-am dat, îtă 
daă. și"ți toi da câr timp voiă trăi | 

Opoziția mai cu cap, îi zisese: „Crede moşule !“ 
pentru că Cuconu Mihalache a luat drept devisă: 

| La plăcinte 
| Inainte 

SE da 705 
Inapoi !



  

  

  

  

[E ATUL SETIATORILOR 
  

„Imainte de Crăciun, există la creştini o serbătoare 
care se numeşte. Ienatul. | 
Atunci este obiceiul să se aleagă porcii care tre- 

buesc să fie tăiaţi şi mâncaţi în zilele de carne. 
Spre amintirea acestui prasnic, SI cu nouă zile 

înainte de stintul Ignat, a fost şi în calondarul po- 
litic o serbătoare ce sar putea numi Ignatul Sena- 
torilor,— zi aleasă pent. u'sacrificarea celor ce sui 
îngrăşat prea mult în cei din urmă patru ani. 
„În învălmăşeală, at căzut mulţi miei nevinovaţi, 

care de sigur nu intră în cadrul cronicei mele; dar 
ei nu me ocup da cât de tovarășii sfintului Anton, 
şi am să descrii cât se pote mai pe larg ce sa pe- 
trecut înainte de serhătoarea Ignatului Senatorilor, 
în timpul măcelului, şi după sevârgivea, măcelului. 

Inainte  - 

Toate bisericele sunt pline de Senatori ; lumînări 
groaso cât pumnul ard înaintea icoanelor tuturor 
sfinţilor ; preoţii fac acatiste în care se aud moreii 
cuvintele : „Doamne Dumnezeule, întoarce tâţa ta, 
spre robul t&i Cutare şi păzeşte. de diavolul de sorţ“, 

O sumă de Senatori, îmbrăcaţi în negru stai în- 
„genuchiaţi în fața altarului şi fie-care face rugă- 

Z
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minte, se leagă, către Dumnezeire că are să facă 
cutare sau cutare bine, -daca scapă de aturisitul 
de sorţ. 

Doctorul Fotino se leagă că n'are 'să mai caute 
* nici.un bolmay, ca să poată, creşte populaţia în - 
linişte. a 

Nenea Filodor jură; că, nare să nai voteze cu. 
-- guvernul. a 
Antonescu Cârnu, aărută, patrahirul popei zicând : 
„Scapă-mă Hristoase şi de tocul ăsta şi lasă-te pe 
mine la resplatăt, pa | Sa 

In sfârşit mătăniile curg şi în dreapta şi în stânga . - 
şi la apus şi la răsărit,— lucru foarta obositor pen- 

- tru vinele Senatorilor. i i 
Senatorii liberi-cugetători aleargă, la Sion Gherei 

şi la Ovreica -cu salba ca să, le spue daca. remân în, 
pâine sau sunt jerfiţi. e 
Plimbându-se singur în faţa Academiei, „Scapă-m& 

Doamne, zice Tutelcică, căci. alminterea remâne 
Tuţă'n uleică !»,.. . 

„În timgul operaţiei . 

Tăcerea e adâncă, obrazurile sunt galbene, sta- - 
„cojii sai verdi după cum. oste şi temperamentul fie- 
cărui Senator. . - a | 
„De câte ori preşedintele bagă mâna în. urnă, şi 
trage câte un nume la sorţ, ss aud ca la şcoală : 
„Ssârci ! Sgârci!%, a e 

Senatorii cu eresuri ţin câte o bucată de potcoavă - 
de cal în mână. Beizadea Mitică a, ceruţ împrumut; 
de la Mitropolie mâna lui Sfântu Dumitau şi a bă- 

"gato' în sîn.: a | | 

„După rtăcel 

Indată ce wa terminat: operaţia, d.: Antonescu- 
Cârnu cere cuvântul pentru o explicaţie. | 

El zice :: | „-
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N 

„Domnilor! Ei văz că an căzut la sorţ şi aş vrea să, ştii co se face cu mine ? Pe, cât înţeleg eu; 
asta a fost un fel de loterie, şi ştiu că la loterie câştigă, numerile cara es. Prin urmare, după toată drepiatea, ar trebui să, remâs senatori acei care at eşit la sorţ şi să plece acci care aă rămas în umă !% 
Propunerea d-lui Antonescu e primită cu aplause de toţi cei căzuţi la sorţ şi respinsă de cei-Valţi. „* Disperat, d. Antoneseu-Cârnu îşi perde capul, se repede la banca prelaţilor, umflă un potcap şil pune în cap zicând: „Mă popese dacă e vorba aza, ca să fi Senator de drept, dar de aci nu es! 
“Ennoţiunea e foarte mare. D. Sturza “începe să. plângă şi din băiat frumos ce era, române cu gura strâmbă. Sa Si | 
Un singur senator dete probă de o mare tărie de 

inimă : acesta fu d. 'Tacu. a 
D. Tacu, făcu, . + 

A
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ORATORUL RADU! 

Nu trece zi de la Dumnezeu fără să isvorească 
câte un nou talent în sînul. familiei” colectiviste. 

Aşa, nu mai departe de cât Joi, 3 Decembre 
ISS7, d. Radu Mihai a aprut publicului din Ca- 
mera deputaţilor în rolul de orator. Oratori sunt ei 
mulţi în Cameră; e spre pildă d. C. Stoicescu care 
a făcut; zilele trezute un curs complect de fierărie 
şi potcovărie asupra Coroanei de Oţel. Este d. [. 
Brătianu care îndată ce se va, retrage de la guvern 

va fi numit preot la capela de la cimitiral Bellu, 
spre a pomeni în bună voe toţi morţii. 

Orator mai este şi Stefun Misitu care rosteşte cu 
un foc mai presus de ce laudă, cu o ştiinţă de 
„adeverat maestru cuvintele: „Da I—Aşa e—Bravo 
—- Inchiderea discuţiunei— T'răiască, Regele 1% 

Dar oratorul oratorilor, care i înfundă pe toţi 
este d. Radu Mihai, ministru de interne. 
D-sa a descoperit arta de a respunde la o inter- 

pelare, tără a răspunde; şi precum sunt diferite 
sisteme pentru a, juca, la trente et quavante, d-sa a
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îmbogăţit ştiinţa retorică cu un noi sistem de cu- 
vîntare, | E | i 

Întâia experienţă -a ficut'o Joi cu ocasia inter- . 
pelărei d-lui Stroici relativă la alegerile din Doro- 
hoiti. . La i 

D. Stroici vorbise despre ţtrani aduşi de d. Cor- 
tazzi şi preschimbaţi în băt&uşi, despre arestările şi. 
perchisiţiunile nedrepte, despre, călăraşi concentrați 
şi puşi în urmărirea membrilor oposiţiei, înti”un cu- 

„vînt despre sâlbăticiile prefectului acelui judeţ. Şi 
nu se 'mulţumise se vorbească numai, d. Stroici .. 
scosese actele, le arâta, le citea în gura mare. 

Atunci d. Radu Mihai sculându-se în picioare 
răspunse : ii Da 

„Domnilor !. Cine: face cărţile? Ah! pardon. eu 
le fac. —- Domnilor nu înţeleg pentu ce mi s'a, a- 
dresat această interpelare :de d. Stroici. 

D-sa amestecă — pardon, am amestecat cărţile, 
„Cine tae? — D-sa amestecă atribuţiunile mele cu 
acele ale colegilor mei. Ne spune că prefectul a a-. 
dus ţărani de la moşie şi i a preschimbat în bă- 

„tăuşi. Poate, dar oare ţăranii nu sunt agricultori ? 
prin urmare s6 apuce pe d. ministru al Apricultu- 

Trei, nu pe mine. - 
„Apoi "mi spune d. Stroici că un membru al Opo- 

siţiei a fost arestat; sub cuvânt qă are cărţi de con- 
trabandă - pardon, am vrut să zic tutun de contra- 
bandă—lueru constatat de neadevârat. Ei, şi? Oare 
onorabilul interpelant nu ştie că regia monopolului o 

tutunurilor are un director special? . ' 
Asemeneă voii răspunde şi pentru caii care erat 

la poştalionul oprit cu oposanţii, afară din oraş, că 
avem! în şara noastră de mulţi ani, o direcţie ge- 

„„nerală a telegrafelor şi. postelor pe strada Doamnei, 
lângă creditul: urban. | 

ME învinovăţeşte d. Stroici că aş fi numit în 
funcţie pe comisarul Hasnaş, care a fost osândit 

„la două luni închisoare şi o amendă, mazo. Dom-
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nilor, numirile se fac prin decret regal şi se publică 
în „Monitorul Oficial.“ - - Mi 

Intru cât priveşte „călăraşii concentrați din ordi- 
nul prefectului Cortazzi: şi tiimeşi în urmărirea opo- 
sitiei, crez că este de ajtins să vă aduc aminte că 

„ei fac parte din organisarea militărească, a ţărei. Şi 
vorbind de dânsa, daţimi voe să vă spui. că ţara 
românească... talpa ţărai... brava armată... marele 
căpitan... câmpiile Bulgariei... independenţa română... 
Plevna... regatul... coroana d3.oţal... pardţi... septleva 1 

- ME întreabă în sfirşit d. Stroici daca viitoarele 
alegeri se vor face tot ca acele din urmă şi dacă. 
nu voiu face. nimic spre a linişti spiritele? Domni- 

„lor, ei nu sunt așa de țanţoş cuin se zice. Aşpro- 
pune bucuros să facem lu pace... dar suntem în a- : 
junul unui reshoiă ! e |
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Discursul “lui Reb.Alechi! a 

„Monitorul Oficial a, publicat zilele trecute discur- sul rostit de Reb-Alechi Xenopulo în sînul Camerei deputaţilor spre apărarea familiei celectiviste. 
Stenografii ai însă, de mult timp .obiceiul de a schimonosi cuvintele oratorilor; dovadă ceea ce se . întâmplă, zilnic cu discursurile preşedintelui consi- | ului de miniştrii alt-fel vorbeşte “omul, . şi alt-fel | ese la tipar. e a 
De acea, spre a nu fi indus publicul . în eroare, “m'am apucat eu singur să transeriă discursul lui Reb-Alechi Xenopulo. | A 

lată: 

„Puriţi dipitaţi şi Chicoane guveru, 
Ai fost în jinimist şi prichiror consirvator, chind _- am închis pi opisanţi!... Vusp,, Dachi era contra stipinirei, ce si fac mi rog ? Apoi'eram şi plitit pin- - tru -treaba asta. Danae Aveam tri sute tuler pe lună (chicoane Nacu, tu-



„40 

ler este franc), faci 3,600 pi an, faci pi tii ani. 10,800 tuler, sai rendel zimtz impuruteşti 919 (chi- coane Nacu, -un rendel este un galben) cari faci un tuler dobindă la fie-care rendel pi lună, peste 
tot. 919 zimtz impuruteşti drepţi la chimpină, fără, “se mai faci socoteală multă. Vus?,.. 

Ei mu rog, fă oposiţie atunci dachi te eartă punga! 
Dar achim am. vizut că jinimist nu face parale ; | liberal-naţienal faci parale mai mult, şi m'am ficut 

liberal-naţional. a 
Şi si vedeţi pentru ce puriţi dipitaţi : 

„Io scri iconomi politică, a 
Io scri istorie politică, | 
lo scri la +ovința: lui d-nu Naţională cu frati me 

Nichi, 
Jo protesor, io dipitat, io consilier de la comu- 

nal, io la-banca naţională la sichirsala. de la Iaşi. 
Au rog faceţi sochiteală chit aduce fără dibundă 

la dibundă, puriţi dipitaţi ? - 
Vus? Nu fac bine? Auz? Io-zic zei che fac bine, 
Io prietena cu Chirida, Se 
Io prieten cu Brutianu, io la masă cu iel, Şi se 

credeţi buni bucate chicoane : toate trit. nimic cuşer. 
Dar la opiziţie ce ai? Nimic. Arihnem... goim!- 

Butae la Keferei, capi spart.. Ai vai! ghevald! Şi 
„puliţie nu ajită, bate m.i tare. 

Vus? Apoi pentru ce se nu fi cu stipinire mu rog? 
Dachi sunt oposiţie, prochiror inchide dupe poruncă, 
Stătescu, poliţie dupe poruncă Radi Mihai, şi pir- 
ciptor vinde tot dupe poruncă Nacu, | 

Ascultaţi la mine domni de la disidenţi, e mai . 
bine -la culectivişti. 

Bilet de liber perchirs este? 
Este. De aci vine ichinimie de 66 tuler 68 bani 

de fie-care drim. Faceţi sochiteală chit aduce ichi- 
nimie la un-spre-zece ori venire şi plecare, -fără, di- 
'bundă, şi dibundă la dibundă.. Vus? | 

Aici stai la gazdă la Nichi: nu plăteşte otel, nu
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“plăteşte masa. Face ear ichinimio 20 tuler pe zi. Mu 
rog faceţi ear sochiteală chit vine pi lună şi “pi tai 
luni fără dibundă, şi dibundă la -dibundă, 

ui!" Ce se spui mai mult? Da 
Sirut mâna chicoane guvern ! Puriţi dipitaţi: A 

ghit sab&s! | - 
(Aplause frenetica şi prelungite în .xîndurile ma- 

jorităţei.. Oratorul esto vii felicitat de banca mi- 
nisterială. Minoritatea e constemată), .



  

„Balşoi male ogălnioeanu 

O -ştire din cele mai înveselitoare ne soseşte de 
la Galaţi: Locuitozii acestui oraş nu vor. fi lipsiţi 
de petreceri î în timpul carnavalului, căci îndată după 

„plecarea circului Sidoli, a sosit în localitate Mihail 
“ Ropălniceanu, balşoi Comadianski — cunoscut prin 
produeţiunile. sale artistice pe. scena corpurilor le- 
giuitoare din Bucureşti. | 
Ca toţi artiştii ajunsi - la apusul carierei lor şi. 

„care mu mal au succes în Capitală, balşoi. lrome- 

" dianski Kogălniceanu, a plecat în provincie spre a 

da representațiuni acolo. 
“A luat cu chirie Sala Aleazar din Galaţi spre a 

se produce în public Joi 14 lanuarie la 3 ore după 
amiazi şi a pus îndată în circulaţie nişte avisuri 

prealabile. -
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De la: 25 Decembre 1887 .se citea deja” pe afişu- 
- rile lipite pe casele din Galaţi următoarea înştiin- - 
are: Di a - 

  RE ——— | 
| EI EGRAMA 

„| BALSOI KOMEDIANSKI 
- | „ OGALNICEANU 
|. SOSEŞTE IN CURÂND. 
I_— Mt 
  

„* Indată după anul-noi, afişurile ati devenit mai 
„explicite şi erai ast-fel compuse : 

  

, MINUNEA MINUNELOR ! 

__LUC2U NEPOMENIT INCA 
BALȘOI KOMEDIANSKII 

IRA KOGALHICEANU - 
 Mindnacă din: dont castrouine de 'o dată,     

n. 

In sfârşit la 13 Ianuarie, sai- împărţit în oraş 
invitaţiunile următoare: a: 

„Domnul MIHAIL KROGALNICEAN U.- încurajat = de sufrajele cu care Gălăţenii Pati onoraţ triniițân- - 
dul în mai multe rânduri. ca reprâsentantul lor în 
Parlament, şi sprijinit de mai: mulți alegctori îşi - 
propune candidatura la Colegiul ii al. judoţului . 
Covurlui: a Aaa a 

hoagă dar pe Cetăţenii. Gălăţeni. se -bine-voiască- 
ai face onoarea de a lua parte la o întrunire elec- 
“torală ce va avea loc Joi (4 Ianuarie a. c. la 3 ore după amează în Sala Alcazar, o a
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In această adunare d. Kogălniceanu va expune 
vederile sale asupra situaţiunei şi va primi cu bu- 
curie opinia d-lor Alegâtori, mai cu deosebire în. 
privinţa intereselor întâiului port al României.“ 

- (Autentie.) 
Spuneţi drept dacă Circul Sidoli, Miss Multon, 

sau Omul care înghite foc, nu „procedează tot ast- 
fel când cutreeră cafenelele sati Alcazarurile de la 
“Mizil şi alte orăşele! 

Despre suecesul repr esentaţiei. nici că me îndoesc, 

căci balşoi Komedianski Kogălniceanu va cânta. şi 
va imita când vocea tenorului, când vocea baritonului 
când acea a basului, spre a mulțumi urechile şi gus- 
turile tutulor. 

Va trece apoi la câte-va experienţe de prestidi- 
gitaţiune, înghiţind-vorbele care le-a spus odinioară 
şi scoțând altele Ia loc. : 

Va da, o representaţiune cât se poăte de natura- 
listă arătând cum nu pot; sta, cinstitele sale oase a- 

„lături de acele ale d-lui ]. Brătianu, dar cum punga 
d-lui I.. Brâtiann poate sta în buzunarul. sii. 

Va face în sfârşit atâtea şi atâtea experienţe în 
cât cei ce vor vota pentru dânsul vor fi nevoiţi « sti 
ceară, un buletin ast fel compus: 

  

: MIII AI IZOG ATATIA NY 

BALŞOI KOMEDIANSRI 
      

„Şi vezând că buletinul e scris în limba rusească 
Ralnoky va fi în firept săi poruncească şi el altele 
cu menţiunea : . 
  

MIEI ATIT, ITOGALINICBANU 

GRUSSER KOMOEDIANT 
und schwiudle» 
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Căci artistul care dă representaţiunea de la 14 
Ianuarie, în sala Alcazar de la Galaţi, are şi darul 
da fi artist internaţional... însă fără căutare. - 

Un fel de căzătură artistică care nu găseşte îm- 
presario'! A
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 PERUL ALBI 
„ 

„Intre: numeroasele teorii care ai obiceiul să. se 
plimbe prin vorbirile şi scrierile noastre, este una 
care m6 plietiseşto peste măsură şi mi se pare oro- 
zav de copilărească, ca. să nu zie dobitoceaşcă. 

E “faimoasa teorie a părului. cel alb!. 
Crez că: nu e om pe pământ care înta?0 anume 

împrejurare să nu fi dat peste vre un - fel de po- 
văţuitor cel îndeinna să nu -eritice relele apucături . . 
ale. unui bărbat stricat, sub cuvânt că acel stricat * 
are părul alb, Ă sia 

Spre. pildă, daca; te legi de d. Kogălniceanu sai 
„de Boizadea Mitică, şi'i dai in tărbăceală cum li se 
cuvine, - odată ţi se închide gura cu faimosul res- 
peci ce se cuvine părului cel alb 'al acestor somi- 
tăță în gimnastică. | - 
„D. Brătianu are drept la respect pentru că are 
per alb, Carada are drept la respect pentru că are 
por alb, şi aşa mai mainte cu Anghelescu, cu Sto- 
lojan şi cu toţi cei încărunţiţi, ast-fel în cât, res-. 
pectul a ajuns nu o consideraţie ce se datorează, 
meritelor, ci o consideraţie ce se datorează feței 
părului. a N ae 
De obicei, oamenii ocupându-se de politică la, 

vârsta. când părul se schimbă, la față, (parcă ar fi 
"un Kogălniceanu) ar trebui 'să nu mai îndrăsnim
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să eriticăm nici un om de stat pentru motivul că 
i-a albit capul. De 
Apoi: bine, pentu numele lui Dumnezeti, albirea 

p&rului. este o infinmitate pe care o câştigă toţi cei 
ce trăesc mult timp,-nu este o diplomă de onoare, 
şi dacă a remas vorba s6 nu: criticăm pe un băr-. 

“bat pentru simplul motiv că are infimnitatea păru- 
lui alb, ajungem departe de tot-cu această teorie.: 

Nu ne mai râmâne de cât st respettăm bubele 
_de_pe nasul lui  S6fendache şi bătăturile de la pi- 
cerelo lui: Nacu, ca să nu fim acuzaţi de-lipsă de --- 
vespect către cei ce aii suferit, căci precum părul 
d-lui. Brătianu a albit pentru patiie, poate că şi 
bătăturile lui Nacu sau întărit pentru patrie, mer- 
gând merei pe jos la Cameră. - 
“Dar să lăsăm” gluma la o parte. Eu jur că n'am 
ăzut ici.o dată vre un Tribunal declinându-şi 

“dreptul şi competența de a judeca pe un pungas, 
pentru motivul că numitul -pungaş are tot dreptul 
la respect, căci .este cu părul alb! _ 
“Prin urmare, cea ce 'Lribunalele fac cu bătrânii 

- pungasi, daţi-ne şi nou voc.s6 facem cu bătrânii 
"bortaşi politici. 

"Părul albe o circumstanţă agray vantă, iar nu ui 
şurătoare. 

„ŞI -dacă nu împărtăşiţi părerea mea, apoi me far 
:ceţi s6 laud pe cei ce sunt prieteni cu .câneala şi 
ascund păcatele sau ruşinele „bătrâneţelor lor sub'o 

-.seompoziţie himică neagră ca pana corbului! 
Aceştia. cel puţin nu mai înv oacă preseripţiunea 

părului alb! -
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Prea, plecata, jalbă! 

Sire, 

In ziua de azi, cu vocea Majestăţei Tale, toată 
lumea depune câte o jalbă pe treptele palatului: 
administraţia se plânge de oposiţie, oposiţia se plânge 
de administraţie şi în înţeleperunea 'Ta, găseşti tot- 
d'a-una o. vorbă bună; şi pentru unii şi pentru alţii. 

Sire, nu mă lăsa, găseşte o vorbă bună, şi pen- 
tu mine | | Ă a 

Slujbă n'am de aproape doui-spre-zece ani, can- 
„didat la, deputăţie n'am fost, deputat fără ştirea, 
mea nu m'am ales. Am şi eu doar o mică însărei- 
nare : sunt cronicar la Epoca. Mi sa pus greua în- 
datorire să fac să mai riză, omenirea în ziua, de 
astă-zi, când cu voea 'Ta, avem mai multă poftă, de 
plâns de cât de ris! | | 

Sire, aflu că vrei să'mi iei şi această pâine din 
gură. Aflu că ai primit domisia lui Radu Mihai şi 
o. Sefendache, Stef. Bellu,  Porumbaru-Pleoşniţă, 
Maniu, în sfârşit toţi acei cari m& hrănea zilnie 
„nu fac parte din Adunare. 

Sire, Tu care eşti: părintele "veduvelor, orfanilor 
şi cronicarilor, îndură-te ! Nu mă lăsa fără, subiecte
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de cronici ! Fii arbitrar, Sire; fi despot, Sire, di- 
solvă. Camerile de zece ori, de două-zeci de ori, dă 

„Voe să se facă ingerinţe grozave în alegeri dar .să 
“nu primeşti demisia lui Radu, s6 nu laşi. Camerile 
fără Stef. Bellu, fără, Pleoşniţa şi tot neamul lor! 

Ştiu bine Majestate că ai să- găseşti -un fel „de. 
mângăere şi pentru supusul t&u serv. 
Şt bine că ai s&mi răspunzi : „Ţiam lăsat pe 

Mihalache Kogălniceanu ; ţi'am lăsat pe Diseseu, pe 
Dincă Schileru şi mulţi alţii 
„Aşa este Majestate, mii ai lăsat; dar. penira 
mine ei sunt „parigorie de om bolnav! 

Ce să fac eu cu nenea. Mihalache care 

Azi e' ici, mâine colo 
Ș'apoi trece dincolo? 

Nenea Mihalache a început să miroase a oposi- 
ție, are s& dea cu barda în guvern şi atunci de—: 
bat'o potea de politică — mi se închide - gura. ; tre- 

„bue să tac, s&1-las la voea Domnului. 
Ce să fac eu cu Disescu, - -Majestate ? cu ' Disescu 

'care a zis: „Iner edinţaţi-mă că, vine oposiţia la pu- 
tere, ai atunci me las de colectivitate !“ 

De, Majestate, par- că sunt ceva semne de: tumba 
pentru “colectivisăt şi atunci. o bat cu Disescu tot 
ca cu-nea Mihalache. | 

Pe câtă vreme cu Stefan Bellu, cu Pleoşniţă, cu 
Radu Mihai, stau bine pe or ce. vreme. 
Radu în pantaloni de dril saă în palat de . Cos- 

teşti, tot Radu rămâne. Stefănică 6 om cu “meseria, 
lui, de care nu.se lasă el aşa, cu una:cu. două. 
Pleoşniţă e o pleoşniță credincioasă. A | 

„Sire, îndurărte, Sire nu m&-lăsa, şi dacă nu. poţi 
_s& mii dai pe toţi, aide să facem şi noi o toemeală, 
Renunţ la otoţi, dar” lasă-mi- pe Fănică, Garantez 
personal că la dînsul ţine şi tinerimea.



  

MESAGIUL MEI 
| Domnilor Senatori, 

» Domnilor Deputaţi, 

__ Bine vam găsit. sănâtoşi, pe unii cu spinarea cam. 
deşelată, în urma ultimelor lupte electorale, pe alţii 

„cu domiciliurile violate, cu bozunarile căutate, spre 
a se constata valoarea voturilor ce aţi dobândit. 

Domnilor. Senatori, 
„ Domnilor Deputaţi, 

- Inainte de a vă spune ce aştept de la activitatea 
d-v. legislativă, 'm& crez: dator s& v& întreb cu cine 
sunteţi şi cu cino mergeţi ? | 

Ziarele. oposiţiei pretind că n'a intrat” în. Ca- 
„meri de cât duşmani de ai: guvemului. ziarele co- 
lectiviste susţin că de şi nu sunteţi de cât 180 de- 
putaţi, totuşi guvernul are o majoritate de 200 vo- 
turi. po -
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“Duvnezeiă să vă înţeleagă ! - - 
Eu fac un apel franc și leal la Domniile Vo: oas-- 

tre, spre a vă. ruga s6 mâ luiminaţi asupra acestui 
„punct ca se ştiu pe cine să _aper şi pe cine-se în 
„condeez ! sa E Aa 

„Domnilor Sesiatori, 
„Domnilor "Deputaţi, ă 

„ Relaţiunile: noastre cu puterile streine sunt cele: 
mai cordiale: Turcia în “special ne trimite zilnice te- 

legrame de multumiri pentru obusurile bine-voitoare 
ce am întrebuințat în contra ci-la 1877; Austria 
ne propune 0 nou aprovisionare de hanuri cu car 
ton, Germania: ne oferă cupolele sale gămrite! 

Constat: cu 0 deosebiti, plăcere progresul tăcut . 
“în aceşti 'din urmă ani pe terimul economic şi „co-. 
mercial şi ministrul meit .de interne vE va supune 
în curând un proiect. de' lege pentru încurajarea 
 transacţiunelor de. ceasornicărie. 

Agricultura - nu va lăsa nimic. de dorit. anul a 
cesta, căci Dravul colonel Maăicân a, oferit gratis Şta- 

„tului un noi sistem pentru. îngrăşarea. pămentului, | 
sistem. provenit. din. cooperaţiile sale cu compania 
barometrică. 

- Pădurele Statului at fost în adovăie' săcătuite în 
anii cei din urmă, dar această săcătuire nu sa fă- - 

“cut de cât pentru. încurajarea industriei naţionale: 
“ stejarii seculari sai tăiat, în ţara românească. spre 

a so contecționa. bâte româneşti, care sau întrebuin-- 
ţat pe spimări” româneşti :de către bătăuşii români. 

7 

Domnilor  Senatori,. : . 

Domnilor - Deputaţi, 

An avut tot-d'auna, o deosebită, afooţiune. pen- 
tru . armata noastră, şi îninistrul mei de resboiu vă: - 

=> va întăţişa în curând. un proiect .de lege spre a se 
Xeorganisa corpul vivandierelor, a
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Prima încercare s'a şi făcut la, regimentul de ar- 
tilerie din Bucuresti, cu vivandiera Louisa care a 3 3 

adus foloase colonelului Maican şi în timp de pace 
şi în timp de rsboi..... a sfeclit'o numai cu iscăli- 

tura! . i | 
„Până va veni momentul se îmbunătăţim soarta 

„preoţilor de mir, drăgălaşul mei ministru al culte- 
lor 'şi dă toate silințele spre 'a; îmbunătăţi: starea 
monăstirelor femeeşti, care. lăsat mult de 'dorit din - 
punctul de vedere al personalului cam baccelit. 
„In curând se va trimete la “Țigănești, Pasărea, 5 

„Varatic, Agapia, transporturi proaspete culese prin 

EI 

" scoalele publice de fete. 

Domnilor Senatori, a 
Domnilor Deputaţi, : = 

„Despre finanţele Statului nu vă vorbesc, nici nu 
- ştii în ce hal se află, dar dacă stau ca finanţele 
mele, stai prost de tot! . 
„De aceia vă recomand cu 'tot dinadinsul să cum. 
păraţi colecţia, mea, de cronice care apare la 1 Mar. 
tie 1888 întrun, volum foarte truinos, 
Dumnezei s6 bine-cuvinteze această lucrare a 

Domnielor-Voastre, cea ce ar bine cuvânta şi lucra- 
rea mea. o Si 

Dat în Castelul meu de la Zpoca. 

„ax. 

(Nu urmează iscălitura nici unui ministru).



  

Ceasornicul lui Radu ] 

Nu se vorbeşte. de . cât-va timp prin oraş de cât 
“despre faimosul ceasornic al căpitanului Văcărescu, 
care — printr'o minune poliţienească — a a trecut în 
bozunarul d-lui Radu Mihai şi apoi în acelal d-lui 

+ Mihail JSogălniceanu. 
Am vezut în tinereţele. mele faimosul ceasornic 

cu doi-spre-zece apostoli, de la catedrala din Stras- 
burg, dar nu vezusem ce meşteşug are acel sfote- 

- visit de ministrul de interne. - 
Cordialele relaţiuni ce am avut pururea cu nenea 

Mihalache. de la Şosea, m'aă îndemnat s& merg la 
dânsul acasă şi sl rog săi arate şi mie ce fel de 
maşinărie are ceasornicul. . 

Rugăciunea mea a fost imediat satisfăcută, şi as- 
tă-zi pot si-eu să mulţumesc curiositatea tuturor, 
descriindu-le cu amănuntul tot mecanismul acestui 
obiect de artă. 

Mai întâi, trebue să ştiţi că, ceasornicul lui Radu 
Mihai nu însemnează şi nu bate orele ca. cele-lalte 
ceasornice. | 
Cadranul este. înlocuit printr o tablă rotundă pe 

care, în loc de-1, 2, 3, 4,5, ete. stă scris: Pre. 
fectura Brăilei. — Poliţia Capitalei -— Lucrările publice— . - 

»
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Ministerul de Interne. Apoi, sub aceste “denumiri, 
sunt însemnate diferite cifră ; dar nu cifre romane, 
„ci citre de bani, iar acul când. se întoarce arată a- 
nume în loc de ceas, câte mii de lei economie a rea- 

” lisat: Radu din fie-care funcţie. 
Secundarul este înlocuit; printe o tăbliță care înseum- 

“nează centimele. . 
Deschizând capacul ceasor nicului, mecanismul pune 

în mişcare 'o “scenă, foarte gingaşe şi mai complicată 
de cât acea a, celor doi- “spre-zece apostoli de la ca- 
tedrala din Strasburg. Când începe să bată ora două- 

„spre-zece. după amiază, la fie- care . bătae se petreo a 
„următoarele : 

Bite unu: Radu "şi pune o. pereche de pantaloni 
de dril pesto cei de madepolon. 

Bate “două : Radu ese: pe piața. "L catralui şi cere 
cinei stanţi. pentru coşniţă, | 

Bate îrcă Radu “bagă stunţi î în pungă şi mănâncă. 
„la vecin, 

= Bate patru: Radu intră la club, făcând senmul 
crucei pe piept şi- semnul cu unghia pe carte. 

Bute cinci :. Bate şi Radu trăgând peste cinci: 
Bate șase : hadu se trezeşte prefect la Brăila. 
Bute șapte : tadu iscăleşte poliţe în Britila ș şi trece.» 

la Bucureşti. 
Bate opt :: Bate şi Radu pe cetăţeni la spinare. 
Bate nou : Radu. lucreaza la lacrările publice. 

. Bate zece : Radu | se umflă la burtă şi la pungă... 
» Bate antspre- zece :-Îl bate şi norocul pe adu. 
Bate - două-s -Spre-zece : adu cu punga lui, cu lan- 

- doul „ui, merge la moşia lui. și intră i în casa lui, cu, 
-s6 mănânce la masa lui ! - 
„Poate cele ce um avut onoaro-să vă Spui mal sus, 

„m6 conving că ceasornicul reclamat de d-nu Văcă- 
escu nu poate. d al d-sale. E 
„E un ceasoinic istoric făcut anmne pent u Ladu 

„Mihai şi a cărui proprietate o dovedeşte cu prisos 
„ mecanismul co vam descris.



  

       
    

4 

îi „„ Sasarnidărțe i 

—— Ce diferenţă este între un Ceâsornic şi Radu 
Mihaiu ? , 

| — Ceasornicul se opreşte. când nu- este uns, şi 
Radu Mihaiu, oprește ceasornicul ca să se angă!. 

„* Radu, înainte de a se culca, deschide o carte şi 
„citoşte ca se treacă ceasurile mai iute o 

"Toate trec, numai ceasul lui Văcăreseu remâne. 
_ Bă 

Curios lucru: ceasornicul trobuo intors ca să poată 
umbla, iar. Radu umblă dar nu întoarce ceasornicul 
cu nici un pre.
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Dacă se 'va judeca, vre-o dată procesul diztne « că- 
pitanul Văcărescu şi Radu Mihaiu, o.s& vedem o 
modă foarte ciudată : 

O s& vedem pe Radu cu ceasormicul la, brâu şi 
cu lanşul... la picioare. 

Radu Mihai se duce la librarul Haimann. 
— M& rog, aveţi o carte de rugăciune? 
—. Cum nu! Poftim ceaslovul. 
Radu ese repede din prăvălie, data asta fără 

ceas, ov! 

LA e 

__ Demisia, lui Radu Mihaita coprinde şi următoarele 
versuri ale poetului V. Alexandui. 

Din bătrâni se spune 
Că sunt ceasuri bune, 

Ă Și că rele sunt. - 
Vai de acei ş'acele 
Care "n ceasuri vele 
Zic vre-un cuvânt. 

Sunt, re easoarmice care merg , înainte şi altele care 
merg înapoi. Ceasornicul pe care a pus mina Radu 
Mihaiii, a nu mai merge înapoi! 

7 - pi Dă 

Radu Mihaiu stă dă vorbă cu un colectivist, 
— Ei! Adevărat că ţi-ai dat demisia Radule? 
-— Foarte adevărat! . 

„=— Pentru ce? 
— Pentru că 'şi-a dat demisia şi d. I. Brătianu 

cu întregul cabinet, Prin urmare, ei nu puteam să 
remâi singur. Este o chestiune de solidaritate; tre- 
bue să ne ţinem lanţ... 
iiz— Aşa este. Vă ţineţi lanţ, şi i la vârf atâmă cea- 
sornicul !
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Convorbire între a. IL. 0. Brătianu şi Radu Mi 
- haiu: 

„-—' Radule, trebue să i dai demisia la moment. 
— Eu! Ei care am. luptat pururea alaturi cu... 

d-ta ? 
— Nam ce săţi fac. - 
— Bine, d-le -Brătiene, nu te gândeşti că sunt 

“peste dou&zeci de ani de când lupt ? 
_— Ce s&ţi fac Râdule; ce aduce ceasul, nu aduce 
„anul!



  

DE ALE ZILEI 

Societatea barometrică, şi d. Broadwel ai jucat 
un rol atât de însemnat în actuala remaniere mi- 
nisterială, în cât preschimbările făcute în cabinet | 
se pot numi un început de curățire a cabinetului. 

„ "Căpitanul Mardare a fost şi dânsul dat în jude- 
cată. Se vede că guvernul a hotărit să nu 'şi mai 
spele rufele mardare în familie. . 

In sfârşit Nicu Gane a ajuns ministru al dome- 
nelor. -



„dina Ceas. ..megiu !!! 
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Guvernul crede că sa întărit prin venirea lui Nicu Gane la putere, dar un str&in, zicea că guvet- nul n'a rien gune (grugn€). 

” Ei Observaţie ştiinţifică : Ia | Când te urci pe ui munte şi ajungi la o înăl- time mare, spre esemplu în vârful muntelui Blanc, ceasornicul încetează de a mai umbla. Na Asemenea când urci treptele unei administraţiuni mai înalte,—cum ar fi prefectauura, poliţiei,——cea sor- nicul se oprește ! | . 
7 . 

, e 3 . | 
Radu Mihai nu mai poate s6.joace cărţi. | Dacă numărându'şi punctele, tovarășul săi de la cărți anunță riga, dama, valetul, lucrurile merg bine. Dacă anunţă însă şi asul, atunci se. strică treaba. Radu întreabă ceus ? 
Tevarăgul îi r&spunde: Ceasul lui Văcărescu şi Radu fuge turbat. 

[că 

Toată lumea ştie că d, Colonel Maican a cum- pârat Penteleul, moşie renumită, prin caşcavalul ce se fabrică, acolo. 
Poate ca din această pricină, sa întins la caş- caval, cum zice românul, şi a farat cu miile. 

Sa observat că. Radu Mihai evită de a trece pa la Cras...meaua roşie, şi de a şe plimba prin gră- 

" Rau Mihai nu mai este primit în nici 9 prăvă- le, căci hegustorilor le este frică, s6 nu se dea la Ceas...megea ! | ă 

„Causa pentru care d. D. Sturdza a părăsit mi- nisterul instrucţiunei publice este neputinţa ce a, a- râtat faţă cu istoria fetelor. de-la Azi. -. - 
* , 

5
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Lumea se miră cum anu Nacu are două porto- 
„folii: Cultele şi Internele. * 

“Nimic mai natural !. Cum zice francezul - Quaid 
; on prend du galon.:on meri. saurait trop prendre |“ 
„Si de,:cine se. poate repezi mai cu furie la cea- 
prazuri de cât Nacu? -.: 

Cu aceiaşi ocazie, îşi- face şi i aligveriş- în prăvălie,



  

e 

GIANI "T 

TACHE GIANII | 
Scdinţa Senatulut de la 3 Martie 1868. - ” 

prinţului Dimitrie Ghica, care ne compunând încă. 
un cabinet, din această, causă nu sa putut retrage: 
în. viaţa, „privată, e Aa 
"După citirea şi aprobarea sumarului şedinţei .pre- | 

cedente, se citeşte o scrisoare a generalului A. An- 
ghelescu care cere scuze: fiind-că nu poate asista la 
şedinţele Senatului; fiind oprit în casă de' o comi- | 
siune de anchetă, Sa a 

Se citeşte o petiţiune a -d-lor Nichi şi Reb Xeno- . . 
pulo, Coco Şmil Dimitrescu, Răducanu Ivan, Leibu . 

„Cantemir şi alţii care cer împământenirea cu dis- | 
pensă de, stagiu fiind-că asi servit în armata co- 
lectivistă, | 

„ 

Şedinţa se deschide la orele 317. sub presidenţia 

=



„Pe banca ministerială este d. Tache Giani, Mi- 
nistrul Justiţiei ; pe un jeţ senatorial stă d. Giani 
Tache, senatorul. 

Prințul D. Ghica. D. senator Giani "Tache are 
cuvântul. 

Giani Pache (Senatori i. Am onoare a interpela 
pe.d. Ministru al justiţiei Tache Giani dacă, menţine 
proiectul de lege pentru inamovibilitatea magistra- 
turei, şi'l.rog s&mi respunză dacă acel proiect ast: 
fel alcătuit nu esfe în flagrantă contrazicere cu sis- 
temul electivităţei susţin de mine Giani. Tache, 
senatorul ? | | 

Pache Giani (I/inistr ud), Conform regulamentului, 
a'şi avea dreptul, s6 ru respunz de cât peste trei 
zile, dar mă tem să nu rămâi fără portofoliul. jus- 
tiţiei până atunci şi de aceia voi respunde îndată. 

Eu pot încredința pe onorabilul şi distinsul legist 
Giani Tache că nici o dată Tache Giani nu va ne: 
socoti marele. -principiuri liberale. 

Da, sunt şi r&mâi partisanul electivităţei mMagi- 
straturei, precum sunt şi remâi partisanul inamo- 
vibilităţei. 

Da, iau angajamentul că de acum înainte toţi - 
magistraţii vor fi aleşi..... de mine, prin urmare elec- 
tivi, şi apoi vor rămâne inamovibili, căci n'aşi fi 
putut nici o dată visa pentu iubita noastră ţară 
o fericire 'mai mare de cât întemeierea. -unei electi- 
vităţi inamovibile şi unei inamovibilităţi elective. 
(Aplause, Oratorul este viă felicitat). : 

Antonescu-Cârnu. Bravo! Să trăiască Redzele ! 
Giani Tache (Senatorul). Mulţumesc din inimă 

ilustrului nostru ministru al Justiţiei, Tache Giani, 
pentru aceste explicaţiuni, dar mă vez nevoit săi 
mai adresez o interpelare în privinţa atentatului 
Pietraru, şi rog respectuos pe d-nu ministru al Jus- 
tiţiei, Tache Giani, s& bine-voiască a ne destăinui - 
tot adevărul ce ştie în privinţa acestei afaceri pe
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care d-sa a botezat'o „comedie. într'o scrisoare r&- 
masă celebră ?. 

Tache Giani (ainistrul), Constat. cu'6 adevărată” 
mâhnire că scumpul mei prieten, renumitul nostru 

„jurisconsult, siinpaticul nostru coleg “Giani “Pache, 
nu are de cât foarte mici noţiuni literare. D-sa crede 
că o comedie este o operă glumeaţă, un caraghioslic, 
ceva de ris! Aici face eroare. Domnilor, comedia 
poate fi un lucru foarte .serios, o piesă foarte dra- 
matică care te face să plângi. Denisa de Al. Dumas 

„este o comedie dar la urma urmelor viciul este pe- 
depsit şi virtutea răsplătită. Aga şi afacerea Pietraru, 
a fost o comedie... serioasă. Am zis. | 

Antoneseu-Cârnu. Bravo! Trăiască Redzele! Tră- 
iască Dzani ! 

Giani Tache (Seauit ou). Nu găsesc destule. cu- 
vinte spre a exprima talentatului nostru ministru 
al Justiţiei 'Tache Giani, admiraţiunea ce simţ 
pentru modul genial cum a bine-voit să ne lumi- 
neze pe toţi. Mai îndrăsnesc însă să'i adresez o sim- 
plă şi mică interpelare. Interpelez pe d-nu Tache 
Giani, ministrul Justiţiei, în privinţa modului săl- 
batic cum a fost adusă la îndeplinire legea pentru 
expulsări. Fraţii noştrii Ocăsanu, Săcăşanu, Drog- 
Baician şi alţii au fost goniţi din” țară. | 
Tache Giani (inistru!). Răspunz la moment. Aga 

„este, aceşti tineri au fost trimişi atară din Româ- 
nia ; dar unde ai fost trimişi ? — In: Franţa ! I— 
Ce este Franța ? — Este sora noastră mai mare ! 
Oare se poate zice că un om este expulsat din ţară, 
când îl trimeţi la soră-sa a mai mare ? — Nu este 
o datorie de familie să mergi la 'toate rudele ?' 

Antonescu-Cârnu. Aşa este, şi eu merg la ţaţa. 
fâră să fiu expulsat. Trăiască Redzele ! 
Tache Giani (finistr ul). Domnilor, şi ms adresez 

în special: ilustrului meu coleg, d-lui Senator Giani 
Tache, — spre a pune capăt ori- cărei neînţelegeri, 
„am onoare a, depune pe biuroul Senatului un proect
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de lege pentru anularea tuturor interpelărilor, tu- 
tutulor discursurilor d-lui Senator Giani "Tache. 

Cer urgenţa, 
Giani Tache (Senatorul) Şi ei cer urgenţa. 
Antoneseu-Cârnu. “Irăiască Redzele !
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UN CARAGHIOZLICI 

In priiina săptămână a postului, pâtrecerile lip- 
sesc cu desăvirşire. Balurile şi'aii dat sfârşitul, tea- 
trul este inchis, omul stă în casă posac şi caută 

“în zadar adesea o cărticică mai hazlâe care sălîn-" 
- weselească, puţin. Aa | | 

” Voința Naţională de Marţi 8 Martie 1888, ţinând 
negreşit seamă de această stare generală a, spirite-. 
lor în timpul postului, a bine voit să dea omeni- 
rel preţiosul ei concurs spre a o înveseli şi a'o face 

„să uite lungimea unei s&ptămâni lipsită de or ce. 
petreceri, _ Ă 

1 

A 

De acea, pe pagina întâiii a acelui ziar, s'a, pu- 
blicat o corespondenţă din Gorj, iscălită: Demetru 
Ionescu, corespondenţă, care merită onorurile repro- 
ducţiunei cel puţin în parte: 

lato: 
, 

Domnule Redactor, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

„Mâhnirea a ajuns aici până la, lacrămi.“



“„Apuce cine-ra prin sate şi nu va mai vedea ve- 
„selia de până acum.“ | 

„Aceea ce se vede într'o fumilie când capului ei 
„sa întâmplat ceva nenorocit se .vede acum în co- 
„munele rurale.“ E e 

„La fie-care pas întâlneşti în sate, grupuri gru- 
„puri de locuitori cu feţele triste şi mâinile în mâ- 
„neci, întrebâhdu-se despre această nenorocire.“ 

Citind aceste rînduri, v& întrebaţi cu drept cuvînt 
ce nenorociri îngrozitoare au isbit pe d. Demetru 
Ionescu în parte şi pe judeţul Gorj în general ? 

Mâhnirea, care a ajuns până la lacrămi! Veselia 
„care a dispărut! Grupurile de locuitori cu feţele 

triste şi mâinile încrucişate ! 'Toate aceste descripţii 
“XE fac se presupuneţi că riurile sau revărsat şi că 
o nouă inundație de soiul celei de la Szegedin ame- 
ninţă judeţul Gorj. | 

V& mai închipviti poate că angina sai holera a 
decimat populaţia, Gorjului şi familia lui Demetru 
Ionescu, sai că, toate casele din oraşe, orăşele, sate 
şi cătune sunt în flăcări. 

Ei! vă înşelaţi; toate aceste mâini încrucişate, 
toate aceste. feţe triste, toţi aceşti ochi plini de la- 
crămi însemnează că... mâhnirea Gorjului şi a lui 
Demetru Ionescu provine din causa demisionărei 
d-lui L. C. Brătianu de la Minister!! (Asa zice co- 
respondenţa în chestie). | 

Pentru ca. tabloul să fie cu desăvirşire “complect, 
nu mai lipsea gorjanului Demetru Ionescu de cât 
se mai adaoge şi următoarele descripţii: , Vitele re- 
tuză or ce hrană, fetele şi băeţi sai lăsat de dra- 
goste, copii la sînul mamei lor refuză ţiţa, şi în 
loc de laptele mumei cer pe d-nu Brătianu! Oraşul 
Târgu-Jiului este înecat de lacrămile locuitorilor !* - 

O zicătoare spune: „Doamne, fereşte de prie- 
tenil mei, căci de duşmanii mei mă feresc eu sin- 
pur!“ Această rugăciune a trebuit negreşit să o în- 
drepteze spre Dumnezei, preşedintele Consiliului de



497 

miniştiii în zioa când a citit în Voinţă Naţională cu- 
respondenţa, cetăţeanului Demetru Ionescu dela Gorj. 

S6 arătăm partea ridiculă a d-lui |. Brătianu, noi 
care “i suntem duşmani, nimic mai natural; dar s&l 
facă, caraghioz prietenul săi Demetru Ionescu de la, 
Gorj, s&1 facă caraghioz Vointa Naţională, care este 
plătită din fondurile secrete spre al lăuda, asta 
prea e de tot. pu 

Dacă merge aşa, o să fim nevoiţi cei din opozi- 
ţie să facem şi noi o subvenție lui N. Xenopulo 
pentru puternicul concurs ce ne dă în terminarea 
operei ridiculisărei lui 1. Brătianu şi a colectivită- 
ei. Subscrii îndată cinci lei. de şi mi se ia ast-fel 
meseria din mână! 

pa 

' 

„! 
? 

4 

' 
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FILOSOFIE 

CRIZA MINISTERIALA 

De la începutul lunei Martie, „când a. isbucnit 
eriza ministerială, nu poţi -să mai deschizi un sin-: 
gur ziar—fie guvernamental, fie din oposiţie— care 

să nu verse şiroae de cerneală pe hârtie, spre a tăl- 
măci. tutulor neajunsurile ce suferă ţara românească, 
din cauza. lipsei unui guvern: | 

* Unele ziare pretind că comereiul suferă, că agiul 
creşte, că, neliniştea domneşte în “toate spiritele; al- - - 
tele susţin că, transacţiunile sunt imposibile, că Bis- 
marek nu poate să doarmă, că Franz-losef împera- 
tul are cârcei la inimă, numai din cauza lipsei 1 u- 
"nui minister în România. 
Eu sunt departe de a fi partizanul azectei şcoli 

pesimiste şi găsesc că fericirea cea mai mare la noi 
este o criză, ministerială. 
“Era de înfrățire, de împăcăciune, de grtare a p&- 

catelor, de - perfectă, fericire, nu începe de cât în 
ziua când isbueneşte o criză ministerială. 

Atunci se deşteaptă nădejdea în -inimele tutulor 
românilor; atunci fie-care cetăţean bun patriot îşi
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închipueşte că a găsit biletul de loterie cu care va 
“câştiga lotul cel mare de 500,000 de lei, atunci fie- . 
care om de Stat se crede, se simte deja ministru 

„Până în momentul când îl deşteaptă cruda realitate. - 
„_Indată ce isbueneşte criza ministerială, - IL. Bră- 
tianu ride, Beizadea, Mitică plumeşte cau plebea,. Carp 

„„te priveşte: fără monoclu, Lascar Catargiu face haz, 
„ Vernescu se culcă mai târzii, Kogălniceanu nu se 
„mai. scarpină pe-frunte, Maiorescu—lucru nepome- 
„niţ—umblă pe jos, Dumitru Brătianu umblă în tră- 
sură! Ă a e 
-- Fie-care 'şi zice: „Regele trebue să. facă apel la 
mine!“. şi această, înc: edere 'se sub-împarte apoi în- 
tre partizanii fie-căruia din aceşti distinşi bărbaţi. 

Kogălniceniştii sunt convinşi că nu poate forma 
un minister decât Kogălniceanu. Ra 

„ Junimiştii se leagănă cu acelaş vis în ceia-ce pri- 
veşte pe Camp. . | o | 
- „Coleetiviştii jură cu crucea în sîn 'că tot Ion Bră- 
tianu remâne, şi toţi sunt fericiţi, toţi sunt mulţu- 
miţi, căci toţi ai simţimîntul omului: cu biletul de 
loterie în pungă. N 
„. Despre marea armată a funcţionarilor publici, ce 
“se mai vorbesc? Cei care ai astăzi slujbe sunt în- 
credinţaţi că nu se va. face nici o schimbare. de gu- 
Vem; cei ce răvnesc un postuleţ ori cât de mie nu 
se îndoesc că a venit ceasul să nu mai tragă pe 
“dracul de coadă, N E i | 

- In timpuri normale, avem 32 de prefecţi de ju-- -- - 
deţe şi doi prefecţi de. poliţie, în timpuri -de criză, 
ministerială avem cel puţin .500 de, prefecţi de ju- 

- deţe şi 80 de prefecţi de poliţie. o 
„Personalul inferior administrativ, nici nu'l mai nu-- 

„„ Mer; toată suflarea românească, aye slujbă îndată, 
„ce isbucneşte o criză, - a 

Uitaţi-vă, ei care vă vorbesc, de la 1 Martie, şi 
„până acum, am fost în perspectivă, cu biletul meu: - 
de loterie în pungă: când deputat, când prefect, când . 

=
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director la Monitorul Oficial, când inspector admi- 
nistrativ, în sfârşit am fost de toate, după cum se 
suna că vine la cârmă cutare sai cutare bărbat de 
Stat. | | 

Dar cocoanele noastre, când sunt mai fericite de 
cât în timpuri de criză când ai voe să dea, drumul 
visurilor lor măreţe şi ambiţioase? | 

Chiar regele nostru, nu este în adevăr fericit de 
cât atunci când isbucneşte criza niinisterială. Fra- 

-curile cele mai bine croite, cravatele cele mai tru- 
moase, mânuşile cele mai elegante, le păstrăm pen- 
tru a ne înfăţişa la palat. Şi fie-care i dăruim câte 
o vorbă bună, câte o vorbă dulce, câte o ploco- 
neală mai îngrijită, căci ne zicem: „Pe ziua de 
mâine am s& depuiu jurământul: de fidelitate şi cele- 
Valte !“ Ă 

Prin urmare, lăsaţi criza ministerială să meargă 
înainte, lăsaţi-ne să visăm cu toţi; nu ne deşteptaţi. 

E aşa bun lucru nădejdea în sufletul omului ; 
„pentru ce s6 ne o stârpiţi? | | 

Ştiu bine că există un proverb italienesc cam u- 
râcios privitor la moartea, celor ce trăese tot cu spe- 
ranţa în inimă; dar aici nu e vorba de moarte, e 
vorba de viaţă! | a o
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za, e fiat 3 2 CE SS DN gi TA Sa ia Sa și 3 E VARU ISURILE SEP TEMANEI 

Ministerul actual este acusat că are o politică dermană din causă că, pe banca ministerială, se gă- seşte un ministru Gherman ! : 

De când s'a schimbat guvernul, toată lumea dă năvală la minister cerând slujbe. - 
Toţi ai pe buze cuvintele stereotipe : Am suferit doui-spre:zece ani! 
Ă. intră la ministerul de interne şi cere o sub- prefectură, | 
dlinistrul : Ce drepturi ai? 
Postulantul : Am suferit doui-spre-zece ani sub gu-. vernul trecut, ci şi familia mea. - Ministrul e Ce ai suferit ? | 
Postulantul : Bă am suferit de stenos şi nevasta mea “de skiros : 

Situaţia, actuală judecată, de un trecător: Doui nebuni s'au certat şi un înţelept a tras folos. 
d
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Era mare ceartă înt'un cere politic spre ase şti 
cinea contribuit mai mult la căderea lui Ion Brătianu. 

„— Da râsturnat Pleva, ziceai unii. 

— Da râsturnaţ Epoca, ziceau alţii. 
— Ba, Vai râsturnat Radu Mihaii şi Anghelescu. 
— De loc, zise R. Pe Ion Brătianu Va răsturnat, 

Ion Brătianu | ! 

Convingeri politice, ” după 13 Martie : Doctorul 
C,, deputat colectivist, se spovedeşte către un prieten : 
„Frate, eu stau şi me într eb, ce sunt eu în politică 2 

. Colectivist nu sunt; şi n'am fost, căci nici o dată, 
nam avut slujbe sau: diurne multe ! Conservator nu - 
sunt, căci nici o dată n'am susținut pe Lascar Ca. : 
targiu. Oposiţie-unită nu sunt, căci n! am făcut parte 
din coaliţie. 

Ei ! negreşit că trebue să fu Junimist ! 
- aa 

- Amintiri de. la Tecuciit : 
Deputatul Racoviţă din 'Tecuciii făcea oposiie 

dimpreună cu doui! prieteni pe care "i aduna la dân- . 
sul sub pretext de a juca preferanţă. 
Prefectul “Tache Anastasiu, spre a dărâma această 

oposiţie, face ce face şi fură pe unul: din prieteni. 
Racoviţă remâne numai cu un prieten. şi face o- 

posiţie, jucând pichet, 
Tache Anastasiu "i fură şi pe cel-alt, oposant. 
Racoviţă remâne singur şi face oposiţie, făcând 

_-Dacienţă, . 

-* "Pache Anastăsiu “i fură şi i cărţile. „ 
„Desnădăjduit, Racoviţă a fugit la Geneva ! 

Văzând că în toate oraşele publicul a luat obiceiul 
"să scoaţă caii de la trăsura lui Fleva şi s&i înlo- 
cuiască, trăgându'i trăsura pe strade, - Fleva a ho- 
tărit s&'şi vînză căii. Ă
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Lupu. Costache de la direcţia -temniţelor a, fost. trecut la secretariatul general -al ministerului de - inteme. | - 
R. zicea despre dânsul: Lupu “ȘI schimbă postul, 

dar năravul ba! Tot brăţienist, remâne. 

283:
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Spete «e tmae 
A ii grea ED fai: - 

TRIBUNA DOAWINELOR! 

  

-De vreme ce guvernul actual sa pornit pe re- 
forme şi a scos În lumină oare-care puncturi din 
programul săi, ei laşi ruga respectos se bine-vo- 
iască a întroduce întrânsul şi: desființarea tribunei 
doamnelor, din parlament. 

Ne o fi aducând nenumârate rele în ţară invasiu- 
nea Xenopolilor, grindina, lăcustele, holera şi co- 

„lectivitatea, dar aceste rele sunt fioare la ureche pe 
lângă cele ce isvorăsc din tribuna doamnelor. 
"Poate axticolele de lege încurcate, toate bugetele 
neechilibrate, toate replicele prea pipărate care se 
termină prin dueluri, toate teribelele apostrofe ale 
lui Epurescu, nu se nasc de cât din presența a doi 
ochi negrii, albaştrii, verzui sai căprui în tribuna, 
doamnelor. 

Dacă nu m6 credeţi pe mine, întrebaţi pe Ev- 
ghenie Stătescu, pe Disescu, Epurescu, Vulturescu 
şi chiar pe Stefan Bellu, cu toate că acest din 
urmă are dreptul la neactivitate. 

De, ştiti d-v. cum'e omul; când vedeo fustă, în- 
cepe de se răţoeşte, şi Podore di femina îl îmbată,



435 

Eşti ministru spre pildă, şi ministru ca, Stătescu, „care ţii mai mult la departamentul corsetului de "cât la acel al justiţei; vii la Cameră hotărât să te * îngrijeşti de interesele zise ale naţiunei şi vrei se: - discuţi inamovibilitatea magistraturei. 
Te scoli în picioare, iei cuvântul, şi când vrei se vorbeşti despre înamovibilitate te întâlneşti în faţă cu 0 figură care de la cap până la brâu, are în e- videnţă toate elementele amovilhilităței. 
Poftim de mai vorbeşte, fără să ţi bată pieptul: şi ţie, şi fără, să te încurci, dacă'ţi dă mâna. 
„Eşti om tăcut, neobicinuit „cu discursurile alt unde-va, de cât acasă, când porunceşti feciorului : „adu la masă!“ 'Te duci la Cameră cu. patriotica hotărâre de aţi lua, diurna, pentru binele ărei şi cu mai patriotica hotărire de a nu vorbi. 
Stai la locul t&i, dormi dacă poţi, şi odată te deşteaptă un glas de femeie, o tuse subţirică, sati un strănutat ascuţit. 
Intorei capul şi dai cu ochii de dama de spatie. 

sai de tobă, gata pentru atac. - | 
Ei, poţi se fii Politimos sai Stefâneanu, adică - poţi se fii fuca naglava; de geaba, îţi vine poftă să te deosibeşti şi te apuci se shieri: „Legea ţuicei! Legea, ţuicei!“ chiar dacă, e în discuţie un credit pentru clădiri milităreşti. | 
Apoi, unde mai puneţi temperamentele furioase 

şi amoroase ca ale tin&rului Epurescu, care ar fi. blajine dacă tribuna doamnelor ar fi deşartă ? Multe înghite omul când nuw'l ascultă dou ure- chi temeeşti, şi țanţos se mai arată el. când îl pri- vesc nişte ochi împodobiţi cu sprâncene încondeiate. 
In acest din urmă cas, “deputatul cu inima &pu- reasci se repede parcă ar vrea se mănânce pă- mântul, dă cu barda în Dumnezeu, e teribil în'a- postrofe ! | i 
Pentru aceste motive rog respeatos pe-onorabilul
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guvem se bine-voiască a desfiinţa tribuna doamne» 
“lor de la Cameră. 

La Senat, poate se o mai lase în vigoare, ca un 
fel de stimulent pentru octiogenara retorică a ma- 
turului corp, dar la Cameră se o desființeze. 

Acum, dacă sunt cum-va doamne care doresc 
neapărat se fie în curentul politicei parlamentare, 
le recomand Epoca şi în special pe subsemnatul, ş 
cronicele sale, mult mai nostime. de cât discursurile 
domnilor deputaţi.
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INCURAJAREA VIGIULUI! 
In ziua de astă-zi, wa mai r&mas puiu de român 

care să nu aibă în geamantanul săi un teanc de 
reforme menite a face fericirea: ţărei. Spre pildă, u- 
nii propun dou&-zeci şi cinci la spetele locuitorilor, 
alţii dou&-zeci şi cinci la spetele stăpânirei. 

Acei ce se numesc independenţi, propun ca ter- 
"men medii dou&spre-zece și jumătate la spetele 
locuitorilor şi dou&spre-zece şi jumătate la spetele 
stăpânirei, ca s& nu rămâe nimeni nemulţumit — 
nimeni din cei ce distribuese bătaia, bine înţeles, 
nu din cei care o primesc. 

Am crezut aşa dar momentul bine ales ca să scot 
„şi eu la lumină marele mei "program de reforme 

sociale, pe care îl voii expune îndată ce voit face 
aci o mică digresie. ao 
„Am observat că în toată omenirea se: înfiinţează 
mere societăţi, comitete şi para comitete care ati 
Iuat;, sarcina de a răsplăti toate sacrificiile omeneşti 
şi de a încuraja tot -ce este bine. | 

Sunt societăţi zise de înfiânare a beţiei care caută 
se desrădăcineze din stomacul omului pofta vinului 
şi a rachiului; sunt societăţi în contra cartoforici, 
din care negreşit nu face parte Radu Mihaiii, sunt 

za
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în sfârşit societăţi care combat toate : slăbiciunile. 
omeneşti. | 

Aceste comitete aii nu numai scopul de a împe- 
dica întinderea, cusururilor noastre, dar încă şi. în- 
datorirea de a răsplăti prin premiuri pe acei ce s'a 
lepădat de Satana sub formă de tum, băutură sai | 
sub ori-ce iltă formă. 

Eu puindu-mi imediat candidatura de mare re- 
“formator al României, propui categoric să întoar- 
cem lucrurile pe dos .şi să instituim o.societate pen- 
tru încuragiarea viciului, sub patronagiul guver- 
nului. | | 

Iată acum înţeleptele considerante care mă fac 
s6 susţin o asemenea, idee: 
„Întrebuve: De unde isvorăse veniturile cele mari 

ale Statului ? | | 
Răspuns: Din păcătoşiile omenirei. 
Matufiţii care trăese o săptămână cu o litră de 

vin, care nu pun mâna pe o carte de joc, care se 
teresc de dragoste, care fumează chiustecuri de ţi- 
gări, sunt curată sărăcie pentru un stat. 

Viciul e bogăţia noastră. Cei ce trag pe nas şi 
în pept sute de ţigări bektemis, dau statului un be- 
neficiu de 21 de milioane pe an; cei ce. trag pe 
gât pahare peste pahare de bere, ţuică, rachiă, ba- 
samac, dau statului un beneficii de 7 milioane Şi 
mai bine; cei ce trag peste cinci, şi trag pe trei pe 
margine, dai un beneficii de 2 milioane. 

Total aproape trei-zeci de milioane, 
De aci resultă că, dacă ţara românească s'ar în- 

ţelepţi, dacă locuitorii ei s'ar lua după poveţele xe- 
namorasiţilor care tot propovăduese întrânarea vi- 
ciurilor, Staţul ar mufluzi. | 

Deci, caze este interesul unui guvem bun gospo- 
dar? | | 

Scurt şi coprinzător, să încurajeze viciul şi să dea 
în fie-care an:
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1) Un.premiă pentru beţivul de frunte: din tot 
xegatul ; E Si 

2) Un premii pentru cel mai mare cartofor ; 
3) Un premiă pentru cel mai îndrăcit fumător. 
Beţivul de frunte ar” primi spre esemplu ca pre- 

mit un clondir de vin ne amestecat cu boz, oţet, 
apă gazoasă, etc. i | 

Fumătorul ar avea dreptul la o cutie de tutun 
fără pace şi fân. 

Cartotorul ar primi o pereche de cărţi din cele 
desinate în perfecţie de d. Mirea şi lucrate cu atâta 
artă, în stabilimentul grafic Socec şi “Teclu. 

Nădejduind că propunerea mea va fi adoptată 
în unanimitate de viitoarele Corpuri legititoare, nu 
"mi mai r&mâne de cât se strig: 

S6 trăiască, toţi blestemaţii, toţi craii şi toţi stzi- 
caţii din Regatul românesc, căci de oameni cuminţi 
m'am săturat! a
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CONDIȚII DE ADNISIBILITATE 

“Spirite rău voitoare, r&spândise de mult svonul, 
atât în Cameră şi Senat cât şi în ziare, că statul 
român este lipsit cu desăvârşire de o lege care să 
conţie condiţiunile de admisibilitate în funcțiunile 
publice. | | 
„Sai găsit chiar representanţi ai naţiunei destul 

de reutăcioşi spre a adresa guvernelor nenumărate 
interpelări în această privinţă, cerând — cuim se zice 
în stil parlamentar — împlinirea unci lacune atât 
de mult simțită. | 
“Un eveniment întâmplat Luni seară, în faţa, pa- 

latului regal, ne-a dovedit însă, că sunt ani întregi 
de când avem deosebita fericire să ne bucurăm de 
bine-facerile unei legi asupra admisibilităţei în tune- 
ţiunile publice şi mai ales în cele poliţieneşti. 
Intadevăr' din înterogatoriul luat smihtitului de 

Preda Fântănaru — supranumit şi Spanga, de şi 
„mănuia mai bine puşea. de cât spanga, — reese că, 
acest Fântănaru n'a fost primit în corpul sergenţilor 
de oraş de cât după ce a serârşit opt clase gratuite 
şi silnice în institutul de la Bucovăţ.
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Apoi,. părându-se negreşit guvernului că educaţia 
tânărului Fântănaru nu este destul de solidă, de şi 
fusese făcută cu fiarele la picioare, Pa mai trimis - 
pe două luni să urmeze cursurile înti'alt stabiliment 
model, precum este Văcăreştii. :- - , 

Opt ani şi două luni de mu. ră, ai dat în stirşit 
„dreptul elevului Preda să ocupe funcţia de guard 
„al acciselor şi s6 se deprinză cu mănuirea puştei în 
contra contrabandiştilor, până când veni 'ceasul se | 
tacă acelaş exerciţiii în contra geamurilor de la palat. 

Cine nu m& crede, nu are de cât, să citoască ur- 
mătoarele. rânduri din comunicatul dat Marţi de gu-.! 
vern,. cu privire la antecedentele acestui funcţionar : 

„Individul care a. comis. acest fapt este un Preda 
Fântănaru sau Fântânăreanu din Serdăneşti (Gorj), 
“fost militar în regimentul I artilerie, condamnat la 
trei ani închisoare pentru rănire de TTrib. de Gorj, 

„ condamnat la cinci ani reclusiune de curtea cu ju- 
raţi Dolj la 1882 pentru omorul lui Vasile Canto- 
nariui din Craiova, graciat de restul pedepsei la 1886 
Aprilie, intrat în același an ca scragint în serviciul po- 
litică capitalei condamnat din noi la 1887 şi întrat 

„în Iunuarie 1888 în serviciul poliţiei comunale pentru 
“paza .harierelor.“ | 
„Din aceste câte-va rânduri oficiale reese în mod 
„evident că sub guvernul Ion Brătianu se cerea pos- 
tulanţilor pentru o slujbuliţă de păzitor al ordinei 
publice, certificate de liberare din temnițe. întoemai 
cum în alte țări se cere diplome de bacalaureat pen- 
tru un post de copist. - a 

- Când te gândeşti bine, nişte asemenea condițiuni 
de admisibilitate nu trebue s&ţi pară stranii sub 
domnia. colectivistă, căci d. 1. Brătianu personal n'a, 
putut sc aspire. la înalta demnitate de Ministru pre- 
şedinte de cât pe basa unor certificate constatând 
că a. urmat cât-va timp în calitate de elev aspirant 
«cvisurile de la Mazas în Paris, când cu atentatul. 

.
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de la Opera Comică îndreptat în contra lui Napo- 
leon al III-lea. 

Când priveşti cu nepărtinire posiţiunea socială 
care a ocupat'o Preda Fântănaru şi posiţiunea so- 
cială care a ocupat'o Ion Brătianu, nu poţi să te. 
„opreşti de a ţipa în contra sistemului de nepotism 
şi de favoritism de la noi. Ce fel, avem şi noi fe-: 
ricirea de a poseda o lege care prescrie condiţiu-- 
nile de admisibilitate în funcțiunile publice, şi în 
loc să o respectăm, ne apucăm de abuzuri ? Luăm 
pe Preda cu opt ani de reclusiune şi 7] facem ser- 
gent, iar pe Brătianu cu câte-va luni de prevenţie: 
îl facem Ministru ? 

Apoi frumos este? Drept este ? 
„Mai luăm pe Radu Mihai, simplu acuzat de _ste-: 
terisirea unui ceasornic, şi'l facem prefect al poliţei. 
pe când Preda bun condamnat ajunge simplu gardist, 
sub ordinile acestuia, ? - 

Nu vedeţi cât de colo nedreptatea? 
De aceia et propui categoric publicarea, legei de. 

admisibilitate ast-fel cum a tost ticluită de d. Ion 
« Brătianu, ca să putem cunoaşte toate abuzurile ce. 
sau făcut cu dinsa,. , | 
„Sunt câţi-va oameni cinstiţi care ai fost primiţi 
în slujbe de colectivişti fără s& întrunească condi- 
țiunile de puşcărie cerute de legea, lor. 

Aceşti oameni trebuese urmăriţi cu toată aspri-- 
nea legei, pentru eserciţiii ilegal al unei profesiuni, 
de oare-ce nu posedai diplomele Universităţilor de: 
la “Telega, Bucovăţ; sai Ocnele mari.



  

RECRUTAREA MAGISTRA TUREI ! 

Cunoştinţele juridice şi examenele necesare spre 
„a fi admis în magistratură, pare că nu se potrivesc. 
astă-zi cu cele din veacurile trecute. 

Spre exemplu, r&posatul Solomon, având a trata, 
o chestiune de „paternitate“, în loc să se ţie de dis-- 
posiţiile arţ. 286 şi următoare din codul civil, pro- 
puse pur şi simplu împărţirea unui copil în două 
părți egale, parcă ar fi fost vorba, despre împărţi- 
rea unei moşii. a 

Tăcrea. copiilor era admisă de strămoşii lui Ni- 
Chi în alt-fel de sens, şi negreşit pentru aceste mo- 
tive, înțeleptul Solomon .nu.. isbuti s€ ocupe nici mă-: 
car un loe de supleant pe lângă, tribunalul din Pa- 
lestina. | Si | 

Ca, urmare la acest mod de examinare pentru re- 
crutarea magistraturei,. ! Independance Roumaine de 
Sâmbătă seara ne dă o anecdotă, pe care mă gră-- 
besc 's& o traduc. | o 

Iat'o : | 
„Petre cel Crunt, regele Castiliei, care trăia în 

veacul al patru-spre-zecelea, era un Domn înţelept. 
şi destoinic.. . 
„___Numea el singur pe judecătorii regatului, şi nu 
făcea aceste numiri cu uşurinţă. 

Intro zi, fiind vacant un post de judecător pe: 

me ema mt bt amina de arme ionut mit îl dm a
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lângă tribunalul din Sevila şi trei concurenţi dorind 
s& ocupe această funcţiune, Petre cel Crunt îi chemă 

pe câte tre! în palatul săi şi le arătă cu degetul 
o jumâtate de portocală, ce „plutea pe apa unui lac. 

— Ce pluteşte acolo ? ? întrebă Betre. 
— E o portocală, respunse întâiul postulant, fără 

__s& mai stea pe ge gânduri, 
„— Bo jumătate de „portocală, respunse al doilea 
postulant, 

Al treilea nu zicea nimie. Atunci regele | în- 
trebă diu nou. 

Ce pluteşte acolo ? 
Al tweilea.. postulant, laă un baston din mâinile 

Regelui, trase până la mal portocala ce plutea, o 
întoarse, în .toate felurile, se gândi cât-va timp şi a- 
pol zise: - | 

— Îmi pare că trebue să fie o jumătate de poi 
tocală.. 
„Regele "1 lui, în braţe şii spuse: „Eşti un înţe: 

lept, şi tu vei ocupa funcțiunea care “este vacantă.“ 
Inregistrând această anecdotă, PZudependance Dot 

maine o recomandă cu tot dinadinsul ministrului 
Justiţiei, spre a "i servi de călăuză la recrutarea ma- 
gistraturei, 

Cu toată recomandaţia ziarului francez, ei unul, 
mărturisesc cu umilinţă că sistemul portoealilor, în- 
locuind pe acel al diplomelor de licenţiat, mi se 
pare toarte anevoe de pus în practică pentru com- 
punerea, personalului judiciar. 

Mai întâiu, îndată ce se va- afla. că este de ajuns 
s6 te prefaci că nu ştii s& deosebeşti o portocală de 
o broască, spre a fi numit prim- preşedinte la Casa- 
ție, toţi postulanţii vor simula gucumănia în scop 
de a tiece drept bărbaţi cu multă cugetare. 

Afară de aceasta, numiri în magistratură făcân- 
du-se mai în toate zilele, nenorocitul Ministru care 
ar fi nevoit să ecsamineze pe toţi candidaţii, pe ma- 
lul unui lac, ar dobândi foarte, xiepede nişte figuri 
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palustre, de care nu sar mal scăpa nici o dată, şi 
ar prinde ast-fel o ură nespusă pe magistrați şi pe- 
portocale. “ 

Apoi nu trebue se perdem din vedere că, lacurile. 
au contractat de mult timp obiceiul s& îngheţe. 
carna, şi că în acest interval experienţa cu porto- 
calelo este imposibilă; asemenea şi portocalele ati 
contractat obiceiul să nu apară, “pe pieţele noastre. 
în lunele de vară -şi-toamnă. 
„Prin urmare, locurile ar remâne prea mult timp 
vacante până la împlinirea formalităţilor cerute de. 
nemuritorul Petre cel Crunt. 

Pentru aceste motive, rog pe ziarul D Independanca 
Roumaine, să renunţe la propunerea sa şi să se u- 
nească cu următoarea mea părere, adică: 

Portocalele să se lase pe masă în loc de a sea- 
runca în lacuri, ear magistraţii să se numească, 
după legile de azi în loc de a se recurge la obice-: 
iurile secolului al patru-spre-zecelea. 

Aceasta fie zis cu tot respectul ce am pentru TE. 
posatul Petre cel Crunt,.. |



  

BIR SERBESCI 

Sârbii, vecinii noştri, sunt oameni cu multă, minte, 
“Când au nevoe să înfiinţeze ceva biruri, ei nu se 
leagă de sare, de ţuică, ca guvernele noastre, nu 
se leagă nici de capul omului. Precum veţi vedea 
mai la vale, privirele lor financiare sunt îndreptate 
spre alti: parte de cât capul creștinului. | 

Intvadevăr, nişte ştiinţe sosite din Belgrad anunţă 
că, Slupeina "lor a votat o lege pentru. înfiinţarea 
unui iinposit asupra tur pure lar doamnelor. 
* Purnura, zisă şi turnel la mahala, este o perniţă, 

un fel de puişor, pe care cocoanele ai luat mola- 

ticul obicei s&'şi odihnească Pâţile care fac gloria 
lui C. F. Robescu. 

„__ Dacă te gândeşti bine, un asemenea imposit poate 
fi considerat, ca o 'lege pentru încurajarea turnelu- 
li naţional şi natural, căci prea sunt mulţi ani de 
când societatea este victima talşificaţiunelor. 

Vinul se falşifică, biletele de bancă se falşifică, 
cărţile de joc se falşifică, chiar şi adevăratul tur- 
nel râmas moştenire de la Adam şi Eva (mai mult 
de la Eva de cât de la Adam) se falşifică. 

Prin urmare, foarte înțelepte au fost Corpurile le- 
giuitoare sârbeşti când au hotărât ca ori cine va
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“voi să inducă pe aproapele săi în eroare— fie sub. 
ori-ce formă—să plătească un bir Statului. 

Ins€ în loc st curme rul falşificărilor de la cap 
Serbii aii început mai de jos. 
„_Negreşit că înfiinţarea acestui bi trage după sine 

şi înfiinţarea unui servicii special de constatare me- 
nit a se încredința dacă Sârboaicele aă sai nu at 
turnel şi apoi dacă acest tunel a, plătit sat n'a plă- 
tit taxa legiuită. 

„_ Serviciul de vameş tacsator şi preţuitor în această 
ramură, trebue să fie foarte plăcut de îndeplinit, şi 
deja se şopteşte prin sferele înalte că nenea Stefan 

-Bellu ar fi solicitat guvernului autorisaţia de a servi , 
în statul vecin ca şet al biuroului de constatare, la. 

„secţia turelelor, făgăduind că nu va face nici un 
tel de mâncătorie în exerciţiul funcţiunei sale. 

A cerut însă s& i se de. un impiegat ca ajutor 
pentru punerea peceţiei pe turne!, constatând plata 
timbrului de import, -. a 

Dar toate legile ori cât ar fi ele de naţionale 
„sunt supuse criticelor socialiştilor; ast-fel sa intâm- 
“plat şi cu legea turnelului sârbesc. 

Pentru perceperea taxei asupra. turelelor fiind 
înfiinţate mai multe clase, căci se găsesc turneluri 

„umplute cu vată, altele cu p&r de cal, altele cu 
bumbac saă tărâţe de lemn, socialiştii au protestat 
imdienaţi. 

Un deputat anume Panuvici a luat cuvântul şi 
:a cerut să se respecte nemuritoarele principiuri de . 

"Ja pușoptul sârbesc, considerându-se toate cetăţenele 
egale înaintea legei şi în faţa turnelelor, fără dis- iincţiune de clasă. a | 

Dacă se va ivi vre o crisă ministerială, voii a- 
“vea onoarea să vă ţii în curent despre tot ce se va 
întempla la Belgrad, cu chestiunea. turnelelor, aceste 
fortificaţiuni ale regatului vecin. - 

7



Atentatul Birjarului 

"Poată, lumea credea până nai de ună zi că dou& 
atentate au fost îndreptate contra fostuiui prim 
Ministru Ion Brătianu—unul pe faţă de către Pic- 
traru, şi altul pe dos de către Stoica Alexandrescu. 

Zic că cel intâiu atentat a fost pe faţă, din 
causă că Pietraru a dat piept cu d. I. Brătianu, iar 
cel de al doilea a fost pe dos din cauză că Stoica 
sa întâlnit cu pajerea lui C. E. Robescu. 
Acum însă, răguşitul general D. Lecca u mărtu- 

risit la întrunirea ținută de colectivişti că d. Ion 
Brătianu era să fie victima unui alt atentat. din 
partea unui birjar. 

Spre mai multă lămurire, transeriă după Voința 
Miehională cuvintele preşedintelui Camerei, dinpreu- 
nă cu întreruperea lui Violet- Stoicescu- Pinaud. 

Iată-le: 

„D. Ion: Brătianu. a scăpat de cuțitul lui Pietra-! 
ru, de atentatul birjarului, căci, de, d-lor, s6 nu ne 
facem ilusii, şi atunci când loan Brătianu a. fost 
resturnat la Cotroceni în şanţ, n'a fost o intâm- 
plare, pentru mine şi acela a fost un atentat.
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D. C. 1. Stoicescu. Birjarul era rus, D. general Lecca, Da, birjarul era nvuscal, 
Indată, ce -am citit aceste rînduri, am început singur o anchetă şi iată vesultatul investigaţiunilor mele: ” E 
Toată lumea ştie că în țara, românească, există, o sectă de museali, fără barbă, fără mustă i, care au înscris în capul programului lor religios: S& mai ia ceva de la om, s&1 mai tae ceva din putere. .Ei sunt cunoscuţi sub denumirea de scopiţi şi caută prin toate mijloacele s6'şi mărească, numârul core- ligionarilor. 

„Aşa dar birjarul care a resturnat pe d. Ion Bră- tianu era şeful acestei secte-şi planurile lui se în: ţeleg îndată. | | Dar cea ce nu înțeleg de loc, este „pentru ce a, pus ochii pe d. Ion Brătianu în loc de alt minis- tru? 
Ştiu bine că d. Ion Brătianu era un cancelar om- nipotent, deci era foarte logică dorinţa musealului „de a'1 face îndată impotent; însă prea, a lăsat vreme naturei s&'şi joace mendrele, înainte de aşi executa planul. Cu toate că primul-ministru a avut în „mână, punga statului întreg, prea, a, aşteptat mult birjarul ca s6i smulgă punga. | După doi-spre-zece- anj de risipă, puriga sa era deja goală. N „Mam transportat pe urmă la d. Ioan Brătianu ŞI lam rugat să Dine-voiască, ami spune ce impresii a simțit când sa vezuţ trântit în şanţul de la, Co- troceni. D-sa "i-a respuns cu multă bună voinţă următoarele: „Nu "mi-a, fost frică de loc, căci ştiam bine că mare ce semi facă. Ma atacat în față, dar navea ce s&mj ia. M'am gândit un moment că are să mă atace pe la spate, dar nam liniştit “îndată ce m'am încredinţat; că e birjar muscăleşe. & In “sfârşit, cum zice fiancezul : „out est bien qui 
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finit bien.“ S6 mergem cu toţii la biserică spre a 
mulţumi “Domnului că Ion Brătianu a scăpat nea- 
tins, iar cei ce ţin la viaţa fostului preşedinte al 
consiliului, s6l supue unui regim cât se poate de 
anti-rusesc. | | 

S&1 oprească de a mânca icte de Taigan, s&l o- 
prescă d'a lua băi ruseşti, s6 nu'l lase nici măcar 
să poarte în bozunar cel mai mic portofoliu de piele 
“rusească, căci d. general Lecca ştie bine că d. Ion 
Brătianu nu mănâncă de cât atentate. nu bea de 
cât atentate, nu râsuflă de cât at.ntate.
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| ANUNCIURI 

In lunele Iulie şi August, vânzarea cu numerul. 
a ziarelor nu prea merge tocmai bine, afară de acea . 
a ziarelor guvernamentale car& nu mai încape vorbă, 
merge tot-d'auna strună. 

De acea administratorul nostru a bine-voit 6 mă 
însărcineze săi găsesc anunciuri ca să scoatem chel- 
tuelile până la toamnă. 

- Indeplinind această misiune cu prisos, am adunat 
atât de multe anunciuri în cât Sunt . nevoit se le 
public şi pe pagina 2-a, fără nici un adaos de plată, 
cea ce dovedeşte îndată superioritatea, ziarului fpuca 
asupra tuturor celorlalte publicaţiuni periodice, 
mensuale sau bi-mensuale, 

ZID a i i 4 
N a 7 IO TI A OENTR 
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aceste anunciuri : 

  

„SE RECOMANDĂ 

NOUA FABRICA DE SLUIBE CATA 
DUPE ULTITIUL BUDGET 

  

Sper că onor. Publice va bine-voi a 
visita această fabrică unde va găsi tot- 
Mauna . 

Slujbe solide cu preţuri moderate 
Piteşti. N. Dimanesa. 

  

  

LOCOMOBILE SI MAŞINE 

TREERAT BUDGETUL ; 
(Fabrică fondată în 1859). 

  

PIETRE DE MORI 
„oseaua Nisselef. 3. Kogălniceanu. 

| 
| 

| 
| 
| 

  

  

  
LA PALMA DE AUR 

SULDMAN ŞI ŞIIUBEP 
PEN'PRU OBRAJII 

Preţul 5000 lei la Exposiţia din 1887. 

Fremdensohn,. 

A se ad:esa la „Voința Naţională“.     
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CASA DE SCIIIMB ȘI COMISIUNE - 
FĂNICĂ 

————— . 

| Cur=ul pe ziun de 18 Iulie 

  

OFEIIPE 

Suetul Maichi | 100 lei | Miza 
80 lei Franceze, FI 300 lei Tineutza | . 40 lei Germane, . . 20 lei - E ” un Sehuirzu] | | 

și o halba Bilete... de dus. .: cc. 20 lei 
2 | Ag cont * ! : : . 50 la suta | 

FARMACIA ROMANA. 

SFÎNTUL PANTELIMON 

VINUL COPIILOR PREPARAT 
pentru 

OAMENI IN TOATĂ FIREA E 

  

  

    

Pentru a preîntimpina boalele molip- sitoare se recomandă acest VIN tuturor Dărbaţilor de la 20 ani în sus. Se bea .pe nemâneate. Întâvește oa- srle și desvoltă veselia:       
  

  

Galaţi NEBUNELLI 

pe 
————— r

r
 e EFTIN ! EFTINI. 10800 / 

PURSISORUL CURŢII REGALE 
i | . | ; MASALALR ! 1 „ANTE! CIOMEGE+ | VANTERSE TEXEŢIAXE! 

— 
* IĂDUSTRIE- SATIONALĂ - 

BASTOAvp UI ASTOANE cu PLUMB ARTIFICII 1 
N. Ulmeana. VINDE ŞI Bire: 
 



RENUMITA. CĂRTURĂREASĂ | 

PETRĂCHIŢA CARP 
S'A MUTA 1 

In dosul palatului real. 

  

aiceşie situl, presentul şi trecutul. . 
Poate descoperi și secrete, judec ţi, con- 
venţii şi ori-ce lucruri ascunse la care, 
se interesează cine-va. Cine aduce semut 
poate afla la sigur lucruri mari! 

  

  

UN PRINȚ EEE pen 
Stambulof et U-ie. 

  

  

  

  

    

PLOŞNIŢE! | 2 
: = 

PLOŞNIȚE: [2 
la Dispar “la mo- 

TIR 1 | —= (ment prin zilnica 
PLOŞNIŢ p "| = lintrebuințare a u- 
PLOŞNIȚE.! == nui sistem Con- 

NIȚE! 

IT pe "a PLOŞN IŢE IZR z 

| " E=3 cp 4 sp 03 Vî5 

PLOŞNIŢE , Zi * Pariul aru auzit   
  

  
 



BUCURESCI | 
TIPOGRATeIA „ROMÂNUL AS, VIN'IILĂ, C. a, ROSETTI 

2 

- 5, Strada Doamnei, e, 

1888. 

 


