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ela. deşcălecarea regelui Carol şi pină la August 1916, Rominia ma 
„ făcut decât politică — măruntă, mizerabilă, trivială — politică de tej- 

ghetar. 'Tot ce avem; orice s'a creat; “tot ce se vede. pe suprafaţa ţă- 
tei, bun sau rău, e rezultat, direct sau mijlocit, al operaţiunilor elec- 
torale; Magistratura, drumurile de fier, industria, sinodul, şcoala, armata 
— tot şi toate sunt, produs siluit al operaţiilor de partid, operaţii cu 
cari 'şi-au umplat, excluziv, activitatea oamenii pe câri, de pe vremuri, 
se rezeimau drepturile, speranţele şi aspirațiile neamului romînesc.:Stoian 
şi Camburopol; în timpul din urmă; Petrică Stetescu, de curind; Oro- 
venii, deunăzi; şi- Vînă de Iapă ori Popa Tache, în trecut — au fost 

i simbolul şi trebuiau să figureze” ca stemă pe pajura ţărei noastre, “Şi 
suntem siguri că Stoian sau Ilie Crăpatu, agenţii de credință ai pro-: 

“tipendadei de toate vopselele, tot îşi dedeau seama, la urma urmelor. 
de consecinţele uneste ale sinistrei lor îndeletniciri ; dar cei uși, n'au 
avut vreme, o secundă, în mijlocul veciuicului răsboiu electoral, să se 
gîndească ia perspectiva amară ce pregăteau Rominiei, 

„Şi pe cînd corifeii păminteni se săcătuiau în lapte de tot momen. 
tui pentru ca subcomisarii să poarte emblema casei lor iar nu pe a 
celorlalţi, Streinii se înfiltrau pe îndelete, aducînd cu dinşii moravuri 
lrăpăreţe, tendinţe otrăvitoare, ură - pururea mestiusă şi acea 'nebiruită 
duşinănie care avea şă-i ducă cu flori înaintea vrăimașului cugeritor. 

Toată truda de cincizeci de ani a regelui Carol de a ne ţine” în 
orbita Puterilor Centrale, n'a- reuşit decit să ne dezarmeze pentru cea- 
sul cel greu — pe cind osteneala a lor noştri, câri au asudat o jumătate 
de secol ea să ne facă neoameni, a fost, din nefericire, încoronată de
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succes. Rominia mândră, care, cu o , mană de curcani, a scuturat jugui 

turcesc, trebuia să îngenunche în faţa vrăjmaşului de vreme ce deve- 

nise țară de samsari, de paraziți şi de iloți. Era, dar, neîntăturabil să. 

se întîmple ceea ce sa întiniplat — era fatal ca, la ziua cea nare, cind 

rolul agenţilor electorali avea să înceteze, omnipotenţii să dosească şi 

să lase avutul şi viaţa romînilor în mîna lui Tiieltf von Tschaphe und 

. Watdenbach. o 

Să socotim, prin urmare, evenimentul ca isvorit âin însăşi legea 

fivească 'a lucrurilor; să ne ştergem lacrămile, căci bărbatului nu'i 

şade bine să plingă — şi, fără parapon dar şi fără cruţare, să intrăm, 

dacă se poate chiar cu aparenţă de veselie, în calendarul faptelor. 

S
a



13 August 1916. Nu mai e nimic de... operat. Aproape două miliarăe: ale ministerului de răsboiu s'au mistuit pentru ca, peste o lună de zile, să se adreseze publicului acel apel desnădăjduit ca să'și facă pomană şi să Qăruiască. obiele pentru soldați. Samsarii, deci, au intrat în va. canţă — nu se mai cumpără, nu se mai vinde, şi : bursa permiselor de. export s'a închis. 
Privilegiaţii, giovinii de toate seminţiiie, s'au aşezat, cu parale saw prin stăruința rubedeniilor, pe la părţile sedentare ale oştirei. Nepotni: auui ministru şade la Paris, gras ca un rîmător, şi, în urma interven... ției diplomatice din Bucureşti, nu e turburat nici pentru acuzaţia de- "asasinat ce 'i se aduce de către parchet. | | Aa | Brînza a ajuns la cinci lei de kilogramul ; lemnele de şleau, şaptezeci lei mia — şi zahărul, nu se mai vinde nici cu preţ de radium, OO: i Gazetele de seară aduc vestea sensaţională că, pentru a doua zi . la 10 ceasuri dimineața, e cousiliu de Coroană, Piitorui apare, ca nici. odață, după amiaz, în ediție specială, ca să anunţe că s'a contraman- dat ora consiliului : se va ţine la 5 după prinz — ou la 10 dimineaţa. Nu crede nimeni în' gravitatea “momentului, 
Ministiruţ sîrbesc, în secretele zeilor graţie relaţiilor sale cu corpul “diplomatic, ini afirmă că convocarea consiliului de Coroană este un - marafet al lui Brătianu pentru a prelungi neutralitatea la intinit. „Czernin apare radios la restaurantul oteluiui Boulevard — iar von: dem Busche angajează pariuri că România nu se va mişca, i 74 August. Un popor de oameni asediază, încă de-cu vreme, podui dela Cotroceni. Accesul palatului e strict oprit, Ziariştii sunt - foarte. preocupați, - Ă | Publicul, agenţii aceia speciali, e nerăbdător să vază pe Filipescu, apărind, fiindcă e convenit ca, în treacăt, «şeful» să facă un semn, | |
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pentru: rezultatul poz: al consiliului, şi altul “dacă rezultatul ar. îi 

negativ. 

Pe la 12, iese Carp, purpuriu la faţă, Se vede că susținuse juptă 

vijelioasă, Marghiloman, asudat şi vînăt de congestie, vine pe urmă: 

“Trec, apoi, în trăsuri, Teodor Rosetti şi cei ciți-va octogenari cari dau. 

“vigoare junimismului. Figura lor e mută de expresie, căci, oameni 

tari, nu se lasă copleşiţi, ori cât de aprigă le ar fi furtuna lătințrică, 

Soseşte Filipescu. 

Face semnul. ” 

“ Mulțimea isbucneşte în urale, ' | 

Sa hotărit răsboiul — deci, primul pas, şi cel mâi greu, spre în- 

truparea, idealului naţional, sa făcut. 

Crăciun, a cărui vervă proptise sufletul publicului pînă aci, devine 

de o exuberanță de 1 socoteşti de pe acum prefect la Alba-Iulia. 

Lumea, trăsnită la auzul vestei înfricoșate, se zăpăceşte s umblă 

fără rost pe strade, discutind, în grupuri. 

4 

In bodegă la Mircea fac chef cu şampanie tinerii cari au, a doua 

zi, să-şi verse sîngele la etape sau prin biurourile ministerului de 

xăsboiu, 

Contrastul între veselia sgomotoasă a eroilor sedentari şi tristeţea 

covârşitoare a părinţilor cari au copiii concentrați la frontieră este aşa 

de adînc, în-cît spectacolul te stişie. 

Pentru după amiaz suntem invitaţi, presa, 1a palatul poştelor, în 

cabinetul lui Verzea, ca să ne dea instrucţii Duca, însărcinat, faţă cu | 

gravitatea momentuiui, să reprezinţe, ajutat de luminile unui repor-. 

ter dela. Virtorul, de căldura sufletească a lui Arghirescu, de păttunde - 

rea “lui Valoari, de patriotismul desinteresat al lui Gârboviceanu, şi, 

„mai târziu, de pe cite 'mi s'au spus, de.puritatea în sentimente naţio- 

nale a lui Grossmann, —-însărcinaţi de marele cartier general să repre- 

zinte, să drebeze şi la rigoare să sugrume cugetarea romiunească spre 

deapururea folosul neamului acestuia: 

Ne-am înfăţişat vre-o patruzeci, dintre cari două trăizni israilteni, 

şi ni s'a spus, scurt şi grav: 

— Nici un cuvint care să sguduie unitatea naţională, Ziarele vor 

"şi toate într'o singură ediţie, la ora pe care o va fixa Censura. 

Şi ni sa adăogat, ca încheiere : 5 

— Legea prevede pedepse grele, chiar împușcarea, pantru cine se. 

abate dela dispoziţiile luate de Marele Cartier.- 

Apoi, ca să siirşească cu o notă mai puţin lugubră, capul Censu- 

tei a adăogat + 

— Din momentul acesta s'a proclamat starea de asediu. 
Vorbise vulgar, aproape trivial, ministrul. Lovit, probabil, de troahnă, 

: îi curgea din nas nişte vată murdară, pe care o tot. împingea cu de- 

getul, în minutul cînd se aruncau sorții pentru cea mai înîricoşată 

partidă pe care avea s'o joace Rominia; dar nu-i fac vină guvernniui 

pentru alegerea-i uenerocită, fiindcă, dacă dedea lui Atorţun misiunea 

SP



2 PORCI. E 7. 
aceasta delicată, ar fi trebuit să-i puie şi un secretar care să-i citească hirtiile, în cazul cînd i sar fi prezentat vreo petiție, PN Cînd am .plecat, grupurile, pe stradă, steteau mute—iar ia Mircea, cheiul devenisă orgie. " | , 

Seara, în fund, la Căpitanu, în. betrărie, consiliu de stratioţi: Ma- rodi, aşa zisul director ai Teatrului Naţional; Vasile Boambă, comi- sarul ; Arghirescu, dascăl ia .cinci-şeașe. catedre; Yonescu-Brăila, cel care a fost deja în. puşcărie-—nu celălalt; comandantul jandarmilor pe- deştri ; maiorul Slăniceanu şi generalui Iliescu, şeful marelui stat major general, examinează planul de războiu, pe care secretarul iui Vinţilă î trage cu creta pe masă — pe cînd Arghirescu îusemnează, cu alune pră- jite, etapele şi capetele de pod. | ” | 
— Pornim din Turtucaia, explică Mavrodi, cu o competinţă care pune în umbră pe a generalului, - - 

"= Şi mascăra Rasgradul, poatifică lonescu-Brăila, a cărei intimitate “bu Iliescu L-a iniţiat în ale milităriei. _ n — Trecem, pe urmă, la Plevna, continuă cel dela Teatrul Naţional, din ce în ce mai plin de subiect, 
— O:mascăm și pornim spre Sofia, îşi dă cu ideia Arghirescu, care, în lungu-i comert cu ofiţerii de aâministraţie, s'a familiatizat cu arta zăzboiului. . - - E : . 

— Bştă un Han, generale, intervine Boambă, cu entuziasm, şi se uită ţaglă în ochii şefului de stat major ca să vadă dacă a prins în- ielesul pore-de-câine al cuvîntului filan. Si 
Asistenţa suride ; generalul, lingușit în propriu-i amor, înjură a- 

mical pe Vasile Boampă—și pornesc, apoi, cui toţii, să-şi depuie cărţile de vizită la Ştefăneasca. ; e 
Unul, şi-a lăsat şi fotografia acolo — dar despre asta, altă dată, 

cirid peripeţiiile pfemeridelor de faţă: ne vor duce din nou în sanctuarul 
“acesta, unde au rămas, pe covor, urmele de pe talpa multor mii de 
Bocanci cumpăraţi de minister pentru ca armata să rămiie desculţă, 
-. “La 9 ceasuri s'a comunicat Austriei declaraţia de război; declaraţie redactată în stilul informaţiilor din pricina cărora unii reporteri sunt 

„daţi afară dela gazetă; ca incapabili—şi la 11, romînii sburasesă peste | Carpaţi şi se avintau spre văile Ardeaiului, - 
Niciodată n'a fost războiu mai legitim ; niciun popor wa plecat la “tuptă cu mai multă însufleţire — nici burii nu înfigeau, cui mai bărbă- 

tească conştiinţă, baioneta în pieptul dușmanului, ca ţăranul -romin, 
care plecase, cind a sunat goarna, lăsîndu-şi copiii clădăraie în jurul 
ceauhului din care oamenii stăpînirei furaseră mălaiul. 
Duca, Arghirescu, Mavrodi, Grossmanu și polcovnicul dela Comen- 

diuirea Pieței confiscaseră, cum Spuserăm, „toate “puterile Statului, iar 
Vibertatea presei o încovpian de trosnea, ca s'o bage în. calapodul visat 
-de libertul «Creangă», profesor universitar. o 

Sc suprimase Ziua pentru că redactorii ei, după ce, cu îngăduiala 
Suvernului, îşi îndepliniseră misiunea, plecaseră. la Ialomiţa; înceta- 
seră: Seara lui. Bogdan şi Libertatea lui Fleva, fiindcă personalul de . 

. . +
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redacţie, ca să fie la îndemiua poliţiei,.se înrolase, ca sedentari, la jan-- 

darmeria pedestră ; Moldova murise pentru că nu'i mai puteau vens 

subsidii din Germania ; iar Za PohAigue, lipsită de colaboraţia asiduă a. 

lui von dem Busche, îşi redusese formatul, 

Cit despre Minerva, unde'şi depunea prensul produsul meditaţiilor 

sale adinci, a fost, prin dispoziţie specială, oprită de a mai apare din 

pricina greşelilor de gramaticâ,— între altele. - 

_ Celelalte ziare, lipsite de informaţii şi sub interdicție formală âe 

a face reflecţii asupra evenimentelor, începuseră să agonizeze — se” 

apropiau, adică, de scopul urmărit de către Vintilă prin al său «doktor» 

Creangă, £70fesor universtiar, 

15 August. Cînd ne-am deşteptat dimineața, în ziua care 

INFERNUL a urmat declaraţiunei de războiu, Bucureştii devenise ur 

iad. Mii de automobile sfiriiau pe pavaje, antomobile în: 

care ofiţerii embusgâs făceau curse fără căpătiiu. 

Huruiala permanentă şi infernalul şuierat al sirenelor te neuras- 

tenizau, Nici pe front, în timpul unei şarje formidabile, nu putea îi 

mai mult sbucium ori mai mare neorînduială de cit producea urgia 

de uniforme tirite în toate direcţiile de vehicule turbate, scoase nou: 

"din depozitele ministerului. . 
Ai fi crezut că bătălia se dă în Bucureşti, cu Calea Victoriei drept. 

<eap de pod». 
. . 

Şi bici aşa, zăpăcit, tremurînd și cu sistemul” nervos strivit ca sut 

teasc, nici aşa nu te puteai mişca pe caldarîmul capitalei: sute şi mii 

de muieri, de toate vîrstele, în toate culorile şi îmbrăcate pînă la ge- 

nubchi, foiau pe stradă; întiiu, ca să se arate—şi al doilea, ca să'și ia 

adio dela cei cari se duceau să moară, între Capşa şi Sosea, cu iuţeală 

de 70 de kilometri pe oră. | | 

— Uit-te-l pe Nicu, ma chere. Sărmanul ! Nu cred să se mai întoarcă! 

— Nu e Georges ăsta care ţine volanul, Zoe? 

Ba, el e. Păcat de aşa băiat! 

— Să vii sănătos, Titi! Bonne chance ! 

| Tachipuiţi- vă, pe sectorul asupra căruia se pot exercita funcțiunile 

urechilor dumneavoastră, închipuiţi-vă o sută de guri—guri de femeiei— 

rostind, toate, aceste exclamaţii, variate în ton dar uniforme în cu- 

prins, și faceţi-vă o ideie, chiar pe de departe, despre ce trebuia să. 

auzim, de dimineaţa pînă seara, într'o perioadă de vreme cînd, cu 

copiii pe front şi cu familiile jelindu-se acasă, ne erau nervii întinşi 

ca o coardă de vioară! Şi mai închipuiţi-vă pe Nicu, pe Titi şi pe 

Georges tolăniţi în limuzine şi salutiud pentru wltima oară — morifur?. 

mă rog! — pe dama... croitorului lor, în drumul plin de primeidii, 

dintre Flora şi Pariziana, unde-i chema datoria supremă către ţară, şi 

- <ugetaţi ce stări sufletești determina războiul pentru înfăptuirea idea-- 

iului naţional,
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Şi asta era ziua, cînd soarele topeşte sulimanul — prin urmare 
cînd ruinele tencuite se feresc să apară ca să supuie la judecata trecăto- 
rilor resturile rău conservate ale perimatei lor frumuşeţi ; seara, însă, cind 
semiobscuritatea masca ciupiturile de vărsat, seara, şi pînă noaptea tîr. 
ziu, legiunea de muieri fără căpătiiu şi fără bun simţ se mărea cu în- 
vazia de babe crepusculare și cu lișta de preotese ale Venerei, acele 
noctambule. cari îşi încep cariera în cîte un gang, în braţele gardistului, 
și o sfirşesc la Colentina sub cuţit sau cu stigmațul nitratului de argint. 

Dintre femeile astea, peste nouăzeci la sută purtau pe braţ seinnul 
Cruce Roşii, al instituţiei caritabile căreia pînă şi turcii î'se închină —- 
cînd nu sunt comandaţi de germani; şi cînd începeau, la «Leul şi 
Cârnatul», chilomanele şi bătaia între protectoarele tineretului acestuia, 
poliția culegea de sub mese, odată cu măseleie beligeranţilor, şi mal. 
dăre de brasarde ale pseudo surorilor de caritate. 

„_ Impotriva acestei neomenii revolţătoare am scris, atunci, ua arti- 
col, în Gazera, articol în care, date fiina circumstanţele, pusesem mai 
multe menajamente decit am fi întrebuințat dacă ar fi fost vorba de 
niște prințese feciorelnice, 

Duca, însă, de pe avizul lui Mavrodi, contirmat de judecata lui Ar- 
" ghirescu şi susţinut de 'opinia lui Valaori, ne-a şters articolui, fiindcă, 
ne-a explicat mai târziu Excelenţa aceasta al cărei loc în minister tot 
vacant rămăsese chiar pe vremea cînd lua leafa titularului, fiindcă, 
când e atita nevoie de cocoane ia Crucea Rnşie, nu e bine să se in- 
dispuie fetele dela... Crucea de Piatră. | 

Acesta a fost primul nostru conflict cu Censura — unui, adică, din 
multele care aveau să urmeze, 

. 

i Noapte Splendidă, . 
PĂSĂRILE :DE PRADĂ. Imua proiectează făţiş raze de aur. Dela o 

„vreme, se aude un sgomot surd. Sergenţii îu- 
cep să fluiere. Clopotele bisericilor macină văzduhul în chip lugubru. 

Pe la 11, apare primul Zeppelin. “ 
» Prins între snopii-de lumină pe cari îi asvirle proiectoarele dela 

torturi, monstrul se ridică, se leagănă, dă să se ascunză, dar, încadrat 
de aproape în explozia şrapnelelor, asvîrle cîte-va bombe şi fuge tiiin- 
da-şi penibil cheresteaua. a . ” A doua zi, toată lumea îl văzuse căzind. Popescu, un lucrător tipo- 
graf, şezuse chiar de vorbă, la Căţelu, cu maiorul neamţ care'] co- 
manda — rănit, acura, ltugă cadavrul Zeppelinului doborit !.. 

A fost rănită o fetiţă, găurit un loc viran şi dărimat zidul: unei 
case din strada Nisipari. . , 

Censura, din ordinul cartierului general, a oprit, strict, în presă, 
orice preciziune asupra puucteior unde au căzut bombele precum şi 
asupra numărului Sau numelui victemelor.. Era temere, se vede, că, 
dacă vor afla cei cu Zeppelinul cum că copila rănită se chiamă Elena
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au să. şi facă dintr'insa punct de reper ca să să. orienteze. asupra be- Ă 

văriei Căpitanului.., - Ă 

O SCENĂ — Prensul, caricatura antipatică pe care o comandita Bog- 
PENIBILĂ. - _dan-Piteşti pentru afacerile germanice, plinsese ca o muiere, 

LEI BILA." ta redacţia Afinervei, că se ruinează dacă-i rămîn îutreprin- 

deriie sub interdicţie — şi ajunsese, de pe sugestia lui Filip, să se ducă 

la poliţie, ca cei cari deschid cârciumă, să Geară autorizaţie de a con- 

tinua apariţia Mineroei. Dragomirescu'] făcuse atent asupra "primejdiei 

la care se expune, căci Carbescu, om iute şi cu toane, s'ar putea să 

aresteze — dat preasul, convius că o încercare nu strică, a plecat, a făcut 

un ceas auticameră, şi, când a fost primit de Cantuniari, sa auzit in- 

terpelat î în- cea ma acadeimică franţuzească : 

— Qu€ voulez, Musiu? 

Griguţă, susţinut de raționamentul bărbătesc: pe cara îi făcuse 

Filip la plecare, nu şi-a perdut latineasca, ci, iutad-o, zmerit, de sus, 

a răspuns, aproape neted : 

— Aşi dori, dacă se poate, să vorbesc cu d. prefect, De 

Corbescu, care ştia de prezenţa Măriei Sale în căbinetul directa- 

sului, apare în uşă şi întreabă răstit: . 

— Dumyeata? E NE - 
— Mon cher Corbesco... .- 

"— Aici nu sunt Corbesert — sunt pretectal poliţiei. „Ce poftești 2 
— Aţi înterzis apariţia Minerva... 
— Am interzis toate ziarele nemţeşti. 

— Dar cu sunt senator... : - 

— Se poate. Dar dumneata ești în stare să ai, la redacţie, tele- 

grafie îtără fir. 
- — Domnule... 

— Bonjour. 

___Şi cel mai bogat om dia tot orientul a eşit, dela poliţie, bănuit ca 

spion — şi urmat de cilibia îranţuzească a lui Cantuniari : 

— Qu€ nous nous voyions bien portant, mon prinţ! 

1 

+ 

Feciorul lui Missir *), îmbrăcat soldăţeşte, zace, languros, întrun an- 

tomobil, în dreptu! lui Capşa, cu braţele încruțișate şi cu gindul dus 

îa zorii cine ştie căror zile voluptoase. - - 

Pe capră, ca şofeur, are un locotenent, pudrat şi cu părul plin de 

bucle făcute cu fierul. | ” ” 
Incep să se umple spitalurile cu răniţi aduşi de pe front. 

  

1) Multe dintre figurile ce se vor proicota în acest caleidoseop au trecut întru Domnul, dar 

n'au putut fi scoase din pricina dificultăţilor technica. .



ponei are 
LIBERTATEA  Censura dă să-şi arate colții, 
a . Pacostei acesteia inutile îi se zice, la Paris, Anastasie, 
PRESEI nu ştim pentruce. La noi, o s'o cheme Șic/ăneasca — fără 
aluzie deocamdată, | 

Ă Am cerut autorizaţie să tipărim, ca de ogbiceiu, afişul Gazele. Ni: 
s'a refuzat. Ia timpul acesta, afişele Aajionalului pingăresc pereţii Ca- 
pitalei,. . . . | : 

O inovaţie fericită: nici cărţi de vizită nu-ţi poţi face fără desle- 
gare dia partea... Teatrului Naţional. - 

Cuni şi ce fel, o să vedeţi mai la vale. 2 
= 28 August. Maidanul de pe care s'a dărimat ruiăa” şandramalei în 

care era insțalată primăria, a devenit un ceair:unde zac caii slăbănogi. 
Suut, aci, fâră să mai socotita pe cei dela hipodrom şi pe cei deia 

„ grajdurile comunale, vre-o două sute de mortăciuni, rechiziţionate, 
fără trebuiuță; dela căruțași şi de pe la sacagii. Şed pe maidan, ia 
soare, fără suflet de om care să-i -adape sau să: le dea usi pumn de 
grăuuțe. Pînă să treci pe trotuar, dealungul gardului, cad de-a'n picioa- vele, şi mor, cîte doi-trei, ăi ! 

Şi în vremea asta, în oraş, dacă vrei să transporţi un sac de .mă- 
iaiu, trebuie.să-l duci la spinare — fiindcă în tot oraşul nu găseşti an 
căruțaş cu vitele respective! . 

Se reproduc în ziare impresii de ale soldaţilor întorşi răniţi de pe 
îront, Se povestesc episode înălţătoare dar se comunică. şi scăderi de 
acelea cari fac caracteristica romînului. Comenduirea, alarmată de 
:aceste denunțuri sensaţionale, dă poruncă Censurei — şi Censura pune 
în vedere presei 'că, sub pedeapsă grea, este „absolut: interzisă vizita 
gazetarilor prin spitaluri. Ca urmare a acestei dispoziţii, Pizorul apare 
-a doua zi cu cite-va coloane de foarte interesanțe povestiri dela soldaţii 

- STăniți - - 

- Se înteţesc luptele din spre Ghimeş. Vin răniţi pe toată ziua. 
Comenduirea Pieței, încredințată celni mai tânăr dintre colonelii 

tăsaţi la vatră, a luat o dispoziţie pe care n'am crede-o dacă n'ar ţi 
afişat-o în sala fiecărui spital. Din porunca luptătorilor dela Periş, mintosul polcovnic zice că nu e slobod să viziteze pe răniţi decît tatăl, 
mama, nevasta sau copiii lor — cu autorizaţie dela Coomenduire, anto- rizaţie ce nu se acordă decit pe temeiul actului de. identitate obţinut delia primăria 1ocului de origină. Pottivit acestei hotărizi, ţăranea 

„din Botoşani, de-o pildă, care află din svon că fiu-său ori bărbatu-săz - zace la «Icoană» în Bucureşti, trebuie să se ducă la Cercul de recrutare 
din Botoşani; să Scoaţă acolo; în formă legiuită, pe baza actuiui dela 
primărie, cțidulă> precuna că ea și nu alta e feineia bolnavului ; cu sțidula 
să vie o săptămînă. pină în Bucureşti, cu trea militar ori de martă ; aici, să rătăcească altă săptămînă, întrebind din om în oua despre Co- 
mendiiire; şi pe urmă, să se ducă la <Icoană» ca să af.e că omul ei nu e 

a
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acolo—şi că nu ştie nimeni unde e, fiindcă nicăiri nu se găseşte o listă 

cu spitalurile pe unde e repartizat fiecare rănit, : 

Supunindu-se acestei inteligente dispoziţii, răniții ies la gard, în 

papuci, cu tichia şi - halatut, şi, cât ? mi *ţi-i curtea spitalului Colea, 

angajează, toată ziulica,” conversaţie, ei din năuutru, cu drumeţii d 

afară, care nu le sunt nici al nonălea neam — şi istorisesc, cu şart şi De 

îndelete, toate cîte vrea Comenduirea lui Boboc să rămilie în taină. 

Am ajuns în epoca siropului. , | 

SIROPUL, Un isnaf, neam cu guvernul, avea un stoc imens de nişte 

"poşircă făcută cu glucoză, nici dulce nici acră — dar. insi- 

pidă şi greţoasă ca laptele de măgăriţă, să ne iertaţi de comparaţie. 

Acestei poşirei nw'i zicea pe nume: pischwasser, — ci, ca s'o poată 

vîri mai lesne pe giîtul oamenilor, o botezase, falacios, sirop. Şi cun 

isnaful era din banda celor care despoaie pînă şi cadavrele ca să se 

îmbogăţească, sa dispus, poliţieneşte, sub rigorile legei de asediu, că 

niciun negustor mare - dreptul să vîndă măcar un dram de băuturi 

spirtoase. 

„Atitea mii de oameni cari plătesc licenţă, urmati să închiză pră- 

văliile, şi, fiindcă impozitele curgeau cu toate acestea; fiindcă chiria 

trebuia respunsă iar personalul, potrivit legei excepţionale, trebuia să 

fie plătit şi în cazul cînd ar fi fost congediat — s'au luat comercianții 

de gînduri şi s'au dus să-se plîngă prefectului. 
Corbescu, pus acolo sub ordinele lui Cantuniari, le-a răspuns că 

ordizul e strict, dar că, milostivindu-se de starea lor ticăloasă, are să 

mmijlocească să li se dea voie să desfacă siropul isnafului. 

Şi a mijlocit. 

Graţie acestei intervenții filotime, te duceai la Capşa, şi, ca să nu 

stai de geaba în prăvălia omului, cereai un pabar cu apă coruptă cu 

sirop: de cartofi—75 de bani ; vreai să citeşti o gazetă în Brasserie dela. 

Paix, şi cereai o consumaţie—75 de bani paharul cu zeamă de picioici ; 

te duceai să întâlneşti: pe cineva la Mercur — şi cit steteai, ca să faci 

'aliş-veriş, luai un pahar cu emlsiune de barabule — 75 de bani. 

Trei săptămîni de zile, domnule, capitaia a trebuit, ca Grigore Qin 

anecdotă, să bea sirop, vrei—nu vrei. Cîrciumarii ceilalţi, cei ai căror 

clienţi sunt dedaţi cu ţuică, rom, bere ori vin, au ţiiut obloanele lăsaie 

trei săptămîni de zile—pînă cînd şi-a isprăvit isnaful cartofii. Atuncia. 

abia, s'a dat deslegare să se vîndă vin-—dar cu Bart şi atunci: o litră 

de consumator la fiecare masă — şi cîte o litră de fiecare membru at 

familici aceliia care se prezinta să cumpere. "Cu dispoziţia aceasta 

„riguroasă — căci, cum ştiţi, pe Corbescu îl dă mintea afară din casă, — 

întrai întrun magazin cu licenţă care avea șase mese : beai, la fiecare: 

masă, câte o litră de vin, dacăţi cerea inima; ori făceai ocolul debitelor: 

__ de spirtoase, trăgaai cite o litră în fiecare — și plecai pe două cărări; 

„sau, în sfârşit, te prezentai cu damigeana într'o dugheană unde nu erai 

cunoscut, puneai pilnia şi turnai două duzini de sferturi, cîte o litră
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pentru fiecare din cei douăzeci . şi, patru de membri prezumtivi ai 
tribului — şi, cînd porneai spre casă, îmbătai circumscripţia cu depozitat 

„din. balercă, aa 
„Uu contrate anunţă luarea Brașovului — şi Censura tace; Universul 

înregistrează, după cererea comandantului unui batalioa de milițieni, cum 
că stabul acestei roate s'a mutat în Prelungirea. Popa Nan. Censura îi 
taie partea cara cuprindea adresa şi pentru care făcuse maiorul demersul. 
Un alt ziar, rugat de acelaş comandant, înregistrează şi el ştirea. 
Cessara îi taie începutul, acolo unde se spunea ce autoritate sa mutat 
în Popa Nan. | | 

Nouă, care am reprodus informaţia, după 'ce' apăruse, în/reagă în 
Pritorul, nouă ne a şters'o toată, în Gazefa. : 

Faţă cu atita cousecueuţă, am scris şi eu, atunci, la necaz, un articoi, 
prin care spuneam loazei de miniştru, şi cabotinului, şi dăscăleciului şi 
seminaristului şi lui Valaori cel pururea de sine stătător... vorba. ara. 
Censura ne a tăiat articolul—cel căruia îi curgeau cîlţii din nas ne a 
trimis vorbă că ar vrea să ne vază. Am profitat de ocazi şi m'am dus: 
ca să-l văd şi eu pe d-sa, ! . 

Ştiam că ce se face la Censură nu e opera ministrălui. Oricît de 
” . îraged la minte cunoşteam pe acest caduc mădular al guvernului, îmi 

” N dedeam seama că nu îndrăzneşte el să ridice viziera îaţă de presă— ci 
că merge sugestionat de alţii. De alttel, am spus că printre cei orînduiți 

Q să sugrume ziarele, era — se putea să nu fie! — un reporter de ai lui 
« Vintilă, reporter care fiind și un fel de director la “Teatru, îşi avea 

N reputația stabilită : cei dela redacţie îl credeau un fenix la Naţional — 
W pe. cînd cei dela Taatru îl socoteau un vultur la redacţie. De aceea, ca 
N să eternizeze cele două erori grosolane, energumenul bea ţuică, cu actorii, 

pe turiş, în perioada de sirop—pe cînd cu Vintilă era de o platitudine 
+ „care băgase în grijă însăşi pe Barabulea, care în materia aceasta este 

Ş or concours. . - a “ 
-S Acesta, reporterul Viitorul, îl virise pe Duca âşa de adînc în anti- 

patia presei, îucit spălăcita Excelenţă ajunsese să crează că e duşmănit 
da gazete pentru îualtele lui calităţi şi că trebuie să reacționeze. 

: Știind, dar, despre Qinsul ceeace presupunea toată lumea, am luat o 
atitudine giumeaţă ca să înlătur fastidieasa introducere, cînd vorbeşţi de: 
prima oară cu uu om cu care ştii că ai să te cerţi pînă în cele din urmă: 

— Eu sunt om timid, domnule ministru, am zis surizind, şi nu 
prea sunt obişnuit să vorbesc cu membri de-ai guvernului. 

— Da, a'replicat nervos instrumeutul cabotinului ; eşti timid, de 
aceea mă ocărăşti în ţiecare zi. Ia o 

— Vezi că, am vrut să desluşesc eu — dar nu m'a lăsat, grăbit cum 
era să ajungă la chestie. | a 

— Cât despre neobișnuinţa d-tale, ştiu eu că ai vorbit cu miniştri 
mai mari decît mine. n 

— Mai bătrîni, poate, domnule ministru, dar mai mari,,, 
N'a înţeles colegul, dela Censură, al lui Valaori, de aceea a intrat - 

în miezul subiectului : ,
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— Te plingi că te taiu, îmi zice subordonatul lui „Arghirescu; o 

să-ţi dovedesc că n'ai dreptate. | 

— Eu nu mă pling că mă fa, domnule ministru ; mă pline că eşti: 

înconsecvent; ştergi la mine 'ceia ce laşi la altul. 

— Stai să vezi, să nu vorbim pe din afară. 

— Nu e nevoie. Mie, cu cît îmi ştergi mai mult, “cu atit mă faci 

mai interesant, fiind că 'aţiţi curiozitatea publicului cu coloanele albe. 

Eu protestez în potriva faptului că nai nici un criteriu, 

— Stai niţet şi o să-ți probez că de la dumneata am șters pe jumă- 

tate cât de la alt ziar, 

"— Domnule ministru... 

M'a lăsat la binrou, a trecut în altă odaie, unde Arghirescu și cu. 

Mavrodi fumau. pe cînd Valaori le povestea cu cită uşurinţă învățase el 

conjugarea verbelor neregulate, î în româneşte, după ce se naţionalizaşe — 

şi, ca de cînd m'am apucat să istorisesc, s'a întors cu colecția (azere. 

A pus-o pe masă, a deschis-o şi a început să-mi arăte articolele 

şterse de Censură, articole cari, în colecţie, erau însemnate cu creion 

colorat : - - 

— Pe ăsta l-am şters fiindcă... 
— Dar a apărut în Unzversul tale quale, 

_— Foarte rău! Pe ăstă-l-alt l-am tăiat pentru că nu era adevărat 

ceea ce spunsai înti'însul.. 

— L-am reprodus de pe Viitorul. 

— Ce are a face! Căderea Braşovului... 

— O anunţase Adevărul cu o săptămină înainte. , 

— Dumneata te iei de pe Adevărul ? - 

—- Mă iau de pe ceeace antorizaţi dumneavoastră să se publice, 

— N'are a face! 

— Cum? Apare într 'un ziar, şi consimțiţi ; ; iar cînd copiez eu ştirea, 

devine periculoasă pentru apărarea națională? 

, — Va să zică ce ţi-am şters? Nici trei coloane din şaptezeci ; ; pe 

cînd la cei-l-alţi am şters pagiui întregi. 

— E inutii să răsfoim toată colecția, domnule ministra, fină că au 

me înțelegem, | _ 

— Stai să vezi... “ _ - 

— Am văzut. Dar, mă rog, telefoanele de ce mi le-ai închis ? 

— Pentru că unele redacţii sunt pline de jidani suspecți, 

— Dar pe 1014 de ce l-ai lăsat? La Adevărul nu snut.ovrei 

— Stai să vezi. 
— Şi din pricina jidanilor suspecți si să nu pot comunica eu nevestei 

că nu viu la masă? 

— Vicisitudinele răsboiului Z ce vrei! Dar, în sfirșit, dumneata ţii 

să duci lupta cu; mine înainte ? 

— Ru, da; dar dumneata ? 

„— Eu, nu. 

— Păi, dacă nu, trebuie căutată o normă pentru apariţia şi con- 

ţinutul ziarelor ; căci, altfel, pacea de azi rămîne un simplu armistițiu” 

-
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— Nu cer mai bine nici eu. - îi E 
 —. Care e, atunci, criteriul ? “ : Si 

„ — Nici un cuvint despre mișcările trupelor, Ra 
— Nici n'am de unde cunoaşte aceste tişcări — eu nu mă duc la 

Căpitanu,. e _ | 
— “Frebuie evitat tot ce ar putea avea aparenţa politicei de-pastid- 
— “Nu mai iace nimeni astfel de politică, acum. 
— Nici. un atac personal, SI N 
— Nici pe primar să nu-l atacâm, că-a lăsat Capitala pe mina lui 

lonesau-Bodega ? " n. „i 
— Ba pe Emil Petrescu, a, Pa a 
—. Dar pe prefectul de poliţie, căruia judecătorii de oco! îi ânulează 

"procesele verbale de contravenţie la legea preţurilor maximale — şi n'are 
ambiția să demisioneze. ÎN 

"— Şi pe Corbescu puteţi să-l atacați. 
„_— Dar, rogu-te, ce facera 'cu bobocii de la Comenduire, cari ţin în. 
Bucureşti ofiţerii a trei corpuri. de armaţă, cînd pe frort companiile sunt 
comandate de către subiocotenenţi de rezervă? 7 

— Atrageţi atenţia ministrului... o 
— Mersi. Dar la ministerul da'răsboiu sunt mobilizați pe loc toţi 

„ovitii bogaţi — şi se zice că preţul e de la cinci, la cinsprezece mii de lei. 
— Va să zică ne despărţim prieteni, spune, grațios, ajutorul, la Cen- 

“sură, al lui Gârboviceanu -- şi mă congediază foarte cordial. 
— Va să zică, da, deocamdată, răspună-eu, luîndu-mi ziua “bună — 7 > ? . z 

şi plec cu iluzia că am cel puţiu un drum, în viitor, pentru a evita con- 
îlictele cu instituţia care, prin însăşi natura ei, este tiranică dacă e con- 
dusă înteligent, dar devine odioasă cînd e stupid mustruluiță de agenți 
ei sous ordre; ! 

. 

„După vizita Zeppelinului şi a cîtorva aieroplane, primăria a vopsit 
elinarele în negru iar poliţia a poruncit, sub pede:psă strașnică, să se 
puie hîrție albastră la ferestre așa încît nici o lumină să nu se zărească 
afară, seara, ” - 

E 0 plăcere: orașul mort, în cel mai adînc întunerec; tramvaiele». 
retrase de cum se înserează ; ploaie cu găleata şi un frig polar. - 

Nu-ţi vezi degetele, | ” 
Pe trotuar, la cotituri, te pomeneşti în braţe cui cîte o namilă de: 

romin, Se sperie el, te sperii şi dumneata — şi e aşa de beznă în cît 
nu-i zărești — de cât cînd te pomenești cu el în piept. 

„In dreptul lui Capşa ies vesele, din cabinet particular, o cireadă de 
femei. Una, pînă să bag de seamă şi să mă feresc, îmi şi vîră. în obraz: 
acul de la pălărie. Şi pe "cînd, cu madama grămadă peste mine, caut 
să-mi regăsesc poteca, un ermafrodit, cel care dedese de băut, băgase 
nasul în perete ca să caute pe vea de se înfipsese în obrazul meu şi 
întreba mereu, pe gias de lipovean beatificaţ: 
„— Mimi, mais ob &tes vous, done? |
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Mai încolo, în mahala, pusderia de cercetaşi ţin drumurile. Cind eşti 
mai afundat în gînduri, te pomeneşti trezit de pacoste: ” 

— Lumina! Stingeţi lumina, că vă fac proces! 
Cite un biet creştin cască uşa ca să se ducă în poiană; uşa, căs- 

"icată, lasă să se vază dira de lumină care, în mijlocul beznei de afară, se zăreşte, vezi bine, din capul cel-l-alt al stradei — şi atita-i trebuie der- bedeului ca să se siimță autorizat să sbiere; 
— Stingeţi lumina, că fac proces! 
Nu zicem că, dintre cercetaşii aceştia vigilenţi, scapă mulţi nebătuţi ;- dar am regreta din toată inima dacă am şti că a scăpat macar unul sia- 

gut — fiindcă prea sunt turbulenţi şi prea siniştri. ” 
Lumea îi numeşte <cîrcotaşis. 

Se bat Românii pe ponoarele Carpaţilor ca pe vremea ierentarilor 
Trenurile nu mai prididesc să care răniții. ” 
Feciorul lui Missir, cu motioclul la ochiu, zace, în automobil, va- 

poros şi cu un ofițer la volaut. . , 
| Make, prieten... intelectual cu efebul, îl intezpelează de pe jos cu un fei de parapon abia mascat : 

— Dar unde te-ai fleșcăit așa, monşer —la Capşa ori în garconiera lui Puiu? ăi - 
Nu mai e chip să umbli pe stradă. - 

„Ziua, oraşul e brăzdat de sute de automobile cari plimbă lipsa de 
pudoare a ofițerilor îugiţi de front; şi noaptea, bijbîind prin întunerec, 
risci să-ţi frtugi gâtul la fiecare cotitură de stradă, 

MOBILIZAREA Re bulevardul Carol, la direcția: serviciului sani- 
DT taț, şed, de vre-o trei ani, lungite pe ltngă gard, 
PE LOC. niște tuburi de fier, fărîmate şi ruginite de umezeală. 

"- De cîte ori viu acasă noaptea, mă lovesc de ele — şi de cîte ori mă 
lovesc, 'mi aduc aminte cu bucurie că doctorul Sion, numit, ca fndis- 

„bensadil, director general al acestui serviciu, încarcă, la Berlin, încă de 
„anul trecut, cele cinci. kilograme de chinină, trebuincioasă armatei 
noastre la răsboi... . 
i Astăseară, inconvenientul e şi mai supărător, 

Cînd ajunsei în dreptul ușei de intrare a direcţiei, se deschide 
canatul brusc şi, la lumina din sală, văd un dobitoc pe bicicletă, Gră-' 
bit, pasămi-te, încălecase pe coridor ca să scurteze din drum — şi se 
năpustise peste mine. , 

— De ce nu strigi, mă? — aud o voce, ?a spatele neu, 
Dobitocul îngină o nerozie drept scuză — şi se duce, 
Eu întorc capul ca să mulțumesc binevoitorului, şi văd o mogil- 

deață, 
— ţi rupea sotula, domnule, dacă pornea cu vitesă. 
— Da, zic; sunt de o imprudenţă fără seamăn oamenii aceştia, 
— Nu e vina lor, domnule: n'avem administraţie, n'avem justiție
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'W'avem disciplină socială — €, prin urinare, natural, ca. idioţii aceştia să nu aibă bun simț. i Ă | 
Mă uit la mogildeaţă — dar e aşa. de întunerec încît atita văz: mogiîldeaţa. Nici vorbă să disting pe cel care'mi vorbeşte. ” Şi continuă, pe cînd ne vedem de drum:. ” 
— Ai fost la Dresda? 
— Fost, . - 
— Ei, aşa sunt acolo comisionarii de stradă? , 
Ii vremea asta, uu cercetaş urla peste drum de biserica grecească: 
— Lumina! Stingeţi lumina! 
— Poftim! zice necunoscutul. Am -fost la Paris anul trecut. Vin Şi” acolo aieroplane — dar crezi că se tortură lumea ca aici ? 
Ajunsesem la răspîntia Traian, Acolo, sub umbrela boită a unui felinar, mă uit la tovarăşul de drum, pe cînd, după recomandaţie, ros- team amîndoi pe banalul: = 
—— Inii pe bine -de cunoştinţă. 
Era un sergent de stradă; tinăr, voinic, cu hainele tăiate fin — Gar tot ce poate fi mai sergent de stradă. 
„Pricepusem : era din categoria feciorului lui Missir — dar, ca să nu'i se zică cui că a dezertat dela datorie, ceruse să fie mobihzat pe „doc, la vardie, ca cei, aşa de numeroşi, cari vor căsca, eroic, în biurou- rile ministerului de războiu pe tot timpul campaniei, i 

Am mare nevoie de o trăsură ca să due nişte rufe, la spital, unui prieten rănit la Tulgheş. o 
Caut două ceasuri dar nu găsesc. | 
Trăsurile, toate, sunt ocupate de sedentari, iar automobilele! tac de noapte mare la uşa cîrciumei lui Mircea — şi Mircea e "mobilizat pe loc la jandarmii pedeștri, însărcinat de Comenduire să privegheze con- duita ofiţerilor din garnizonă... . „Un comisionar pe care voiu:să'l trimet cu rufele, îmi spune că nu 

“poate fără cinci franci. 
„— Păi cursa e cincizeci de bani, măgarule ! 
— Alvdată! Acuma'mi dă boierul îr/sa p'o cursă. - 
— Cînd îl duci la Miţa Roaiba!. Eu am treabă la spital, dobi- 'qocule, . - E 
“— E răsbel acuşica, s'a schimbat lucrurile. Cui îi place! 
Am dăs bocceaua în braţe. Pe drum, un ţoţoiu, pe carel cunosc de pe ctud mă ruga maman să'i întind urechile că prea era prost, îmi iese în cale și îucepe să mă jelească pentru corvada ce fac: 
— Comment est-ce possible, mon cher ami ? | — Lasă asta — nu îii prost. Dar tu, care ai cerut răsboiul, cum de nu eşti pe front. - - 
— Dacă nu m'au trimes,,, 
— Altfel, se înţelege, te-ai fi dus, : 
— Ecoute que je te dise: je ne crains pas les bombes... 
— Allons donc! - 
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— Mais je crainş les puces des tranchees, ie Şi pleacă convins că a spus o vorbă genială, vorbă care'] dispen- sează de datoria dela care ţiganii nu sau sustras. 
Şi e unul din oratorii dela Dacia... 

In tramvaiu. Lume multă, Miros pătrunzător de parium ordinar şi de sous bras-uri nespălate. Păr oxigenat şi buze de anilină, spă- lăcite de umezeală, 
PDesgust, căldură şi înghesuială, 
Din coada tramvaiului vine miros de tutun fin. Nu se vede cine fumează dar simt cu satisfacţie fumul delicios al havanei scumpe. 
Cind, la staţie, se mai scurge lumea şi rămin cu putinţa de a privi afară, văd că cel care pariumează vagonul cu preţioasa-i ţigară e un gardist, , 

„Şi mă gîndesc: un gardist de stradă, cu o havană a cărei amin-. tire dispăruse: odată cu moartea lui Stolojan, peste poate. 
Intrigat, însă, privesc mai de aproape — şi mă domiresc: gardistul cate unul dintre avocaţii importanţi ai baroului Capitalei... , M'aw dat jos la Colțea plin de orgoliu că ţărişoara mea a ajuns. atit de departe cu instrucţiunea încît şi sergenţii sunt doctori în, drept... | 
Ia poaria spitalului erau furgoane cari aduseseră, de pe front, pentru amputare, ţărani şi băieți de prăvălie,,. - 

„ Poşta, după trei ani de văduvie, ajunsese, în sfirşit, să aibă di. rector, Odată cu numirea lui Verzea, a apărut şi Filotti, Era semn, pentru cine-ştie să citească îx zodie, că pornim la răsboiu — numirea. „ dui Verzea, nu apariţia lui Filotti. 
ŞI, întradevăr, din ziua numirei sale la poştă, colonelul acesta, căci a învăţat la Marghiloman arta de a căpăta încrederea lui Bră- tianu, a dus-o din reformă în retormă, Dela 15 August şi pînă acum, barem, a emis taman treizeci de ordonanţe contradictorii pentru a 1ă-. muri cum să se facă pachetele militare ca să poată îi expediate pe front: zece desluşiri cum să se facă; apoi alte zece cari. interpre- tează pe cele dintiiu — şi, în fine, zece altele cari anulează pe cele douăzeci “ precedente, 

Cu atîta solicitudine, bătrinii cari au apucat pe Privileghio şi poşta lui Wilner, awşi pot opri lacrămile pentru progresul ce trăiră să vază cu ochii. - 
Lumea cere azi o circulară explicativă a celor treizeci de până aci —a treizeci şi una circulară, prin urmare! A început, însă, să se 

scumpească hirtia, de aceea e probabil că nu se va putea satisface. dorinţa legitimă a publicului — Şi lumea, rămasă fără a treizeci şi una circulară, singura, poate, din al cărei coprius s'ar fi. orientat, va re- nunţa de a mai trimite pachete soldaţilor asvirliți fără arme în ini “%salierele duşmane. . ! 
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: Deşi mare parte diatre militarii de carieră VIZITA PE FRONT. rămăseseră ii Bucureşti -ca să producă efecte. de 
sabie, pe Calea Victoriei, armatele noastre, co- mandate de rezervişti şi de ofiţeri naivi cari cred că la răsboiu trebuie să te baţi casă dovedeşti că ştii să'ţi faci datoria, înaintaseră în inima, Ungariei şi catapau pe șesul Huniedoarei, Entusiasmul, în Capitală, era nemăsurat. 

o. 
Se restabilise drumul de fier. la. Brașov — şi toată lumea mersese "pe 'Tîmpa, numai ziariştilor le fusese interzisă călătoria din pricina <ovreilor suspecți». Pe la Temeş fusese: prins Fischer, proiesorul de. nemțeşte, făcând spionagiu, şi scăpase: de glonţ numai pria mila pe care o inspirase comandantului o copiliţă pe care o purta cu el, poate ca pavăză. | 
După tatative multe şi laborioase, sa hotărit, în fine, o. vizită pe iront, — nu pentru ziariştii romîni, ci pentru <suspecți», reprezentanţi __ai ziarelor. srăiue, Şi au plecat, cu tren special, conduși de ofiţeri cari să le dea explicații : Fermo, Rosenthal, Blumenfeld şi alţii, toți ameri- cani şi englezi. Dintre noi, cei cari, la naștere, primiserăm taina, bote- zului, nici unul w'a fost îngăduit să însoţească pe corespondenţii zia- relor... eupopene. 

20 Angus. “Turtucaia devine o baie de sînge, După ce susţinem zece asalturi ale celei mai formidabile armate pe care a putut-o aduna Mac- kensen în Orient, începem, covirşiţi de număr şi de artileria grea, să ue repliem. Cu ce au pierdut, la Turtucaia, germanii, bulgarii, ungurii Și turcii, se putea lua Verdun-ul — dar faţă cu nestirşitele pachete de oa- zuewi pe cari le băgau succesiv în iuptă şi mai ales de tunurile au- striace de 305, milițienii noştri cari apărau cetatea au trebuit să moară pină la unul, ca să arate năvălitorului că, în potriva romiînilor, şi vie- toria e o nenorocire. 
| „a Femeile bulgare au scos ochii răniților; copiii asvîrleau apă fiartă peste muribuuzi pe stradele orașului ; iar bătrânii, sub ochii ocrotitori: ai ofiţerilor germani, retezau cu satirul capul prizonierilor. Din feri- cire, generalul Aslan, comandantul armatei din Turtucaia, era la clu- bul 'Tinerimei, în Bucureşti, în timpul măcelului — căci, altfel, rămânea, 

Dezastrul dela Turtucaia a fost aşa de neaşteptat, încît a sguduit adinc opinia publică, Toată lumea se întreba cum a fost cu putinţă să lie aşa măcelăriți milițienii care o apărau, cînd, după spusele oanieni- lor competenți, cetatea, chiar cu garnizona compusă din oameni cari nu ştiu să tragă cu puşca, tot inexpugnabilă rămînea ? Retlecţiile amare nu mai contenesc — şi judecata aspră la care sunt supuşi conducătorii oştirei ia caracter ameninţător. Cafenelele, beră. iile și cluburile se transformă în tribunale militare, unde se osîndese zilnic, în contumace, gloriile noastre soldăţeşti. Pînă şi la Căpitanu,. unde se cunoaşte în amănunt planul de răsboiu al statului major ge- neral, pină şi acolo se votiierează în contra autorilor dezastrului, Capşa, barem, care adăposteşte în permanenţă obicinuitui batalion.
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de diplomaţi şi neisprăvita legiune de ofițeri reţinuţi în Capitală de către venerabilele boboace ca nu cumva să li se stîrpească spiţa, — Capa a ajuns o academie militară, unde ziua şi noaptea se desbate problema dela Turtucaia. Ceeace aflind Marele Cartier dela... domni. şoarele cari trec, între două trenuri, pe la Periș, a dat poruncă -lui “Corbescu să închiză cafenelele. în speranţa că, dacă nu vor avea unde se mai tolăni, ofiţerii vor îi siliţi, vtînd-nevrind, să plece pe front. Şi par'că a dat cu bobii Caztierui General; cum au văzut militarii că se închid academmiile, au și pornit în Juisiune — unii, la. Paris ; alţii, la Londra, şi mulţi chiar în Rusia, ca comisari ori subcomisari ai gu- “vernului pe lîngă căzăcimea aliată, ae 
Riegler, însă, a rămas deschis, fiindcă Riegler este Blank — şi Blank este Alexandru Constantinescu, ministrul de domenii, Şi, rămas fără concurent, Riegler, unica cofetărie pentru patru -sute de mii de "locui tori, a şi făcut, de a doua zi, şapte zeci de bani ceaşca de apă caldă <u funingini, - 
Din momentul acesta, monopolul clientelei de spălătorese în dan- tele i-a fost asigurat. Casele unde, de regulă, se tolerează articolul „acesta de consumaţie, au rămas pustii — dar, în -schimb, la Riegler e plin ochiu, la orice oră din zi şi din noapte, ca în dosul Circului, 

„ Turtucaia fusese scăldată în singe. Silistra se evacua. E amenin- ţată toată Dobrogea, Armatele din Ardeal umplu drumurile ca să în: tărească frontul oriental. Toată lumea e îngrijorată ; toți au viziunea ceasului de răspundere pentru Stăpinitori — şi o duc întrun atac de isterie, 
_ - — O să'ţi închid Gazza striga unul din censori, căruia "i se pă- ruse că se face concurenţă reptilei guvernamentale — şi striga ame- ninţind cu degetul, pe un toa aşa de ridicat în-cît se putea auzi de - la Ştefăneasca. Subadministratorul nostru, om deptias cu toanele ne- isprăviţilor acestora, suride şi'şi vede de treabă. Dar technica de pe care: urmează marafetul acestei groteşti oficine 3] interesează — de aceea, oinul, se uită de aproape la zelul ce desfăşoară antreprenorii cug etării romînești, 

Suntem obligaţi, ziarele, ca, la un ceas anumit, de regulă la prînz, să ducem Censurei foaia revizuită seara, apărută dimineaţa şi vindută pină la ora cînd o prezintăm la examen, Aceasta, ca nu cum-va să se îi strecurat noaptea vreun cuvînt care, după judecata lui Valaori, să primejduiască, întrun fel oare care, după ce a ajuns la cunoştinţa. pu- blicului, marile interese ale apărărei naţionale. Acolo 1a Censură, după - ce'ţi şterge măcar două rînduri, ca să țe întîrzie — fiiud că cu siste- „mul de azi nu se mai aşează în pagină grupuri de litere culese cu mina ci se «toarnă» dintr'o dată, în iormă, pagina întreagă, care for- mează un bloc, aşa în cit trebuie să răzui plumbul cu cuțitul pentru partea însemnată de Censură, din care pricină, bucata aceasta ne mai fiind vreme să se întocuiască, apare albă în gazetă; după ce, dar, îţi Şterge: cîteva riuduri pe care le autorizase la ediţia precedentă, îţi dă 

. x
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textul comunicatului. “Te întorci la tipografie, pui să se” culeagă acest text pentru care rezervase-şi anume loc, şi porueşti din nou la Cen-. sură ca ca să revizuiască iactumul, redactat de însăşi Cartierul Ge- neral; Cu aceste manopere, dacă'ţi se mai şterge o singură virgulă, nu. mai poţi apare decit a doua zi — iar dacă se întîmplă, foarte iar, să te- lase necensurat, ieşi după amiaz dar ieşi de geaba fiind că Viorul a apărut cu două ceasuri înaintea dumitale, şi cum în gazetă nu inte... resează de cît comunicatul; lumea cumpără ziarul care'i vine mai cu-. rînd la iademină, indiferent de nume oi de nuanţă. : De ce Viitorul? aveţi să mă întrebaţi,“ | Pentru că organul acesta, inspirat de Vintilă, nu e censurat,. fiindcă aşa zisele articole de fonă. ae lui emană direct de la guvern — și Arghirescu, cît e el de Arghiresc, nu îndrăzneşte .să se atingă de proza acelora tocmai de ia cari purcede puterea lui de a Sugruma.. presa şi a exploata cinci catedre, dintre cari nici una de specialitatea. lui. Şi dacă articolul prim este intangibil, ca unul cea dobinadit zpriori consimţimîntul marelui Dalai-Lama al «distaniei», cele-l-alte, culese de- Mavrodi din Monitorul Oficial oti de pe la copiştii de prin ministere, a'au decit sub raportul pramaticei să întîmpine, seiațelege, vreo stîn. jeneală din partea censorului Valaori, pe 'urmă. 

Și aşa nu putea să meargă, - 
Autoritatea lui Duca, atît de nemărginiță în cît a putut să bată... chiar un gardist — autoritatea aceasta nu era suticiență ca .să  aco- pere matrapaziicurile lui Sache Pietreanu, trăsătura de unire între mi- nistrul de răsboiu şi țiganii cari îi destăceau gazeta prin mijlocirea Censurei. De aceea presa s'a dus în strada Diaconeselor şi a spus, răs- picat, omului cu bumbac în nas: 
— Dumneata, domnule, poţi să fii în guvern ce te-o punee /amiha să fii, cum ai fost şi la madame Cazzavilan pe cînd făceai pe ziaristul fără talent; dar aici nu ești de capul dumitale, Ne steii de două săp-. tămâni cu pagubă nare pentru noi şi fără nici un folos pentru apă- „area naţională, Fă bunătate şi hotărăşte-te într'un fel: ori ne dai pu- tința să informăm publicul, ori închidem gazetele, pe răspunderea du- mitale şi cu riscul de a vedea apărînd, în locul nostru al tuturor, or-. ganul ridiculului «doktor» Creangă, profesorul universilar de hilariantă. amintire. 

: -La acest limbagiu, miniatura de miaistru a luat-o cu dulce: — Credeţi dumneavoastră, domnilor, că are presa prieten mai cald de cit mine? Dar ce să-i fac Marelui Cartier Genetal! r — Ia lasă, domnule ministru, l-a întrerupt, atunci, Virtej, unut dintre reporterii arțăgoşi; 'zai ai şters ieri o telegramă din Paris — după ce fusese censurată la poştă. 
— Da, dar nu ştii ce proşti sunt censorii dela poştă? | - — Ba ştiu, dar când le-am spus că dumneata 'mi ai tăiat-o, ştii ee au zis ăi de la poştă? 

Ă — Ce? - 
— Zice: păi nn ştii ce proști sunt ăi de la Diaconise !
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— Adevărat, domnilor, a reluat ministrul, că misiunea noastră fiind 
aşa de delicată, nu putem evita în totdeauria. greşelile; dar să sta- 
bilim, de comun acord, un moda viznendi, Să tipăriţi gazetele pînă la 11, cu informaţiile şi depeşile ce vă vin pînă atunci. La 11, să leadu- 

„“ceţi la Censură ; şi, de la ora aceasta pînă 'cîud veniţi pentru comuni- cat, să faceţi îndreptările cuvenite, pentru ca pe urmă să nu mai aveţi de adaogat de cît textul Marelui Carţier, | — Bine, domnuie ministru, dar rămînem tot pe loc. 
— Pentru ce? . | . 2 
— Pentru că Viitorul nu va avea nici o ştersătură pe -cînd nouă, dacă ne-o tăia Mavrodi o coloană, avem. de. lucru pină săptămîua cea-l-altă, îi - 
— Dar cum să facem, atunci? 
— Eu zic că, de vreme ce la ediţia de dimineaţă, revizuită seara, 

nu adăogărm, pentru după amiaz, de cît telegrame, cari sunt ceusurate 
odată, să nu mai venim p'aici de cit pentru comunicat, Şi cu comu- nicatul, odată tipărit, să eşiin în vînzare, fiindcă la textul acesta nu 
sai e nimic de ceusurat. 
Dar dacă'i modificaţi conţinutul ? 
— Ne aplicaţi legea, care Ştiţi cît e de aspră. De altfel, teama aceasta a-ţi putea s'o aveţi şi acum — căși, cine ne opreşte ca, după „ce aţi verificat dumneavoastră comunicatul, noi să apărem cu alt text? 
— Nu pot; domnilor, a zis ministrul, Nu pot, şi:mmi pare rău — nu vrea Cartierul General. | 
— Ei, parcă nu ştiam noi că nu poţi! a retlectat în gura mare Vîrtej. 

o 
— Rămine, -dar, bine înţeles că pentru ediţia de dimineaţă, care 

este ediţie. complectă, -veniţi şeara la Censură. 
— Neapărat, au răspuns reporterii. 
— Şi pentru cea-l-altă, ia 17, Comunicatul, după prtnz. 
— Fie şi aşa! - 
—- La revedere. 
— Sluga. 
Acestea se petreceau la 2. A. doua zi, la aceeaşi oră, 'reporterii se prezintă pentru comunicat. Censorii erau la cafea. Pe la 4, li s'a dic- 

tat, în sfîrşit, proza alambicată a maiorului Rosetti, care anunța, pen- tru a şasea oară, din ordinul generalului Iliescu, că armatele noastre din Transilvania se retrag în ordine. 
Pe cind se întorceau reporterii, grăbiţi, ca să aducă comunicatul Ja tipografie, ţiganii lui Pietreanu se Sspărgeau strigind : 
— 'Piitorul, «ficialul> de miine, săr'miua! | . 
— Mare escroc e Ițic! esclamă Virtei. A dat țiganilor gazeta cu comunicatul de ieri, de vreme ce ăl de azi nici wa ajuns la atelier. 
Şi nu era aşa, Comunicatii îi fusese trimis, din vreme, lui Bara- 'bulea, şi dacă nu apăruse cu el din ajuu, e că în ajun avusese, tot înaintea celor-l-alţi, pe cel cn data respectivă, 
Iar se încurcase treaba, prin urmare,
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Protestări, ineriminări — proces înaintea ministrului : 
— Ce s'a mai întîmplat, domnilor? - 
— Ni se trage cacealmaua, domnule ministru, 
— Cum se poate? : - . , 
— Da. Cind venim noi să ne dai comunicatul, al Vizzorulii e. tri - 

“ais de mult la tipografie — după cum, cînd venit cu el la Censură, 
cabotinii revizuiesc întîiu foile Piszorului şi pe urmă iau, de pe prefe- 
zinţele lor personale, gazetele cari le sunt simpatice, ori care ar îi fost 
“ordinea de înscriere. 

— Şi admiţind că lucrul «e adevărat, ce pagubă poate să vă 
aducă âceasta, întru cît vi se dă şi dumneavoastră comunicatul pe 
“urmă? ! ' i 

„— Dar e uşor de înţeles, domnule ministru, desluşeşte Virtej. Dacă 
apare. Piitorul înainte, iese, va să zică; întrun moment cînd nu e nici 
un ziar pe piaţă — şi ctad. nu apare nici o gazetă, atunci se vinde 
pină şi Vizfozul, . _ - : 

— Va să zică, vreţi să nu se vîndă Vitorul ? 
— Asta nu eu o vreau, ci publicul. Eu voiu, însă, ca regula să fie 

regulă: să ni se dea comunicatul tuturor odată, ca să apară întîiu cel 
mai diligent, 

— Aşa e drept, se înţelege, au confirmat reporterii. . 
— Bine, domnilor; se va transcrie comunicatul în atitea exem- 

plare, din vreme, cîțe ziare apar — şi se va distribui tuturor în ace- 
laş timp. | 

— Foarte bine. Atunci are să iasă întiiu cel al cărui reprezentant” fuge mai repede, a încheiat Vîrtej. ” 
Incheiarea lui Virtej pare o glumă — şi era foârte serioasă, cu 

toate acestea. Censura e instalată, cum se ştie, în strada Diaconeselor, 
„într'o dependinţă a ministerului de culte. Distanţa de străbătut nu e 
„egală pentru toate ziarele — iar pentru cele cari n'au tipografie pro- 
prie, dificultatea e şi mai mare, căci trebuie, odată să se ducă comu- 
micatul la atelier, şi odată să se aducă foile la administraţie, unde se ace viuzarea. e . 

Şi de trăsură nici vorbă nu e: înțiiu, pentru că cu rechiziţiile au rămas foarte puţine vehicule în oraș; și al doilea, fiindcă neştiind la 
“ce ceas vor isprăvi censorii cafeauâ, trebuie să ţii biria pînă cînd taza 
ar acoperi toată vînzarea ziarului, Nădejdea, dar, răminea la picior, 

„ cum judecase Virtej, | ! 
La picior, însă, nu e lucru sigur — şi Vintilă au joacă. la noroc. 

Lascu, ajutorul administratorului meu, mai ager de cât omul Wrizorului, 
poate să încurce toate socotelile lui Itic — şi iaca o pagubă de şapte 
zeci-opt zeci de bani pe zi, ba une-ori chiar de nouă-zeci, fiind că 
Viitorul, graţie vatriatelor escrocherii ce întrebninţează, a ajuns să se 
vinză binişor în Capitală, : 
îmi Dar hotărirea e hotărire, Ca să înlăture, însă, dificultatea, directo- 
rui reptilei, practic şi inventiv, a găsit un mijloc pentru ca cel puţin 
2 parte din drum s'o facă înâintea celor. cari merg pe jos, cu comuni-
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catul, spre redacţie, Anume, a luato brişcă și un cal — calomniatorii pretiud că din cele recliiziționate şi părăsite pe urmă ca inutile. Pe scîndura care slujeşte brişcei de capră, aşteaptă cîte două, cîte trei şi adesea cîte patru ceasuri un servitor şi ajutorul lui Pietreanu, admi- aistratorul Vsroruluj, Cînd iese censorul şi distribuie comunicatul, cei de pe capră'] înhaţă, şi încep să bată gloaba cu beldia. Reporterii pe-. _deştri "i huiduiese pînă'i perd din ochi — şi pe urmă!i “iau în primire „tiganii, peste cari dă orbiş harabaua tocmai cînd „baragladinele sunt. mai înfierbintate, în drum, la partida de darbut, aşteptind să se puie în. vînzare gazetele. 
| Pină la Oswald, devale -de Teatru, oamenii Viitorului, gitiina” să, ajungă mai curînd, nici nu cabulipsesc să întoarcă capul spre cei cari le fac alaiu, Acolo, însă, se opresc fără voie: gloaba, nemîncată, nu: poate urca dealul. Se qă jos, dar, vizitiul şi cel-l-alt; unul bate, aju- toriil de administrator împinge cu umărul de leucă — şi peste două zeci de minute ajung în piața Teatrului, Aci, se mai încurcă niţel prin- tre automobilele cari cucerest de regulă Calea Victoriei la răspîntia aceasta — şi ajung la redacţie numai bine cu o jumătate de ceas în- târziere. 

- _ Cînd îi întimpină Ițic la ușă, galben și scrişuind din dinţi, ţiganii: celor-l-alte ziare strigă de mulţ: 
« — Gazela şi Weversa de miine, domnilor ! | | Gazeta, în vînzare, cînd Vi;orul ma văzut încă comunicatul ? Peste poate! Trebuie să fie ceva la mijloc. 

_ - Și e, întradevăr. O să vă spui eu ce. Deocamdată să continuăm tabloul. 
” a — Dacă iese alt ziar cu citici minute înaintea noastră, şi-au zis is- prăvniceii de la reptila guvernamentală, pierdem zilnic cîte un pumn de gologani. Aşa risipă nu se poate tolera, Să remediem, dar, Şi au pornit să remedieze. 

Au dat cinci franci unui vînzător şi Pau pus să fire un exemplar din atelierul Gazetei înainte de a fi mers la Censură cu comunicatul, Cu exemplarul acesta, minţind că'l au găsit vinzîndu-se pe stradă, " prepuşii Viitorului aa suspendat Gazeiq pe trei zile. Ă Pedeapsa s'a executat cu resemnare, dar, (fireşte, din momentul acesta, cabotinii îşi puteau face de cap — dar treburile tarabei, nu. In scopul acesta, ne-am pus să controlăm. Dar mai intîiu să explic «tru- cul> iui Lascu. 
” Ajutorul administratorului Gazetei e însărcinat să ducă foaia cu comunicatul la Censură. Ziarul, îusă, e tipărit mai dinainte, întreg, fi- ind că la ediţia care se revizuise seara şi se vînduse dimineaţa nu se mai adaugă de cît textul oficial al Marelui Cartier General — mare, priu urmare, ce să'i se mai censnreze. Cei de la administraţie m'aşteaptă de cît ca Lascu să le facă semn, de departe, că foaia e bună, pentru ca ei să-i dea Zrumul, întru cit e Şi distribuită vinzătorilor, cari stau la. uşă, afară, ca să li se dea voie să plece. 
Pe cînd, în strada Diaconeselor, reporterii huiduiese pe Vintilă în
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persoana celor doui din brişcă, Lascu, în învălmăşeală, se aruncă în 
codirla, Pizforului, ca o maimuţă, şi. vine, fără să bage ei de seamă, 

" “pînă de vale de Teatru. Acolo. chiar din brișcă, face semn, cu pălăria, 
administratorului nostru, care stă în colţ, ia Continental — şi Helier, 
printr'un alt semn. din pălărie, anunţă pe expeditorii din strada - Re- gală, cum că pot să-i dea drumui. Cu chipui acesta, cînd, după .opin- 
teli multe şi grele, ajunge droşea Viitorului în strada Academiei, uli- ţele sunt inundate de vinzătorii Gazetei. 

Simplu şi curăţei. i j 
Simplu, da, dar supărător pentru toţi confrații, fad... 

Trecuse vreme, Țis/orul dtdese dracului brigca, şi, părăsind technica 
aceasta ridiculă, se întorsese iar la escrocherie — sistem care ă. reuşit 
pururea patronilor săi. Pietreanu dedea drumul ziarului pe cînd cei- 
i-alţi aşteptau, la Censură, să capete exeat-ul de la însăşi reporterul 
reptilei. 

Azi aşa, miine aşa, pînă cînd cabotiuul începe -el să facă morală 
celor-l-alţi confraţi — coniraţi dintre cari unii 7] avuseseră, cu o sută 
de lei pe lună, şi atunci nu era mai ignorant şi mai nul de cît e | acuma. 'Țanţoş, cu ţigara în gură şi cu miinele în buzunare, cabotinul 
se rotia printre ziarişti, mulţi foşti stăpini ai lui, şi ameninţa — aine-. 
ninţa pe toată iuinea. Se vedea bine că simte pe umeri întreaga Ry- 
minie şi că ia atitudinea cea mai potrivită ca s'a sprijine cu folos. 

— N'are să mai meargă așa! O să închid fără milă ziarele cari apar fără să treacă pe ia Censură! | 
Acuma, că cuvintele «o să închid ziarele» sunt, în gura lui Ma-.. 

vrodi, tot aşa de ridicole ca vorba «pudoare> în lexiconul Ștetănea- -" 
scăi, spre exemplu, e altceva; fapt, însă, e că rămăsese cu năravul de 
a ameninţa, cum făcea răposatul c'conu Mitiţă cu faimosu-i deget. De: 
aceea a fost de un efect boeuf cînd, într'o zi, un redactor al Epoca, ca 
să'şi dea seama cît e de intransigent istrionul dacă ar fi pus în si-. 
tuaţie să treacă la fapte, s'a prefăcut că abundă în sensul lui: 

— Ar trebui, domnule Mavrodi, o pedeapsă întradevăr exemplară 
pentru ziarele cari nesocotesc Censura. ă - . 

Şi'i zice într'adins: «domnule» — de unde pină aci nu'l mai sco- 
tea din «mă». 

— Numai să prind pe unui, monşer, şi... lasă — nu mă cunoaşteţi 
cît şunt de feroce în chestie qe corectitudine. 

— Păi, ce, e aşa de greu să-i prinzi? | i - 
— Nu e greu, dar n'am avut ocazie pînă acuma. ” 
— Am prius eu o gazetă, - . — Cum se poate? Dă-o pe faţă, ca să'l învăţ minte pe director. . 
—. Vit'-te: noi sunteni adunaţi aici ca să aşteptăm comunicatul — 

nu e aşa? | ! " 
— Da. | , 
— Cu toate astea cumpărai pe Calea Victoriei un ziar care se vinde de un ceas. De
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Şi scoate din buzunar... Vstorăd, | 
Censorul a îngăibenit, a întors spatele şi s'a retras în cabinetul iui Girboviceanu cu un fel de maiestate fleşcăită. 
La uşă, cînd să intre, dă peste Duca. Pa 
Reporterii, revoltați de piraterie, sar grămadă pe surogatul de”'mi- nistru şi” răstignesc. Bietul Om, care poate pălmui un gardist dar 

tremură în faţa lui Vîrtej, se încurcă, amuţeşte, fuge în biurou — şi trimite automobilul să aducă pe Barabulea ca să-i ceară scuze pentru incident. Directorul organului guvernamental soseşte, și, după ce toc- mmeşte o după amiază întreagă cu propriul său amploiat, binevoieşte a se resemna, pentru ochii lumii, ca Pitorul să fie suspendat, de formă, " pe... două zeci şi patru de ceasuri — pedeapsă ce nu s'a executat, de : altfel, fiind că ar fi reprezentat aproape doui franci pagubă. 
Urmarea ? A doua ori a treia zi a suspendat Epoca. 

Fusescră suspendate, pe rînd: Universul, întiiu ; pe urmă, Gazeta : „după aceea, Epoca, apoi altele, şi în fine, după înțelegere prealabilă, - Viitorul, căruia "i s'a îngăduit să'şi vinză toată ediţia înainte de a in- tra în ciclul de şase ore de pedeapsă, căci de /apt la atita *i s'a re- dus osînda, 
Atunci, peatru motive patriotice, a intervenit un tratat otensiv şi defensiv între Wa/ioualul şi Wirtorul* să se sprijine reciproc — şi, la tre- buinţă, să facă pe spionii cu puteri unite. Virtej, iniţiat asupra tainicei înţelegeri dintre cumetri, se pune la pindă — şi, în ziua următoare, tocmai când îi era lui Stelian lumea mai dragă, duce la Censură 'un “exemplar din AVajionalul, prius în vinzare cu un ceas mai naiute de a se fi adunat Catonii. . 
Erau aşa de plouaţi aliaţii în cît incidentul, în loc să dea naștere 

1a revoltă, a produs un imens hohot de riș, . 
in Stelian trimisese anume pe Rubin ca să denunțe Gaze/a pe temeiul 
unui furt săvîrşit în administraţie tocmai în ziua cînd a fost prius Pirtorul. Păţania Vaptonalului vu putea decit să bucure pe ziarişti, dar ce să facă paraziţii dela Censură față cu -băţoasa personalitațe a patronului acestui Naţionalul ? 

După matură chibzuire, "i-au dat, de ochii lui Virtej, pedeapsa cea mai ridiculă din cîte aveau la îndemiînă — şi a doua zi “i-au revocat-o de frica lui Stelian. - 
Aceste împrejurări, şi altele asupra cărota ar fi oţios să mă întind prea mult, făcuseră din Censură, instituţie antipatică în Sine, un fel de caraghiozlic căruia autoritatea severă a lui Duca şi fasonul de 'Tor- quemanda al lui Mavrodi *i împrumutau din ce în ce caracter mai precis de vicleim, 

i 
Lipsa aceasta de măsură, de iuteligenţă şi de tact a dus la o anar- “hie a cărei descriere 'Şi ar avea locul îutr'o lucrare dramatică — fiindcă, îusă, calendarul meu nu ține să pară fioros, mulţumiţi-vă să riîdeţi, deocamdată, piuă veţi avea vreme să reflectaţi adînc. - Admiainistraţiile ziarelor, a căror mentaliţate e pururea alta decit
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a redacţiilor, au pornit după expediente ca să precumpănească pagubele 
pe cari li le aduceau nedreptatea stupidă şi inepţia crasă a Censurei. 

- Tipăreau ziarul ; îl -distribuiau vînzătorilor şi, cu ei tîrîş, mergeau de 
aşteptau la poarta localului unde Arghirescu, dormitind, exercita cea 

„mai mare putere în stat. Cind li se făcea semn, de pe scară, că Va- 
laori s'a rostit, din ordinul lui Mavrodi, atunci dedeau drumut vînză- 
torilor, cari începeau, acolo, la poartă, să urle numele gazetelor, de „credeai că ești la spartul Moşilor cînd se iettinește țuica. 

Procedeul nu era estetic dar era cinstit, Avea, însă, două iucon- 
veniente: întîiu că, cu capriţiul censorilor, se putea ca ziarul, deşi: în întregime revizuit ia controlul precedent, să fie condamnat să scoață două-trei rînduri, cari apăruseră, totuși, dimineaţa — şi atunci toată. ediţia, distribuită vînzătorilor, trebuia retrasă şi asvârlită, căci nici cu 'ocaua nu era permis s'o vînză; și al douilea, că hotărîrea Censurei se 
putea face cu marafet colectivist, adică vinzătorii unei anumite gazete 
să fie avizaţi, pe sub mînă, înaintea altora, să plece cîte unul pe furiş 
şi să destacă foile, pe cînd alții ar fi aşteptat să li se dea deslegare. 

Aceste inconveniențe, fără importanţă mare în aparenţă, aveau, 
însă, urmări grave, urm ări cari duceau la trînteli omericg, în faţa pa- 
tatului Censurei. Pisani, dela Epoca, şedea la poartă şi, “cînd mirosia 
că se pregăteşte maratetul, se punea cu ciomagul pe dălhăucii Vizforu- 
ui — fapt la care se asociau vînazătorii respectivi pînă cînd păruiala 
ajungea la proporţii epice. Iu vremea asta, ministrul, frământat de su- 
premele probleme ale neamului, îşi îndopa nasul cu vată — pe cînd ţi- 
sanii, profitând de învălmășală, o luau la iugă, prin mahalale, cu ga- 

„zetele necensurate, şi se betejeau strigînd: | 
— Aeversa, boierule, „ficiala“ de miine! 
Arghirescu se prăpădea de ris văzind decît prestigiu sc bucură ias- 

tituţia căreia prezenţa lui Valaori şi ascedentul iui Mavrodi îi dedeau 
caracter sacrosanct, , . 

„Dar al douilea inconvenient era grav de tot: odată osîudit de 
Censură, să scoţi, ca dăunătoare apărărei naţionale, două-trei cuvinte, chiar dacă le ai fi reprodus de pe un ziar unde le autorizase cabotinul, 
nu taai puteai eși în vîuzare, fiindcă te expuneai vădit rigorilor legei 
de excepţie, Ce să faci, însă, cu douăzeci—treizeci de mii de foi tipă- 
vite pe cari "ţi le spurca Mavrodi, fără dreptate şi fără. discernămînt, 
printr'o trăsătură de creion albastru — numai fiindcă n'avea răspun-. dere şi fiindcă aveai onoarea să-i ii antipatic ? Şi nu uitaţi că domnul 
acesta, care a moştenit dela părinţi cinstea şi demnitatea întrun grad fa care nu ori cui îi e dat să ajungă, putea să facă gestul în fiecare zi, numai ca să'l facă — şi nu exista instauţă; în toată ţara rominească, 
în faţa căreia să meargă presa cu apel. De aceea, fără să se concerteze 
înțre ei, administratorii au. pornit fiecare pe cîte un drum; după cum 4-a tăiat capul pe fiecnre, ca să găsească mijlocul de a evita ruina la 
care'i ducea sistemul grijuliilor dela Censură. Şi, cum se întîmplă în 
totd'auna cu oamenii cari nu se înţeleg prealabil între ei, administra- 

:, . : și 
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torii, toţi, s'au întîlnit, incidental, la o răspîntie, unde se ascunsese fiecare ca să nu-l vază celalt, - 
Procedura era de o Simplitate plină de poezie: se tipăria ziarul, îutreg, cu ediția de dimineață, plus telegramele şi comunicatal: se dis- tribuia viuzătorilor, şi, la 2, sub conducerea unui amploiat dela expe- diție, țiganii plecau pe Ia barieri cu teancurile ia subțioară, Omul carei însoţia, avea ordin Strict să nu'i lase să viuză pînă nu se făcea ora 3, ceasul cînd de regulă Censura era gata cu înaltele ei escrocherii. Dela 3 încolo, începea negoţul, pe cînd admiuistratorul erâ cu o foaie ia controlul lui Duca — şi pe la 4, cînd Valaori, din ordinul lui Arghi- tescu, 'binevoia să încuviințeze desfacerea - gazetelor, tuciurii comer- cianţi, cu marfa vindută de mult, erau de un ceas angajaţi, în fața re- dacţiilor, Ja interminabila partidă de barbu, , — Dar cînd Censura ştergea ceva în foaia pe carei o prezinta ad- ministratorul ? va întreba cititorul, 

__— Cealaltă se vindea înainte, ce are a face! 
___— Păi seara, cind se eontrola ediţia care urma să apară a doua zi, dimineaţa, şi să conţie materia ce apăruse în ajun, după amiaz, nu se băga de seamă că nu s'a şters ceeace tăiase Censura ? 

— Nu. Nindcă, după prînz, cînd se turna ediţia care avea să fie la revizie, se suprima partea tăiată — aşa în cît Arghirescu, văzînd că'i s'a executat ordinul, se pama la ideea că a mai pricinuit o pagubă. — Atunci, toată Censura era un vax? 
— Tot ce poate fi mai vax! _ , 
— Dar era incorect ceeace făceau administraţiile. . 
— Fireşte. Dar mult mai puţin incorect decit ceeace făceau cen- 

sorii cînd ştergeau la mine o informaţie pe :ţare o autorizau la dum-. 
ueata. Şi vrei să'ţi dau o dovadă că unica Yațiune de a fi a Censurei, aşa cum o înțelegeau preţioşii colaboratori ai celui cu câlți în nas, era exclusiv şicana? Iacăt'o: afară, mi se pare, de Independenţa, de. care'i era frică lui Mavrodi, aproape nici uâ ziar din Bucureşti n'a scăpat nesuspendat, odată sau de mai multe ori; dar nici unul, nicio- dată, n'a îost pedepsit pentru că ar fi publicat o ştire care să pro- voace vre-ua neajuns de orice ordin — ci sadea, fiindcă, în loc să se 
prezinte, spre pildă, de patru ori pe zi la Censură pentru a'i se revizui depeşile censurate odată, se prezinta de trei ori! 

+ 

- Printre mulţimea veselă de femei uşoare şi de ofi- IMEJETATE.  ţeri eleganţi, trece furgonul Morgei, care duce la cimi-. tirul Pătrunjel, pentru odihna de veci, cadavrele a patru soldaţi sirbi şi a doui romiîni, răniţi în Dobrogea şi morţi în spital, aici. In vîrtejul plăcerilor capitalei, luinea n'are vreme să se descopere — de aceea cotiuga care duce la groapă eroii, trece nebăgată în seamă. 
La cimitir, rămăşiţele soldaţilor sîrbi sunt întîmpinate, cu pietate: miare, de către ministrul Serbiei, de consulul general, de ataşatul mi- Jitar, de personali legaţiunei şi de membrii coloniei, cari, din pricina



virstei, nu s'au putui duce -pe iront; ai noştri, cînd sunt coboriţi din furgoa, sunt luaţi în primire de trei ţigani gropari şi tiriţi ca câinii pină la scorbura -care'i va înghiţi pentru de-a pururea. 
Comenduirea noastră băa şampanie la Mircea... . 
Coşciugele soldaţilor romini; făcute în pripă de uu timplar pe cînd fredona cine ştie ce cîutec de Inme, sunt din scînduri nedate la ria- dea — şi fiind că cişitul acesta se caută mult în epoca asta de jale, nu sunt nici încheiate pe margine. a i Muştele roiesc pe la încheieturile scîndurilor ca pe hoitul de pe maidane; cele cari se satură, înăuntru, sugînd din cadavre, ies afară, biziind,: ca să îacă loc celor flămînde. 

. Este, apoi, aşa de trivială neîndeminarea cioclior în &peraţia de a cobori sicriile în mormiat, în cît te sugrumă indignarea pe care 'ţi o produce atita ueleginire. 
- Cind bulgării de pămint aruncaţi peste scîndurile neșiefuite cîiată „ Higubru «vecinica pomenire> pentru «sufletele adormiţilor întru Dom» nul», cei dela comenduire sunt cel puţin la a treia sticlă în cîrciuma, de pe Bulevard, a lui Mircea... - 

Frontul suge şi topeşte "tineretul, ca o maşină infernală. Depozitete s'au golit de rezerve. Razziile, pe străzi, pentru a prinde soldati ca arcanul, se îndesesc dar nu dau rezultațe. 
Se disiocă şi se trimit la luptă parte din cei cari se învîrtiseră ca să fie consideraţi ca indispensabili serviciului și prin urmare mobili- zaţi pe loc, 

: 
Oiiţerii umblă, cu cirdul, pe Galea Victoriei — pe când comandan- tui garnizonei “caută oameni de bună voinţă ca să se ducă în foc. Feciorul lui Missir, în uniformă nouă, dormitează înt'un, automobil care a «stopat». în fața lui Riegier — pe cînd şoferui, un boier scăpătat, tace spirit, la vitrină, cu C. C. Arion, care cască transcendentai, “Christian Tomulescu, eşit atunci din spital după o operaţie "grea, . se uită afectuos la visătorul din automobil şi] întreabă, cu toată bu- nătatea de care e capabil acest suflet duica: 
— Nu ești bine, châri? Par'că acuşaşi acuşica ! Ă 

- NI , Nemutitor are să rămiie Emil Retrescu, lord maior-ul pe care Via- tilă, neputinâa-l numi Stariţ ia mivăstire, l-a tăcut părinte al capitalei. Fiind că lăcomia negustorilor nu mai cunoaşte margini, primăria a găsit de cuviință să reglementeze vinzarea alimentelor — şi regle- mentarea asta ne-a, lăsat piefitori de foame, - Cită vreme se ştiau sub regimul ordinar, brutarii, măcelarii, pes- carii şi băcanii îşi făceau de cap, nu e vorbă, după obiceiul pămîntului, mînţind ochii comisarilor şi. rezervînd ceva truiandale pentru inspec- torii comunali — dar, fiind că mergeau lucrurile neted, se ducea omul de'şi tîrguia pe. îndelete şi închidea ochii cînd era furat la cîntar;. iar el, piratul, birnic numai la doui—trei inşi, își găsia socoteala încărcînd preţul şi dînd cu degetul la <palanţă»,. Cînd, însă, îi s'a fixat preţ ma- xiimal, pe calitate ; "i s'a orîaduit ceasul cînd şi de unde să se aproyi- 
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zioneze; cînd să deschiză, cum Să vinză şi la” ce ceas să'şi închiză prăvălia — atuuci, cu pristavi pentr “fiecare. din aceste operaţii; au trebuit să se puie făţiş pe jaf ca să aibă cu ce astîmpăra atitea măâu» lare comunale, toate hrăpăreţe şi lihnite foate, 
Cu această ;oceiden/ală «organizaţie», iată la ce am ajuns — tablou pe care au se poate să nu'l fi văzut şi dumneata: 
Taraba dela pescăria Statului se. deschide la 6 dimineaţa, ca să aibă vreme gospodina, acasă, să spele peştele, să'! curețe de solzi, să'l aşeze în cratiţă — şi să'şi poată vedea, pe urmă, de alte treburi, pînă la vremea mesei. 

a " Știind această dispoziţie, pornești dela 5 ca să se deschiză uşa pes-. căriei drept în nasul dumitale, la 6. Pînă să ajutigi, însă, s'au înfiinţat, înaintea dumitale, cîteva sute, oameni de prin apropiere — și te aşezi ia coadă, pină ia 8, când iese funcţionarul din cafeneaua de aiățuri, a grecului. | 
Se dă lumea la o parte ca să treacă «boierul» — şi, după ce bea un tutun, agale, ca un sultan, începe, peste umărul muiţimei : — Niţă! Dela dom” ministru ? 

— Da, 
— Ad coşniţa, , 
Niţă sparge rîndul de oameni ; trece cu coşiița prin mulţime ; intră în magherniţă ; se încarcă — şi, când iese, jupoaie poporul împingin- du-se, greoiu, cu papura-i pîntecoasă. 
De eum se string la loc valurile turburate. de coşul mivistrului, slujbaşul credincios strigă din nou: | 
— Mialache! Ei, "i-a plăcut lu dom primar cega de ieri? Fă-te *'ncoa ! | / 
Rupe şi ăsta rîndurile; şi ăsta se prelinge cu.un coş cât căruţa — şi pe cînd, cu autoritatea împrumutată dela stăpină-său, îmbrîncește pe cei ce'i stau în cale, slujbașul dela domenii se răsteşte la dumneata, cel de lângă obloa: 
— Ce tenghesui, mă? Las” să treacă omul — şi așteaptă-ţi rîndul că nu crăpi! , , 
Şi aştepţi. Se umple slugoiul de peşte: se întinde'la vorbă cu re» prezentantul ministerului de domenii ; face cinste cu o ţigară de damă —, și iese, pe urmă, iupuind, și el pe toţi ciţi nu se pot abate din drum, Iar te dojeneşte licheaua dela tejghea, şi, pe cînd dumitale, de sub nasul lui, îţi face morală, chiamă cu' mîna pe uu ungurean al cărui rînd e tocmai la grădina St, Gheorghe: 
— Dela Nae? 
— Da, 

:„. — Dar cel dela Andreiu, unde e? 
— Colea, la plăcintărie. 
— Chiamă»] şi veniţi amindoi încoace! | 
Pin' să vie ungureanul lui Nae şi servitorul lui Andreiu, la care se alipeşte, în treacăt, şi bucătarul lui Oswald, e linişte la pescărie — Hu mişcă nimeni în oceanul de oameni, Numai funcţionarul dela do:
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menii înjură şi înbrînceşte pe o biată bătrînă pe care valurile o duss- seră în rîndul dintliu, . . a 
După ce'i încarcă pe cei de la birturi, vine rîndul norodului — dar tocmai cînd se boroboteşte lumea ca să ajungă la tejghea, apare chi- piul ipistatului. Ajutorul lui Corbescu se viră, cu puterea pe care 'io dă unitorma-i de cioclu; prepusul ministrului de domenii înjură, din prag, şi împinge lumea înnapoi, pînă se strecoară, în fine, sticletele: cele două mărimi se salută familiar, îşi dau bineţe, se întreabă de să. nătate — şi, ipistatul, turnfat pentru el, pentru amorează şi pentru pro- prietăreasa unui prieten, se prelinge pe uşa de din dos Şi iese pe gang. Acum, că «organizaţia» a'profus tot efectul urmărit de regulanien.- tul vinzărei peştelui, se dă drumul mulţimei în prăvălie — şi după ce primul val a -apucat, priutre ghionţi, cite-o mînă de plevuştă, publicut . e dat afară şi obloanele lăsate, 

Azi a fost ziua cea mai cumplită din cite ne-a fost dat MĂCELUI,. să vedem. La trei ceasuri după amiazi apărură şase avi- 
oane. Zi superbă de toamnă clementă. Toate femeile pe uliţă, Pe cînd virează păsările de pradă, lumea, în pilcuri, cască gura — qa unele cucoana par'că recunosc, dela înălţime, pe Titi şi Kiki, aviatorii noștri, fiindcă suntem încă în perioada de pruncie cînd tot se mai crede în mitul aviaţiei naţionale. După ce se veperează precis punctele cu aglomeraţie, încep să curgă proiectilele — şi, căzînd în grămadă, ortoară. cu nemiluita. In două ceasuri, numărul victimelor trebue să îi trecut de opt sute. Atita moarte și așa urgie, nu înregistrează statistica de cît, rar, poate cu prilejul înfricoşatelor cutremure de pămînt, 

După ce'și îndeplinesc misiunea civilizatorie, emisații kaiserului 
pleacă convinşi că, de acum, nu mai e de cît un pas pînă la.., cuceri- 
rea Parisului, 

ă Cadavrele sunt încărcate în camioane deschise, fără măcar o pinză 
peste grămada de morţi — şi tirite, nu ştiu de ce, pe Calea Victoriei Sus, spre şosea. Pe laturile camioanelor, cercetașii, în picioare, cu bra. ţele întinse ca să mascheze, probabil, priveliștea oribilă, şi cu brîul fl- fiind în vînt, strigă cit îi ia gura: 

In lături! | 
Printre picioarele cercetaşilor atîrnă, şi lasă diră de sînge, harta- nele ciopărţite ale celor din furgou. 
O nebunie tmioasă pare că a cuprins pe oamenii poliţiei, Jandarmii urlă pe uliţă ; sergenţii bat lumea — comisarii, înfricoşaţi de carnagiu şi de ordinele deșuchiate ale superiorilor, aleargă zănateri şi urlă de te-apucă fiorii |! 
Corbescu şi cu cei mari de Ja poliţia capitalei zac în subterana ca- fenelei Trocadero, ca să menţie ordinea şi, să apere viaţa locuitorilor... In dreptui otelului English se opreşte o trăsură, din care wapucă.; să se coboare inginerul Arapu, cînd se pomeneşte cu un agent de po- Jiţie că'l interpelează, gesticulind ca un epileptic: &
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o — Aăăă] i | 
— Ce e, domnule? întreabă inginerul, calm: 
—Aăăăl . 
— Ce vrei, mă, turbatule ? 
— Aăăă! Trăsura! | 
— Ce e cu trăsura, nebunule! 

„—Aăăă! Dă-mi trăsura să car răniții. 
— Păi spune așa, smintitule, nu lătra ca, ciinii ! 
In preajma istericuiui de poliţist, pe care'l ismenise tocmai înipre- jurarea care trebuia să-i inspire cumpănă și bărbăţie, se adună Sume- denie de oameni. In momentul acesta trece un camion, din a cărui co- -dirlă atirnă ciosvîrţi de cadavre, cum atîrnă hartanele viţeilor din că- " zuţa lui Abele, cînd vine de la abator — pe cînd cercetaşii, cu braţele întinse şi cu briul fluturind în vînt, se amuză să: sbiere, ca ori ce” se- cătură. cînd se află în treabă: i 
— Păzeşte ! - | 
In faţa spectacolului acestuia, mult mai revoltător de cît îl redă condeiul, sentimentul de milă moare şi nu lasă loc, în sufletul omului, de cit pentru ruşine. Ai zice că, pentru rolul covîrşitor pe care ni l-au atribuit împrejurările, suntem, ca societate, tot aşa de puţin pregătiţi ca un trib de Piei Roşii smuls fără veste din aromeala vieţei primi- .tive şi pus pe scenă ca să interpreteze pe Shakespeare... -. 

„O mie de ghiulele nu 'mi ar fi ucis sufletul cum "mi "l-a ucis aui- inalul sălbatec, trezit în fiecare din organele administrative, - 

"A trecut întru Domnul cel mai plăpind vlăstar al Dinastiei, Era tre. buinţă, se vede, în cer, de încă un înger. 
Censura n'a permis presei să anunţă tristul eveniinent, 
La o săptămînă după înmormintare am primit poruucă de la Ma- ele Cartier General să apărem cu ziarele în chenar negru, sub ame- ninţare că, altfel, ne suspendă, RR 
Caporalatul prusian în toiu — minus aparenţa de majestate a nemților, Vremuri grele pentru presă. Nu mai e putinţă să găseşti inspiraţie fiind că'ţi o stinge teama că concepția dumitale are să fie măsurată de Vaiaori cu concepţia cazonă a lui Arghirescu,. 
Ziarele. guvernamentale au situaţia şi mai grea, cu toată silinţa ce'şi dau pişerii dela Censură ca să le înlesnească deverul. Şi e lesne de înţeles: pînă în ziua de 15 August, gazetele acestea au avut ziluic buletine dela Grossmann și Jonsohn despre operaţiile de pe front, bu- letine cari spuneau lămurit printre rînduri că Puterile Centrale sunt imbatabile. Redactorii specza// primeau cîte 5000 de lei pe lună dela Giinther în afară de leafa bogată pe care le-o servia direcţia ziarelor respective, Or, să continue sistemul după ce guvernul ne-a băgat şi pe noi în răsboiu cu invincibil, nu se putea — de aceea au şi dat âfară, “foarte tirziu, pe autorii budetinebr ; dar să desminţă un trecut de doui ani şi să spuie azi că au minţit toată vremea, ar fi piramidal. In această dilemă, organele liberale vegetează penibil — cu tot concursul desin-
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__deresat ce Ii-l dau proprii lor reporteri, îmbrăcaţi, ca cel dia fabulă, în “ piele de... censori, Vittorul, nemulţumit, se vede treaba, de sprijinul ce'i acordă Mavrodi, a ajuns să invoce «graţia lui Dumnezeu» în favoarea armelor romine — iar despre Independența, uuul dintre ofiţerii francezi "<ari fac aviaţie la Riegler îmi spunea ieri, după ce o citise din scoarță 
„piuă în scoarță: | 

— Ce n'est pas franqaiș, mais on comprend quaud meme. 

___ Se pare că guvernul s'a luat de gînduri cu <debandada din ţară». Faţă cu exodul interminabil al celor cari, văzînd că dezertează auto- rităţile, au luat şi ei drumul pribegiei, miniştrii, fiecare în parte, au adresat cite o circulară prin care invită la linişte pe funcționarii de- partamentului respectiv — şi, cum iscălese circulara, îug la Iaşi, ca să „dea exemplu de calm şi de curagiu. - i După ministere, a început poliţia să publice ordonanţe în sensul - acesta ; dela poliţie, apucătura a trecut la primărie; de acolo la Casa «de Depuneri, şi, în fine, la direcţia generală a serviciului sanitar, unde “doctorul Sion, mai prevăzător decit alţii, e... plecat de anul trecat, Numâi Bălănescu, secretarul general dela domegii, a'a iscălit asemenea “circulară, fiindcă d-sa nu se joacă cu focul, - 
Cînd au văzut ziarele că singurul subiect pe care îngăduie Duca -să'l bălăcească ește recomandaţia, către public, de a sta pe loc, hniştit şi cu bărbăţie, ca să privească cum pleacă toată lumea, s'au pus să „parafraseze circulara primăriei, 
Directorul, de mult faimos, al Piztorului, a redactat, în sensul acesta, -o tartină indigestă — și, după ce a scuipat-o în gazetă, a fugit în Mol- 

dova. Barem Adevărul, ca să nu mai aibă bătaie de cap pe urmă, a vorbit publicului de calm şi de curagiu printr'un articol venit. de-a 
-Areptul din Odesa..,,. . 

Ziarele englezești sunt pline de amănunte picante despre un gest, glumeţ 
îă aparenţă dar sîngeros în fond, al doranişoarelor din Londra. In urma 
apelului adresat de Kitchuer, s'a înrolat în armată, de bună voie, toată 
lumea în stare să poarte arma. Cei cari, cu toată nevoia în care li se, găseşte patria, au rămas, totuşi, la... Capşa, sunt obiectul celei mai 
<rude batiocuri din partea miss-elor. Pe unde'i întîlnesc, fetele le oferă -cite o pană albă — şi, în Anglla, pana albă este simbolul laşităţii. 

La noi n'ar îi ajuns toate giştele din Capitoliu dacă ar fi fost vorba 
să se ofere cite o pană fiecăruia dintre cei cari luptă pe Podul Mogo- 
-Soaer, 

Şi azi ne biîntuiră aieroplanele. _ _- 
Veniră: dimineaţa, după, prînz şi noaptea — dar lecţia de ieri a 

tăcut pe oameni mai prudenţi, . : 
Recolta a :fost slabă: asasinară, în strada Zetirului, un copilaș care 

se juca, în curte, cu un căţel — şi surprinseră patru soldaţi la fînăria 
«dela Maimaison, soldaţi cari căutară să se adăpostească în casa, din 
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“apropiere, a unei unguroaice, dar caritabila femeie n'a vrut să descuie uga. | Pe trei i-a omorit, iar celui de al patrulea "i-a retezat „Picioarele: Puțin lucru pentru slava kaiserului. De 

O notă veselă în mijlocul dramei sumbre ce ARTA DRAMATICĂ, se joacă în jurul nostru, a ajuns să fie o bine fa-. - cete, de aceea simt nevoie să stau de vorbă cu “Vampirul — Leonescu, de ! — actorul pribeag care tirăşte de patruzeci "de ani, prin toate unghiurile țărei, zdrenţele artei dramatice. Ştie atîtea, a văzut atîtea și atitea a făcut Vampiru în lunga lui carieră, încît, " Edacă m'ar fi leneș, ar putea să scrie cea mai frumoasă istorie Zrăită a. născîndului nostru teatru. 
Azi îini povesteşte : | 
—. Mă dusesem la Iaşi cu o trupă unul și unul. Imasem cu no: din Vaslui, cînd fugisem noaptea dela hanul lui. Pirjoală, pe Drojdie, un ţigan rindaș dar aşa de inteligent îucît, în două-trei seri, învățase, „al dracului, toată maşinăria scenei — şi'] făcusem Prim amorez. Mai aveam” pe Ioniţă Şaşiu, unul din Caracal, care ne ajutase să punem "bagajele în căruţe—și rămăsese în trupă. Erata, pe urmă, eu ; Chichirez, ” care cînta dia ghitară, că era bărbier de felul lui — două dame, şi un hărbat, dela” cofetăria lui Tănăsescu, din dreptul Episcopiei. Asta avea. un glas plin de talent. Cînd răcnea odată, în tragedie: «domnilor !5 se <utremura flacăra feştilelor dela rampă. . a 
Nu mersese treaba la laşi nici de cum. A trebuit să plecăm în rate dela Vanghelie, hzagiul, şi să fugim la Botoşaui, unde, cum e obiceiuj, la turneurile mari, anunţasem, cu două săptămîni mai nainte, că venit. să jucăm pe Hamlet. | 
In graba cu care plecasem dela Vanghele, însă, ca să nu ptrinză. “de veste negustoru!, uitaserăm un cufăr în care erau nişte afişe, o .pe- „ucă de lină şi redingota calfei de cofetar, Ă Joacă, de, pe Harulet, fără perucă şi mai ales fără redingotă ! Ei, ce te faci Leonescule ! | 
Spectacolul, anunţat ; parale de tipărit alte afişe, ferit-a sfintul * Produsul a 'citor-va bilete vindute din mînă, cheltuit cu harabaua care „ ne adusese dela gară — şi poliţia zor nevoie ;. escrocilor, să jucaţi, că, dacă nu, grosul vă mănîncă | , 

„M'am sucit, m'am învârtit — că nu ştii ce va să zică să fii director. de teatru !— şi dacă am văzut că nu e chip s'o scot la căpătiiu, am pus, dragă, pe cofetar de a jucat pe Hamlet în costum de Banul Mă-. răcine, ” 
—. Şi aţi avut, de sigur, succes? 
— Se dărîma sala, donanule, de... huiduieţi ! 

Incep, însfirşit, să se rușineze cei dela comenduire. A viatorii fran-. „cezi, care aşteaptă prin cafenele sfîrşitul răsboiului, se întreabă, ne- dumeriţi, cîte armate vom fi avind noi, de vreme ce una e în Bucu-
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eşti ? Căci, dela Lipscaui şi pînă aproape de şosea, nu se poate vedea 
romiîn cu romîn din pricina pădurei de chipiuri şi a pantalonilor bu- ! 
fanţi. La unele ceasuri, după amiaz mai virtos, Calea Victuriei are as- 

- pectul unui bivuac în moment de «pe loc repaus !» 
De aceea, emoționată de campania presei, comenduirea e. silită 

 să'şi calce pe inimă şi să ia dispoziția ca ofiţerii din Bucureşti să'şi 
trimită ordonanţele pe front... 

şi au plecat vistavoii, dar ofițerii, fireşte, au rămas — şi cu ei, îe- 
tele de bărbieri, nevestele de manati, elevele dela şcoala profesională: 

: şi venerabilele matrone a căror-iubire pentru aproapele creşte pururea, 
în raport invers cu gradul bravului militar, . 

Te sufoci. Cînd ştii că copilul domitale a căzut, fără măcar mor- 
mint la căpătiiul căruia să't plingi, şi vezi turma de spilcuiţi răţoin- 
du-se printre muieri, pe cînd duşmanul se rupe opitindu-se să sfărime 
zăgazul ţărei — simţi că te niişeleşti pînă aţi fi ruşine că eşti din ace: 
laş neam cu ei. 

Altă campanie de presă, altă dispoziţie energică a celor dela co- 
menduire. . 

Printre ofiţerii cari umblă fortota, sunt unii veniţi, cu răni uşoare, 
'de pe iront. Aceştia nu sunt internaţi în spitale, ci şed acasă — şi se 
duc ia intervale de sunt pansaţi. Cînd, dar, pentru a daua oară s'a re- 
voltat lumea că puzderia de militari au tăcuţ ulițele impracticabile, 
comenduirea dete un, ordin ca toţi ofiţerii lăsaţi să. se caute la domi- 
ciliu, să se prezinte la autoritatea Pieței şi d'acolo să fie „expediaţi la 
front, ca unii a căror siluajie nu e legală: - 

Rezervoriile de oameni, în vremea asta, seacă văzînd cu ochii. 
Complectară ce complectară ordonanţele şi cei cîţiva răniţi —- dar golul 
e aşa de zăate încit trebuie o armată întreagă ca să astupe gura „Mo- 
lochnlui. 

Presa, cu tot cătuşul lui Duca, nu tace. Comenduirea, cu toată do- 
Tinţa-i fierbinte de a descoperi biurourile: unde se înrolează sedentarii, 
mare de unde mai scoate oameni fără să jicnească pe cei ca... drep- 
tari ciștigate. 

Se produc, atunci, raziile, o născocire adevărat genială. 
Mircea, berarul din Bulevard, care, conform ordonanţei poliţie- 

eşti de a nu pune în consumaţie decit: sirop şi de a închide prăvălia 
la 9 ceasuri, vindea, ofiţerilor sedentari, șampanie, pînă dimineaţa ; Mir- 
cea, căpitan la jandarmii cari luptă la poliţia capitalei, pleacă cu o 
sotnie de colivari, între cari şi mulţi dintre propriii săi chelneri, şi 
cucereşte un sector din Calea Victoriei. 'L| î înconjoară, de toate părţie, 
strînge rîndurile şi supune la interogatoriu pe cei prinşi în cerc ca în 
matiţa unui năvod, 

In mulţimea asta, femeile sunt, e şi natural, în număr covirşitor — 
şi li se dă drumul fără alte forme; sunt, apoi, copii, cari nici n'au 
nevoie să exhibeze acte ca să învedereze că sunț încă în regulă cu 
legile militare, Şi acestora, vezi bine, îi se dă drumul. . 

Mai sunt, în fine, oameni de virsta mea, cari n'au de cît să'şi arate
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mustața ca să capete drept de scuțire, Aşa în cît, cînd îi scoaseră şi pe aceştia din careu, rămaseră în mîinile berarului: un băiat care do- vedi ia poliţie că merge abia pe opt spre zece ani, de şi are un înce: put de favorite; un ungurean cu piciorul de lemn, şi ua ovreiu, care angajază cu Mircea dialogul : 
— Cum stai cu miliția? 
— Minuuat. 
— Adică? 
— Scutit, 

— Ca ce? 

— Ca ofticos, 
— De cînd? 
— De donă zeci de ani. Poitiţi actul de dispensă. 

3 

Cu aceştia va să se complecteze golurile lăsate de artileria grea şi de către sutele de mitraliere germane — cu aceştia, căci de cei suleme.- niţi nu îndrăzneşte nimeni să se atingă de -teamă să nu indispuie pe papa. * 

Ne-am deprins cu aieroplanele : vin — idtrăm în pivniţă; pleacă — eșim din pivniță. Nu se mai emoţionează nimeni, ” Azi sunțtem, ca în Azi de Woapie, al lui Gorki, şapte inşi sub ace- laş acoperămînt, în- subsolul cafenelei Uizon : un comisionar de stradă; doui hamali; un măcelar; parohul bisericei din Cimpul “Cocoanei ; Te- leor şi doui ziarişti, i - 
Nici nu vă trece prin gînd ce conversaţie interesantă se poate an- " „gaia într'o aşa adunare eclectică. 
— Par'că e un făcut, dom'le—fir'ar mă-sa a dracului! Cindsă scoţi şi tu un gologan de parale, vin afurisitele astea ! zice comisionarul, ui- "tindu-se idiot. la adresa de pe un plic. 
— Las' c'o duci pe urmă, tăicuţule, îl miîngiie preotul — că ario- planele isprăvesc materialul şi se duc de unde au venit, 
— Şi, mai la urmă, cu vipia asta, tot nu-ţi deschidea andrisantul intervine unul din hamali. Ia 
— Că bine zici, coutinuă al douilea. Te'napoiezi îndărăt şi spui că nu'l ai găsit — şi înhați siănţoaica fără nici o bătaie de cap. | — Aşa e, replică comisionarul, de cît e vorbirea că'mi a stricat afa- cerea, fiindcă să vezi cum devine: domnişoara, asta cu risoarea, e cer- tată cu dumnealui — şi 'se dă de ceasul morţii să se împace, fiind că a cam fârşit de moară; boierul, atita'i e şi lui să'i dea vorbă persoana— că e ambițios peste poate, şi domnişoara 'mi a spus cînd m'a minat la andrisant: . 
— Să faci, Niţă, băiete, cum oi şti şi să-l găseşti pe boier — că eu Ştii, nu mă bucur Ja munca altuia, ” " 
Dumnealui, pe urmă, cînd l-a dat dumneaci afară de s'a dus da "n boule, s'a îutilnit la poartă, că tocmai'i adusesem persoanei o ri- soare dela inginer, şi "mi a spus:
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„— Frate .Niţă, cînd s'o potoli cocoana, dacă te-o ţrimete cu vreun 
răspuns cum-va, să faci cum oi ști, să mă cauţi ca pe buruiana de leac 
şi să'mi aduci răvaşul. Şi lasă că te mulţumesc eu! e 

Acuşica, va să zică, nu e vorba să fac o cursă ca să iau un cinci 
zeci de bani — e chesția de mulțumire, şi ca mulțumirea asta mă încă- 
putam și eu cu cite-va chile de lemnişoare, că 'vine iarna şi n'am nici | 
de unele, | | 

Şi, aitindu-se disperat în tavanui pivniţei : . 
— Şi ăsta trage, nenişorule, par'că e tocmit cu ziua | 
— Lasă, cumetre, că, dac'or fi să fie ai dumitale, găseşti frănculeţii 

ăia şi după ce o trece potopul, că, dacă n'o îi de la dumnealui, are să 
fie dela dumueaei — că, par examplu, e lumea plină de zîmbate care 
n'au altă grijă de cit să trimeaţă şi să primească scrisori de hamor, îl 
consolă, creştineşte, unul dintre hamali, | 

— Lesne "ţi e dumitale! încearcă să întîimpine comisionarul, cînd „ îi taie vorba măcelarul: | 
—E răn de mine, măre, că'mi băgasem toață agoniseala în niște 

vite, la Oinac, în Vlașca — Şi, cînd să zic şi eu: Doamne ajută ! a veni- 
tără aturisitele de arioplanuri: de 'mi le-a omorît pînă la una. - 

— Dar oameui a omorît? întreabă Teleor, 
— Prat a făcuţ din sat, domnule. Două cumpănii de soldaţi, barem, le-a făcuţ-una cu pămîntul — că erau pe cimp şi n'au avut cum se feri. — Vezi, zic, către comisionar: asta e nenorocire — nu faptul că în- tirzii dumneata, un ceas, cu scrisoarea de dragoste. 
— Ei, domnule, fie care ştie unde'l doare pe el, replică, mîhnit, co- misionarul. i 
— Da' und” te doare pe tine, mă, bălosule, că nu primeşte dum- neaci răspunsul dela dumnealui? Hai — codoşul dracului! se repede snăcelarul, necăjit şi stacojiu la fixonomie. 
Noroc că tocmai în momentul acesta ue vesteşte arsenalul că aâie- 

roplanele nemţeşti au isprăvit încărcătura şi că se urcă ale noastre ca să vază cum se duc. Ă 
Am cșit din. pivniţă, dar, înainte de a se ţi întimplat moarte de 

01 — şi ne-am împrăştiat care în cotro. 7 
- 3 

i 

— Ca să iei tramvaiul electric de la Rosetti pentru. Calea Victoriei, trebuie să te duci la stația dela Pake, unde începe-să se mai descarce vagonul care merge la Obor; să te urci acolo. şi să mergi pînă la ba- 
rieră, de unde, apoi, pe locul asttel cucerit, să te întorci la Bulevard. - 
Altfel, la Rosetti sau la ori ce staţie intermediară, poți să aştepţi o săp.. 
tămînă fără putinţă de a te urca. | 

La capăt, la Obor adică, în momentul cind soseşte nu cînd pleacă 
vagonul, sunt patru zeci şi trei de inşi -—şi au să se urce încă pe atiţia 
în cursul drumului, de Şi regulamentar nu încap în vagon de cit donă . zeci şi opt de persoane, cu înnăunțru-cu afară. 

Din aceşti patru zeci şi trei de călători, cinci sunt bărbaţi și restul 
femei: urîte, comune şi ridicale pînă la ofensa simțului estetic. Toate
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au buzele pîngărite cu boia de vopseaua ficatului ; toate poartă ctrlionți 
la: urechi — şi: sunt încălțate toate cu niște cizme cari, în faţă, au as- 
pectul unor broaște strivite, iar în napoi, cu tocurile. pornite în lături 
aduc cu stinghia care se pune la căruță cînd “i s'a rupt :o. roată şi o 
duce creştinul la reparat. 

7 

- „Trei. uzine mi se spune că sunt în Bucureşti, unde se 
VITEJIL fabrică sedentari: în strada Cobălcescu, pe strada. Postului 

“Şi în calea Victoriei. - o - 
„La comptoarul fiecăruia din aceste ateliere şade cîte o muiere. 
Şi uzina e aşa de bine organizată, încît intri, domnule, tînăr, gras 

"şi ruinen — şi cotoana te scoate impropriu pentru : serviciul de front. 
De a doua zi, si wous y mneftez 'le frix, eşti repartizat: gardist, braucar- 
dier, copist la minister, flautist la etapă ori mobilizat pe loc la poliţia de 
Siguranţă = dacă nu te orînduieşte, ca pe Fălcoianu, casier la teatrul p7///ar. 

Se înţelege dela sine că o întreprindere atît de prosperă nu poate prididi să satisfacă clientela numai cu.centrala din Capitală — ci. tre- 
buie să aibă filiale prin provincie. Regimentul 80, de exemplu, îşi mus- 
trujuieşte codacii la Iveşti; Unuia; dintre ei, lui Elias Israel, tapiţer de profesiune dar făcînd slujbă de «croitor», "i a venit rîndul să plece pe 
front; Ofiţerul de mezelicuri însă, care e pasionat, se vede treaba, de ştiinţa de «croitor: a tapiterului, pune un zel desinteresat ca să'] 
oprească la [veşti pe Elias “Israel. Profesorul Burcă, locotenentul com- 
paniei, un om imposibil, au se învoieşte nici în ruptul capului să facă 

“ croitor din apițerul căpitanului. Văzind aşa, cei cu uzina 'şi-au făcut 
formele la centrala dia Bucureşti, și, în momentul cînd Elias Israel, 
tapiţerul, era îmbrăcat, gata să pornească la front, a. veait ordin de 
chemare dela comanda... aviaţiei — şi tapiţeru? iinprovizat croitor a 
plecat să... sboare, ca unul ce era, la aierodrom, indispensabil servi- * ciuiui ! 

„Nu mai e chip de trăit din pricina aieroplanelor. De cum te culci, auzi, prelung, şuieratul sinistru al gardistului. Pină să sări din pat, încep să sune clopotele: întîiu, glasul gros al celui deia mitropolie : pe urmă, limba meschină a tilincilor dela bisericile din. mahala ; şi, în “siirşit, tigaia din Popa-Nan — parcă eşti la Căldăruşani cînd dă în toacă de utrenie. Părăsești culcuşul cald şi te repezi în pivniţă, unde tremuri de frig pînă se dă la arsenal «alarma de linişte» — cînd, apărut la suprafaţa solului, adaiiri, în extaz, sborul planat al aviatorilor noştri, 
cari despică văzduhui, ca un ariciu care, după ce trece primejdia, scoate - capui ascuns de frica bățului — şi piimbă, pe cerul Albastru, gîndul damicelei suspendată cu sufietu-i iubitor de elicea sclipitoare a dihăniei, “Trebuie atita eroism ca să îufrunţi sentimentui de... recunoştinţă al publicului când te urci după ce duşmanul &. iepădat încărcătura cît "ţi ar fi de ajuns ca săţţi sufli nasul pe vteme de toamnă. Şi, în sensul acesta, bravii noştri sburători au făcut minuni de temeritate.



     
Istoria răsboiului mondial le va deschide de perete Uşile nemu- , 

sirei — iar Academia: lui Bianu. îi aşteaptă cu Paimele;. ' 
Şi pe cind ai noştri, ca să se ia pe urma fugarilor, se uită cu ochia- 

"mul nu cumva să mai fi rămas vre-unul! pe firmainent, aviatorii fran- 
cezi, la Capşa, chibiţează între o «caft A la creme» și o havană 
'Scumpă. 

s 
?a întreprinderile răsboiaice. 

r Seplembre. Caternelile sunt tot închise, de aceea femeile 
LACRĂMI. toate şi ofiţerii a trei corpuri de armată îşi fac veacul pe 

! Calea Victoriei, Şi e primejdie, fiindcă muierift, călare pe 
picioroange, sunt în echilibrul nestabil, şi cînd trec eroii în goana au- 
tomobilului, ele, de emoție, sar în lături — şi vâi de picioarele duzui- 
tale dacă ai norocul câ,. în loc să cază pe continent, să ţi se u:ce pe 
bătături cu cei doispre-zece centimetri de ţoc! 

Cu toată groaza, însă, mindrețea uniformei şi prestigiul ce dă ofi- 
ţerilor iluzia celor de pe caldarîm cum că sunt luptători pentru patrie, 
stirnesc, de ia grup la grup, priatre pedestre, reflecţii. cari trec cu mulț 
peste înnălțimea situaţiei : * , 

—. Bietul Titi! Cine ştie dacă'1 mai vedem miine! 
— Da, dragă, m'a satulat aşa de fără entusiasim, parcă 'şi lua adio 

pentru totd'auna ! 

— Tot la comenduire e? 

— De unde, ma chere! E atașat la Cartierul General, 

— In gura tunului, va să zică! 
Interlocutoarea n'a putut răspunde: A întors capul, şi, furi, « a şters 

A lacrimă care roura geana bogată a ochilor ei catifelați. 

-. Ceeace face mîndria neamului nostru, soliditatea rasei și raţiunea | 
noastră de a îi bulevard la porţile Orientului, este, fără îndoială, or- 
dinea, chibzuinţa, preciziunea în prevederi şi mai presus de toate taina 
ce Ştim să păstrăm, de Ia mare pînă la mic, în: jurul faptelor, hotări- . 
rilor ce trebuiesc ascunse, ferite ori puse la adăpost de ochi indisereţi 
ori de ispite criminale. 

Slujindu-ne de aceste virtuţi, cînd, anul trecut, Sarrail, după ce'şi 
isprăvise, în catenelile din Atena, partida de ghiulbahar, tiotărise şă 
trisniţă lui Tino un sllimatum, ministrul nostru de -domenii, pus, prin 
selegrafia fără fir, în curent cu proiectul eroic al generalisimului, a 

chemat la telefon pe colegu-i de la finanţe ca să'i îmmpărtăşască vestea 
* îmbucurătoare — şi acesta, la rîndul său, a sunat pe Honigman, pen 
tru ca pînă seara, Adrvărul, apărut în ediţie specială, să obştească ști-: 
rea sensaţională cum că aliaţii au... cucerit Monastirul. Şi ceeace a 

"făcut admiraţia lumei pentru promptitudinea cu care sunt informate 

<ersurile noastre supetioare, e. că ştirea s'a adeverit peste trei luni — 
au ca telegramele kaiserului, care, de la 914, anunță cucerirea Pari- 

Diviziunea miuucei a fost pururea de căpetenie condiție de succes 

  

sa
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sului, eveniment care şi după sfârşitul războiului tot Îşi va mai aștepta. confirmarea ! 
| a Alt fapt: ca să se evite greşala făcută de francezi, cari, în primui 

moment, îşi omoriseră, pe iront, academicianii şi artiştii de renume ; 
sau păcatul comis de englezi, cari în cel dintiiu an înregistraseră de- 

făcut cu atita tact, cu aşa Pticepere şi cu atita grijă de interesele ca- 
pitale ale naţiei, încîț destid pe cineva să'mi citeze, cel puţin pentru 
primele luni de războiu, ua Singur caz sînd vre-unul din neamul Bră- 
tienilor să şi intrat în foc — Sau numele măcar al unui Costinescu care. 
să fi mirosit de aproape praful de Puşcă. Este aci, trebuie S'0 recu- 
Bici, fără de cari regatul de la Dunăre ar fi trebuit ă'şi schimbe ţi. zionomia din vechiu și să intre, lepădiadu'şi originalitatea, în tăgaşul banal -al ţărilor occidentale, unde, printr'o concepție naivă, toată lu- mea e de o potrivă în faţa legei. - . 

, Ne potopesc aieroplanele, Vin dectte două. - VÂNĂTOARE DE OM. trei ori pe zi, la ceas aproape fix. „Şuieratat | sergeuţilor ne sfişie Sufietul. Simţi că te doare- „cînd auzi' semnalul de alarmă. Şi fiinacă poliția, ca să cruţe viaţa pu- blicului, a dat poruncă straşnică să se închiză prăvăliile cind se anunţă ucigașii, este un infern pe stradă cînd încep să sune clopotele, Aleargă. lumea în toate părţile, cu copiii de mînă, țipind şi căzînd unii peste alţii, pentrucă, fiind închis pretutindeni, n'ai unde "ţi băga capul. Proiec- > tilele pornesc să cază ; tunurile . dela forturi şi de pe maidanul fostei. 
Copiii ţipă ; femeile se vaită; Corbescu se ascunde la Trocadero, cu harta Capitalei în inână — pe când cercetaşii, cu brâul în vânt, sbiară cu voluptate: i 
— Innăuntru! 
Şi înnăuntru au se poate, pentrucă, cum spusei, e poruncă să se Zăvorească toate magaziuele. 
Cînd monștrii vin noaptea, atunci buciumul mitropoliei vuieşte lu-. gabru, par'că s'ar ciocni sicriile în mormânt ; gardiștii guieră dețţi se sbirieşte părul pe câp — iar cercetaşii în grupuri, urlă, de afară: — Lumina! Stingeţi lumina că vă ducem la secţie! Ne stăpinesc, dar: teroarea, copiii şi administraţia ce mai nătingă. pe care a avut-o vre-o dată Capitala, : 
Cind se dă «alarma de: linişte», apar avioanele noastre în sboruri faluice ; primarul îşi scoate căţeana la plimbare ; Ionescu-Brăila umple o limuzină cu stirvu-i de ichtiosaur — pe cîna generalul Iliescu, întors din Geroistein, cu o sută de kilometri pe Oră, îşi face apariţia la Că-. pitanu ca să mai sărute odată pe Vasile Boambă, Pe cînd scriu, au apărut avioanele noastre, ceeace înseamnă că cele.
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„duşmane 'şi au descărcât “caricul şi Sau retras. Un locotenent dela co-. 
menduire şi un plutonier beat turtă aleargă în goană, pe strada Regală, 
şi, socotind că galanţii cari cochetează de sus cu studentele de pe ia 
eroitorii, cari *i admiră de pe trotuar, sunt tot foști, sbiară către publicul” 
care priveşte spre cer ca să veză pînă unde poate sbura farsa macabră - 

— Innăuntru, că vă dau pe mîna pretorului! , 
In vremea asta, Alli, turcui portar la tipografia noastră, şade, re- 

zemat, cu partea moale a trupului, de vitrina dela produsele fermei 
Florica, şi reflectează, a lene, cu fatalismul tembel al rasei iavaș-iavaş : 

— Aiwmă mascară, ha! , - 

- Ne încing duşmanii de toate părţile, Ne batem în Dobrogea; ne 
batem la Predeal; ne batem, dela graniţa Bucovinei şi pînă la Orşova— 
iar pe Dunăre, în tot lungul fluviului, ne atacă simultan şi germanii 
şi bulgarii şi turcii şi artileria austriacă. Frontul nostru e mai lung: 
decit al ruşilor — şi nu!i lipsește mult ca să tie mai lung decit al tu. 
turor aliaţiior la un loc, Ca să ne apărăm cu succes, am avea nevoie 
de cel puţin zece armate ca a noastră — şi, chiar de zece ori, încă n'ar 
fi de ajuns dacă n'avem artilerie, mitraliere şi muniții. 

Iuptăm aproape exclusiv cu resursele suiletești : se reped oameni. 
cu baioneta ; trec pe sub trafectoria tunurilor mari ; înfruntă focul mă 
tralierelor — şi se aruucă în tranşee de scot cu frigarea pe duşmanul 
încremenit. , E 

Atita vitejie constituie, într'adevăr, un fond din care, cu chibzuială,. 
poate să trăiască o naţiune în vecii vecilor — de aceea este criminal 
comandantul care săcătuieşte, fără folos, isvorul acesta de energia, Căci 
dacă, în condiţiile acestea de vădită inferioritate, uimim, totuş, pe ina- 
mie, cu îndrăsneala noastră, şi "i am ucis, poate, atiția oameni cîţi "i-ar 
fi fost de ajuus ca să treacă la Verdun — faptul, de şi glorios, nu mîn- 
giie, însă, pe mamele ai căror copii cad inutil în încercarea naivă de 
3 ţine, cu orice sacrificiu, pînă vor sosi tunurile ruseşti. 

" Regimentele se refac de cite trei-patru ori. Din 5 Vlașca, a rămas 
preţ de o companie; 61 şi 46 s'au topit — cei de pe Jiu se bat, aceiaşi» 
de 17 zile, fără răgaz, Ca să se complecteze unităţile, s'au primit ţărani 
bătrîni şi copii de liceu, cari n'au pus mîna pe pușcă de cînd sunt ei— 
și se luptă cu topoarele, ca pandurii dintr'o vreme. 

Veşti din ce în ce mai tele. Companiile de pe front sunt comau-. 
dante de plutonieri, fiindcă ofițerii sunt concentrați la Bucureşti. Din . 
cind în ciud, ca să ridice moralul celor rămaşi acasă, 'apare la Capşa 
cîte un deputat, <aghiotante al comandamentului armatei îniîia, san cîte 

"un senator, cagent de legătură» între poşta lui Verzea şi poliţia: lui 
Corbescu.... 

a] Sia vestit prin ziare că primăria vinde za: 
SPRE CATACILISM. hăr la diferite sectoare. 

HE In strada Căuzaşi, la spatele Morgei, se adu- 
ară vre-o cîteva sute de femei ca să se îndulcească prin îagrijirea mu-
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dicipaliţăţii, Iinbulzeala „e atit ae mare în cît una din femei, gravidă. 
avortă. “Țipete, chilomane, îmbrînceli ! A trebuit -o jumătate de ceas 
pină să se restabilească ordinea. Și atunci, sâ.puseră dalcaucii lui Emil 
Petrescu cu furtunul pe muieri.;. ” : Ii 

O profeşiune nouă, neprevăzntă în legea-patentelor. Panaitescu a “arestat, încă dela 14 August, pa toți streinii dela 15 pînă la 100.'de ani, 
_<a spioni ori ca suspecți — și'i a trimis la fortul Domnești şi prin di- feritele lagăre din Ialomiţa, Acasă au rămas numai streinele şi perso- nalul polițienesc. ! a 
>» Acum se operează: cine are de... avocat pe Emil Costinescu, Gri alt fruutaş din ai regimului, se întoarce acasă, jiber, deşi recunoscut câ. 
suspect; cel care m'are' parale, însă, poate să fie, ca Rritz, chelnerul 
dela Schreiber, mort de' bătrîneţe şi stupidizat de rom, că tot la Ialo- zatiţa putrezeşte, | | 

Cu femeile streinilor, e drept că nu se amestecă miniştrii. Faţă de 
„ menorocitele acestea fac şantaj numai: unii din agenţii mărunți puşi să 
privegheze Viaţa, averea şi onoarea noastră, - ” 

„Taxa, însă, e neînsemnată : 5-10-15 lei ca să fie scutită femeca de 
teroarea vizitelor iuopinate. a cercetărei şi a amenințărilor, 

” + Riecare din organele stăpinirei lucrează, dar, cu rivnă, la rîndu- 
„Sala, de pe puteri, a situaţiei ce va să yie, “ 

+... Duşmanii dau la graniţă lovituri de berbec. Copiii nâștri, goi şi 
Zără obiele, primesc în piept, dela vrăjmaşi invizibili, potop de ghiu- 
ele — dar nu se dau. Panica, însă, a 'nebunit capitala. Nu se mai crede "mimeni în siguranţă, | 
"Spre seară, generalul Burghele, secretarul general 'al ministerului 
„de. războiu, linişteşte pe cunoscuţi — și dela ei se lăţeşte vorba: dacă 
rezistăm încă şase zile, ne vin ajutoare din Rusia şi suntem salvaţi. 

| Trei drumeţi, adăpostiţi la otel Splendid, tremură în sala de jos: „„Xcostache Romanescu, fost prefect de Suceava; Christache Malhasovici, 
„ avocat din Jaşi ; şi, mi se pare Dinuermaa, industriaș mare diri Moldova. 

Cn toată teroarea care a mișelit pe Romanescu, Malhasovici a ajuns să-l proptească întrun fel de echilibru sufletesc: cu pilde risto- zice, eu raţionament de om stăpîn pe şira spinărei şi cu acea răspicată „vorbă moldovenească, vorbă care se adresează nu numai judecății ci - Antregei fiinţe morale a celui care o ascultă, - 
" Ovreiul nu mai poate prinde cugetarea lui Mathasovici — se uită, mumai, la el, cum vorbește. ” 
De odată, în puterea nopţii, tocmai cînd prinsese a se potoli Ro- 

manescu, se aude sus un glas deţunînd ca trăsnetul; | 
"—— Repede geamantanele — şi să'mi se aducă o trăsură! N'amm poftă „“să mă omoare nemţii aici! A fugit. guvernul întreg şi m'a lăsat pe „+ hine singur să apăr țara. Asta nu-e treabă de un om Singur — ori cât „ de extraordinar ar fi. Nu pot. Nu pooot! . : 

„.. Christache, care se consumase tot în încercarea de a-şi obloji prie-
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enii, îşi. părăseşte un momeat pacieaţii, se duce. la gura 'scărei, înfige 
ochii în spre etaj şi zăreşte, pasă-mi-te, pe omul extraordinar, căci în- 

cepe, tot pe moldoveheşte : 

— Da ci'i harmalaia. aiasta, bre! Ci, eşti zărghit?. - 

— Geamantanele! răsutiă de sus, ca răspuns la întrebarea avo- 

<ctului. : ' 

— Daţi-i gemăndanele, bre, recomandă Malhasovici servitorilor, 

Aista se duce drept la Golia —- nu videţi? Ri 

Cind s'a 'ntors la canapeaua din entree,, Romanescu, la auzul soti-. 

îocului dela etaj, se prelinsese pe marginea pluşului şi căzuse pe par-' 
chet —i iar Diunerman, care pierduse de inult facultatea de a pricepe, 

se uită fix în vag cu seasația că'l vede încă pe Malhasovici vorbind. 
rira, e'coane, dar băligoşi mai sunteţi! esclamă, de ciudă, avo- 

catal. Woţi ileșcăit pare că sunteți muieri, bre! ; 
„„„. În momentul acesta apare, în capul scărei, Bălăuessu, secretarul 
general al ministerului de domenii, urmat pe-o mehală de servitori 
îacărcaţi cu geainantane, ! 

— [aca, aistai omul extraordinar ! isbucneşte,. « cu fiecaz, Malhaso- 
vici. Ăţi făcut ca broasca din fabulă, care s'o spăriet. de-on iepure. 
Mai nare ocara, bre! | ” - 

După ce şa şters cel lăsat singur ca să apere ţara, Romanescu a 
zevenit o lecuţică la conştiinţă : s'a uitat, sperios, împrejur; a strius, 
cu efuziune, mina avocatului; a luat de: gît de ovreiu, şi, cu „ochii 
“umezi de lacrămi, “i-a zis rugător: 

— Dinermănică, frate, să nu mă laşi! 

i— Nu ti lăs, c'coane — si poati! Dâr m'or lăsat pi tiini „puterile 
"— Plecăm amindoui în noaptea asta, 
— Plecăm c'coane, dar, oare, s'o pute? E 
— O să rog pe văru- -meu, Burghele, să ne facă loe într ta. “tren 

militar, : : 
= Roagă-l, atunci, să ni deie şi doui soldaţi di pază - — mă og . 

„ matali, , , 

— Barbaţi sunteţi voi, bre! s'a răstit odată Malhasovici — şia  eşit - 
pe uşa: oteluiui stuchindu-şi sufletul di scîrbă că'şi vede prietenii aşa 

- chinuiţi de frică. 

, 

, 

22 Septemâre Aieroplanele stau în permanenţă, de cită-va vreme 
A'asupra orașului, , i 

De azi dimineaţă e'a răspândit svonul că asasinii aruncă, din avi. 
oane, bomboane: şi ţigări otrăvite.. Cine mănincă bomboanele aceste” _ 
ori fumează țigările, se umflă ca butia, spune mahalaua. : 

Administraţia, a cărei inteligenţă e de mult proverbială, recomandă: 
publicului, prin comunicate oficiale, să nu se atingă cum-va de zahar , 
sicalele găsite pe drum.. 

Porniud de. aci, Universul; informat precis ca în totdeauna, atrage | 
Atenţia autorităţii că. de cîteva zile se găsesc pe stradă 'grămezi de - 
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E 
” . ÎN varză, de praz şi de ceapă, aruncate din aieroplane, şi, se înţelege. otrăvite, 

In fortul dela Capşa, deschis acum, se fac pregătiri supreme, Se. simte cît de colo că, dintr'o zi într'alta, are să cadă «<deciziva». Nicu "Lahovari, într'o manta îmblănită, pare pe punctul dea trece Berezina 7 Ionescu-Bodega, înfăşurat întrun laibăr milităresc, pîfiie ca într'o piele de focă; Kiki se împiedică cu pintenii de o sabie imensă, un fel de <pte a deux mains, cum purtau cavalerii medievali — şi cei doui depu- taţi aghiotanţi 7n partibus ai comandanților dela Marele Cartier Generat umblă, preocupaţi, din cafenea în cofetărie și vice-versa. Se prepară mișcări viguroase — şi se vede de cine știe unde că ces. pe umerii cărora are să sprijine greul îşi iau măsurile ca să facă față situaţiei. 
| 

Lumea fuge pe un cap la Iaşi, 
Podul Mogoşoaei a devenit impracticabil. De o parte, legiuni de- ofițeri, raşi, pudraţi, tîrînd în urma lor batalioane de femei, a căror „Yeselie cinică pălmuieşte pe cine își dă seama de măcelul de pe front; de altă parte, sutele de automobile cari tîirăsc la gară sumedenia qe- patrioţi cari jonglaseră pină aci cu permisurile de export. Muieretul „din automobile ţipă luîndu-şi ziua bună dela cunoştinţe, pe stradă ;. cele rămase cu convoiul de ofițeri, răspund fluturind batistele — pe cînd maşinele, împrăştiind nori de fum, guiță parcă Bucureştii s'ar îi mutat în mijlocul sălaşelor dela Steinbruch, 
Este exasperant. - , ., 

23 Seplembre. Se vede că Situaţia se agravează. Se recomandă le- gaţiunilor să'şi aibă bagajele gata şi li se face cunoscut că direcţia drumurilor de fier le ține la dispoziţie un țren sub presiune. 
Spitalele nu mai încap pe răniţi. Comenduirea convoacă pe me-. dici la /zedeHafil ca să le spuie că avem, pînă acum, o sută de mii de răniţi — şi că, dintre ofiţerii lăsaţi să se caute acasă, nici unul nu s'a mai întors la trout. - 
Se face un nou triagiu printre sedentari. Activitate nouă, prin ur- mare, Îa... cărturăresile din strada Cobilcescu,. 
Cu cit îngrijorarea e mai mare în public, cu atit creşte, pe trotuar numărul acelora a căror menire e să lupte, odată la o sută de ani, după ce o „sută de ani în şir primesc soldă Şi privilegiul de a plăti pe jumătate ceea ce... nu'şi pot procura cu desăvirşire gratis. 
Se evacuează, pentru a fi de iznoavă trimiși în toc, răniţi ale căror plăgi sîngerează pe drum. . Feciorul lui Missir, ras cu perdaf, cu părul lucrat în papillote şi lustruit cu briliantină, se uită galeş din trăsură la bicepșii pietonilor. 

24 Septembre. Comuhicatul aduce ştiri mai bune. Progresăm vizibil în Dobrogea, şi ne menţinem în Carpaţi. Sacriticiile nu se mai numără. Ordinul, invariabil, sună, feroce: pînă la cet din urmă om! 

".
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Primarul din Iaşi protestează că băjenarii veniţi dela Bucureşti 
au răspîndit panica printre ovrei — şi ameninţă că va pedepsi pe cei 
cari împrăștie ştiri alarmante. o 

Nafionalul, care'şi are reprezentantul în cancelaria Censurei, de- 
nunţă pe Zpoca cum că se vinde înainte de a fi obţinut încuviințarea 
îui Arghirescu — și Epoca e suspendată. 

tirile bune de pe cîmpul de luptă se menţin. 
Două evenimente domină situația : pregătirile ce se fec pentru ca 

ziariştii streini să viziteze, cu fast, frontul .dobrogean — şi reclama 
desfrînată -ce'şi- fac unii filantropi. “ a 

Un felcer ovreiu, care a asistat, în halat şi tichie. pe cînd infirmiera 
pansa pe răniți, umple gazetele cu <mulţumirile publice» ale celora că- 
rora le-a pus apă oxigenată pe la încheiături; şi Griinberg-Ruleta a . 
cheltuit, în două săptămîni, cît a ţinut reclama, de trei ori, cel puţin, 
valoarea donaţiunei făcute Cruce oșiz.ori ministerului de războiu, 

Este, se vede, ceva pămîn/ean în suiletul generos al unor oameni. 
<aritabili. , 

, N . 
- Directorul Viitorului pleacă cu Fermo, cu Blumenield, cu Rosenthal 

-Și, se zice, cu Papamihalopol, reprezentanţi ai ziarelor mondial, ca să 
ie arate frontul din Dobrogea — şi să le dea, cu competința pe care 
i-a împruimutat-o partidul, relaţii tecnice despre operaţiile militare ce _:au avut loc acolo. . ia 

Șmil, vîuzătorul de ziare, strigă, în poarta localului Censurei, pe 
<ind ministrul coboară scara : 

— Foca de miine, necensurată ! ă 
„Ce bătaie credeţi că i-a dat Duca — lui Şmil, nu Zoczi / 
28 Septembrie. — Banca Naţională şi-a transportat, noaptea, aurul şi 

“valorile ; Poliţia de Siguranţă 'şi-a dus fişele în capitala Moldovei, îişe 
“unde e consemnat amănunţit ce face amoreaza dumitale, slujnica mea 
“Şi bucătăreasa lui Take Ionescu; miniştrii 'şi-au mutat haremul — și 
„din aceste fapte naturale au dedus fricoşii că iar e panică, Să te ţii, 
iar, automobilele guițind și împrăştiind pori de tum pestilențial, auto- 
mobile care tîrăsc femei, copii, bărbaţi, vesela, papagalii şi mobila oame- 
lor zilei — unii merg cu prevedere pînă a'şi căra şi borcanele cn mu- 
rături, : . , 

, La gară se face moarte de om, Una singur tren e aşteptat de zeci 
de mii de călători — fiindcă cei cu stemă în frunte îşi duc la Iaşi nu 
numai neamurile legitime ci şi pe cele de mîna stingă ; şi le mută cu 
<lomesticitate, ch putini, cu lăzi, cu, vorba aia: cu căţel, cu pareel.* 

| E vorba să se constituie un guvern național — dar com-- 
VARIA. binaţia întîmpină dificultăţi de neînvins : din pricina panicei 

care a cuprins pe fruntaşi, au fugit la Iaşi toţi ministeriabilii, 
Stelian, grăbit să puie dunga pantalonilor la adăpost de eventuale 

%icisitudini, a suspendat Naţionalul înainte de a îi plătit chenzina ser-
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vită a redactorilor. Noroc că rămăsese, ca matulatură; ediţii întregi din acest interesarit ziar — aşa că administrația a avut ce vinde cu ocaua pentru a despăgubi persaualul de neajunsul la care] expnisese distrac- ţia generosului său patrov. : ! " O epidemie ciudată biatuie în Bucureşti : se bolnăvesc, zilnic şi fără motive aparente, 'soţiile oamenilor importanţi pe cari îi desemnează Brătianu ca viitori colegi în guvernul naţional — şi, siliți să plece pen.-. tru a îngiiji, cum e și natural, de sănătatea compromisă a cocoanelor, se duc cu ne pusă masă, din care pricină preşedintele consiliului a făcut scurtă la mînă tot oferind zadarnic portofolii ministeriabililor, cari, cu, un picior pe scara vagonului dela tren, îl salută cordial: 
! — Să'mi serii! 

Ştefăneasca 'și a domolit un moment apelpiseala, 
De unde pînă aci Arghirescu săria în sus şi ştergea cu toate mii... nile cînd găsie, la Censură, cite o iniormaţie, la gazete, cum că traim- „YWaiul comunal a călcat un cîine — acum, de ieri încoace, se face, în „presă, politică de partid ca în vremurile cele bune. 

i Fenomenul a surprins un moment, dar pe urmă toată lumea, îi-a; Prius tilcul. Take Ionescu a iost, la cele două cluburi, proclamat şef “al partidului conservator, după moartea lui Filipescu — şi trebuia trataţ potrivit cu,.. unitatea vaţională. E 
S'a sfătuit Duca cu Valaori; a recurs şi la luminile lui Gîrbovi- 

ceanu chiar; ba unii spun că a întrebat şi pe Grosmann, cum să se 
procedeze pentru ca, sub imperiul Censurei celei. nai severe, să'şi facă, totuşi, meseria de hienă. sTrucul> nu se găsea, însă. Atunci /pdfen- 
dența, a cărei lealitate în politică ar umili pe Machiavelli, a tăiat nodul: 

— Suspendăm, pentru 48 de ore, Censura, a fost de părere organul 
lui Jonsohn ; în timpul acesta, Gică, Ion Bacalbaşa, Slavici şi toţi. cîţi. 
se inspiră, dela Marghiloman, să sară în haitic şi:să expectoreze tot ve. 
ninul care roade pînă Va făcut neputincios pe stăpinul lor; pe urmă 
reîntronăm pe Mavrodi la Censură, adică, după ce ne facem treaba, su- 

- primăm din nou libertatea presei. | ă 
_ Siatul, fireşte, a tost primit cu entusiasm. Vizzorul s'a grăbit, ca şi Independența, să scrie, asupra evenimentului, cîte un articol atît de meş- teşugit, încît să nu se priceapă de e pentru ori contra lui Take Ione- 

scu. Imi dau cu părerea, însă, că, afară de oarecari rezerve în partea 
capitală a chestiuuei, trebuie să fi fost Pentru, fiindcă pînă azi, de doi. 
ani de zile, Za Roumanie, prinsă în angrenajul politicei mondiale, n'a 
suflat o vorbuliţă despre formidabilele hoţii ale oamenilor guvernului. " Interesanţi, îusă, în circumstanța asta, au fost scribălăii lui Stoian. 
Profitiud de armistițiul cerut de... liberali, Ciorăneanu prin Za Pohligue 
şi Steliu prin Steagul, pun, în cor, priu articole de, erudiție înaltă, în- 
trebarea perfidă, care ea singură dărîmă Situaţia lui Take Ionescu: 

— Bine: şef, şei — dar al cărui partid? 
Pînă să se ridice stăvilarul ca să năvălească iar apa peste libertatea 

presei, Gazeta a apucat să răspunză, pe cînd ziarele guvernului repro- 
„duceau cu lealitate, citînd isvoarele, întrebarea lui Stoian :
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— Al partidului din care a fost dat ăfară /efull 
Şi incidentul s'a închis. Censura şi-a reluat imperiul, aşa de tigu- 

ros din momentul acesta, în cât Ciurcu, preşedintele Asociaţiei». de ia 

Adevărul, ruga pe: Duca: - 

— Acordă, domnule, ziarelor cin București măcar atita libertate sită. 

au cele din Rusia! - 

6 Detombrie, 8 E frig. Nu se ailă pe întreg cuprinsut 

COSPODĂRIE Capitalei, un stânjen de lemne, 
Pâinea se dapătă mai anevoie decât Coroana Romi. : 

aie. Catne nu se vinde în hată și zahărul se cunoaşte numai ca a- 
mintire istorică—de şi unii au sute de kilograme în cămară. Dar linie 

„de mijloc nu e: ori ai cu lăzile, dacă ești din cenaciul cetor aleşi—oră 

trebuie să plăteşti entree ca să vezi o bucăţică. 

Primarul, cu mustaţa pe sforicică, cu dungă recentă la pantaloni 

şi cu un pardesiu scurticel ca să i se poată analiza cu de-amănuntut: 

reliefurile părţilor cărnoase, îşi duce căţeaua la plimbare—și o aşteaptă, 

calm şi cu demnitate, ca să se. "descarce la fiecare răspâatie. 

Iar e panică la Iași. Cei cari sosesc din Bucureşti, due vestea că 

neimnţii au forțat Predeluşul. Lumea se alarmează — şi primarul moldo- - 

vean, ca să previe dezordinele, publică o ordonanţă prin care face cu- 

noscut că sfrăiuii cari sperie populaţia băștinașă, prin ştiri veliaiştitoare». 
vor fi expulzați. | 

Ri ovreii Încru mare cînd aud că, pentru motive de: ozdise în 

fernă, vor îi trimeși la urma lor 7nzușiz năpădiţi în' capitala Moldovei... 

__9 Octombrie Criza cea, mare, Panica a luat așa. proporţii, încât Ca- 

pitala e ameninţată să rămînă pustie, 

Adevărul aduce la cunoştinţa publicului că Xenopol, marele nostru: 
economist, a acordat un interview la... Petrograd. D-na Eliza Brătianu 
inspectează, din partea Cruce Roșii, spitalele din... aşi. Leonida Cotescu, 
şeiul statisticei din ministerul domeniilor, a plecat cu două spre zece 
lăzi ; Costică Olănescu e la Corfu; Poliţia de Siguranță se mută în a 
doua căpitală; ministerul de culte şi-a transportat arhiva, tablourile- 
lui Grigorescu şi lucrările didactice ale Smarei. Legaţiunile stăine sunt. 
avizate, pentru a treia oară, să stea cu geamantanele gata de plecare: 

Ministerul de finanţe aduce la cunoştinţa presei că ţine, pentru a doua: 
zi, tu tren sub presiune, la dispoziţia, ziariştilor cari vor să fugă. 

— Singele, apă, tot nu se face, nene! reflecta Macri, care era ia. 
al treilea haiduc naţional pe cind Costinescu, ajutor de corector la 
Românul, îndrăsoea să spere un spor de doui sfanţi la leafa de 3 gal-- 
beni lunar; sîngele, apă, nu se face: a fost destul ca ministrul de fi-- 
nanţe să fi fost, la gazetă, ajutorul lui Bibicescu, pentru ca dragostea. 
de presă să'l urmărească până în... California!
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Io. ODefombrie, Sa contramandat trenul presei. Un servitor dela A; 
iunea a mers din redacţie îu redacţie de a făcut cunoscut că nu mai primejdie. Ă | . Legaţiunilor li s'a pus în vedere că, deocamdată, pot să'și deschiz: 
-cuferile—pină la noui dispoziţiuni. “ : _ 

12 Octombrie, Săvenii: tatăl, fiul și neamurile, sunt numiți, din 
partea guvernului, comisari, subcomisari Şi ipistaţi pe lângă armatele 
rusești, cu cîte: trei, două şi o mie de lei pe lună — iar la front se 
trimit cu duiumul răniţi nevindecaţi, 

Censura intră într'o fază nouă: se lasă Oarecare libertăţi, dar se 
introduc unele nai restricţii. Aşa, consimte, bunăoară, să Scrii: crap, 

:Ştiucă, morua, &higorț—dar, dacă zici: paşte, îţi şterge cuvântul. „| Se îace, printre articolele din ziare, o selecţiune ai cărei rost nu 
se poate pătrunde. Cind, ca să eviţi toarieca, reuşești să ţii nul, te &- 
fează, fiindcă Valaori pretinde că o faci într'adins—că scrii cu cheiă. 

Dar isteria madamei nu se întinde numai asupra ziarelor din țară, 
ci cuprinde Şi agenţiile telegrafice din străinătate. Fireşte, însă, că 
Duca, viteazul care nu simțe nevoie de fevolver cîud e vorba să păl- 
muiască gardiştii, îndrăsneşte, ori şi. cum, mai puţin, din condescen- 
denţă, cînd are aface cu oticiile internaționale. De aceia, depeșile agen- ției Reuter sau ZIavas nu le opreşte, cum opreşte corespondenţele Zpy- 
Zersului, dar le întirzie pînă le răscoace, Aţi văzut că, de vreo două 
săptămâni, textul telegramelor din străinătate este, invariabil, precedat, 
-de menţiunea: «Data întîrziată de Censură». Formula aceasta Spune 
pentru cunoscători, că depeşa, după ce a fost chinuită la locul de ori- 
gine, a sosit, să zicem : la 15 ale lunei; că, după ce Censura de la poşta 

„ Boastă a mortoiit-o două-trei zile pînă s'o citească, a frimis-o minis- . 
trului de culte spre deslegare; că Duca a convocat pe Valaori, pe Ma- 
Yrodi și pe Avghirescu, cv cari a. desbătut alte două-trei zile dac 
trebuie ori nu trebuie comunicată publicului ; şi că, neputînd cădea dă 
acord, ministrul a luat depeşa, a dat-o lui Streitman, carele, după cee 
a analizat-o vreme îndelungată, a înapoiat-o excelenţei, cu adnotaţii 
pe margine, ca s'o arate lui Porumbaru, care o duce la consiliul de 
minişti — dacă n'o rătăceşte printre miile de hîrtii " netrebuincidase 
despre afaceri prescrise, cari îi umplu de regulă servieta, Cu aceste meticulvase Precauţiuni, telegrama, sosită în Bucureşti
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publicului pe la sfirşitul lunei, redusă şi fundamental corectală, dacă 

m'o opreşte pe drum vreuna din instanţele chemate s'o judece. 

14 Oiombrie. Ne-a năpădit un îel de literatură specială, care amin- 

teşte un alt fel de literatură specială. Pe cînd regele de astăzi, prinţ 
-moştenitor_ atunci, suferea greu de febră titoidă, toate babele, toți 

bărbierii se credeau chemaţi să'şi dea părerea cam ce fel de doctorie 

îi trebue augustului bolnav ca să scape din ghiara.... medicilor. 

Acum, condeile din presă au intrat cam pe acelaş drum. Fiecare 

ziar are o rubrică pentru actele de vitejie — şi fiecare rubrică are un 

“specialist, care, cu talent mare şi cu „temperament mulţ, dă graiu tap- 

“telor eroice săvîrşite pe front de cătră urmaşii Romei. 
Aşa, pe cind ofiţerii tineri, voinici şi de neam, își expun viaţa 

priveghind ca tăierea pădurei dela Colentina să .se facă reglementar, 
” cu ce sfîntă emoție vă închipuiţi că citii, într'un ziar răspîndit toarte, 

epopeea eroică a acelui ţigan viteaz, care, pornit la gara de Nord ca 
să se ducă să'şi verse sîngele pentru realizarea idealului naţional, se 

adresează unui gardist, de pe peron, şi'i zice, arătindu-i tigăncile cari 
îl plictiseau cu jalania lor: 

—.1a, măi, deșcă, şi mai dă dracului nemfoatcele astea! ' 
Sau povestirea autentică despre acel nefericit ostaş, care, întins pe 

masa de operaţie, la Colțea, pentru a i se amputa piciorul, numără, 

sub masca de cloroform: unu, două, trei—și cînd ajunge la paru zeci, 

e aşa de conştient, sub cuţit, în cît, dir în patriotismu-i neasemuit, 
strigă, odată, de ar fi trezit şi pe acei cari au adormit odată cu Mihai 
“Viteazul: . 

— Trăiască România Mare! | 

Sau articolul neînfricatului redactor al Viz/oruluz, care, într'un ad- 

mirabil elan războinic, înlătură cu condeiul toate grozavele greutăţi şi 
ne îndeamnă: 

— Nu vă fie teamă căci avem rezerve în energia neamului. Dacă 
asta nu ajunge, ne va veni în ajutor sufletul rasei—şi dacă nici cu el 
nu vom birui, tot ne rămîne nădejdea în Dumnezeu! o 

E așa risipă de poezie, de talent şi incandescent patriotism—cuma 
-a fost, pînă la declararea războiului, risipă ds bănet, de afaceri. şi de 
permisuri de contrabandă. 

Ce epocă de aur, pe atunci, mă rog dumitale! 
- 

DIN LĂCAŞUL r5 Ortomărie Un spital militar în Ploieşti: dă- 
——— răpănat, muced — fusese internatul unei şcoale 
CELOR SUEERINZI de comerţ, prin urmare n'avusese nevoie nici 
de higienă, nici de reparaţii. 

„In spital, peste o sută de bolnavi, între cari şi ofticoșşi, întorşi de 
pe îront, pe cînd feciorul lui Missir şi ţoţoii obezi se <baladează» pe 
“Calea Victoriei, cu dispensă dela babacul ori, simplu: dela bâba. 

o 4
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Ca personal medicali: doctorul Avramescu., Atit. Funcțiunea de in- 

tern, o îndeplineşte doamna Avramescu. La rutărie, la gospodărie, la 

bucătărie, ia nenumărate servicii mărunte, cocoane din societate—ele- 

gante, frumoase, tinere. 

Citeva infirmiere, puse sub direcțiunea d-nei David, şi un număr 

restrins de milițieni, sub comanda lui «tata» David, bărbatul infirmierei 

en chei, aproape complectează personalul a acestei interesante case de 

sănătate. 
Doctorul, care mai are un spital sub î îngrijirea sa, vine la 10 ceasuri: 

—şi pînă la prînz, examinează, diagnosticează şi pansează poporul 

acesta, de nevoiaşi, de necăjiţi, de suferinzi. - 

Cînd intră medicul în salon, surîd şi cei cu junghiu, fiindcă doc- 

torul acesta începe dela uşă 'să glumească prieteneşte, ă propos şi fără 

frivolitate.. 
Doamna Avramescu ține condica cu medicamentele prescrise — și: 

se achită de însărcinarea asta, străină de ocupațiile obişnuite ale d-sale, 

cu o graţie şi o abilitate pe cari le-ar jindui un medic secundar. 

După vizită, începe. defilarea cocoanelor—şi începe, evident, cu sa-- 

lonul ofiţerilor: 

— V'am adus țigarete, domnilor. 

— Săr'mîna, c'coniţă. 
— Pentru prînz vam comandat o plăcintă, anunţă altă doamnă. 

— Care, nu ne îndoim, are să fie bună ca mata. 

— La masa de seară ce preteraţi: prăjituri ori bomboane? 

— Bu, d'ducă, dacă ni'aţi da voie, -a'şi dori să mă uit la mata cîtă. 
vreme or minca plăcinata huliganii aiştia. 

| Vorba asta galantă o zice căpitanul Alexandrescu, care ţine loc de 

patriarh printre ofiţeri. Duduia, dintre cele cari par'că rămîn chiar: 
după ce dispar din locul pe cari lau ocupat, suride binevoitor la ma-. 

drigalul moldoveaaului— şi, măgulită de scînteile ce ies din ochii celor 

tineri, pleacă lăsînd în urmă-i un curent pariumat, care o aminteşte: 
încă multă vreme, 

Seara, după masă, vine «tata» David—și cu el, «stecla> de vin roşu, 

mai mare ori mai mică, de pe necesităţile momentului. 

Cei cari taşese — tuşesc; cei cu reumatisme, se vaită; convales-- 

_canţii, povestesc întîmplările de pe front, întîraplări care i-au adus în 

Ploieşti la... internatul şcoalei comerciale. Dintre toţi — şi sunt un spre 

zece — dintre toţi ofiţerii clienţi ai doctorului Avramescu, cel mai zdra- 

văn e căpitanul: tuşeşte de vreo două zeci de ani; este emfisematic 

şi are un rînd de coaste rupte —în colo e sănătos tân. Cel mai ne- 

voiaş e un sublocotenent de rezervă, adus de cinci zile dela Clăbucet 

— dar neînregistrat încă, „iindcă, complect paralizat, nu e în stare să. 

spuie cum îl chiamă. 

Intre aceste două extreme, aşezaţi un locotenent cu miocarâită; pe 

Ciugolea, adus la două degete de moarte într'o recunoaştere lingă Fă- 

găraş; un filosoi cu ochelari şi cu chip de domnişoară; un copil, ofiţer 

de arţilerie — băiatul senatorului Dobrescu, şi alţi cîţiva, cari, cu iu-
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firmiera en chet şi cu «tata» David, umplu salonul ofiţerilor, «statul 
"major al bicisnicilor>, cum zice, drastic, căpitanul, 

E atîța cordialitate între amăriţii aceştia, în cât, cînd se evacuiază 
"cite unul vindecat, tot salonul se scoală: care în cîrji, care în capul 
oaselor, şi'l petrec, şi'i urează — nu să fie ferit de primejdie pe front, 
ci, cu riscul de a se întoarce la sinternat»>, să dobîndească lauri şi 
slorie, Da " 

Și camaradul, după ce pleacă, dă o raită prin oraş şi vine să-şi 
mal ia odată ziua bună dela tovarăşii de suferință. 

Cind, ziua, se uiță căpitanul pe fereastră și vede, făcîna slujbă de 
miliţian, pe cîte un animal voinic şi în floare, îi strigă, ca cu trompeta : 

— Nu ţi'i ruşiae, bre? Dolotan ca o iapă "n 'dzecşi luni — şi faci 
pi portarul la şpital? Dut: şi timpuşcă, bre, că nu eşti bun de 'w nica! : 

- Jeana Th, anunţă prin ziare că se obligă să întreţie cinci zeci de: 
familii de ale mobilizaţilor — şi fuge la Iaşi. 

17 Octombrie. Fără să vreau, am ajuns garde maladi. Sunt însărcinat 
să aduc, la un spital din București, dela unul din Ploieşti, un ofiţer 
pe care nici cîrjile nu'l pot sprijini deocamdată. Trenul urma să plece 
la 2 — de aceia ne-am înfiinţat în gară dela 12. Aşteptînd la Gherea 
pină. seara la 9, cînd a venit, în fine, o mașină ca să ne ia, am mai găsit 
prin gară : pe un Jocotenent căruia o bombă îi rupsese brațul la Azuga 
chiar în ziua aceia; şi pe căpitanul Ganciu, căruia, în Transilvania, î- 
se perforase timpanul unei urechi. Compartimentul în care ne-am urcat, 
după ce polițaiul expulzase pe civilii de prisos, are aspectul unei celule 
dint'un azil de infirmi: unul, n'aude; altul, nu se poate mişca; şi cel 
de al treilea, se vaită de ridică vagonul în sus, Am. ajuns la București 
după miezul nopţei. Pe peron, ca autoritate militară, un plutonier: 
mititel, spilcuit, cu barbă'n cioc, cu ochii albi şi beat pe trei sferțuri 
—. se vede că în civil trebuie să fie agent la percepţie ori ajutor de 

” arhivar pe Ja penitenciare. Cînd să plecăm, după ce ofițerii semnară 
în condică pentru știința comenduirei, văd pe bancă, afară, un biet 
coporal, trîntit într'o rînă, care plînge sfişietor: : 

— Rog bunătatea dumneavoastră, don' plotonier, daţi-mi beletul, 
să plec, că trece siugele prin mine. . - 

„— Să taci, ritane, că te trimet la închisoare ! Ţi-am spus să aştepţi, 
că am eu grijă de tine. Acu am treabă, E 

— Păi aştept de aseară, don' plotonier — şi an mai pot, că curge 
sîngele. din mine ca dintr'o vacă. 

“ „— Să taci! 

Aci urmează o îrază care nu se poate încredința hiîrtiei, 

Afară, plouă gras. E.un frig care te. pătrunde la oase. 
Sala de aşteptare e închisă, ca măsură de siguranţă înpotriva spio- 

nilor. Peronui, e deschis — suflă vintul ca pe bărăgan. 
Nici o trăsură. Nici una!
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Ne întoarcem cu spatele spre partea din 'cotro bate ploaia, ca să 
ne stătuim de nu e bine să mergem, pînă dimineaţa, la vreun hau din 
apropierea gărei — și, la.ziuă, să căutăm trăsuri.: Nu e 'chip, însă, să 
ne înţelegem : căpitanul, waude; locotenentul, tremură de duteri —iar 

"cel cu câriile, 'au poate face uici un, pas. DR 
Ia vremea asta soseşte un automobil. Şoieorul se qă jos, caută pe 

cineva prin mulţime — şi cînd vede că nu e faţă cel pe care'! caută, 
se îndreaptă către mine: i 

— Vă trebuie trăsură, domnule, nu. e aşa? 

.— Da, ne-ar trebui, - 
— Eu aşteptam pe don'colonel Pastia — dar dacă n'venit cu trenă 

ăsta, nu mai vine, că alt țrin nu mai e pînă mîine, Dacă doriți, vă pot 
duce eu acasă. , 
„Am profitat, se se înţelege, de oferta caritabilă a şofeorului şi 
am pornit. îi 

Ciud trecem pe la Mircea, zărim patru automobile la ușa circiumei, _ 
fiindcă Mircea e ofiţer de jandarmi pedeştri, şi, ca atare, gazdă pentru 
comenduirea întirziată la băutură. 

„23 Octombrie. Poşta lui Privileghio făcea, pe la 1852, o săptămînă, 
de aici pînă la Iaşi. Serviciul nostru telegrafic a pus, ieri, cinci zeci 
şi două de ceasurl ca să'mi aducă, dela Ploieşti în capitală, o depeşă 
urgentă. “ 

Ce at nai rîde Wilner, dacă, din mormînt, ar putea să vază cât îi 
regretăm poşta, cînd avem nevoie, acurm, să facem comunicări grabuice! 

. 

, Intr'un vagon de marfă, Ploeişti-Bazeu 
CONCERTUL DIN TREN : Suntem ca la patru zeci de inşi: soldaţi 

. în mare parte, femei, copii, un -cîine uriaş 
adus prizonier din Transilvania — şi un căpitan de infanterie, coman- 
dantul companiei de sedeatari din Râmnicul-Sărat, mi se pare. Unul 
din soldaţi, ordonanța însărcinată cu privegherea prizonierului, are o 
luminărică de ceară, pe care o aprinde la intervale şi luminează a 
giorno coteţul acesta în care numai câinele; șaâe mai mult sau mai 
puţin omeneşte. La o haltă, trenul nostru se opreşte ca să facă loc 
convoiurilor militare. Lampagiul aprinde opaițul şi ne.zărim prin bezna 
nopţii: suntem toţi — şi cîinele, : 

Ia ușa, deșchisă, a vagonului, patru fiinţe cu sexul dubios, fiinţe 
dintre acelea cari numai anatomiceşte seamănă cu femeia, se ţin de 
talie, clădărie, și angajează o conversaţie interesantă cu hamalii cari 
bălăcesc pe jos, prin noroiu şi prin ploaie, cu felinarul în mină. 

După două ceasuri de așteptare, în care vreme muierile cheltuiseră, 
îu dialoguri cu cei de pe uscat, tot spiritul rînced care se adună, ca 
într'o hazna, în capitalul intelectual al mahalagioacei trecute dela tis- 
timel la pălărie, maşina porneşte, vagonul se cleatănă şi toată lumea, 
afară de cîine, cade la pămint — căpitanul în braţe cu una din femee. 

N 

' 

.
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Nu vă descriu chilomanul, fiindcă m'ar puca luna viitoare, Una din muieri — toate- trebuie să fi fost stele dela 8: lata, din Calea Griviței — una, începe să mormăie o romanţă insipidă, romanță al cărei text banal, sălciu Şi frivol, contrastează Sioistru cu starea su- iletească a celorlalţi călători. Căpitanul, un meloman, cînd a auzit melodia pe care o expectora madama, nu s'a mai putut ţine pe gea- mantanul unde'şi depusese cheresteaua, ci s'a sculat în picioare, s'ă aşezat lîngă faşnetă, şi, cu degetul arătător bănănăind în văzduh, dirija concertul. Furate de farmecul romanței, celelalte privigheţori intră şi ele în măsură — ŞI, după zece minute, vagonul nostru, care 

sparg muierile ţipind, fiecare întrun ton deosebit; soldații, văzind de cit prestigiu se bucură căpitanul, pornesc şi ei, aşa, fără nici un... Scrupul; copiii, speriâţi de scandal, se pun pe plins; clinele, beat de vraja mu... - 'zicei, asvîrle un zu / susținut — pînă cînd vagonul, sgilțiit ia ua macăz, trînteşte corul claie peste grămadă. * - Iar chilomane, risete, rachete de spirit mucegăit — şi iar concert. — Acuma să zicem una din operă, propune:o cîntăreață—şi începe; şi pe urmă, căpitanul ; şi după el, publicul: i 

"Delia Tajo. viu 
Ca un bidiviu.... 

Dar nu prea merge; muzica de operă e, se vede, pretențioasă. Ar- tistele se pun pe Tis, copiii pe plins — iar soidaţii, Ia cari, din pricina trivialităţii mediului, se topise disciplina, se pun, la adresa harfonis- telor, pe... vorbe d'alea, a Me | Intervine, atunci, un sergent, dar tocmai cînd autoritatea lui severă era să'şi producă efectul, se sguduie vagonul la o coțitură şi surpă pe toată lumeda la pămînt, | 
După un sfert de ceas se potolesc, în fine, hohotele. Am ajuns la Mizil — şi sa isprăvit mucul de luminare. De aci şi pînă la Buzeu rămîne, în picioare, cufundați în cel mai adînc întunerec, | i | Ce-o îi făcut, în vremea asta, căpitanul, pe geamautanul pe care'şi | aşezase... epoleţii, nu mai ştiu, Ştiu atita, că, din cînd în cînd, ţîsneşte: în puterea nopţii, cite un 727 

În paziştea de lingă VI7 si 
pe care îl întrerupe, numai de cit, icnitura, pe care n'o pot desluși de vine dela glas de bărbat ori dela ghiers de muiere: — Ci ca stai, dragă, ca lumea — ce te toț fiţii aşa! Și pe urmă trilul face rotogoale, în-alt ungher al salei de concert, 

Din Ploieşti pină'n Gheboaia 
AMă bătu vintul şi ploaia... 

" Și ţine, cu acompaniamentul pasagerilor; pînă cînd răsare din alt
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ungher, cu timbru pițigăiat şi îutr'o limbă pe care cu nici un fel de 

dicţionar w'ai fi putut-o desiuşi, o parodie care merge pină la sacrilegiu : 

Alois enfants de la patrie, 

Le jour de glorie est zrrioe ! 

— “Pine, mă, să nu se sperie la coastă ! răcneşte cîte un soldat din 

sală, ca recomandaţie către mecanic, cînd vagonul, sguduit la: curbă, 

scutură auditoriul şi triuteşte stelele cu cele din napoi | în braţele pu- 

blicalui din staluri, 

' — Să facem, acuşica, un Dășteaptă-te Romiîne, propune căpitanul, 

care juisase pînă aci de confortul ce'i oferea geamantanul. 

"Şi începe urlătoarea, domnule, de te crezi la circ în momentul 
cînd se dă fiarelor de mincare, şi, nerăbdătoare, dihăniile reclamă îie 

care prioritatea, cu accentul muzical pe care 1 cunoaşteţi. 

Cind, spre ziuă, m'am coborit eu, la Buzeu, un soldat ţigan, ofuscat, 

pe semue, de melodiosul katzeumuzik pe care'l jascultase pînă aci, 

atacase şi zicea într'un fel de falset catifelat și simpatic: 

Foaie verde cit aluna ! 

bowntca mea d'acuma - 

AN'ași da-o pe toată lumea : 
Că cu lumea m'am ce face 

Dar cu puica fac cemi place. 

, 

INTRE COTROCENI In tramvaiu, cu toată ploaia'îngheţată care 
—— m cade continuu, două zeci de femei cu tocuri gi- 

ŞI OBOR gantice, cu cirlionţi d'asupra urechilor şi cu 

buzele nărînzate. 

Ca contrast, în mijlocul acestui destriu de eleganţă comună şi de 

"nesimţire adincă, o babă, țărancă, ghemuită într'un colţ, ţine în brațe, 
cu capul vîrit pe jumătate în sîn, pe fiu-său, soldat lovit de glonţ în 
tîmplă — soldat pe care un miliţian îl duce să moară la Şuţu, 

Ochii rănitului sunt cu desăvîrșire stinşi; tot din jurul lui e fără 

de fiinţă pentru ei — numai căldura dela staul bătrinei sate mame să'i 

mai fi impresionat cumva. Ă 
Pieptul, sub tunica-i sfişiată, îi e gol — căci cămaşa, cel puţin în 

partea asta a trupului, e absentă. 

Badea Cireșeanu, decan al facultăţei de teologie, singur ţărănoiu 

printre atiţia boieri şi cocoane, se simte sguduit de nelegiuita pifvelizte 

a nenorocitului şi face d colectă, printre pasageri, colectă care să'i dea 

babei putinţa de a aştepta la poarta balamucului pînă va eşi un slu- 
jitor să'i anunţe că i-a murit copilul pentru patrie — fără opinci, goi 
şi poate bătut la ceasul cînă îşi dedea sufletul... 

Feciorul lui Missir, într'o uniforină de mireasă, așteaptă, la Mircea, 

în al treilea dintre automobilele cari staţionează în faţa cîrciumei, ca 

să iasă un brav ofiţer întirziat la aperitiv peste ora de rendez-vous,
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Pe dreapta şi pe stinga se tîrăse, pe troutar, soldaţi în cîrji, soldaţ; goniți din spitaluri ca inutili, de aci în colo, pentru apărarea naţională. Din cârciumă, cînd se deschide uşa, se rostogolesc crîmpeie de fraze vesele asvirlite de convivi — pe cînd dopurile dela sticlele de şampanie lau, pentru privilegiaţii din bodegă, o ideie glumeață despre situaţia “dramratică a celor cari proptesc frontiera, unde regimentele se topesc după fiecare asalt. i 

31 Octombrie. Necazurile mă duc din nou la Ploieşti. STRIMPTA ' Fiindcă mă duc numai ca să văd un rănit la spital, şi 
: seara să mă întore înapoi, nu iau valiză cu mine. Seara, îusă, nu pleacă niciun tren — şi rămiiu la otel. Găsesc, în tot oraşul, uumai o singură cameră, la otelul lui Radovici. A doua zi, mi se face cunoscut că e cu putinţă, iarăşi, să n'am tren—de aceia reţiu camera, 
Cînd, însă, mă duc să mă culc, seara, mi se comunică să-mi cant alt otel, fiindcă odaia mea, singură în tot Ploieştiul, a rechiziţionat-o za general, , | 
Mă restesc la directorul otelului, săr să omor pe chelner, dar de- geaba — nu e cameră, . | Generalul îşi ascunsese, în odaia mea, gloria şi prestigiul; luase cheia în buzunar şi plecase să lupte în vreun club — așa încît au pot nici să mă explic măcar. . 
E.o vreme așa în cît ar fi o cruzime să laşi un cîine afară. 
Noroc că chelnerul, ovreiu milos, cind s'a uitat la mine de aproape sia văzut proporțiile bastonului, a revenit la sentimente. mai omeneşți : - —.Să vă duc eu, boierule, undeva, 
— Du-mă şi la dracu, numai să nu stau în ploaie. | 
— Nu, doranule — vai de mine! Casă în regulă — nu aşa! 
—.E otel. acolo? 
— Nu. Casă particulară, dar dă cîteva odăi la fansafi. 
— Bine, Haidi de mă du, că te pocnesc cu ciomagul. 

„— Imedia? | - a 
— Dar e curat acolo, mă? Să nu mă umplu cumva de spurcăciuni. — Plapumă de mătase, boierule, - — Departe ? a 
— Colea. 
— Hâide, , 
Și pornim. O lnăm oblu, ocolim la dreapta dela Zuropa, sărim uu jgheab cu apă, şi, ca de cînd m'apucai să vă povestesc, ajungem în - ireptul unei căsuțe fără aparenţe, cu o curțicică de abia te poţi stre- cura sugindu-te niţel la pintece — şi cu o scăriţă de două-trei trepte în fața uşei de intrare, , | 
Cheluerul mă lasă în poartă ua moment şi întră singur da săaraa- jeze «afacerea». După cîteva minute iese şi îmi spune cu satisfacţie : — Pattiţ, 
li dau ceva pentru osteneală — şi paftesc.
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In entree mă primeşte o doamnă, târteșă dar încă Gnără — şi, cu o 

amabilitate sfioasă, mă întreabă ce cameră prefer, că are mai . malte.. 

> Intru în prima odaie, lîngă uşa antreului, la stînga. Mi se pare, 

din prag, că e ceva suspect aici; n'am nici o indicație categorică, dar 

nasul meu primeşte o impresie a cărei amintire o pierdusem de mult. 

Ca să fug de această impresie, zic: | 

— BR drăguță camera asta, dar n'aveţi una mai retrasă, unde să. 

mu mă deranjeze cine ar intra. ori at eşi pe uşa din faţă? 

— Cum nu! Poftiţi aici, atunci. 
Şi, străbătind prima cameră, poftesc în cea următoare, e câre se 

incheia seria-de odăi în părtenia asta a clădirei. i - 

Odaia e absolut identică cu cea-l-altă ; pînă și impresia pe care o 

face nasului, e aceeaşi. Un garderob de brad lustruit; un lavabo de. 

fier cu lighian de tinichea şi cu ibricul respectiv; o masă de noapte 

acoperită cu fagadele; un scaun de paie şi un pat. Pe pat nu e pla- 

pumă ci numai un macat de cit, - * 

— Dar e cam frig, acuma, fără plapumă, zic. 

— Apăi aduc eu plapumă — ce, las eu patul aşa! răspunde tirteşa. 

— şi bag de seamă că se uită, par'că, cu interes la mine, 

—' Ad'o, de! zic. | 

„Şi o aduce, întradevăr. Era plapuma de atlas roșu, plapuma de: 

mătase, de care'mi vorbise ciceronele pe drum. i 

Cind ridică macatul ca să puie plapuma, se vede cearşaiul. E de: 

madepolam. In vremea lui, fusese o dată mai mult sau mai puţin alb. 

Acum bate în fumuriu. 

: Pe o parte, cam pe la mijloc, sunt nişte pete de altă vopsea — in- 

sule suspecte pe cenuşiul maculat al lepedeului. Şi dedea năvală la 

mas un miros cu totul şi cu totul particular, - 

— Păi? zic, vrind să-i arăt cocoanzi arhipelagul de pe cearşai. 

— Lasă, zice, schimb eu și cearșaful. Nu duce grije dumneata! 

Şi par'că nu'ştcum se uita la mine. 

Ciad a dat js prostirea de a îulocuit-o cu cea curată, au apărut 

pernele. Se vedea cit de colo că cel care dormise pe ele fusese om în- 

grijit, om care'şi trata Brefonul cu belşug de cosmeticuri, de pomezi şi 

cu unt de migdale. 
— Păi? zic. 

— Lasă, domnule, zice — schimb şi feţele de pernă, că no să le 

las aşa! 

După ce a schimbat toate, 'mi a urat «noapte bună» şi a piecat. 

recomandindu-mi că, dacă'mi trebuie ceva peste noapte, să bat la uşă. 

Mă culcaiu. 

Nu ştiu dacă vi s'a întimplat vre-o dată să vă fie groază de aş- 

ternut. Am sensaţia că tot ce.ating, mă spurcă. Ori ce aşi putea face 

în patul acesta — numai să dorm, nu, 

Pe cînd fac unele reflecţii, în care amintirea generalului de la otet 

se împleteşte cu figura lui Radovici, şi a acestuia, printr'o perversă.
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asociaţie de idei, cu a chelnerului generos care'mi găsise adăpost, se: deschide uşa pe care intrasem — şi apare o fată: 

— Vă mai trebuie ceva? întreabă serviabila mea vecină, uitîndu.se: galeş ca să mă bobească sub plapumă. 
Mie-'wmi ar îi trebuit un pat mai puţin ostil — dar cum eram: să. mă destăinuiesc așa brutal unei reprezentante a sexului frumos, care . se deranjează la miezul nopţei ca să 'mi fie utilă? Na făcea ! , I-am mulţumit frumos şi am contiauat reflecțiile 3 reflecţii din cari, par'că era un făcut: nu puteam deslipi pe tirteşa mea gazdă de: chelnerul codoş, de generalul din odaia de la otel şi de socialistul mi- nistru de industrie. ” | - Imbrăţişarea duşmănoasă a aşternutului mă tortură. Mi se pare că "mi au eșit pete pe corp — şi nu mai pot nici cugeta acuma, fiindcă din odaia de alături, unde re retrăsese domiișoara care 'm oferise ser- viciile, se and, după ce se deschide şi se închide ușa, nişte şoapte în- năbuşite, un fel de zgomot surd, în tot d'auna acelaș ; apoi troncăneaiă la lavabo — şi iar scârţială de ușă. 

Prididit de necaz şi de rușine, mă scol, după ce uşa de alături se: deschisese și se închisese de patru-cinci ori, cu cortegiul respectiv ; mă îmbrac și mă pun să citesc Calendarul Minervei, lăsăt pe masa de noapte de vre-un pasant studios pentru ca domnişoarele din casă să'şi complecteze instrucțiunea. 
Mă adiucisem tocmai în capitolul privitor la «Bilciurile Anuale», cînd se crapă binişor canatul pe unde se retrăsese matrona care 'mi i primenise patul, şi apare în pervaz o codănacă, gătită, boită, frizată și cu un aier de candoare care ar fi mișcat şi pe Bogdan-Piteşti : „—.Mă rog, zice, la cite ceasuri să vă sculăm miine ? 
— Mulţumesc, m'am sculat eu Singur; dar fă bine şi întreabă cât. am de plătit pentru cameră. | „ 
— Plătiţi cît aveţi bună plăcere. 
Şi intră, în loe să iasă. - a | — Domnișoară, eu nu sunt de prin partea locului şi nu prea cu- nosc preţurile. 

- Fă bine, dumneata, şi întreabă, 
Domnişoara pleacă şi se întoarce peste cîte-va minnte — pe cind în camera de alături, după ce diferițele zgomote se produseseră con- form par'că unui regulament pentru serviciul interior al casei, se aude acuin, la ligheanul de alături, cum se toarnă apă de sus. . — Cinci lei, domnule. Dar altceva nu vă face trebuință ? — Nu. Mulţumesc; Poate mai ia ziuă, ! “ — La ce ceas? , N — Nu ştiu. Dar las'că te chem eu cînd o fi să tie. 
Domnișoara se mai întirzie în crăpătura uşei ; mai suride; semai uită la nevrednicia mea ; şi, cînd înţelege că întradevăr de o cam 

dată nu'mi mai trebuie nimic, se retrage înciudată. 
Alături iar se deschide şi se închide uşa. 
Mi-e sete. Un început de febră, probabil. O picătură de apă din
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-casa asta, însă, ar fi omorit doui clini. Dar ard de sete. Ce să fac? 
Alături se toarnă apă de sus la lighian, sgomot care 'mi măreşte sen- 
saţia de sete. 

Imi pun paltonul, crăp 'bi-ni-şor uşa pe care se retrăsese fecioara 
— Şi văd că eşirea asta dă într'o sală. Puiu cinci lei pe masă, por- 

_mnesc în viriul degetelor, şi: dibuind. prin întuneric, 'nemeresc în entree 
tocmai în momentul cind, de afată, intrau doui pasanţi beţi. Mă pre- 
ling pe lingă ei şi ajung în curticică, „Respir, aici, o dată, curat, fără 
miros de fermenţi putrizi, şi, cu ciţi-va paşi grăbiţi, săr Ja poartă — 
unde gardistul mă salută cu aşa reverență în cit părea că mă ia drept 
generalul de la otel ori poate drept ministrul industriei şi al co- 
mnerțului. i - 

La cafenea, cînd sa deschis, spre: ziuă, nu 'mi puteam astim- 
păra setea. 

Leon Balaban, un. localnic, studiind circumstanțele şi analizînd in- 
diciile pe care îi le-am dat, a stabilit, ca om cunoscător al topografiei 
târgului, că primisem ospitalitate în calea Oilor, într'unul dia adăpo- 
sturile pe cari le tolerează Carapancea — şi că arătitrioua al cărei ma- 
safir avusesem onoarea să fiu, se numeşte Strimpta, din botez ori nu- 
mai prin poreclă dată de iniţiaţi, 

RESORTUL 7 Moembrie. — Iese la iveală, cu ciirele raş- 
———— pective, lista lui Giănther, de Ja Seaua Română. 

PATRIOTISMULUI "Sunt trecuţi în lista aceasta, cu taritul 'şi cu na- 
tura serviciilor prestate, două categorii de oameni onorabili: cei în- 
scriși şi pe lista ambasadei ruseşti, și cei cari n'au avut vreme să se 
înscrie pe această listă, 

Printre pensionarii lui Giinther, apar avocaţi, ziarişti, prezidenţi 
de corpuri legiuitoare — şi o mulţime de fruntaşi printre cari Bogdan- 
Piteşti face figură simpatică. 

Ca prim efect al listei lui Guenther apare în Independenţa şi Viitoral 
o notă identică : «D. Ionsohn — respective: Grossmann — nu mai face 
parte din redacţia noastră»... 

Ziariştii, cari cunosc lista întreagă, au exclamat în cor cînd au ci- 
tit nota gazetelor oficioase : 

— Povestea cu canapeaua ovreiului ! 

3 Aoembrie. — Altă razie — eram să zic: altă racilă, a comendulrei. 
“Frebuiesc soldaţi, se pare, ca să ţie, pe front, locul celor învîrtiţi 

la Bucureşti. Şi se procedează ca la Erzerum, cînd pureede Enver- 
„ Paşa să stirpească pe armeni: se pune un cordon de jandarmi la 
"Capşa, altul la Teatru şi cite doui colivari, de preferinţă dintre cei 
„cari scriseseră la Libertatea lui Fieva, pe la intrările laterale. In cea- 
trut careului se aşează Mircea, cîrciumarul, care a transformat calda- 
zîmul din faţa prăvăliei în garaj de automobile; un comisar de poliţie ; 

N
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“doui agenţi secteţi, dintre cei: cari au stat mai multă vreme la Văcă- 
reşti — şi Corbescu, cea mai umoristică parodie a prefectului de poliţie. , 

Şi începe operaţia: 
— Ce rost ai tu, mă? 
— Ru? 
— Tu, 

— Păi, | 
— Păzina! Oştire ai făcut ? 
—— Făcut, 
— Cinq? 

— La 78, 
— De cîţi ani eşti ? 
—. De 65, 

-— Scoate actul de naștere, 
— Păi... 
— Păxiua! 
Şi, către agentul secret : 
— Umilăl! 
Spionul îl umilă ; tîrăşte la poliţie pe bietul om cu părul alb —şi 

acolo, Dumnezeu ştie ce deviue. 
Cum, însă, e de rigoare ca însăși tragedia cea mai sumbră . să'şi “aibă partea comică, pe cînd Mircea umflă bătini, copii şi infirmi, pe 

de lături trece nesupărat feciorul lui Missir, obosit şi languros dar trandafiriu şi cu ochii umezi — iar înapoia... frontului, ofiţeri spilcuiţi 
angajează dialoguri cu vestalele care pululează pe piaţa “Teatrului : 
„....— De seară la Flora, Mimi. 

— Bine, Gogule. . 
— Vine şi Kiki, să ştii, 
— Atunci aduc şi pe Lilly. 
— Parti carr€, care va să zică ? 
— Şi, ce, te Supără ? 
—— Din contra. 

_— Au revoir, Qogo. 
— Au plaișir, mon chat, 
Jandarimii deschid careul: trece Titi ; trece Gogo; trece feciorul Hui- "Missir cu cercuri vinete în jural ochilor, parcă e rupt de oste- neală. Trec toți câţi s'au rtnduit ca boboacele cari ţin tarabă la ma- hala — şi pe urmă se reîuchide cercul pentru ca Mircea, solemn Şi grav “ca tot patriotul cînd ţara îi e în cumpănă, să se răstească la un popă „de sat, cu fermenea, cu cizine, şi cu căciulă în loc de potcap : “ — Cura stai cu miliția, mă, nețesălatule ? 

articol intitulat: «Douaumont-Constantza>, Cl&men-.. "«eau, după ce ne înjurase ca la ușa cortului că prelungiim neutralitatea, 

CHIVERNISELI 7 Aoembrie. Intrun articol din Z"'ZZomae ZEnchaine, oa NISE
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ne face, acum, ca ou şi oţet că am încurcat socotelile Quadru plez 
iatriad în răsboiu. | 

Isteria ferocelui ctombeur de ministres> dă temeiu vorbei pe caze- 
mi-o spunea un ovreiu deunăzi: i 

— Blonde! şi-a sfărimat cariera fiindcă nu v'a putut băga în ac- 
țiune—şi Poklewsky, fiindcă a reuşit să vă bage. 

Tot adevărată a fost fiind zicâtoarea franţuzească: <On ne peut. 
pas contenter tout le monde — et sa belle mârez. 

De cinci ori am schimbat azi pivniţa, din pricina aieroplanelor. 
Nu mai trebuia mult ca să mă plictisesc. 

$ ANoembrie. Două escadrile de pasări ucigătoare, adică, exact: 12: 
avioane, au stat azi cinci ceasuri d'asupra capitalei, piaă să'şi arunce- 
iestul şi să plece ca să se poată urca şi aviatorii noştri pentru ele- 
gantele lor virajuri. : 

In mijlocul iadului acestuia, un /a4 oarecare publică în Dimineaţa 
următorul sensațional anunţ : 

S'a pierdut, în ziua de 28 Iulie, da cimitirul militar Belupo că- 
felușe de culoare maron, cu coada scurtă. Răspunde la numele de Roma. 
Rog, cine a găsil-o sau știe ceva despre ca, să'mi comunice—şi va primt 
a bună recompensă, e 

Jak. 

Azi mor mii de oameni pe zi în valea Dragoslavelor; la Predeal, 
a ajuus dușmanul de bate cu tunul în Sinaia ; iar în capitală, lumea, 
înnebunită de groază, îşi aruncă copiii pe fereastra vagoanelor ca să'şi. 
facă loc în tren—şi stăpîuul <Romei», senin, îşi aduce aminte, în mij- 
locul fiorilor acestora, că şi-a pierdut căţeaua ca patru luni mai înainte, 
cu prilejul unei înmormîntări la cimitirul militar! 

Iuconsolabilă văduvă trebuie să fie Ja4 acesta! 

io MNoembrie. Frig tare. O femee sărmană, care se. îmbulzea la ue 
depozit ca să cumpere cîteva dramuri de lemne, a fost bătută de un 
subcomisar pînă cînd a avortat. 

Fuge lumea din Bucureşti ca pe vremea cirjaliilor, 

Frantz Ioseph a trecut în lumea drepţilor, și, ca şi la moartea la: 
Buchiş, nimic nu s'a schimbat în Europa. 

XE jalnic eînd te gîndeşti ce loc puțin ocupa în lume monarchut 
acesta, care a făcut umbră tronului cinci zeci de ani, | „ 

Ce e omul! N'a rămas, acum, după moarte, despre acest mare îm- 
părat, de cît amintirea spînzurătorilor dela debutul singeros al dom- 
miei lui blinde. Ă ” 

11 Noemărie, Prefectul, primarul, poliţaiul, şeful oficiului telegratl 
şi administratorul finauciar din Vilcea, sunt revocaţi fiindcă Și-au pă-
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“zăsit posturile — şi revocaţi de ministrul al cărui tren'special aşteapţă “sub presiune ca să'l ducă în laşi la cel dintiiu semn de primejdie... Cine poate, oase roade! 

12“ Voembrie. Nu se poate situație mai lămurită.. - Sarrail joacă table, la, Salonic, cu Caraghiozopol, ministrul grecesc; iliescu, îşi aduce, la Periş, bere dela Căpitauu; muscalii beau apă de Colonia—și Clemenceau ne înjură, i In vremea asta, noi ne împărțira armata, fără tunuri, fără mitra- iiere .şi fără cipici, pe cinci puncte la Dunăre şi pe şapte ia Carpaţi—ca să ţinem calea turme lor mecanizate ale inamicului, | . Şi se mai găsesc, totuşi, oameni cari să pretindă că nu era îndreptăţit “generalul Rovinaru să zică, la începutul campaniei, în casa unui con- sitier dela Casaţie, ca Ollivier al lui Napoleon, la 1870: — Pas un bouton ne manque aux guettres de noss soldats! 

14 Noembne. S'a dat ordin arsenalului să demonteze maşinele, iar personalul technic să se ție gata de plecare. 
Toate autorităţile s'au mutut la Iaşi —Panaitesco y compris. Pe stradă nu se mai poate trece din pricina sumedeniei de vehicule “care transportă lumea lacstaţia de triaj, 
In, gara de Nord sunt mii şi mii de persoane care aşteaptă să por- uească vreun tren. 
iugrămădeala e așa de monstruoasă, şi lumea atît de sălbatecită, în cit nu se mai poate prididi pe uşi — şi oamenii încearcă să iutre pe ferestrele vagoanelor. 

“ O biată femeie, care umbla năucă, cn un copil în braţe, ca să-și facă “oc printre zidul de fugari, zăreşte, la fereastra unui compartiment, pe Piepteanu, un veterinar militar, şi” roagă fierbinte să-i primească co- pilul ca să se poată strecura ea mai lesne. Ofiţerul, ia, pe fererstră, copilul, în braţe, şi, pe cînd îl legăna ca să tacă, porneşte trenul, 

pe peron, înbrîucită de poporul care nu se putuse urca şi se întorcea acum, sanchiu, 
i 

Citesc în Zpoca de azi: 

S'a pierdut un cîine dbull-dog fetrnj, - culoare figru-închis, aviad coada şi ur.chile tăiate. Cine l-a găsit, este rugat a-l aduce sau anunța Pe stăpinul său, d. Cohen, Teatrul Modern, und; va imi o bună re compensă. - 

Cum se schimbă lucrurile în viaţă! Pe cind era cheluer la Jignița 'ori negustor de aţă cu jurubița, Cohen acesta 'n'ar fi cheltuit un frâne ca să-şi caute. balabusta—și acuma, director al. Voiculeascăi, dă o sută de lei la gazetă ca să, auunţe că, în mijlocul acestei urgii care stri- vește un neam, şi-a pierdut javra ! 
.
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15 Noemărie. Terorizat de presă, comandantul pieţei dă o ordonanţă. 
prin. care face cunoscut că ofiţerii răniţi uşor, cari au eşit din spita:: 

şi se caută pe acasă, precum şi. cei cari n'au ordine de serviciu, să. plece: 
imediat pe front sau în garnizonele căroia aparţin. În caz de nesu- 

punere... etc. etc. - 

In urma acestui ordin strașnic, capitala a rămas aproape pustie. 

* Nu mai sunt pe Calea Victoriei, Ja ceasul aperitivului, de cît vreo două 

sute de otițeri— şi Mărculescu, clownul dela circ, de caraulă ia con- 

sulatul austro-maghiar. 

Capitala are aspectul unui ospiciu de 
EXODUL PATRIOȚILOR nebuni, pe care'l conduc însăşi pensionarii. 

Automobilele cu băjenari fug în neştire şi 
se ciocnesc, se sfăramă în mijlocul drumului. Cînd cite una din aceste 

maşini infernale intră orbiş în convoiul de căruțe cari tîrăsc pe ne- 

norociţii fugiţi de turci de priu ţinuturile ocupate, răcnetele victimelor 

se aud de cine știe unde, Se aud, căci de văzut scena, nu se opreşte: 

nimeni, de vreme ce lumea fuge năprazaic, Ă 

E o nevroză generală: văzduhul pute de „peuzina pe care o scuipă 

trăsurile acestea infecte; urlă muiţimea: «păzeşte! — și nimeni nu se: 

păzeşte, prinşi, toţi, ca întrun danţ diabolic, 

In gară, pentru un tren cu trei zeci de vagoane, suit zece mii 

de inşi cari aşteaptă—căci, loviți subit de nebunie, aleargă la gară şi. 

cei cari au de gind să rămtie în Bucureşti... - 

Şi nici o regulă, nici un gardist—dregătoria căreia ”i revine sarcina 
de a păstra ordinea, fugise de cum simţise că vine zarva, 

Comunicatul cartierului general a devenit aşa de costeliv, în cit 

îţi face impresia că cei cari îl redactează stau cu pistolul în mînă ca. 

să încheiă cu viaţa după ce vor pune punct, 

Bubuitul tunului s'aude desluşit, par'că lupta Sar da în incinta. 

forturilor. 

"Trăim întrun infern—infern a cărui fizionomie sinistră o face şi 

mai lugubră şirul de răniți, slabi, goi, cu sîngele la suprafaţa pansa- 

mentuiui şi ţinihdu-se rezemaţi în băț — căci Comenduirea a dat po-. 
zuncă să se evacueze şi să se trimită la gara de triaj toţi bolnavii de 

prin spitaluri cazi pot sta în picioare. 

„17 ANoembrie. Comunictul devine aproape mut. Se simte că situaţia 
au zaai are remediu, 

- Nu mai e nimeni în Bucureşti — decit feciorul lui Missir, ras, frizat. 
şi gătit ca de nuntă, - 

Presiunea sufletească e ucigătoare. 

Dacă te uiţi dela Bulevard, în lungul strădei, nu zăreşti, pe Calea. 

Victoriei, doui oameni, pînă la Teatru. Numai la Mercur au rămas. 
cîţiva obicinuiţi: Ulpiu Hodoş, părintele Avramescu, Duţescu Duţu şi 
«tata< Gheorghe, recte Petroni, avocat din Constanţa, fugit în noaptea.
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cînd au intrat germano-bulgarii şi adăpostit aci fiindcă a plecat fără palton. i 

Comunicatul zice că «armatele noastre. sunt îngirate la estul şi la vestul capitalei, pînă la Dunăre». | „ Spitalurile, evacuate un moment, încep din nou să se umple. Vin: răniții căzuţi în ultimele lupte. Dela unul din spitale a îngit tot per- sonalul medical — şi soldaţii, întorşi dela triaj ori aduși de pe Neajlov» sunt, toţi, în îngrijirea, excluziv, a unui doctor american, care mu ştie, -se înţelege, nici o vorbă romînească ! 

18 AWormbrie, Se umplu drumurile de funcţionarii gărilor părăsite în faţa năvalei dușmanului. 
Răniţii 1ătăcesc pe uliţă. - 
Femeile dorm la brutării, pe caldarîm, aşteptiud să le vie rîuduț la pîine, 

- ” ! Comunicatul a tăcut dar vracii vorbesc în gura mare: "i-am res- pins — suntem siguri de victorie. 
Dormi relativ bine, 

| Cartierul general întreabă, dela Periş, pe Verzea, dacă a executat ordinul ce *i se dedese, Și omul pe care Brătianu, după trei ani de ale- gere, îl preferise intregului partid, respunde: 
— Da. 
— Ce faci cu personalul bărbătesc ? 

_— L-am expediat cu tren special. In momentul acesta trebuie să îi ajuns la Buzău. 
— Dumneata cind pleci? | 
— Acum. Mai am de luat cîteva dispoziţii. 
— Va să zică miine eşti la Iaşi ? 

. — Negreşit, 
— In urma acestui dialog, care avea loc pe la 6 seara, Verzea chiamă | pe Papacostea, şeful său de cabinet, şi”i ordonă milităreşte : — Plecăm la 9. Să ţii gata. 
— Să vă aştept ca să plecăm împreună, domnule director general? -— Nu. Du-te 'naiute şi aşteaptă-mă la gară. - Papacostea a plecat, a aşteptat pînă la 9, şi, la plecarea trenului, crezînd că Verzea s'a strecurat, poate, fără să'l îi văzut el, în alt vagon, a pornit la Iaşi, cu servieta "goală; a directorului general al Telegra- felor — fără să bănuiască cum că, peste un ceas, Mustaţă, devenit pre- fect al Capitalei, după fuga lui Corbescu, are să telegratieze regelui, la. Buzău, unde se mutase cartierul general între timp, că Verzea, lovit, subit, de,.. pleurezie, rămîne în Bucureşti îşi după ocupaţie». Pe cind Verzea uu tusese incă lovit de pleurezia subită—în vremea; adică, a luptelor dela graniţă —. colonelul Sava Dimitriu, comandantul garnizonei dela Brezoiu, unde mişunau spionii întrebuințaţi ca per- sonal technic la fabrica de chereștea, chiamă pe Columbovici, dirigin- tele oficiului poştal din localitate, şi'i Spune în taină, arătîudu-i, dintre
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“localnici, o listă de suspecți, printre cari, dacă îmi aduc bine aminte, 
„figură şi inginerul Gross: - - 

? _— Corespondenţa ce va sosi, deori unde, pe adresele acestea, să'mi 
o aduci îattiu mie, s'o cetim împreună, și numai după aceea so expe- 
-diezi la destinaţie. Am motive puternice pentru aceasta, " , 

Columbovici, mobilizat şi pus la dispoziţia comandantului militar, 
nu putea să nu se supuie, dar, ca funcţionar disciplinat, a comunicat, 
prin curier times anume, lui Verzea, şeful lui civil, dispoziţia colone- 
lului. Şi directorul Poştelor *i a răspuns, la întoarcerea curierului: - 

— Să 'mi trimiţi întîiu mie corespondenţa suspectă — şi pe urmă să 
„arăţi lui Dimitriu numai pe cele pe care “ţi le voiu înapoia eu. _ 

| 19 Noembrie, Cînd ne deşteptăm dimineaţă, Duminică, observăm că 
“pe ziduri se răsfaţă o proclamaţie a lui Mustaţă, proclamaţie prin care 
:ne face cunoscut că e numit prefect şi că: guvernul s'a mutat provizoriu 
“ia Iași, . | 

Citirea aceştui factum, redactat în stil de băcan, încremeneşte pe 
-cine ia cunoștință de el, Cu toate semnele pe care le avusesem cum 
că, în urma manevrei lui Socec, suntem pierduţi, tot nu ne putem de- 
„Prinde cu ideia că am capitulat. 

Cei ciţiva inşi cari se mai atlau pe stradă, stăteau cu ochii pironiţi 
-pe ordonanța lui Mustaţă, şi, par'că încremeniţi locului, rămîneau cea- 
suri întregi muţi, fără să vază, deşi proclamația cuprindea numai cî- 
“teva rînduri, ! | ! ” 

Şi nu vorbiau oamenii unii cu alţii. Cei cari își desprindeau pri- 
“virea dela hîrtia lui Mustaţă, întorceau capul, îşi ştergeau ochii şi plecau 
uitindu-se în pămînt, a 

Seara, pe la 10 ceasuri, eşia, din curtea prefecturei de poliţie, o li- 
-muzină elegantă luminată aşa în cît, în întunerecul nopţii, făcea efect 
de far. In automobil, un ofiţer romîn în ţinută de paradă, şi, ligă el, 
„un ofițer german legat la ochi cu o bandă albă. 
i Era parlamentarul pentru predarea oraşului, 

“Noaptea, toată noaptea, capitala nu s'a putut odihni. Dela Braga- 
„diru şi pînă, -în sens opus, la forturi, se țiaeau una convoiurile de sol_ 

daţi, cari se rătrăgeau în desordine în urma gestului făcut de generaluz 
" Socec, Infanterişti răniţi şi plini de sînge; călăreţi alergînd pe deşelate; 
chesoane, tunuri şi servanţi călări, cu ştreangurile tăiate —un exod, 

“trist şi umilitor, care'ţi frîngea sufletul. 
Şi nici un comisar prepus să le indice drumul. Gardiştii, năuciţi, 

se uitau stupid la vitejii aceştia cari se rostogoleau, plini de noroiu. 
goniţi de pe urmă, cu rănile nepansate şi rătăcind fără să ştie unde 
serg să moară! 

20 Voembnie. Locuitorii cîţi au mai rămas ici-colo, trec pe uliţă fără 
să se-mai salute, Par'că nu se mai văd unii pe alţii. Pustiul de pe 
stradă mărește tristeţa și dă oraşului aspect de cimitir, Nici părintele 
Avramescu mu mai are inimă să vie pe la Mercur.
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Restul de trupe gonite de operaţia strategică a lui Socec contituă 
:ză se scurgă jalnic pe diversele bariere. 

21 MWoembrie. Ne sugrumă singurătatea pe cîţi am mai rămas. 
Intr'o zi întreagă, colindînd capitala, nu dai peste o figură cunos- 

-cută. îi | 
Răniţii cari n'au mai avut loc ori n'a sai avut cinsti. primi în spi- 

taluri, din pricină că cea mai mare parte din personal dezertase sau 
„primise poruncă să plece, se cuibărese pe maidanuri şi. pe la capătul 
uliţelor, 

| 
Şi oştirea se scurge, ruptă, ilămîndă, sîngerînd şi năzuiește, în rieş- 

tire, fără comandă, spre marginea orașului, pentru ca acolo să se re- 
îormeze şi să pornească spre Urziceni. 

Noaptea e lgubră. Huruie îngrozitor chesoanele goale. 
Din calea: Rahovei şi pînă la Obor, se ţine lanţ convoiul celor îna- 

pinşi de Socec, : 
Suiletul citor au mai rămas în Bucureşti, a murit.



    

_ CATACLISMUL. 

22 Noembrie. — Locuitorii capitalei citesc, pe ziduri: 

i PREFECTURA CAPITALEI 
ORDONANŢĂ 

AVoz, generalul Mustaţă, Brefcetul Capitalei, ordonăm cele ce urmează. Za intrarea în Capitală a armatelor 7mperiale germane, topi docuztori:” Zărdaţi şi femei zor avea o Durtaye cuviiheioasă, oferind cu bună voinţă. găzduirea de care zor avea Zrebuinţă. - : Porţile şi uşile vor fi deschrse. IN , 
Oricine, bărbat sau Jemee, tânăr oy băirin, care se va deda la acte ce- ar aduce o insultă armate:or Jmmperiale, precum * împușcături cu ure'a armă de foc ascunsă, aruncare de ovi ce fel de lucruri cum ŞI amenintare ca voyba- 077 cu gestul, ua fi imediat podepset cu împuşcarea. 

„ GENERAL MUSTAȚĂ 

. * 

Bărcănescu, artistul liric, își aștepta familia dela Buzău, Văzînd că trecuse de mult ora ultimului tren, s'a culcat, omul, după ce stătuse de vorbă cu madame Goldenberg, proprietăreasa casei. Spre ziuă, se pomeneşte cu un glas spart: ” — Aprinde lampă, domnu Burcanesc ! 
— De ce, madame? întrebă omul, buimăcit de sonan,. — Aprinde lampă, că a venit dumnelor. - Se scoală Bărcănescu, aprinde, face niţică regulă în odaie ca să'și: primească neamurile — şi, după ce aşteaptă cîte-va minute, iese afară. ca să vază de ce nu vin. 

” Nu era, însă, nimeni, nici pe scară nici în curte — nici trăsură. 1a poartă, | | -
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Intrigat, intră în casă. N'apucă să stingă lumânarea, şi iar aude glas : 
— Aprinde, domnu Burcanesc, că a sosit. 
— Cine dracu a sosit madame? că nu văd pe nimeni. 
— Dumnelor ? - 
— Care dumnealor ? 
— Dumnelor, jirmanii ! , | 
Afară, întradevăr, luminat ca ziua — a capitală, unde nu se mai. 

" aprinseseră felinarele de astă vară. 

INVAZIA 23 AVoembrie. — Pe la 11 ceasuri dimineaţa, - pa- 
————— trulele nemţești mișună pe Calea Victoriei, 

O9STROGOȚILOR. Procopiu iese dela Independenţa şi cînd 'zăreşte 
prima cască germană, pune mîna la inimă, păleşte şi se rezeamă de 
zid. Când revine ia cunoştinţă, zice, Plingînd : 

N'am avut nici norocul să mor înainte de a vedea dezastrul ţărei ! 
Un batalion romîn de infanterie trecea pe cheiul Dâmboviţei — şi 

tot atunci scobora, în marş-marş, un escodron de roşiori pe Bulevardul 
Dreptului. - - 

In îaţa clubului liberal, o gardă nemțească prinde patru soldaţi To- 
miîni şi vrea să-i dezarmeze. Soldaţii se sbat: Intervine Titu Popovici, 
ajutor de primar, şi-i sfătuieşte să nu mai reziste, Oamenii predau ar- 
mele și pornesc plingind, escortaţi de germani, 

In clipa aceasta ajunge, venind din spre Cotroceni, o patrulă că- 
lăreaţă, compusă dintr'un sergent și ciţi-va soldaţi, romîni, 

— Inapoi! strig sergentului; vă prind nemţii, 
e Subofiţerul se întoarce spre trupă, dă un ordin scurt şi, cînd pun 

“pinteni cailor, pornesc, înnainte, în aşa furios galop, în cît germanii 
doar cu ochii îi mai puteau ajunge, “ 

Pe la 3 după amiazi se ocupă curtea palatului, e 
Armata e primită cu flori, afară, în stradă, de colonia germană şi 

austro-maghiară. , . - 
Jidanii şi jidancile, în haine de sărbătoare, oferă soldaţilor. buchete 

şi, în elan de patriotism jirman, sărută gîtul cailor, 
Printre pământeni cari se afirmă jirmani, notez pe Aisiman, care, 

în curtea palatului, oferă nemților ţigări, pe cînd muierea le dă flori. 
Dojenit de Hirsch, un negustor modest, de-ce face aşa păcat, Ai- 

simann replică : - 
— Es sind doch meine Lanâsleute ! 
Magazinul lui Wapner nu se mai vede de covoare şi steaguri 

nemţeşti. 
| 

Alexianu, sub director la ministerul de industrie, plînge pe troțoa- 
rul cei-l-alt, în dreptul lui Ciobanu, | 

In fruntea procesiunei cu flori şed, ca nişte mironosiţe, /aconzselz, 
acele putane imunde care, sub pretextul că slujesc pe Christos, abu- zează de nevinovăția cîinilor, cînd rîndaşii sunt dehulaţi, şi-i deprind 
cu năravuri contra natutei,
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Călugăriţele acestea formează, de-a dreptul, o anexă a armatei ac- tive a teutonilor, Sa Ie In dosul monomulzi acesta de <boites a chaude pisse> se înşiru- iesc, în haine de gală şi în atitudinea omului fericit pe care "1 sgu- duie voluptatea, Keulhauer, Martin. Bad, Rietz, doctorul Emil Fischer şi toţi cîţi, veniţi ca servitori, s'au îmbogăţit aci şi par'că se fră- mîntaseră aşa cu Populaţia băştinaşă în cît, împămiînteniți, nu se mai gîndea nimeni să le amintească ariginea. | Dincolo, lîngă Poștă, în faţa otelului Central, ovreicile din Caiea "Văcăreşti şi artistele exotice cărora li se deschiseseră uşile penitencia- rului, aşteptau, gătite, cu coşuri de flori, să primească pe aliaţii în- vingători, 
Atit de mare & mulţumirea celor eşiţi întru întîmpinarea trupelor imperiale, de şi Panaitescu operase atit de inteligent în cit să nu mai rămie nici un strein în capitală, în cit seara, la masa episcopului ca- toiic, Mackensen nu 'Şi a putut ascunde desgustul pentru lipsa de dem-. uitate a... romînilor. 
Cind l-a desluşit prelatul că în turma de nedemni nu € nici un ro- inîn, teldmareşalul a făcut un cap de care s'a speriaţ anturajul. De aceea, a doua zi, n'a fost surprins nimeni când a aflat că Mackensen a răspuns cu piciorul delegaţiei de ovrei cari se duseseră să ceară, ca credincioşi “Germaniei, drepturi şi, deocamdată, Slujbele ai căror titu- lari plecaseră la Iaşi. 
— Miine, să aveţi ocazie, ne vindeți şi pe noi cum vindeţi pe ro- mîui, azi, le-a Spus generalul — și a încheia în Jirmană : _— Afară |! 

Seara, pe stradă, e ceva maâi maultă lume de cît la Zece Maiu, cînd se face retragerea cu torţe — dar nici unu romiu, o. Panaitescu arestase ori dusese la forturi pe toţi streinii, Cine, dar, Sunt aceşti entusiaşti patrioţi germani şi unde stătuseră atît amar „de vreme, cît capitala era pustie ! , ” Mai tîrziu, se explică aglomeraţia. Se deschisese Văcăreştii -şi se năpustiseră în Bucureşti femeile publice, hoţii, Sebastian şi cel-i-alt amic al lui Verzea — apoi Cohen și Aitalion, faliţii, precum şi sume- denia de spioni neiuţi, avyrei, bulgari, unguri şi Hevinovaţii duşi de „ Rafail la Donaneşti, 
! Dar în primul moment ? 

24 Ploembrie. — O nouă ordonanţă poliţienească, Mustaţă porunce- şte ca stinerii cari au iuptat în armatele duşmane : romină, franceză, engieză, rusă ori italiană, să se preziute ia Cercul Militar ca să se con- stituie prizonieri». 
| Şi ordonanța încheiă cu clişeul că, acei cari nu se vor supune, vor fi pedepsiţi — la caz împuşcaţi, ” : 

25 WVoembrie, — Se repetă ordonanța cum că tinerii. romîni cari au luptat în armata duşmană a zegelui Ferdinand, să se prezinte spre a
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se constitui prizonieri — şi factumul e aşa fel redactat în cît să nu mai lase nici o îndoială că vagmistrul care "1 semnează este stupid, . ignar, cu aluri de cioban şi cu educaţie de hamal, . 

Şi se duc toţi câţi au fost surprinşi aici — afară, se înţelege, de Stoian şi de cinci-şase giovini, grași, rumeni şi pomădaţi, adăpostiți la Crucea Roşie, unde 'şi curăţă unghiile toată ziulica şi tac critica celor de pe fronț. E Si 
Griguţă, prensul, întrebat de un cunoscut cum de n'a plecat spre alte orizonturi, a avut o vorbă plină de spirit cinic: 
— Cum? Să plec tocmai acum, cînd pot şi eu să umblu liber pe stradă ! 

Germanii au făcut, îu Bucureşti, invazie, alaltă-ieri, 23 Noembie, Azi, 25, au apărut deja cărţi poştale pe care Aronovici, un tipo- . grai jărpelit, a tipărit un himn de bun sosit pentru armatele nemţeşti,.. 

Wappner, cel cu magaziuul de sticlărie din Calea Victoriei, soco- team că nu e ovreiu. De aceea "mi era inexplicabil faptul că ieri, cum spusei mai sus, dughiana lui Wappner nu se mai zăria, la intrarea nemților, de sub pădurea de steaguri germane, ” 
Nu.tot aşa mă intrigă purtarea unui oare care Bucov, uu fel de avocat din Bulevardul Pake Protopopescu. Acesta, cu tot numele-i slav, e jidan cataită — şi atunci înţeleg de ce eşise în balcon cu îlori şi în - dopa pe soldaţii teutoni cu cofeturi şi cu ţigări. 

26 Woembre. — Ajunge pînă la noi manifestul dat de Mackensen la "Vîrgu-Jiu, manifest prin care ni se face cunoscut că, în războia cu ar- matele iar nu cu poporul, ni se garantează viaţa şi avutul, 

Mustaţă a afișat pe ziduri o ordonanţă prin care porunceşte că ori cine are arme de orice iel, să le ducă Ia primărie, Contravenieanţii, zice mai departe ordonanța vistavoiului de ia poliţie, vor fi pedepsiţi cu amendă sau cu închisoare — Şi, la caz, împuşcaţi. 
In urma acestei porunci, curtea primăriei devenise un munte, de arme : puşci, săbii, revolvere, iatagane, cuțite de vînătoare — arme de precizie, grămadă peste custuri” şi pistoale turceşti, „x Nu se dă nici o chitanţă, nu se înregistrează nicăeri. Intri în curte, le arunci în morman — şi pleci cu lacrămile pe ochi; | "Din mormanul acesta, pe urmă, 'şi aleg teutonii obiecte de artă, conform manifestului că ni se va respecta avutul, 

27 Noembre. — Viu veşti dureroase de prin părţile călcate de horda 
teutonă. 

, 
Armata lui Mackensen e o roată de briganzi. De la Dunăre și pînă "2 Bucureşti violează, omoară, jefuiesc. Purtarea acestor turme aziatice 

păleşte amintirea ororilor săvirşite de başibuzuci pe vremea ienicerilor. Fa Zimnicea; în Alexandria, la Corabia, Caracal, Măgurele, Giurgiu,
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„Constanţa, n'au mai rămas nici cercevele la ferestre, Bandiţii rămași pe malul drept, vin cu bărcile de încarcă ceea că, pe cel stîng, n'au putut ridica, cu ei, <supraoamenii» lui Nietzche. 
- Pianul se vinde la Rusciuk cu cinci zeci de lei bucata! - | 

In capitală, bulgarii şi turcii sunt lăsaţi să opereze la periferie, În centru, Jucrează prusienii şi bavarezii. a 
Intră cu stolul în prăvălii, se încarcă -cu martă — şi pleacă ame- ninţind pe negustori, 
Dacă întîlnesc pe stradă o femeie, îi rup cerceii din urechi. 
Nu se mai aude, în tot cuprinsul! Bucureştilor, un cuvînt rontinesc.. Toţi pănitntenii, cei cari se contopiseră cu localaicii aşa în cît, de pe ziarele închiriate de ei, făceau o fiinţă, una şi nedespărțită, cu in- digenii, toți sunt pe stradă şi vorbesc... nemțeşte — tare, afectat şi ui- tîndu-se în lături ca să vază dacă'i admiră firmanii, 

Seara, acele cîte-va ovreici care, în urma contrabandelor desiri- nate, au ajuns la vanitaţea de a crede că sunt <cocoane» fiind-că au inele multe și aur în loc de dinţi, năvălesc la -Princiar, unde se sleiesc cu tirtiţa de-alungul canapelelor în căutarea cîte unui neamţ, care, obo= sit şi negăsind loc, primește să se aşeze pe lingă ele. Germanii, însă, din ordin ori prin instinct, nu văd nici o jidancă din sutele care'i so- licită cu ochii — şi cînd stau în apropiere, răspund cu spatele la avaa- surile celor cu inele, 
- Cuza e un naiv candid pe lîngă ceea ce văd că sunt germanii — - toți. germanii — faţă de concetăţenii noştri de rit mozaic, - 

28 Noeihbre. — Se vede că s'a dat drumul în oraş unei alte haite de flămînzi, căci armatele kaizerului iar se reped de devastează pră- văliile. 
: In Calea Griviței, la Buzi, un negustor mare, -năvăleşte o hordie de tilhari şi se încarcă că mărfuri. Un vecin, Spitker, revoltat de jaful. la care se dedau reprezentanții future germane, sare la ei, şi, cu riscul de a îi sfişiat, le strigă că r'au dreptul să zechizijioneze de cît în pre- zenţa unui otiţer. 

Tonul lui Spitzer a intimidat, se vede. pe bandiți, căci au virât prin Sin ceeace luaseră, în numele civilizaţiei, şi au plecat fără să mai fure şi ceaşornicul negustorului. 

Fugind îu jos, spre oraş, cu lumea uitindu-se uimiţă de atita occi- dentalistu, tilharii întîlnesc, la intrarea în Calea Victoriei, pe Carp — şi trec, fireşte, fără să-l salute. Marele om de Stat, însă, ti cunoaşte pe germani de vreme ce'i adiniră de şapte zeci de ani — de aceea'i pri- veşte cu sentimentuJ fraged cu care zice Javenal că'şi consideră mama pe copilu'i infirm, cînd "1 alintă afectuos : 
— Cocoşeţelul mamei ! 

" Vizirul dela Țibăneşti se duce, încet, Btav, cu un pachet de prăji- turi atîrnat de uasturile din naințe al paltonului, cu sticla în văgăuna "ochiuiui şi cu mîinile în -manşon,
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' Are aierul-să zică, poporului, îufricat ca pe vremea cîrjaliilor : 

— Aicea sunt, gogomanilor. Nu duceţi nici o grijă! 

20 Noembre.— Scârbiţi de platitudinea greţoasă a lui Mustaţă, nemții 31 dau afară din slujbă — unii pretind că wagmistrul a mîncat şi bătaie într'o seară. Fapt e că noaptea a petrecut-o în beciul dela ministerul de ducrări publice. - „7 , . In locul lui, Marghiloman, de pe sugestia lui Stoian, a cerut luă. Impu Xostake să stăruie de guvernator să nnmească pe Ţigara-Samur- caş, ca unul ce cunoaşte scara care duce la bucătăriile vechiului palat Din ziua aceasta, kommandatura nu mai are nevoie de tîlmaciu ca 
să-şi bată joc de prefectul poliţiei — ci.o tace de adreptul în limba în “care şi'a scris Schiller <Brigauzii». 

Neobicinuit cu atribuţiile de comisăr, protejatul! lui Stoian o duce greu la început — aşa de greu în cît kommandantura nu odată are 
prilej să regrete pe lălul sergent-major de la Ferdinandowo. | | 

Cînd se prezință, ieri, beamterui lui von Tschappe, guvernatorul 
„militar, şi, cu ceasornicul în mînă, îi porunci poliţistului : - 

— Sunt, acum, ceasurile jumătate la cinci, Pină la şapte, să am ua „amilionde luminări — Samurcaş, ascuzîndu-şi fața cun barba, exclamă. 
— Eu nu pot nici să număr pină la un milion, în două ceasuri şi jumătate — dar să găsesc atîta stoc de lumînări! 
La care trimisul guvernaţorului a replicat, scurt: 
— Cinci mii de mărci amendă | 
Emil Petrescu, barem, cînd a primit porunca să livreze, întrun ceas, trei sute de mii de potcoave, a zis, crezind că vorbeşte cu Vintilă: 
—- Adu-mi pe Ionescu-Bodega, şi “ţi dau cîte vrei. Numai el ştie rostul potcoavelor de cai morți ! 

30 Aoembre. — Rechiziţiile încep să ia caracterul acelor capturi pe <ari le operau seniorii germani cînd, urmărind, din vîrful turnului. de 
1a Niirenberg, pe călătorii îutîrziaţi, se asvirleau asupra lor şi le.., se- <hestrau bunurile ca pradă de războiu, , 

Sa deschis drumul la centru şi bulgarilor, acum, _ 
In Calea Grivitei, în dreptul ministerului de îinanţe, unul din aceşti spioni ai orientului balcanic întilnește o femeie, ziua 'namiaza mare; "o opreşte, și, sub ochii a suțe de germani, îi smulge inelul din deget. 
Ia maestrul Cohen Linaru se prezintă o ceată de aceşti răsboinici şi cu cuţitele în mînă, cer parale. 

| , „ Cohen, oriental şi el de origine, îşi cunoaşte oamenii, se vede, căci. 
după ce spune, întîiu, că n'are, începe să tocmească prețul răscumpă- 
cărei — şi scapă cu 45 de lei, mi se pare. ” 

Pe Bulevardul Pake, în Greptul direcțiunei generale a serviciulni sanitar, un călăreț de âi lui Coburg cere unui trecător, pe la ceasurile 2, punga sau viaţa. Omul dă punga şi descendentul iui Krîm pornise 
să-şi lărgească cîmpul operaţiilor — cînd soseşte un ofiţer germau, Je-
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fuitul se plinge şi neamţul, silit de publicul adunat în stradă şi care: “i confirmă tilhăria, pornește, de ochii lumei, cu victima, în urmărirea, hoţului. In dreptul Calei Moşilor, iacă bulgarul: despoia pe alt trecă- tor. Nesmţul, sub presiunea mulţimei indigoate, îl dă jos de pe cal, îi. “trage două perechi de palme şi »] trimite la închisoare — fiindcă ger. mauii nu împart cu aliaţii lor de cât riscurile răsboiului, Stănescu, şeful atelierului tipogratic al ziarului Gazeta, e prins în stradă şi "i se smulge ceasul de la briu, ! ” Dragu, inginerul de la căile ferate, e întimpinat de un nemernic de: aceștia şi rugat să-i spuie cîte ceasuri sunţ, Inginerul scoate caasor- nicul, banditul il înhaţă, rupe lanţul şi fuge. | Calomfirescu, fostul iuspector financiar, se pomenește cu o ceață, de asasini, cari, cu revolverul la timplă, îi iau 1.500 de lei. Dudescu, şeful contabilităţii de la ministerul de culte, îşi lăsase. casa în paza unor rude. Au intrat tilharii şi nu îi au lăsat de ciţ du-- Şumelele, 
D-na Deleanu are în gazdă un ofiţer gerinan dintre cei cu ifose“ ; Azi dimineaţă, transferat aiuria, neamţul a plecat, cu calul, cu ba. gajele şi cu ordonanța. 

, După plecarea lui, d-na Deleanu intră în odaie ca să puie niţică. ordine, fiindcă neamţul se purtase ca în grajd. Inchipuiţi-vă plăcerea gazdei cînd găseşte o grămadă de rochii în mijlocul casei, iar, cu capui în garderob ca să scoată ce mai rămăsese, O nemţoaică, femeie publică, adusă de ofițer ca să desăvirşească ea opera începută de el! La d-na Vergu, în strada Negustori, vin în gazdă ciţi-va ofiţeri germani. Li se pune la dispoziție casa. Barbarii, flămîazi de cine ştie cîtă vreme ?n bogatul lor imperiu, cer de mîncare, Li se dă toate pro- viziile. Cer, apoi, vin. Li se dă tot cît era în casă, Sălbatecii încep să: amenințe — şi, după ce, cotrobăină prin pivniţă, svîntă tot ce găsesc. poruncesc să vie la ei în odaie gazda şi domoișoara Vergu. YKemeea. protestează, nemţii urlă — Şi, cînd d-na Vergu, zărind o patrulă, iese. să reclame, brutele prepuse să păstreze ordinea dau din umeri şi trec: nepăsători înainte. | 
Când s'a întors femeea în casă, animalele rîdeau de navitatea ce avusese de a crede că patrula e însărcinată să apere pe români ! La plecarea nemților, d-na Vergu a constatat, fără surprindere de. altfel, că bestiile kaiserului îşi şterseseră ciobotele pe cearceaturi — Şi că nu rămăsese nimic nescotocit prin şifoniere. " Şi astea sunt lucruri petrecute în Bucureşti, ziua—ce a fost la Giur- giu, noaptea, e inutil să vă spuiu, 

Şi în vremea câud se petrec acestea, Carp, măreț şi intangibil în nimbu-i de superbie, îşi plimbă, cochet, monoclul și manşonul, avînâ aierul să spuie celor din prejur : 
— Gogomanilor, fără prezenţa mea în Bucureşti, aţi fi rămas tot străini de civilizaţia germană ! 
Apare ziarul oficios al poliţiei germane. Poartă două nume: pe c: parte : Bukarestey Zagăla!!, şi pe cealaltă: Gazera Bucureştilor, y
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De pe vremurile cînd ptefecţii liberali erau datori să încaseze abo namente de ia negustorii ovrei ca să scoaţă ziare în provincie şi în- sărcinan pe subcomisari cu îndeletnicirea de redactori, — de atunci nn se mai văzuse, în ţara rominească, atita grotescă şi ridiculă” inepţie. Curierul lui Baiasan, de la Botoşani, ori gazeta lui Caţafani, din Bâr- lad, eran clasice, ca şi producţiunile literare ale lui Karkaleki, pe lingă îmunda proză a organului pseudoteuton. limba, pentru partea scrisă nemţeşte, nu pot s'o judec decit cu bățaie de cap — cea romînească, însă, e un fel de jargon ovreiese falşificat de dialectul, gras Şi împă- nat, al lui Slavici. Dar barem îuţelesul, intenția măcar, a scriitorului. dacă s'ar putea gusta ! Dar e aşa de naivă viclenia grosolană a- creti, Hului care expectorează primele articole, în cît le descifrezi cu senți- mentul pe care] încerci la Moşi, cînd ovreicile dia Calea Văcărești tae. pe turcoaiciie în /2 danse du venire, sub farmecul lugubrei melancolii a. armeanului cafegiu, care, trausformaț în muzicanț, mahomedan plinge din clarnet mantie osmanlii. 
| Și, pentru a guverna spelunca mozaică de unde avea să iasă, în: două jargoane, cugetarea nemţească, guvernatorul militar a adus anume, de la Berhner Tageblati, pe locotenentul Dame:t, unul, probabil, din acei faimoşi condeieri pe cari “i apreciază birjarii pentru fineţa gîudu- lui şi adîncimea concepției. 

Nu pot să redau aci fizionomia acestui organ, adevărat atentat Ia. bunele moravuri gazetăreşti ; dar ţiu colecţia la dispoziţia ori cui vrea să vază cit de obscur, de pueril, de nerod, de fără fason şi de nătîng e neamul cîud are talenț şi e reputat, pe malurile Spreei, ca vebermenisci,. Lectura ori căruia dintre articolele iui Damert produce, fără greș, -efectul pe care'l urmăriau romanii cînd, îmbuibaţi, cerean de la pana de păun niţel loc în stomac peniru iahnia de cuib de rândunici cara: avea să urmeze. | 
"Asta, pentru partea germană, Cît pentru cea rominească, însăşi ovreii cari cunosc textele de pe cari joacă Segalescu la Jigniţa, o gă- sesc mai pre jos de crițică. 

2 Decembrie. Jaturile iau așa proporţii în cît se pun pe ginduri şi cei dela kommandantură, Nu de alta, dar sunt încă în Bucureşti ciţi-va miniştri ai statelor neutre — şi în special Wopika, al Americei, este particularmente indiscret, Se instituiesc, dar, patrule, care, vorba lai Makensen : să păzească averea şi viaţa poporului, Doui soldaţi, cei mai blegi din landwabhr, pornesc, de la Cotroceni, pe bulevard, agale, cu Puşca pe umăr şi cu o bandă albă pe mânecă, bandă pe care scrie : milităr-polizei — şi merg, în trei ceasuri, pînă la Obor, de unde, spre seară, se întorc iar la Cotroceni. De cum ajung ei în bulevard, tilharii kaiserului năvălesc asupra cartierului lăsat în urmă — şi o duc într'o hoţie, Ja spatele patrulei, pînă cînd ajunge land. webrul la Obor. Cind se întore înnapoi, bulgarii şi turcii cari operaseră pînă aci la barieră, se iau aşteamăt și haiducesc, după ei, pină cîna intră în sectorul afectat exciuziv sicariior germani, a ”
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Asta pe bulevard, căci pe stradela lăturalnice nu ptea are obiceiu 
să se plimbe ministrul Statelor-Unite. - 

3 Decembrie. — Cinci sute de ctini ne-au împuşcat nemţii, în cursul 
săptămiînei. Și lucrul se explică: pe deoparte, serviciul de aprovionare 
a isprăvit săpunul—şi nemţii, dela feldmareșal și pină la ordonanță, sunt 
plini de păduchi : iar pe dealtăparte, operația, pe la mahala, noaptea, e 
stînjenită de aceste crediucioase victime. Impuşcîndu-ne ciinii, hoţo- 
manii se pot plimba fără băț prin coteţeie populațiunai. 

Decepţia, la ovrei, e din ce în ce mai mare. De unde, la început, 
credeau că, cu intrarea zirmanilor în țară, vine Mesia pe marginea 
Dimboviţei şi prin urmare că e gheșeft de făcut, : acum constată cu 
amărăciune că e parti pri: la oamenii kaizerului să n'aibă nici o atin- 
sere cu poporul uns — ba Antim, căruia colegii de la Gazeta Bucureş- 
for îi zic: Wechsler, îmi spune, oftînd, că gem pușcăriile de izraiteni, 

Dar nu numai pe macabei îi singerează teutonii cu disprețul lor 
trufaş: însăşi nemţii de origine sunt sistematic igncraţi dacă nu se an- 
gajază în serviciul poliţiei secrete, , 

__ Aşa, Weiss, Jean Weiss, sasul care mustruluieşte atelierul tigogra- 
fic al lui Socec, intră ieri într'o tutungerie. Acolo, doui ofiţeri se cer- 
tau cu debitantul, care nu înţelegea ce fel de țigări cer junkerii. Weiss, 
dîndu-și seama ce le trebuie compatrioţilor, intervine : 

— Dă-le Regalitas, domnule. - 
— Dumneata să taci, zice unul din ofiţeri; n'avem nevoie de iu- 

terpret. 
Şi tace Weiss. , 
Debitantul, însă, nu pricepe limba lui Euleuburg — şi nemţii, bravi, 

sidicaseră torul. - ! 
—- Dă-le, domnule, Regalitas, se scapă Weiss, iară. 
— Nu'ţi-am spus că m'avem :nevoie Ge dumneata, domnule ? se 

răsteşte unul din şvabi, ras la cap şi şi probil şi în alte părţi, ca săi 
vie mai la... îndemînă cînd ar intra în coliziune cu inamicul. 

Şi, iar, către Weiss : 

— leşi afară! 
ŞI, rizind cu toată gura, Weiss îmi spune : 
— Aşa'mi trebuie, dacă sunt bleg. Ce aveam eu să mă amestec 

între bizărauţi, la care e tradiţie să'şi facă treaba singuri între ei! 

4 Decembrie. — O mare plăcere'mi era rezervată pentru azi. Trectad 
pe Calea Griviței, mă întîlnesc piept în piept cu Take Policrat și cu 
Petrică Sietescu, vechii snei prieteni. Ieşiau amîndoi dela curtea de 
conturi. | 

— Ei, satură-te, acuma, îmi strigă Sfetescu, ca dojană afectuoasă, . 
<u glasul lui de filometă. i s'a împlinit visal ! 

— Mă contunzi cu Carp, frate Petrică, mă apăr eu. 
— Carp ştie ce face, intervine Policraţ, Şi încbeiă::



P 
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naţional! Tot cu germanii, v'am spus de atitea-ori, la Dacia, o să ne îndrumăm pe calea civilizației, . = Pină seara nemții au închis pe Policrat. Sfetescu, însă, e tot liber deocamdată; 

Mackensen ptofită de o limuzină furată de komtiandantură de la pitală şi tace plimbări la Șosea, cu ciți-va aghiotanţi, La întoarcere, vine pe jos, ca să'] aclame nemţoaicele şi să-l salute ovreii, 
Cînd ajunge în dreptul cafenelei High-Life, clientela semită dă buzna pe uşă, afară, "i se pune în cale, şi cînd bătrînul generat le vine în față, se vîră într'însul cu pălăria ridicată, ca să vază neamţul că'i sunt devotați. Cel mai zelos dintre. ovreii cari au astfel de în Mackensen e Leibovici, un 

Ieibovici răstoarnă un şir de scaune: în goa îa stradă, îi prinde ochii, î 

tilniri amicale cu fel de arhitect, împămîntenit, mi se pare. 
ua lui după mareşal, şi cînd, | fixează cu căciula 'n miiă ca doar de şi-o. îatipări teutonul, în inemorie, figura-i abrahamică, — Ieibovici se duce acuma acasă, glumește na client, şi strigă dela uşe, balabustei : 

— Sură! 

— Ci-i ? 
— Ai cumplimente de 

7 

la Mackensen ! 

INTRE Un rău ireparabil, între altele, pe care paraziţii —= 
COMPATRIOŢI,. e că ti-a 

Oameni muncitori, de i 
din Capitală s'au pomenit 
duşi să aclame, ca populaţie 
Smulşi, dar, dela obiceiuri! 

kaizerului l-au făcut coloniei germane din Bucureşti, 1 stricat moravurile Şi ie-au ticăl6şit copii. Spravă şi cu apucături patriarhale, nerţii 
luaţi pe sus de către agenţii teutonilor şi 
românească, carul de triumt al lui Mackensen. 

e lor, şi siliţi, pentru o sărbătoare care nu mai era a lor, să hoinărească pe stradă şi prin cafenele, în zile de lucru, cu nevestele şi cu copilele 
treabă, 
et care se îmbătau odată ; Duminica, şi zăceau odată : la blaumontag, 

» Oamenii aceştia, aşezaţi, economi şi de. 

ca să lucreze pe urmă, întins, toată săptămâna, Bemeea, apoi, nemţoaica, bătrină înainte de vreme ; 
dauna, deprinsă cu gospod 

slabă foarte adesea şi fără dinţi mai în tot . ăria, cu puzerle şi cu kuglauful, pînă Lai, <înd petrece toată ziua puniad neamţului cartofi la timpie — s'a văzut, și ea, scoasă “din făgaş şi d usă, aproape tîrîş, din berărie în berărie, ca să dea, în neştire, splendoare paradei lui Falkenhayn, un animal despre care auzia acum de prima oară, 
Cît despre fete, simple, 

cuminte, au lăsat cratiţa, a 

prostuțe dar ascultătoare, sburdalnice şi 
u îmbrăcat rochiţele sărăcăcioase cu cari 'si îmbogățeau tinereţea îu zile de sărbătoare şi au fost silite să ia, cu părinţii, berăriile în şir şi să. facă moaptea, zi, prinse, ca între ziduri, în cite două perechi de buturi tentone — căci e de rigoare ca fie care aeamţ, de pe poziție, să ad opte, vremelnic, cîte o pereche ori două de
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brute şi să caute, prin toate mijloacele, să. le dea iluzia că sunt acasă? 
între ai lor. Şi se aşază: neamţul, cu baba lingă el ; lingă nemţoaică, 
o bestie, ori două, ori trei, de pe împrejurări ; şi după bestie, o fată ; 
apoi alte brute, altă fată — şi aşa mai departe. 

“Stingaci şi timizi la început, nemţii suferă supliciul fiind că n'a. 
ce'şi face capului, Şeful familiei, cruce de voinic ori cum, rupe piedica, 
într'o germană fără caracter şi împestriţată cu vocabuie cind turceşti: 
cînd de origine latină. Mai greu e pentru madamă şi îu special pentru. 
fete. Nemţoaica, neumblată, e neroadă ; suride silit la inepţiile ce se 
debitează cu pretenţii de spirit — şi, pe cînd teutonii se îndoapă cu. 
bere, ea, cu miiuele-i noduroase de muncă şi tremurînde de bătrineţe, 
îreacă, zadarnic, pe piine, cu muchia cuţitului, aşchia de margarină pe 
care "i-o dă negustorul drept unt. Margarina, însă, e tare; pîinea, us- 
cată — îreacă, băbuţa, dar seul, cocoloș, îi cade în poală în loc să se 
întindă pe pîine, ca să facă tradiționalul Pu//erkrod. Atunci, jenată de- 
ochii vecinilor, cari îi urmăresc neîndemînarea — oameni din Berlin !— 
ia grăsimea cu cuțitul, o pune grămadă pe felia de piine, umectează 
degetul în gură, şi pe urmă, cu el ud, întinde untul — pînă cînd ames- 
tecul acesta greţos de salivă şi de ciriviş ia aspectul desgustător al. 
unui alimeut care... a mai fost mincat odată. După ce sfirşeşte operaţia 
asta culinară, baba îşi linge degetul, de astă dată ca să-l spele de mur- 
dărie ; taie, cu cuțitul, piinea în bucățele, ca pentru boboci; viră o bu- 
cată îu firida-i fără mobilă — și o trece, cu ceasurile, de pe o gingie 
pe alta, pînă cînd pasta, diluată de zemurile putride secretate de cavi-. 
tatea bucală, se prelinge pe esofag ca pe o gură de canal. Biata bătiînă 
face o gtimasă ca să ajute naturei, aruncă în afară, noduros, măra! lui 
Adam — şi se odihneşte, pe urmă, cite-va minute, înainte de a se îu- 
“hăma la al doilea dumicat. 

Nemţii, în vremea asta, se fac tun. Tatăl de familie trece, treptat, 
prin toate gradele bunei dispoziţii : de la timiditate, la curaj, apoi la 
îndrăsneală, pe urmă la tesmeritate—şi, în stirşit, la acel limbagiu gaulois 
a cărui trivialitate, la germani, are ceva don enfant. 

Baba riscă de două-trei ori pe: ! 

— Rub, Willy! , 

Şi pe urmă, prididită de țapul carei a ajutat să scape de bucătură. 
se abandonă, cu ochi de găină somnoroasă, acelei voluptoase sțări în 
care omul visează aievea. i | 

Brutele, doborite de băutură şi umtiate de ridichie; devin sentimen- 
tali, loquaci şi întreprinzători. Vorbesc cu fleoanca, cu miinele, cu picioa- 
rele — şi fraza, cînd e poetică, se punctuiază printr'o icnitură pestilen- 
ţială pe care o produce tendinţa la expansiune a blestematei de ridiche. 

Yetele, împurpurate ia faţă, se string ca să evite retorica labelor şi 
elocinţa pulpelor nemţești — dar spaţiul fiind măsurat, sfirşesc şi ele- 
prin a se lăsa, în voia soartei, acelei fornicazria foriuna, cu îi ziceau. 
cei vechi. Ă 

După ce adoarme bătrina iar părintele de familie e redus la două -- 
trei silabe nefnteligibile, bestiile rămîn să opereze în voie. | 

x 
E -
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„Fetele, ca intermez recreativ, îşi dau braţul câte donă-două, ies rizind “<u hohote, şi 'se pierd prin mulţime spre <abort>. Se aude din sală, cu. - tot sgomotul bilelor ciocnite la biliard, polifonia pe care o susură ver- Surele în locul discret unde sau retras. Cind se întorc, vin tot la bra Şi tot rizînd cu hohote, ura cu capul virît în sînul celeilalte. Abia, cînd închide berarul, pleacă colonia. | Şi a doua zi vin iar, dar acum via ca Oameni care se eunosc de o viaţă. «<Conferzaţia> cu domnişoarele se reia de unde fusese lăsate în. :aţun. Fetele, mai puţin surprinse, se lăsă de pe păr, şi, după cîtva timp, <înd brutele pleacă pe front, neamţului, părinte de familie, parcă'i lip- seşte ceva—pe cînd freulein-ele constată cu groază că au ceva de prisos. De la Noembrie şi pînă acum, toate familiile nemţeşti au tăcut această experienţă — de aceea, după această dată*să plăteşti şi nu mai “vezi neatuţ localnic cu bestie de a kaiserului, la berărie ori la cafenea. 

, 15 Decembrie 1916. S'au săturat nemţii de inte- BURGMEISTERUL ligenţa iui Emil Petrescu, de corectitudinea lui Pascu şi da independanța lui Titu Popovici. I-au “dat afară, i-au închis la Imperial şi au numit primar pe colonelul Verzea, cel mai decorativ din toată lista lor de spioni, 
Ca ajutoare, apoi, pentru :ca administraţia comunală să aibă leit aracter romiuesc, von 'Tuelft, Suvernatorui, i-a dat pe Miller, pe Pra- ger, pe Tonola şi pe Flechtenmacher. 

+ Nici pe cînd intercepta telegramele statului nostru major uu visa "Verzea să se găsească, într'o zi, în așa bună companie, Pentru trebuinţele-i personale, fostul director al Poştelor, și-a atașat pe Pascat Popescu, cel mai scîrnav mădular al corpului telegrafo-poştat: — şi cu el, au dat năvală femeile publice peste averea primăriei, Nici mareşaiul Mackensen uu este, peste oștirea nemțească, aşa de atotputernic, cum este piserul acesta la primăria lui Verzea. 

Friih, procuristul lui Zweitfel şi cumnat cu Bliicher, viceconsulai “german dela Galaţi, plecase, fără familie, prin Predeal, în 'ziua de 14 August. Acum, s'a întors, odată cu armatele nemţeşti, E cel: mai sinistru Spion. Ca să'și mascheze destinaţia, germanii i-au pus de formă la biuroul de preţuiri — dar adevărata jui atribuţie este ceiace numesc ungurii «contidento, 

De pe statistica doctorului Orleanu, şeful serviciului sanitar. al “capitalei, s'au cules! de pe uliţă şi s'au internat în lazareturi, ca să fie. supuse tratamentului specific, 8000, citiţi : opt mii, dintre <aristocrațele» . care'şi împart farmecile cu baionetele kaiserului, . . S'au luat de gînduri neraţii cu atita sifilis și cu atitea românce care “vorbesc idioma pomeraniană Şi dialectul savuros de la Recikemet cu accentul pur al zirmanilor din Colomeea, e ” Ca să'mi explice fenomenul, Ştefan Antim, pe care la hsider îl 

/ 1
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chema sadea : Haskel Wechsler, îmi povestea adineauri, după ce mă pusese în cunoştinţă cu iaptul că jârmanii au cucerit Fălticeuii, Doro- boiul, Birladut și Galaţii, că o doamnă, soţia unui prefect dela graniţa Moldovei, a rămas în Bucureşti şi se dă în aşa scandaloasă dragoste cu un regiment de ofiţeri austriaci, încît rudele au întrerupt orice re- Jaţiune cu ea. 

Ştiam că Antim e în corespondenţă zilnică cu Mackensen, care ît consultă în toate chestiile spinoase, şi că, prin urmare, e mai în mă- sură de cît Amelung, şeful poliţiei secrete, să cunoască toate canca- nurile din Bucureşti—nu'mi era permis, dar, să mă indoiesc; o rezervă, însă, tot pot să îac, măcar âci, în privința unui detaliu al romanului povestit de Haskel Antim : prefectul despre a cărei nevastă e vorba îu istoria de moravuri continiporane a lui Ştefan Wechsler, e plecat, cu soția, în congediu, dela începutul iui August, și evenimentele Pau Surprins, pentru marea pagubă a regimentului de austriaci, afară din Muntenia, dacă au chiar afară din țară. In tot cazul, cert e că vistima iui Antim, al cărei nume uu'l Spun ca să n'o fac călăul lui Wechsler, w'a mai călcat prin Bucureşti din nainte de declararea răsboiului și _ pină în ziua cînd înregistrez informaţia confidentului de tot momentui al înaltului comandament firman,. i - 
Cu această mică tezervă, şi cu o uşoară rectificare a buletinului în care anunţă, la. Decembrie 1917, cucerirea Fălticenilor, a Dorohoiului, a Biriadului şi â Galaţilor, îucoio, din cuvînt în cuvînt, tot este ri- guros exact în relaţiunea “lui Haskel Wechsler, cum adevărat este, aţi constatat-o şi dumneavoastră, tot ce va comunicat acest omnis- „cient reporter, fără de care, graţie legăturilor personale ce are cu Brociner, nimic nu se concepe şi nimic nu se face în imperiul germaxw şi în această dunăreană colonie semiţă, căreia <visătorii», cum le zice Sărăţeanu—pe nume cinstit: Salzmann—tot se mai îndărătnicesc să'i zică- Rominia. 

„Pe cînd povesteam azi unui prieten că nemţii 'şi-aun KULTUR. băgat caii prin biserici şi în refectoriul seminarului Nifon, : a prietenul se mira de naivitatea mea: | | | 
— Păi e sistem să facă batjocură din ceeace cred că miîhneşte. De ce crezi că s'au în vierşunat doui ani, fără necesitate, să dărîme ca- tedrala din Reims! | i : 

i La noi, în Caracal, 'şi au băgat caii în farmacia lui Constanti-. nescu — şi în Caracal sunt peste o sută de grajdari ! 

+ 

* Chestia jaturilor ia caracter îngrijitor. 
| S'a furat tot ce se putea vedea: bani, scule, grine, rufe, haine. mărfuri, lemne, provizii — tot ce avuseseră oamenii prin case şi prin curţi. Poate, acum, să vie, aici, toată ţara riemţească — şi habar n'a-— vem: nu mai au ve lua, chiar dacă ar fi mai briganzi de cit sunt. De aceea, pentru ceeace presupun ei că se poate să mai avem,
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ascuns pe sub pămint, sunt cu ochii în patru. Şi fiindcă acum, cînd au cam dat de fundul sacului, se socotesc îuraţi în propriul lor avut dacă. vreunul din complici s'ar atinge de ceva din ceeace, de pe concepţia lor, le aparţine excluziv lor, germanilor, au instituit o pază severă în jurul buigarilor şi turcilor, în special, pentru ca nu cum-va să fure și robii ăştia vre-un ou din patrimoniul prusian. , i Următoare . acestei dispoziţii îrăţeşti, o patrulă germană din Giur- giu a surprins: 6 ceată de buigari, cari, sub conducerea citor-va ofi- ţeri, încărcau, la Dunăre, niște bărci cu grîu, ca să'] treacă în Rugciuc, | 

. Patrula a telefonat postului apropiat, şi pe cînd bulgarii îucărcau de zor, a sosit o trupă călăreață, a descărcat griul, l-a încărcat pe ca- zaiioanele lor şi l-a pornit spre. Bucureşti, iar pe bulgari 'i-a adus în fiare — fiind-că germanul e straşnic de nemilos cu iucorecţii,. " Pînă aci, cât era belșug şi hienele n'aveau de cât să întindă sacul ca să'l utuple cu de toate, se lăsa şi sălbaticilor lor aliaţi un fel de îi- bertate în lanţ; acum, însă, de cînd a secat isvorul, sunt de o cru- zime iără seamiin cu. tovarăşii cari ar încerca să facă cum fac ei, 

20 Decembrie. — Boala unui nepot, expediat din Clăbucet, mă face iamiliar în spitalui 416. Ieri, ducîndu-mă să'mi văd bolnavul, găsesc pe madicul-șei, d-na doctor Kaminski, care, pe lîngă adînca'i ştiinţă medicală, pune, în serviciul suferinzilor, şi o inimă de aur, „0 găsesc frîngîndu-şi mîinile — fiind-că spitalul acesta, fost azil de bătrîni, e aşa de primitiv organizat în cât medicul-șet e şi intendent, şi contabil, “Şi administrator, şi tot ce mai trebuie întrun spital: | — N'avem piine, azi, pentru bolnavi. 
— De ce? 

, 
— Fiind-că s'a rechiziţionat tot grîul şi brutarii nu mai lucrează. — Ciţi bolnavi aveţi ? 
— Pe ziua de azi, 83. 

| — Nu se poate să nu dea admiuistraţia nemțească piine penţru spitalele Crucz Roșii. | 
— Se poate. Dar n'am ce le da la ceaiu, — Să cant eu, 

- Ă — Te rog. Că eu nu mă pot duce — am de făcut peste cinci. zeci de pansamenţe. 
— Nu duce nici o grijă, doamnă — mă ocup eu de chestia pîinei, O primă şansă: găsesc trăsură, ca nici odată, Şi mă duc la pri- mărie. Nu era acolo nici un consilier — numai secretarul general. Secretarul primătiei e un ăla maare, rare de tot; cu părul sur — dar voinic, zdravăn, de Poţi să. faci din el un atlet de circ. - A rămas în Bucureşti, de şi tînăr, ca... funcţionar administrativ, Stetea tolănit, pe scaun, într'un, peș, la birou, de vorbă, vesel, cu un cinovnic dintre cei cari, ca şi diusui, fură vremea lui Dumnezeu pină cînd ies la pensie. . 

- Am aşteptat zece minute în picioare, zmerit, ca să isprăvească pe- ,
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trecerea — dar văzînd că aştept degeaba, în care timp răniții suferă de foame, 7] întrerup pe cel dintro mînă: 
— Mă rog, viu din pastea unui spital. Nu se găseşte piine. Cine, la primărie, e însărcinat, rogu-vă, cu atribuţia aceasta ? 
— Arhitectul Burcuş. 

- 
— Şir daca nu vă supăraţi, unde e de găsit domnul acesta? — In Bucureşti. | 
— Păi, domuule, împrejurările sunt aşa în cit nu pot să colind Bucureştii, 
— Ia dela brutărie, atunci. 
— Brutarului nw'i s'a mai dat făină. 
— Aşa”i trebuie, dacă nu s'a aproviziouat din vreme. 
— Cum să se aprovizioneze dacă toată tăina e rechiziționată ? — Treaba lui ! Aici nu e brutărie. 
Inţelesesem, Secretarul general al primăriei e un om cu care nu se vorbeşte de cît în timpuri normale, cînd, nefiind stare de asediu și duşmanul în ţară, ai... mișcările libere. Fiind că, dacă mie îmi răs- punde aşa, într'o chestie care ar fi interesat şi pe un cîine, — vă în- chipuiţi ce atitudine trebuie să aibă cn căruţaşii, cu văduvele ori cu țiganii, pe cari nevoile i ar îmbrinci pe scările primăriei ! 
M'am dus, d'acolo, la prefectura de poliţie, Aci, drept om, am gă- sit un subcomisar ori colonel — că nui le mai cunosc gradele de cînd i-a îmbrăcat ca pe ciocli, 
Era tînăr — tînăr dar veșted. Slab, cu o calviţie precoce; cu ochii stinşi : cu figura, prelungă şi osoasă, de cal bătrîn ;. cu nişte petice de favorite peste fălci, petice cari păreau postişe—şi plin de coși sîngerînzi. Cînd a deschis gura, ca să mă întrebe ce caut, mi s'a făcut milă: toți -dinţii îi erau cariaţi, unii lipsă, şi oasele rămase, îngălate parcă întrun fel de vise, 

— Ce e, domnule? 
— Bine, pace, 

— P'aici? 

— Am o nevoie. 
— la s'o vedem, 

— N'am piine, 

— Nici eu m'am 
— Păi, dumitale nici nu'ţi trebuie. 
— Ce faaace? - 
— Da. Pentru ce lucrezi dumneata, uici nu e trebuinţă să măntaci, — Ia ascultă, domnule... 

- Şi se scoală ridicul de furios. 
— Fă bine, zic, de stai pe scaun, că o să oboseşti, Eu sunt admi- “nistratorul unui spital de răniţi — şi spitalul mare piine. Pricepi? 
— Sunt şi răniţi germani? 
— Sunt. 
— Bine, dragă, ce să'ţi fac eu!



  

PORCII , 81 
- — Să mă "ndrepţi la care autoritate să mă adresez ca să'mi: procur miine, Ă 

a — Păi, la primărie. 
— De-acolo viu, 
— Atunci, la kommandantura nemțească. 
— Unde vine aia? 
— La ministerul de iucrări publice. 
— Şi crezi că o să'mi dea? 
— Da. Nemţii e băieţi buni, mon şer, Ei, unde e ai noştri ca nemţii ! — Am plecat. "1, înțelesesem şi p'ăsta : nw'l dedeseră nemţii afară încă şi deborda de entusiasm pentru noul stăpîn. 
La kommandantură, un Ofiţer bătrin, poate alsacian, fiindcă vorbea Hranțuzește curent dar cu accent aspru. | După ce i-am expus obiectul vizitei, m'a îndreptat la manutanţă, —- Sunteţi sigur că o să găsesc acolo? ca să nu întîrziez tăcînd "cursa zadarnic, a 

— Mais €videmment, Monsieur, Commeut donc — videmment ! La manutanță erau, pe puţin, două mii de oameni pe lîngă gard. 'Băgau mîna printre zăbrele, iuau pîinea cu două zeci şi cinci de bâni, se duceau zece paşi mai departe, o vindeau cu trei zeci celor cari nn puteau ajunge pînă la gard, — şi se întorceau de băgau iar mina prin- tre zăbrele, ” DD 
M'am împins pria mulţime, am intrat cu sila pe poartă şi am în- trebat pe perceptorul care vindea dacă poate să'mi dea şi mie sută de pîini. Ă 
— Numai domnul director poate să încuviinţeze așa cantitaţe tare, “mi-a răspuns perceptorul. 
— E aici directorul? 
— Da, e în biurou. Ă 
— Cine e director la manutanţă ? 
— Domnul Pauker. 
Cînd am auzit că e Pauker direcor, nici n'am mai avut vreme să mă. mir — aşa de. mult m'am bucurat că dau de un prieten, om cu omenie, - ” 
'M'am dus la biurou. Acolo, spre adînca mea mîhnire, am găsit, în locul lui Simon Pauker, peun domn cu ochelari, cu căciulă turcănească | pe cap, cu cizme şi cu o zeghe în spinare. 
— Domnul ? mă întreabă mocofanul. 
— Iartă-mă, domnule, mă aşteptam să gasesc pe d. Pauker, — Da, sunt Pauker, 

| Dacă e Pauker, să'i spui povestea, atunci, zic în gîndul meu. Alt. ceva ar fi fost dacă era Pauker ziaristul — dar acuma fie | | Şi i comunic nevoia, | , Cînd a auzit țărănoiul că peste o sută de răniţi şed nemîncăţi fiindcă nu e piine la spital, m'a luat de braţ, am trecut prin puhoiul -de paraziți ca.i încărcau camioane cu jimblă şi am intrat în hala ma- nutanţei, la cuptor. Acolo, la tiecare minut, eşiau, automatic, rasteluri 

6
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"cu piine caldă, pe care o încărcau flămiuzii kaiserulai — piine cum ae 
"mâi văzuse. neam de neamul lor. . 

Omul cu zeghea a chemat doui funcţionari şi le-a poruncit să sfe-. 
terisească, cum or şti, dela nemți, o sută de. piini, din/re cel mar din? 
coapie, şi să mi le puie la căruță. - 

Cînd i-am spus că sunt cu trăsura, nu cu căruţa, a chemat cîțiva 
"zîndași şi i-a urcat în pod să caste saci, A asistat Pauker pînă la sfir-. 
şitul operaţiei: la alegerea piiiei, la punerea în saci, la legatul sacilo- ' şi a aşezatul în trăsură. | : | 

După ce am plătit Ja poartă, pe cînd îi mulțumeam pentru înies,. „Bire, directorul 'mi a făcut o ultimă recomandaţie : 
— Să daţi pe din dos, pe strada Hagianoff, — că, pe drumul mare, 

vă întîlnesc jigodiile și vă iau ptinea, 
Toată treaba asta se făcuse în două zeci de minute, cu așa afabi. 

iltate, cu atita bună graţie şi cu aşa nesfirşită bunătate, în cît consider împrejurarea ca una dintre marile bucurii pe cari lam simţit în vre-- 
mea asta de durere şi de“obidă, | 
„+ In special, mihnirea pe care a arătat-o Pauker cind i-am spus că. 
m'au răniții ce mînca, m'a îndatorat la recunoştinţă multă față de omut: 
acesta. inimos. E 

Azi, dacă l-aşi mai vedea, nu l-aşi: recunoaşte — afară numai dacă 
s'ar îmbrăca tot cu zeghe şi cu ţurcană, : 

Știu, însă, că eră ovreiu, nu funcţionar creştin, ca secretarul genera?. 
al primăriei. , - - 

27 Decembrie. —-M'a întristat tare Antim. M'a prins cu inima frîută 
„ de durere: întîlnisam un convoiu de ruşi prizonieri, înhămaţi la o că-. 
ruţă de scînduri și miînaţi, cu beldia, de către soldaţi bulgari—şi, mis= 
terios, ca să mă pătrunză, mi-a spus Antim la ureche: 

— Au intrat în Piatra Neamţ, în Bacău şi pe şesul Moldovei. 
Şi rana pe care mia făcut-o acest prieten binevoitor, e cu atît maj; 

dureroasă cu cît îl ştiu în legături strînse cu Lupu Streitmann, prin 
urmare informat dela isvor. 

24 Decenibrie. — Un spectacol tragi-comic. 
In strada G. D. Palade. Construcţia unde fusese liceul Mihaiu Vi-. 

teazul, Italieni prizonieri, la etaj. Jos, la rez-de-chaussce, gardă de ger- 
maui pintecoşi. Maşinele împăratului şed la vorbă, cu trabucul în 
“Heoancă. | E 

Italienii, pe iereastră, coboară, legată cu curele, o traistă, în care- 
copiii, grămadă înv uliţă, pun: piine, gologani, tutun. Italienii trag traista, 
inulțumesc pu/efor şi cîntă Sicz/iaua de răsună mahalaua. 

Copiii, pe cari operaţia 'i-amuză, se reped pe acasă şi vin din uou. 
cu provizii. Italienii coboară din nou traista, . a 

„ „Nemţii, însă, bagă de seamă. astădată: apucă traista şi taie cureaua. 
- Italienii ies cu pieptul pe fereastră și încep: 
"Brutta beştia | .
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Neamţul ameninţă cu.degetul — și de odată, pe ferestrele etajului, apare o pădure de pumni. - a 
Copiii, în stradă, fac cor: 
— Neamţ... mîncăcios, lasă pușca jooos! 
Animalul, agasat, se ia după copii. 
Mascâlzonii scot capul şi se pun pe huiduieli: 
— Huo! Beşta tudeșca ! 

Printre ploşnițele imunde, cari, după ce ne-au supt o viaţă 'şi au făcut un punct de ambiţie să e insulte durerea, sunt, mai vîrtos, două leprescîrnave : unul este aşa zisul doctor Fischer, săsoiul ignorant, fără creştere şi respingător ca un hoit, care e tolerat aici de atita vreme să experimenteze o meserie pentru care se cere câp, "cînd el are numai - pintece ; şi al doilea, un flaşnetar, care ia leafă. dela Conservatorul nostru de muzică de aproape trei zeci de ani — pe cînd, dacă rămînea acasă, ar fi cîștigat, poate, cîte trei—patru coroane pe seară umblizd „cu clarnetui din berărie în berărie, de rîsul şi batjocura beţivilor. Aceste două animale, în cari nu trăiesc: decît instinctele, au, în timpul nenorocirei noastre, aşa mişelească atitudine, în cît tot romiînul e dator să 'şi o însemueze pentru -replică la vreme, . 

Deranjat la tot momentul de Lupu Kostake, care vine Să'i ceară - deslegare, Metternich-ul dela Țibăneşti se hotărăşte să'și ia în serios rolul de vice rege nemţesc în ținutul ocupat: vine în toate zilele la ministerul de interne; lumblă diu biurou în biurou şi 'glumeşte cu uşierii — cu minele sub brăcinar, cu - căciula pe cap şi. cu pachetul -cu tîrguieli atîrnat de nasturele paltonului. , | Azi "1 întâmpină o delegaţie a muncitorilor dela căile ferate, lăsați pe drumuri de către nemți ca să facă loc lăcustelor care, în Germania, * - ametiință, de foame, să facă revoluţie: - — Ne prăpădiin, cocoane! zice capul delegaţiei. Iucotro să apucăm noi, cu copilaşii, acu, pe vremea de iarnă? Milostiviţi-vă şi puneţi o vorbă pe iingă ai dumneavoestră.. Si “— Ho! Gogomanilor! a respuns cel mai mare om al timpului. ȘI, după ce i-a privit prin sticlă: N - — Mai :stringeţi şi voi cureaua pînă vor lua nemţii Moldova:— și atunci lăsaţi că am eu grijă, . | , 

Ni s'a impus calendarul catolic — suntem, așa dar, BISERICEȘTI la anul nou, de şi mai e o săptămînă piaă la Crăciun. 
- Ceasornicele ?ni sau dat cu un ceas înapoi.” ” | Ca să puie biserica în acord cu ordonanța guvernatorului, patriar- hul de la Țibăneşti a stăruit de s'a numit director al mitropoliei Marin Teodorian- Carada, teosotul care, la bătrineţe, a găsit de cuvinţă să se lepede de legea părintească și să se răsboteze în cristelniţa birjarilor de ia Viena,
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Cocheţăria asta, la care se dedau ovreii cînd nu se ajung din preţ pentru împămîntenire, este, cînd n'are. această cauză, semn văzut de ramolisment adînc — liber e, deci, moştenirorul pe negindite al lui Ca- "rada, să'şi moaie pielea în cîte cazâne i cere inima. O dificultate văd, numai: în cegdimbă so fi înţeles cu naşu-său, dacă ăsta n'o fi știut rotuîneşte ! . „ 
Dar, în sfîrșit, Marin Teodorian ortodox, catolic, gregorian. ori mor- mon nu interesează. pe nimeni, Impărâtut diplomaților, însă, patriot fier- binte şi european cilibiu înainte de toate, să numească un apostat ca di. „xector al mitropoliei autocetale a Ungro-Vlahiei, este de un cinism care frizează de aproape deimența. . | 
Indată ce a primit învestitura, caradaua sa repezit la capul bise- ricei şi-a zis, fără înconjur, ca un cuceritor : : 
— Am poruncă, prea sfințite, să introduc calendarul cel nou. — Cit oi fi eu în viaţă, doranule, asta nu se poate, a respuns prelatul, — Atunci, demite-te.' „ 
— Cu dumneata am isprăvit, i : ! Şi s'a urcat chiriarchul în trăsură, şi s'a dus la stăpinul caradalei, şi la sguduit aşa în cît să-l trezească din visu-i de mărire nestînjenită— şi Carp, ca toţi eroii, cînd a înţeles răspunderea în care cade, a chemaţ pe 'Teodorian, 'i-a zis pe nume și afară din siujbă datu-Vau pre el. Curat : căpitănie de un ceas! 

Nici o dată n'are să se scrie amănunţit ceeace vedem noi în chestie "de solidaritate între germani şi robii pe cari 'şi “i-au închiriat ca aliaţi. - Mai întîi : nemţii, austriacii, bulgarii, ungurii şi turcii nu se salută şi “uu'şi vorbesc între dinșii ; al doilea : ofițerii germani se bat ca orbeţii “cu cei austriaci — de. multe ori s'au omorit de-a binele ; al treilea : pe bulgari, în special, "i-au desarmat ca să-i facă inofensivi ; şi alpatrulea.: de cite ori cîte un bocciu de ai lui Coburg are norocul să se puie într'o “postură dificilă, regulat cîte unul de ai kaiserului îl ia la paime. 
Azi, în tramvaiul de Popa Tatu, un ofiţer bulgar nu vrea să piă- tească taxa de 5 parale, sub pretext că e ţară cucerită. Un sergent german îi atrage atenţia că e ordin de la comandantul militar al ora- şului să plătească fie care soldat cite 51 bani pe toată linia. Iaurgiul, căpăţinos, face un gest. sanchiu. La moment neamțul, fără o altă ex- plicaţie, îl ia de pielea spinării şi "1 svirle jos, în strada Diaconiselor, Pe calea Rahovei, un bavarez beat, soldat simplu, arăta tuturor, în vagon, un petec de hîrtie mototolită, hîrtie pe care scria, cu, creionul: «strada Kalanbulor» — şi întreba unde vine strada asta. Era vorba, aţi înţeles, de strada Columbelor, - 
Vecinul căruia se adresase, "i spune că nu cunoaşte strada asta. Un alt pasager, căruia “i arătase hirtia, îi dă acelaş răspuns. Atunci, un colonel bulgar, de pe banca dia. faţă, îi cere, în nemţeşte, hiîrtia, ca s'o citească şi el. | ! 
Bavarezul sughite, "1 priveşte obraznic şi, cu un suris de copil porc- : „de-cîine, respunde :
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„— Pe dumneata te-am întrebat eu ? ă Colonelul: se oţărăşte : 
— Să fii cuvincios. Eu sunt ofiţer superior. -— De care? întreabă, a lene, bețivul, — Bulgar, 

- Ia R — Ja, ia, zice bavarezul, rîzind sarcastic — şi bagă însemnarea în 
buzunar, 

DR ! 
! — Ai să mergi cu mine la kommandantură, dacă ești obraznic, — O să te duc la comenduire, fiindcă sunt obrazuic, ripostează 

neamţul — și rtde, şi” arată publicului cu coada ochiului, pe ofiţer, 
care, umilit, se dă jos, înjurind bulgăreşte. a — Ja, ia, bulgarische offizier, reflectează beţivul, şi râde ca de cine 
ştie ce caraghioziie. ' , 

Pe partea din napoi a tramvaiului care duce la Teatru, pe strada | 
Enii : doui germani, inginerul Teiler, o săsoaică şi eu. — Mă rog, domnilor, întreabă femeea, în nemţeşte, pe germani 
printre trupele cari au sosit aici sunt pare și saxoni 2 | — Ja wohl, răspunde unul din păduchi. Noi înşi-ne suntem din 
Saxonia, 

- 
| 

— Ea întrebă de sașii din Braşov, explică 'Teiler, | înd au auzit că e vorba de kamerazi din armata austro-maphiară, 
germanii au întors spatele şi Wau mai răspuns. 

2 

22 PDecemânz, Acum începe cu adevărat greul, Frigul! 
ARESTĂRILE se înteţeşte. Lemne nu suaț de la Iunie. De ale gurei 
O dau isprăvit în toate gospodăriile, N eniţii au rechiziționat 
tot, tot, tot. Cite-va merinde, cari se mai aduc pe furiş, au ajuns ja 

„ Preţuri fabuloase. Şi nu mai e leafă, nu e pensie — nimic de lucru. 
Murim în casă de îrig şi de foame. 

e "Şi nemţii, după ce au luat sute de ostaţici spre a face şantaj asu- 
pra guvernului de la Iaşi ca să puie în libertaţe pe Henenvogel, ares- 
tează pe ori cine le denunță nesfîrşita legiune de spioni, “Te arestează azi, te ţin două, trei săptămîni într'o Pimniţă infectă, 
şi cînd 'şi aduc aminte să te cerceteze, te întreabă, spre pildă, ce număr 

de la 12? i 
Ii răspunzi, răzînd, “că, pentru mănuşile teginei, n'ai documente complecte — iar cît pentru chestia trenului, ai plecat noaptea ca să faci economie de otel. - | | Răspunsul nu'l satisiace pe beamter. Te mai ţine două săptămîni, într'o infecţie ce nu se Poate descrie ; te mai cercetează odată, şi, în 

lipsă de dovezi pentru spionajul cu care presupun că te îndelet- niceşti, te pun în libertate, Provizoriu — cu rezerva de a te.mai chema 
la... instrucţie. ” 

, , Atita spirit de justiţie, aşa civilizație, atita respect de persoana, de
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demnitatea şi de interesele omului, numai Ia "teutoni se poate vedea: 
Dacă beciul infect unde se închid deţinuţii nu'ţi ar măcina sănă- 

tatea, ar fi o plăcere să fii închis ca să urmărești, zi cu zi, cum se des- 
făşoară psihologia acestor sălbateci cari se deosibesc de congolezi ' unu- 
mai, prin aceia că congolezii sunt barbari dâr hoţi nu sunt: 

Nu mai e sigur nimeni pe viaţă, pe avere și pe libertate. | 
Azi arestară pe doctorul Cantacuzino, cumnatul Brătienilor. Cu tot 

privilegiul pe care conferința de la Haga 'l-acordă medicilor, omul 
acesta, învăţat şi potolit, poate singurul romin care n'a făcut nici o 
dată politică, a fost luat deacasă, cu brutalitate bestială, şi triaiit 
pe paie. E 

— Dacă, își zice lumea, un om apărat de legi internaţionale, nu 
îutilneşte cruţare la leşinăturile nemţeşti, noi, oameni de rind, rămi. 
nem jucăria barbarilor ! | 

Pe seară, după ce bătrinul doctor fusese aruncat la închisoare, se 
prezintă, la locuinţa să, o roată de nemți ca să-i perchiziţioneze casa. 

_Menagera doctorului, cînd vede hordia, începe să se vaite : 
— Dumneata'i aduci, domnule? Dumneata, care mîncai zilaie la: 

masa boieruiui? Dumneata denunţi casa asta, unde ai fost adăpostit 
şi îmbrăţişat ca cum ai fi fost din familie! Păcat, domnule! Păcat de 
moarte să'ţi viazi binefăcătorul ! , 

Comandant al celor care răscoleau biblioteca doctorului Caniacu- 
„zino era Pişculeseu, cel care, sub pseudonimul lăptos de Galaction, e 
prieten de suflet, la Casa Bisericilor, cu Duca, ministrul Censurei,.. 

La un loc cu excelentul medic, zace Finkelstein, directorul fabri- 
cei de sticlărie; şi Take Policrat, căptuşala lui Bogdan Piteşti în ale 
filogermanismului ; Ionescu-Mariţa, directorul generali al închisorilor ; 
Melas, agentul muscălesc; un strein şi cîţi-va alţi deţinuţi fără im- 
portanță. ” ! . 

Nu ştiu deocamdată ce le-au facut celor-l-alţi;, dar lui Finkelstein 
i-au luat, la perchiziţie, 18.000 de iei, pe cari "i avea în casă în smo- 
mentul arestărei. Din iuţeală, tot atuuci, cu prilejul perchiziţiei, "i a 
dispărut ceasul. de aur, lanţul şi un inel. : 

” Dar cin'se fită la astfel de detalii! 

Ie sala de atest nu e pat, nu e scaun, nu e saltea. Cei ospitalizaţi - 
aici, dorin pe jos — şi pe jos, e ciment... 

Oteiul Jena! geme de deţinuţi : medici, magistrați, avocați, pro- 
îesori, proprietari, ziarişti — și generalul Stoica, un brav stratiot care 
se roagă de feldwebel să i dea drumul numai niţeluş, ca să se re- 
pează, pînă la mahala, unde are e! ce are. Nsamţul, hain, nu'l îngăduie 
— şi plinge generalul hîrdaie de lacrămi. 

Un alt bărbat care sufere cu vrednicie captivitatea, e Băicoianu, 
director la Banca Naţională. Tuturor camarazilor de temniţă le face 

- plăcere răzbunarea pe care 'şi-o dă zilnic acest masiv mădular al par 
tiăulai cu caşcavalul. Nu ştiu de unde pînă unde, Băicoianu vorbeşte 
nemţeşte — şi vorbind nemţeşte, îi e îndemină să facă jalburi fără tîl-
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snaciu. Cu această armă în inînă, “i-a nenorocit pe nemți adreşîndu-te, 
“odată la fiecare 24 de ceasuri, cite un memoriu în .care 'şi doeumea- 
itează nevinovăția, 

Cei-l-alţi, se învîrtesc ca leii în cușcă. Motru face comparație în- 
fre ceea ce scriu germanii în cărţile de filosofie şi ceea ce. fac cind e 
să aplice teoriile; Derusi, A quatre €pingles, îşi poartă maiestatea de-a 
fungul și de-a-latul celulei; Hodoş, ţine contabilitatea boabelor de 
fasole cu care-i regalează ungurul, artelnic al închisorei, cu preţul de 
11,50 talerul fără fund; Antoniade recitează pe Homer ca să nu uite 
pe Carlyle; Cancicov face socoteala cîte racile “i-ar rămîne lui dacă ar 
iisbuti să vindece şapte—opt din cele de cariipătimeşte ; Obreja, docto- 
Tul, s'a făcut mi-ti-tel din pricina traiului rău; Ciurcu, care ştie ce 
ştie, este intretabil față de naivii cari cred că toţi cei dela Imperial au 
soartă comună. ” 

Un judecător dela casaţie a extenuat pe neamţul prepus să-l pă- 
zească, tot ciocănind în uşă ca să-l ducă unde-va — şi fiind-că la tot. 
momentul e solicitat judecătorul de nevoia aceasta fisiologică şi ia tot 
ziomentul "1 însoţeşte sentinela, se propune o tiansacţie: ori să se 
„stabilească cu şederea acob, ori să-şi transforme iataculîuloc de... 
-expiare. 

Emil Petrescu n'a venit încă dar 'şi-a trimis organele: pe Titu Po- 
poviti, care vorbeşte jîrmană; Pe Cesar Pascu, care grăieşte moldove- 
neşte; pe Macedonescu, care la voroavă cam aduce cm cei dela 
Mimiu,,. 

Donescu Ciipiciu, tot mădular municipal, a apărut şi a dispărnt 
dela Imperial: a apărut ca rabedenie cu răposatul Haret, prin urmare 
liberal ; şi a dispărut imediat, ca neam cu Dedu Neniţeşcu, deci cimo- 
tie cu Mitteleuropa. Şi e un deliciu să auzi reflecţiile colegilor :din 
consiliu ţinuţi la opreală după pleearea celui cu neamuri la Brusalim, 

„_ Carabatescu își duce soarta vitejeşte, dar e aşa de încruntat în cî- 
ai înțărca copiii cu o privire galeşe a bătrînului. 

Petrescu, inginerul peisagist, spune... metafore -- pe cînd Virgil, 
Popescu cu Trembiski şi cu Dumitrescu-Bumbeşti, fac planuri. măreţe 
pentru cînd, odată şi-odată, vor mai ajunge— helbet! — să fie liberi. 

Cazimir, avocatul, fost secretar al lui Iancu I.ahovari, îşi înnăbuşă 
-amărăciunea și 'şi compune figură veselă ca să poată, cînd îi întilneşte 
-pe sală, să împrumute, din bărbăția lui, bărbăție celor pe cari îi simt 
părăsiţi de curaj, 

Crihan, ofiţerul de stare civilă, dă cu cărţile și cînd nw'i iese pa- 
ssienţa, ia la rapangheli pe Emil Dan, agentul din Popa Tatu, care se 
amestecă în sectorul lui electoral. 

Şi sunt 23 de grade sub zero, şi în odăi unu se face toc, şi paltoa- 
“aele, tot acâperindu-se noaptea cu ele, nu mai ţin cald ziua. 

Luaţi, de preferinţă, dintre intelectuali şi din straturile sociale mai 
zidicate, ostaticii Sunt puşi, cum spuseiu, la un regim potrivit cu ran- 
Sul lor : “fără foc, ca să nu-i bată la cap; cu uşile încuiate și cu sea-
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tinelă la ușă, ca să-i apere de furi; şi cu o lingură de fasolE pe zi, can. grijă ca nu cum-va să'şi strice stomacul — şi toată această întreţinere: princiară costind, preţ de desfacere : 11 lei pe zi. 
Cei cu educaţie sufletească deosebită, jenaţi de sacriticiile pe cari îi vedeau pe neraţi făcîndu-le ca să ie fie plăcuţi, s'au pus pe căutat mijloace ca să înceteze de a îi obligaţi teutonilor. Băicoianu, spre pildă, care, între compatrioți, ţine de rău și adesea numește Iaşi pe cei cari respund la salutul sentinelei, chinuieşta pe feldwebel cu jalburile pe cari ”] însărcinează să le ducă şefului poliţiei ; generalul Stoica pliuge toată ziulica că nu'l lasă să se ducă la mahala, unde 'şi are omul gospodăria — şi, ca să'şi valorifice titlurile la libertate, spune sol- daţilor de garâă că el n'a scris-în viaţa lui un rind, că n'a rostit nici- odată un cuvînt împotriva Puterilor Centrale — şi că balivernele ful- minante de cari deborda presa, baliverne purtînd semnătura lui, erau scrise de... frate-său, răposatul, 

” Singur demn între cei pe cari îi şifonează captivitatea, e Ciurcu. Cind a văzut, omul, că nu se isprăveşte martiriul în două zeci şi patru de ceasuri, a cerut condeiu şi a redactat un memoriu precum că „ei, transilvănean din Braşov, el şi ascendenţii lui, toți, au fost cu nemţii de cînd există Ardealul; că, în Adevărul, n'a scris de cît despre culțura păstirnacilor şi Qespre păduchi în armată ; iar cît despre revendicările romînilor d'aici asupra ținuturilor uude agonizează romînii de dincolo, a fost pururea de părere că aspiraţiile Romîniei libere de a-şi atexa * Romînia subjugată seamănă cu fandazia unui trib din Asia care ar tinde să cucerească o provincie din Europa... i Cind au citit nemții documentul acesta de înaltă vrednicie, l-au pus imediat în“libertate pe autor şi l-au dat în antrepriză lui Şmiliza, ca amindoui să editeze Agrarul, fără concurenţă pe piaţă, şi impăat: cu o săptămină mai înainte, de toate dispoziţiile pe cari aveau să ile publice escrocii teutoni peste şapte zile. Agrarul a devenit ediţia feo- nomică a lui Bufarester Tagblatt. , i Costache Bacalbaşa, care nu e transilvănean, se revoltă şi acun de conținutul brav al memoriului lui Ciurcu, memoriu pe care fratelț de peste munţi "i l-a citit în celulă —iar Ulpiu Hodoș, smoţ din Xoşia Montana, a slăbit de desgust, fiindcă îi ştie textul pe dinafară, ca hnul „ce "i-a auzit de Ia însăşi Ciurcu, 
| Virgil Popescu, bănăţean al cărui dor de ai lui a stat închis în inima-i de aur şi n'a făcut niciodată paradă de comoara pe care o avea în su. “let, Virgil Popescu dă şi acum din umeri cînd îi vorbeşti de document. — şi, ca resbunare, "ţi-a aminteşte că se vorbeşte unde-va, în istorie, despre bulgarii pe cari "i-a apucat vremea zarzavagii prin ţara Birsei... 

Cu toată grijea deosebită pe care o poartă guvernatorul celpr! în- chişi la Zmperial, ostatecii au Și uşoare motive de nemulţumire — se pling, cum am zice, că e mirtasa prea frumoasă, | „__ Două sunt, mai virtos, neajunsurile pe cari le impută autoriţății militare ori civile în căderea căreia stă, de la Carp, dreptul de a lua
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omul de pe stradă, numai pentru. vina de a fi fost romiu, şi de a-l în- 

„_chide la Zinperial ca să'l jefuiască ofiţerul german asociat cu antrepre- 
norul ungur: întiiu, că magistratul însărcinat să le ia interogatoriul, 
nu ştie să citească chestionarul ca să puie lămurit întrebările, nici 
chiar în nemţeşte ; și, după cel ajută însăşi ostaticul ca să le citească, 
nu poate să serie citeţ răspunsurile ; — şi. al doilea, că, dacă, par im- 
possibile, le-ar da drumul germanii, "i ar aresta austriacii, pe urmă... 

22 Dicembrie.—Se face jat din casa lui Take 
STRAF-EXPEDITION. Ionescu. Armata victorioasă a Germaniei, a 
În atîrnat un steag, de la straşină şi pînă pe cal- 

" darîm, ca să arate că, odată cucerit fortul Chabrol, puţin a rămas pînă 
să se înconoreze Wilhelm, la Londra, împărat al Europei. 

Şi în vremea asta, din mmăreţul conținut al imobilului se fură şi se 
vinde pe nimic tot ce le cade.în mină aziaticilor năvălitari: biurouri, 
colecţii, cărți. - - 

Biblioteca se vinde cu un france sacul—și, pentru franc, 'ţi se dă, pe. 
d'asupra, şi cîte-va kilograme de cărbuni, 

E, se vede, unul din mijloacele nemţeşti pentru a respindi ceea'ce 
socotesc ei că e Aultur. 

Gartenbezg, un fost plutonier romiu, se duce la prefectul de poliţie. 
şi'i povesteşte barbaria din curtea lui Take Ionescu, 

— Dar ai noştri n'au făcut tot aşa la Braşov? a fost, scurt, res- 
punsul grecului. 

Plecind de la poliţaiu, Gartenberg întilneşte pe doctorul Burnea şi “i 
se plinge şi lui: 

— Ax trebui intervenit la autoritățile germane, zice Gartenberg. 
— Altă treabă n'ai? îl stătueşte Bernteld, câre, de cînd se tot duce 

la Berlin, 'şi -a schimbat şi numele, ca Saul, care sa tăcat Paul pe 
drumul Damascului. i 

Teatrul Naţional e dat, deocamdată, pe mîna lui Metaxa Doro, tugit 
de pe front, care comandă arta dramatică avind ca stat major pe Lust- garteu şi pe baronul Gebstattel, între alţii. * - 

Azi, la o repetiţie, Steinger, director la Zzarer An der Wien, în treacăt 
prin Bucureşti, a surprius pe baron într'o loje, ţintad în braţe pe Leo- 
nard—şi vienezul, zuliar, a tăcut un tămbălău ca în Moaptea Furtunoasă. 

23 Decembrie.— Altă pacoste, acuma : invazia junitmistă, 
Au dispus homosexualii de la guvernămînt ca în ziia de 28 De- 

cembrie să se facă recesămîntul general al populaţiei. In vederea acestei 
operaţii, Lupu Kostake, ipistatul nemţesc de la ministerul! de interne, a 
adus la cunoştinţa funcţionarilor rămaşi fâră posturi, a institututorilor, a 
pensionarilor şi în ganeral a cărturarilor, să se prezinte la 24, ca săli 
se dea formularele redactate de bamter-ii imperiali. Și bieţii oameni s'au 
dus cu sutele: unii, fiindcă se socoteau 'obligaţi—iar alţii, în iluzia că
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barem pentru ziua aceea de lucru li se va plăti diurnă. Şi acolo ce credeţi că au întîmpinat? : . 
In biuroul aşa zişilor şefi de cabinet, un fel de staul în care zac cirlanii învârtiţi, trei hoituri : Carageale, Beldiman şi Lupu Kostake-fiul —iugiţi de front şi cruţaţi de situaţia de prizonieri pentru că sunt dintre cei cări, urmind exemplul zaai marilor lor, cer ca buzernaţii să ocupe Moldova. Acești microbi fac pe piserii lui Lupu Kostake-senior—dem-, nitar înalt, care, el însuși, de pe ortuduiala voivodului ot Țibăneşti, . îndeplineşte, la virsta de peste şapte-zeci de ani, slujba penibilă de şef - de cabinet a unei loaze de locotenent prusac, cu sticlă, cu capul ras și cu asieta desvoltată ca a femeilor boşimane. 
Cum intră omul pe ușă, “1 înhaţă microbul: 
— Imi pare bine că ai venit, Avem nevoie de oameni cinstiţi şi capabili, ca dumneata. 
Pottim formularul. Iscăleşte, ţe rog, colea. Aşa. Mergi. 
De acum, am scăpat de lepra care ne-a dus de rîpă. Să tormătm ua partid de oameni unul şi uziul, cu Carp în frunte, pentru ca, după ce vor fi goniţi din Moldova: guvern, camere şi dinastie, ră reparăm de- zastrul și să intrăm în adevărata viață istorică a ţărei. 
Omul "1 ascultă cu ochii, moţăie din cap şi pleacă crucindu.se. . Nătărăul,, pînă să vină ua altui la rînd, îl trece în condica clubului viitor—fiindcă acum îi ştie numele, ! IE Cind s'a preziutat Arthur Cantacuztne, boier moldoveaă, bătrin, cu inimă, cu minte şi cu obraz, secățura 'şi a început bonimentul, ca şar- l4tanii de bilciu, . 
— Par, bine, c'coane, eu îs moldovan, a protestat boierul, la auzuj ideei că trebuie aşteptat cu bucurie să se îngenuche şi partea de din- coio a Milcovului, 

i — Nu face nimica, un partid de oameni cinstiți... 
 — Cum nu face 'mica, c'coane! Eu îs moldovan—a'audzi ? 
— Ce are aface! Un partid de oameni vrednici... 
— Foarte mulţămesc de vrednicie! Să calce lifta pămîutul în care zac oasele părinţilor mei-—şi eu să mă bucur! ă 
Şi, eşind pe ușă congestionat, bătrînul exclama într'una : — 'Raca'n di mini, Doamne! Cconu Pitrachi aista s'o zărghit di tăt. Om agiuns di batjocură la bătrîneţe ! 
Ghiată țărişoară a me! 

N'a făcut nici o victimă elociuța brinzoilor din iatacul dela minis- terul de interne. De aceea trebuia propagandă susținută— trebuiau mij- loace eroice, mijloace care să lovească fantazia publicului, 
Intro reuniune ţinută Ja Marghiloman, reuniune unde Stoian făcea “onorurile în locul amfitrionului, cat Suferind, s'a desbătut chestia de aproape şi s'au luat rezoluţii șirile: s'a. făcut statistica funcţiunilor abandonate de titulari și s'a hotărit ca toate locurile acestea să fie numai de cit ocupate de adepţii partidului de coameni cinstiţi»: S'a orinduit, dar, să fie numiţi în consiliul comunai, pe lingă nemţii şi
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"bulgarii pe care îi prezida Verzea, vindecat, acum, de pleurezia subită 
care”. reţinuse în capitală, mărginaşii care se închină la Carp; Pe- 
trache Calapod, scribălău la Polfiguz, să meargă prefect la Prahova; 
Lupu Kostake, fugarul—nu cel-l-lalt — să se ducă la Argeş; Prager şi 
Flechtenmacher, la primărie, ca romîni de baştină — şi, când s'au mai. 
căutat oameni! vrednici pentru cele-l-alte posturi, s'a constatat că se 
isprăvise partidul. Atunci a intervenit «şeful» oamenilor cinstiți, Mar- , 
ghiloman însuși, de a înlătura dificultatea: a numit pe Ion Bacalbaşa 

"şi la Monitorul Oficial, şi la Teatrul Naţional, şi la Regiă Monopolurilor, 
şi la Copiii găsiţi ai comunei, şi încă într'un loc, pe care nu'mi-l aduc 
aminte. o 

Cu lovitura aceasta genială s'au complectat golurile mai. toate. - 
Carp, bătriînul, marele, ilustrul, îşi rezervase dreptul de a desemna, 

“personal, pe guvernatorut Olteniei. Potrivit acestei dispoziţii, a chemat a 
“doua zi pe Dristorian, l-a pus de “şi-a ras mustăţile ca să capete ceva 
prestigiu, şi i-a zis, punîndu-şi cloudirul în ochiu şi miîinele sub 
Brăcinar: i 

— Gogomane, să te duci la Craiova, guvernator. 
— Cum să mă duc, c'coane Petrache, că mă lează nemţii! 
— Să te duci cum oi şti, gogomane. 
— Nu se poate, şefule, pentrucă, în calitate de guvernator, ar trebui 

'să colind judeţele, să studiez provincia, să 'mi numesc organe—şi m'ar 
împuşca nemţii cînd m'ar vedea, fără ştirea lor, hoinărind prin re- 
giunea militară, ” , 

— Să te duci, cu toate astea. Să te împușce. Cu chipul acesta vor 
face dovada şi ei că sunt nişte gogomani. : 

— Mă rog, şefule, nu se poate să acorzi alt cuiva favoarea de a-l 
2asărcina să provoace dovada asta ? Eu.am copii—zău am copii, getule ! 

Şi s'a îmblînzit voivodul. - | 
ŞI, grație pruncilor lui Dristoriau, a rămas Oltenia, pînă azi, fără | 

proconsul, 
Dar, cu Bacalbașa la Copiii găsiţi; en Prager la primărie; cu Ca- 

lapod la Prahova şi cu Kostake, ispravnic la Argeş, nu se ajunge, ori şi 
cum, la înjghebarea partidului de oameni cinstiţi, cari, împreună ca . 
Flechtenmacher, să guverneze, vreduic, Romiînia, după ce păduchii 
imperiali vor invada Moldova ca să scape pe Carp de muscali. 

'Tebuia altceva, 
Şi nodul l-a tăiat, de astă dată, Gică, Gică Milicescu—feciorul popai. 
S'a întocmit, după propunerea acestuia, o listă de temeile cari 

primesc ajutor dela d-na Ferechide san din diferitele fonduri de milă 
pe cari le administrează această doamnă ; s'au ales dintre ele cele gu- 
zeşe şi le-au răspîndit c/45u47 prin mahalale, ca să ducă cuvîntul mîntuitor. 

Şi se duc mucenicele astea pe la familiile a căror proptă a rămas 
fără slujbă ; la părinţii ai căror copii sunt pe front şi la mamele cu 
odoarele rănite prin spitaluri—şi pretutindeni vorbesc despre guvernul 
dui Carp, cu Marghiloman cancelar. 

Şi pretutindeni sfirşesc cu refrenul:
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" -— Tot răul spre bine! Dumneata şi familia dumitale, nici o grijă să n'aveţi. 
"Şi, plecîna: 

. — Să mulţumiţi lui Dumnezeu că nvaţi cunoscut pe mine, care, în "casă la Marghiloman, sunt ca şi la frate-meu a casă, "Câte lacrăni n'au şters aceste misionare desinteresaţe ! Câţi amăriţi nu s'au culcat, măcar odată, beţi de speranță ! Şi cîte binecuvîntări fierbinţi, şi din adincul inimei, n'au smuls ele pentru «cancelar» Şi pentru guvernul de oameni < ciustiţi> care avea să vie! 
i „Dar între buze şi pahar e în tot dauna loc pentru o nenorocire. Oa-- menii fărăslujbă, fără slujbă rămas-au; copiii de pe front, pe front au murit cei din spitaluri, continuă să zacă, prizonieri şi fără foc—iar ccance- lariatul», întțrzie, Ba, ca culme de decepţie pentru cei care se culcaseră fericiţi în nădejdea că Marghiloman se îugrijeşte de ei: şi de familiile lor, au aflat într'o bună dimineaţă că aşa de departe merge consideraţia 'ploșniţelor peutru viitorul satrap, în cît*i au rechiziţionat automobilul; iar cînd au vrut să-i rechiziţioneze grajdul cu cai de curse, el s'a opus —şi ei "i-au aşezaţ sentinelă la uşe! 

Ce se întimplase? 
In răstimp, un conservator care are mania de a colecţiona peticile de hirtie pe care le găsește prin club, avea ciorna declaraţiei pregătită. de Marghiloman ca s'o citească înainte de războiu, cu prilejul candi- -daturei lui la locul de şetal partidului boieresc — şi în ciorna aceasta, cancelarul prezumptiv zice, în Substanţă: <Fiind date Împrejurările ho- tăritoare prin care trece Europa, fara noastră nu mai poate rămîne- fără să pășască la realizarea aspiraţiuuilor etnice». Preconiza, cum se vede, intrarea în acţiune pentru Cucerirea Ar. dealului — Şi ciorna, cu prilejul unei descinderi la casa celui care o păstra, a fost, se vede, întrezărită de nemți, 

Acest petec de hîrtie a dus la arestarea, 24 de ceasuri, a însăşi cancelarului. | 
Se spulberase, dar, un munte de iluzii. 
De aceea trebuia reacţionat repede şi energic, pentru că dacă ar îi aflat mulţimea ce puţin credit au <oamenii vrednici> pe lingă cei solicitaţi să îngenuche Moldova, praiul se alegea de... viitorul ţărei acesteia. 

- ' S'a cerşit, atunci, pentru Stoian, o patentă deia consilierii juni- mişti ai primăriei nemţeşti : anume, însărcinarea de a distribui el, să- răcimei, bonurile pentru cumpărare de lemne.. Și, faţă cu trebuinţa inexorabilă de combustibil, formula «sărăcie» cuprinde şi pe Prensul, întru cât nimeni, în Bucureşti, cît de bogat să fie, w'are lemne — gra- ţie 'ocîrmuirei, din trecut, a lui Emi] Hălăceanu. Or, de cum s'a vestit în tirg că Stoian e ales să împarță bonurile, a început să se ducă lumea la Banca Aajiuiei, cu evlavia cu care se duc turcii. la Mecca. , 
Cu două ceasuri înainte de a se lumina de ziuă se adună sărăci-
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mea la uşa Băucei, cîte o sută, cîte două, cite trei, pînă cind se umple bulevardul. Şi așteaptă oamenii, în ger, care cu sacul, care cu tîrlia, care cu cîte o cărucioară. de copil, ca să vie împuternicitul lui: Mar- ghiloman. 

- Pe la 12, soseşte tonful — bubăit, mahmur şi de multe ori bătut măr. Dă cu piciorul. în cei dela uşă, ca să'şi facă loc — şi intră înnă- untru, cu trepăduşii tîrîş după el, 
Se încălzeşte, stă de vorbă, şi cînd simte că începe să'i treacă damptul, porunceşte slujitorilor să purice din gtrămada celor de afară pe alegători, pe oamenii de oare care vază şi pe femeile cu neamuri 3a mahala. 

| Le dă bonuri — şi închide uşa, pe urmă: 
*— Cei-l-alţi, mîine. Aide — marş! 
Plecau oamenii, şi a doua zi iar porneau cu noaptea'u cap şi a treia zi, şi a patra zi, şi iarna toată, a Păduchii ofiţerilor germani și scandalul permanent dela pragul prăvăliei lui Stoian m'au să piară pînă la moarte din amintirea celor cari au stat la Bucureşti pe timpul cataclismului, 

a 

Bine, o să ziceţi: bonuri, bonuri, dar lemne? Ce îndatorire făcea alegătorilor omul lui Marghiloman dacă lumea n'avea de unde'şi pro- cura leiune, cu tot bonul dela bancă? : — Păi, vezi=că, are cîntec chesţia, Cînd dădea Stoian bonurile, ştia că lemnele sunt în fiinţă — de aceia le şi dedea cu ţâriita. | — De unde, domnule ? parcă aud. pe cititor. Ce, avea păduri Stoian ? 
ii Păduri, nu — dar îl avea pe Gică. 

— Ei, şi? 
Gică, acuma, fiindcă nu mai era plasament pentru aptitudinele ini din trecut, umbla din curte în curte, prin casele părăsite — şi, unde dedea peste lemne, le declara zechiziționate, cu puterea pe care o avea dela fontul, care la rîndul lui, o împrumuta, prin Prager, dela Fleckh- tenmacher.. Adică chema comisarul, care venea cu poliţaiul nemţesc, —— fiindcă, pînă la cucerirea şi a Moldovei, nici un act al lui Lupu Kostake nare putere lucrătoare dacă nu e întărit de asistenţa beata- ter-ului suzeran — şi cîte trei rechiziţionau combustibilul : parazitul lua două treimi, iar restuj îl lăsa pentru sărăcie, După trei-patru razii de acestea, se stringeau cinci-şase mii de kilograme. Se dădea, celor cu bonuri, adresa caselor devastate — şi poporul se ducea năvală. | | 

Suta de kilograme se vindea, pe loc, cu 2.70 — şi fiindcă chirigiii cereau cite şapte lei ca să Je transporte, oamenii, cum zisei, veneau cu ce puteau: cu sacul, cu sănioara, cu căruciorul — şi cei cu dare de! mină, cu trăsura. : 
Trecătorii de pe Bulevardul Carol au văzut, fără multă mirare, intr'o zi, două cocoane, cu haine elegante şi cu pălării, de preţ, înhă- 

«
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mate, ca la oişte, de o parte şi de alta a unei funii, cu care tîrau lem- neie încărcate întrun șal! a A doua zi sărăcimea se îmbulzea iar ia uşa lui Stoian ; tălălăui ză- prit după băutură, iar dedea cu piciorul, ca să'şi facă loc; Gică iar pornea la vinătoare; arnăuţii lui Samurcaş, iar jefuiau casele oame- nilor — şi cei cari aveau norocul să capete cîte un.sac de tit prin noroiu, iar binecuvintau pe Marghiloman, cancelarul, şi pe Carp, ce! smai tivilichiu om di șia! pe care l-a avut kaiserul vreodată. Cui o îi dat Căcău paralele prinse pe lemnele acestea, pururea are să rămînă problemă. - 

24 Decembrie. Azi ui S'au luat şi topoarele. Cum m'avem lemne de- spart, pagtiba nu prea e mare — dar ori: şi cum, răminem cu desăvîr- şire dezarmaţi în mijlocul briganzilor. Şi la caz de. nevoie, nu te poţi adresa măcar sergenţilor de stradă, fiindcă, de cînd cu regimul pa- trioţilor, dihăniile acestea, nemearnice. în. tiutpuri normale, au devenit aşa de impertinente în cît, ca să dai peste unul cuviincios, trebuie să cauţi dintre cei cari au fost avocaţi ori cel puţin grefier: la tribuna!.... a Îmi plac, însă, pu deosebire subcomisarii. Sunt aşa de mîndri; au aşa aier triumfător trîntiţi pe coaste, în căruţă, peste sacii cu îăină, pe cari îi duc la ştabul neinţesc, în cit, dacă ar purta monoclu şi ar avea: pacheţelul atîrnat de nasturele manțalei, ai zice, ca deşertăciune şi ca, orgoliu, că fiecare dintre ei e un Carp. 

Cu începere de azi, preţul scîuâurilor de brad, pentru încălzit, — fiindcă lemne nu mai găseşte nici Gică — a ajuns 140 de lei metrul. Şi, fiind brad răscopt, trebuie cel puţin un metru pe săptămînă ca să. încălzeşti o odaie ceva mai încăpătoare, . | Bulumacii de pe la garduri se vînd îutre 16—20 lei bucata, pe loc. . Stradele sunt pline de oameni îmbrăcaţi Ja Pangl cari tîrăsc, ct „funia, grinzile rupte din zăplazuri — fiindcă ploşniţele au făcut pas- tramă din toate vitele căruțaşilor şi au trimis-o: acasă de sărbă-. torile lor. 

însă 

25 Decembrie. N'am crezut că Crăciunul, praznicul acesta mare: pentru toată ortodoxia, să poată, totuşi, apărea așa de trist cînd îi lip-- seşte aimosfera tradițională. Căci e sfişietor să constaţi că nu e, în „Bucureşti, nici un semn că suntem, în dimineaţa Naşterei Domnului, 

Barbaria paraziţilor devine din ce în ce mai sîngeroasă, 
Ca să'și aşeze răniții, cari sosese pe tot minutul, autoritatea mili- tară ne-a luat toate spitalurile; Evacuarea bolnavilor noștri o fac ci atita sălbătăcie, în cît bandiții au pretutindeni conflicte cu damele de 72 Crucea Roşie, Arancă în stradă, pur şi simplu, pe bolnavii romîni, fără. simţ de umanitate, brutai şi cu cruzime de fiară. Unui din felceri. o- braznic şi cu educaţie de grajă, însărcinat cu această operă. de Piele Roşie, a trebuit să fie dat afară din cancelarie, de către cocoanele de.
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“la Şcoala Centrală — şi d-na Alexandrina Cantacuzino a fost provocată 
să vorbească aşa fel altuia, Ia Institutul Femeilor Ortodoxe, în cît bruta 
a amenințat-o că o arestează, - 

Ceva caracteristic în firea laşă a acestor bestii sîngeroase: cînd le 
reziști cu bărbăţie, nu găsesc tangentă şi se pomenesc în situaţia de 

"a trage cu pușca sau de a ceda, Or, pentru că acum, în preajma sca- 
denței, nu mai îndrăznesc, za în Belgia, să omoare femei, au împuşcă 
—ci, după ce primesc atrontal, trimet pe cîte un chimiţă să se... explice, 

CIVILIZAȚIE „Abia azi a ajuns în Bucureşti, plecat de cine ştie 
ORUTONĂ cînd, un băjenar din Vlașca. Cind a sosit, cu copiii, cu 
——————  troacele şi cu nevasta, în căruță, în dreptul Iastitutului 

Meteorologic, i-a eşit înainte un sergent german : l-a oprit; i-a dejugat 
boii; i-a dat, în schimb, drept bon de rechiziţie, un petec de hiție pe 
care scrisese cîteva trivialităţi la adresa romînilor —:şi a plecat. 

Țăranul a rămas; plingînd, cu copiii, în ârum, 
La cîţiva paşi, aştepta măcelarul ovreiu... 

+ 
. 

Pe calea Griviței, un biet creştin, căruia i se pusese, cu sila, în 
brişcă, un rănit neamţ, ca să] ducă la spital, l-a descărcat la Poduri 
şi Şosele. Cînd să plece, însă, vin doi turci, îl dau jos depe scîndură, 
pun mîna pe hăţuri — şi se duc cu caii. 

La poliţia capitalei e o întreagă literatură de petiţii în sensul 
acesta, dar Samurcaş citeşte numai nemţeşte.... Si 

Nu e pie de petroi în oraş. I-au rechiziţionat ploșniţele piuă ia 
"centigram — iar pentru cel cate âr fi putut să răwitie ascuns, au emis 
o ofdonanţă : trei mii de mărci amendă sau şase luni închisoare, ori. 
amâîndouă deodată, pântru cine ar pune în vinzare, 

- Trăim în întuneric, ca cîrțițele — şi se face noapte dela 4! 
, : e 

Sa suspendat şi tramvaiul Cotroceni-Obor. 
Nu mai funcţionează, pentru civili, nici o baie publică. Cele parti. - 

culare nu mai servesc de mult din Bricina lipsei de combustibil, Gică Milicescu, feciorul popei, şi-a încheiat cariera Bohiică - nu mai găseşte | băț de leman prin casele părăsite — şi nici altceva, de rechiziţionat, Umblă tălălău prin mahalale, cu ceata după ei — că e <şei de sector» 
şi culege, pentru partid, rezultatul demersurilor întreprinse de către 
agentele societăţii de binefacere pe lingă părinţii nciericiţi ai copiilor de pe îront, răniţi în spitaluri, ori prizonieri în Germania. Recolta e aşa de slabă. în cit îi e lehamite bietului om, Citeva proiecte de că- sătorie, înjghebate pe furiş şi mai mult în imaginaţie, cu prilejul vizi- telor pe la bolnavi, sunt 'un atout electoral de aşa neînsemuată impor- tanţă, în cît Gică înjură, îşi ia ceata şi se duce la Stoian: 

„_— Prost, șefule. i ” 
Fiindcă eşti dobitoc, tu, '
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— Care! Ia întreabă-i pe ăştia! — Eşti dobitoc, frate Gică. 
— Ia lasă-mă, nene. Eu am lucrat 'cu Fleva — ştiu cevaşilea. Dar 

BULGARISCHE j su pingtiat fatita veae de către Dran- 
OFFIZIERENE BIM. arewsky s'a realiza > in Siârşit, In cofetăria lui Capşa s'a instalat Bulgarische O/izieven and Sol. 
datenheim, , 

- - E mai mult vesel de cît trist, Faiinoşii <oilizieren> şed la fereastră 
cu perdeaua lăsată ca să nu-i vadă trecătorii cum îşi bagă degetele în nas pînă în coate, 

, 

să se ridice asfaltul, şi, ca culoare locală, să se Semene praz... „E simplu proiect de-ocamdaţă. - Dar e. o poemă întreagă istoricul bşezărei bulgarilor Ia Capşa, Voivoâul lor ceruse, întîi, dela autoritatea germană, să le dea pa- latul ministerului de externe, unde s'a semnat tratatul dela 1912, Ploşniţa, însă, a răspuns, cu dispreţ : — Nu se poate! 
- Au lăsat-o nai jos, pe urmă : ministerul de interne cu sala de consiliu, Neamţul, iarăşi: 

— Nu se poate! | 
» — Dar'unde, bre?a întrebat, aţos, aghiotantul lui Tantilov, trimisut lui Coburg, însărcinat să găsească han pentru armia împăratului bulgăresc, — La otel Griviţa, a răspuns, grețos,. teutonul, ' care se vede că cunoaşte capitala mai bine de cît Cantuniari. Intre acestea, se întîmplă un incident, Se înserase pînă să se ducă parlamentarul să comunice generalisimului bulgar rezultatul convorbirei cu- prefectul militar al golanilor. La poarta otelului Capşa soseşte o căruţă : din căruţă, se dă jos un miaior de-ai lui Coburg — şi se duce la portar: : 

i — Udaie este? 
— Nu. 
— „Nu han aicea este? 
— Ba de han, han e — dar l-au ocupât nemţii, — Totă ? 

— Pe tot, 
— Ia dai catastiţ, 

1



PORCII. a 97 
Portarul îi prezintă condica de pasageri şi bulgarul se convinge că, într'adevăr, tot otelul e ocupat. Tot răstoind, însă, observă că locote=. nentul Hans Măjler ţine pe seama lui două camere. — Să te ducem la asta și să spunem că mi trebue la mine u udaia. Răsbirăşti ? | : | Portarul se urcă la neamț şi'i comunică cererea maiorului, Locotenentul, candriu de vinul nou pe care'l băuse la Iordache, cu trei zeci de lei Sticla, ca cel mai vestit Chateau Jkem, zice, răstit: — Să vie aici bulgarul, | 
Portarul pofteşte pe maior — şi zarzavagiul, cum intră pe uşă, în- cepe cu anasîna: 
—. Ce — bre, la tine ţar? Doi udaie? 
Neamţul, ca să evite conflictul cu un brav confrate de „arme, se repede la el şi'i trage o atit de lungă serie de palme, în cît bulgarulai, pe ia o vreme, “i se părea că el băuse vin nou din pivnițele vechi ale lui Radu, 

Se înţelege că iucidentul nu putea rămîne fără urmări, Maiorul s'a plins comandantului bulgăresc; comandantul a con- vocat sobrania de ofiţeri — şi, cu polcul, în corpore, s'au dus să re- lame forulni competenț. 
, Mackensen, care e jovial, avea mare poftă să riză de situaţia de plins a statului major aliat, dar fiind-că pregătise pentru săptămîna viitoare o ofensivă la Siret şi'i trebuia carne de tun, a fost silit să'şi compuie o mască gravă şi să le dea satisfacţie, 

A hotărît, dar, ca locotenentul Miller să stea două zile închis la Cafe de Paris, ca pedeapsă pentru duzina de palme trase maiorului „iar pentru ca pe viitor să nu mai fie posibile astfel de coliziuni, ofiţerii "germani să evacueze localul lui Capşa şi să-l cedeze bulgarilor. — Merstm, a zis, făcînd reverență, cel care vorbise în numele ar- matei lui Coburg. 
— Stai, a adăugat şetul ploşnitelor împărătești. Să vă instalaţi la Capşa, dar cu o condiție, 
— Altă drăcie, siga ? Ce cundiţie, bre? , — Bragageria să n'o puneţi în Calea Victoriei. - ” — Dar nude? _ 
— In dos, în str. Edgar Quinet. | , Tantilov a reflectat niţel, a simţit cum "i.se frînge amorul propriu, a suspinat și, ca să puie odată mîua pe Capşa, a consimţit cu amărăciune : —- Fie, bre. O să cărăm cu cătruna de la Edgar Qiuet nă Calea Victoria şi tot facem ziafet nă Capşa. “ 

In drumul lor spre idealul lui Carp, germanii au dat peste bogatele depozite de vinuri de la Odobeşti. Ca, să-l poată expedia lihniţilor de acasă, însă, au nevoie de sticle — de acea Bucarester Zagblati, căruia ţigănuşii, de cînd îi au analizat redacţia, îi zic: -Bucarestep Zirtandlati, | publică o ordonanţă a guvernului pria care ni se pune în vedere să 

7
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facem declaraţie exactă de numărul buteliilor goale pe cari le avem: prin pivnițe. In caz, adaugă Zârlanblait, de retuz, de omisiune sau de înexactitate, trei mii de mărci amendă sau trei luni închisoare — or; amuiudouă de odată, «de pe alegere». 
Se zice'că marele om at fi. sugerat guvernatorului ideia de a trimite „erdonanţa şi în Moldova, ca să păstreze lumea sticlele pentru încăr- “eatul vinului. de Cotnari cînd... va fi să se realizeze idealul de veacuri al ţibăneştenilor. 
Von Tuelit von Tschappe reflectează, 

De o lună de zile nu există un chibrit în Bucureşti. Cînd a invadat vermina tudescă, a rechiziţionat tot stocul găsit în magaziile fabricei, 
De atunci, n'a mai dat voie să se mai confecţioneze, 

Lumea umblă cu cremenea în buzunar, ca în epoca de piatră. 

Se stringe cercul din ce în ce, Lăcustele au supt, pentru VANDALII ei şi pentru pocîltiţii de acasă, tot ce au găsit în ţară — 
tot, tot, tot: grîu, vite, untură, brînză, conserve, făină, mălaiu, vin, poame, rachiu, sioară, fasole, rufe, friînghii, haine, linţe, încălțăminte, mazăre, nuci. Cu o sută de lei în buzunar nu poţi tîrgui din ce să pregătești dejunul pentru două persoane, . 

„» Azi ni s'a făcut cunoscut că, în termen de trei zile, să ne procurătu,. de ia secţie, formulare în care să declarăm, pină la miligram, cantitatea de merinde pe care o mai avem prin cămară. . “ 
Cel care va omite o lămiie, un păstărnac sau două căpăţiui de 

ceapă, are trei mii de mărci amendă sau trei- luni închisoare — sau «amâîndouă de o dată». | 
Formulare de acestea, din cîte aud, e vorba să fie trimise, de pe. insistența lui Marghiloman, şi în Moldova — pentru ca, atunci ciud va. îi să... scăpăm de ruşi, catagrafia să fie gata, ! 
Pester Lloyd, ziarul ovreiesc din Budapesta, reproduce azi intervie- wul lui Carp acordat lui Handebblad, interview în care «şeful» îşi des- "voltă ideea că Rominia nu'şi va recăpăta libertatea de cît în ziua Cîaâ. coropișnițile nemțeşti vor supune și Moldova. 
Și la reproducere, ziarul ovreiesc adaugă, ca notă din partea re- dacţiei: <Şi omul acesta 'şi iubeşte ţara cu foare asfea !» 
Acest «cu toate “astea» e semn vădit că şi ovreii ungurești încep să se alarmeze de temperatura așa de ridicată a ilustrului nostru om de stat „Nerzea, primarul cu pleurezie subită al lui Fiechtemacher, a fost amendat, azi, de către superiorii lui dela <guvernaman», cu 3000 de 

mărci, pentru, se zice, neexecutare de ordin. 
Austriacii din cazarma Malmaison s'au bătut cu germanii ca la Lemberg cu ruşii. o | | 
Seara, la Zzocadero, unde e traftir infect, un ofiţer german a băgat sabia întrun kamerad austriac, Kommwandantura cercetind cazul a în-. chis pe trei zile... traftirul,
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Un convoiu de prizonieri: romini sunt duşi la muncă, IE Pe de iături, doi turci sgribuliţi, golăneţi şi palizi de anemie, merg cu puşca Ja spinare, Sunt sentinele, chipurile, Pe strada. Regală, unul din prizonieri, un ţigan, -iese. din rnauri şi 'se urcă pe trotuar, pe unde e nai curat. “Turcul, senitinela,- merge alături: de trupă prin sghiab, La otel Regal, ţiganul rămîne un pas în urmă, şe bagă printre | nişte care cu fîn — și, pe cînd turcii ajunseseră cu convoiul pe piața Teatrului, baragiadina ajunsese şi el pe la... Lidertaiel - Dar. ce făcuşi, mă, cuimetre ? “1 îatreb.. PC | | | — Iaca, zice, arătîndu-și dinții albi, fusei cu sărăciite alea de tutei. - — Şi acuma? . _ | 
v— Acuma îi câut, de — uit-te : şi nu. dau de ei. ae Şi a luat-o spre Buievard, la vale, în direcția Oborului, | 

E 6 Zanuarie. — Ca să dea un fel! de satisfacţie turcilor, “DECISIVA. pe cari îi țin goi şi nemîncaţi, Mackensen a dat voie os-+ 
2 

manliilor să ridice tunurile. de la statuia lui Mihai Viteazul, trofee din războiul de la 1877, i . 
a 

8 Januarie. — Guvernatorul neamţ n'a îngăduit să serbăm Boboteaza cu ritualul tradiţional, ia E Pe vremea cînd eram sub administraţia paşei din Rusciuc, nu numa; „Că ni se respectau sărbătorile, dar, pentru cele împărăteşti, se trimeteau chiar demnitari de-ai Porţei ca să ia parte îp, cortegiul Hospodarului, Dar turcii erau barbari şi păgîai.,.. 
| 9 Januarie. — Administraţia germână a trimis slujitori de au furat coroanele de pe monumentul lui Rosetţi. ! Alte escuade au fost trimise prin cimitire... | | Au nevoie, amicii lui Carp, de sîrma pe care sunț impletite florile. 

E ger înfricoşat. Insectele, goi şi fără cămaşe pe ei, inspiră milă Prefectul militar a dat poruncă, sub pedeapsă de trei mii de mărci. a- mendă pentru Samurcaş, să-i procure, de la.10 dimineața pînă la v seara 1000 de blăni, 100.000 de cămăşi, 50.000 de tlanele, 20.090 de perechi cio- rapi, 5000 de saltele: ŞI 4000 de plăpuzmi. , E | — De la 10 pînă 'la 6! esclamă un mahalagiu. N'avem nici vreme să le ascundem! , 

Nici nu ne mai văităm. Ne aim deprins aşa cu regimul 'tilhărese în cit rîdem în taţa actelor de piraterie, 
Aa: Comisarul. însoţit de cîte, un golan de ai kaiserului, intră din casă în casă şi tirăsc: blănile, dia cuier ; rufele, din şifonier; plăpumele, de pe pat — şi le grămădesc în căruțeie cari aşteaptă afară, mergînd din poartă în- poartă. . 

Sceleraţii fac răsboiul ca pe vremea Îni Mitridate, A doua zi, toţi leproşii, raşi pe cap şi într'altă parte, se plimbă în 
a 
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"sanie avind labele acoperite cu plăpumi de mătase în loc de pleduri. Simigiul de la Zece Mese a cumpărat, cu şase franci, de la un feld- „xebel beat, o plăpumă galbenă cu o monogramă princiară, 
Prin dreptul ministerului de industrie trece Carp: cu sticla, cu manşonul și cu pachetul. In faţa inspectoratului polițienesc, o căruţă îucărcată, pînă îa virt, cu boarfe, din cari ies falgii, penele şi paiele— conţinutul unui interior sărăcuţ. 

- Zlustrul se uită cu scîrbă şi pară că 'Şi zice : 
— Să vezi în Moldova oghialuri şi prostire — dar dacă sunt g0go- mani nemţii și nu se grăbesc ! “ 
Şi trece înainte, încruntat. 
10 Januarie. Un soldat german întors din congediu aduce numărul din /rank/urter Zeitung în care e reprodus, de pe Handesbiat, interviewul marelui om 4; ș/a7, interview în care, cum am spus în altă parte, re-. comandă ocuparea Moldovei ca să se poată libera Muntenia... |, Gică — Gică al popei — a pus un cafegiu din Calea Văcăreşti să-i tălmăcească interviewul şi cind a aflat ce zice ilustrul romin, a excla- mat, cepeleag cum Va lăsat... popa pe el: 

» — Mia turtit fesul, “conu Petrache ! 
21 Januarie. Din pricină că Şnapanii au furat tot combustibilul din București, magistraţii, la palatul de justiție, intră în şediaţă cu paltoa- nele şi cu pălăriile pe cap. Partea ocupată de nemți, însă, e încălzită şi la: closet. Procesele se amină nu pentru motive de procedură ci din "cauza frigului. 
Intr'o pricină a lui Ion Gorun, prezidentul se ruga de avocat:: — Cere aminare, domnule — nu vezi că îngheţăra ! 

DE ZIUA 14 anuarie, — De o săptămînă se fac pregătiri - PĂRATULUI de ziua impăratului. S'au şi tipărit, la "Monitor, or- ÎMPĂRATULUI. Aonanţele prin care să ni se facă cunoscut cum că avem să stăm în casă, cu perdelile lăsate, timp de trei zile. S'a întim- „ plat, însă, că la Nămoloasa, nemţii au mîncat, toată săptămina, aşa formidabilă bătaie, în cât cele trei zeci de spitaluri din București ajun- seseră de adăposteau cite doi şi cîte trei răniţi în fiecare pat. ” Diu pricina aceasta am fost scutiţi de vizita lui Wilhelm, Seara, în timpul retragerei cu torţe, cortegiul în care perciunii, fi- ind că nu e primejdie, erau copios reprezentați, era tăiat, din distanţă în distanţă, de şirul nesfirșit de automobile sanitare care aduceau vie- timile pe la aziluri. 
: La şcoala de infanterie, şase timplari lucrează ziua și noaptea Ia " coşciuge, în permanenţă. Ajară de miile cari mor pe cîmp şi cari se aruncă acolo, în zăpadă degeraţii, şi cei cari mor în spitaluri după am- putare suut aşa .de numeroşi, încît administraţia nemțească, după ce a umplut cimitirul Pătrunjel şi Ghencea, a rechiziționat acum Siinta Vi- meri şi Belu, 

: Soacra artistului Bran, profesorul de desemn, a stat patru zile în 
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capela cimițirului pînă "i-a venit rîndul să fie înmormiîntată — aşa de 
mare era numărul cadavrelor de ofițeri care o precedaseră şi aşteptau 
să intre în sînul lui Avram, -- . | 

In această atmosteră de veselie și de fericire adincă s'a sărbătorit 
ziua kaiserului. i . 

15 Januarie. — Nache Hagigoga, romin cald din Macedonia, - îutil. 
neşte, în tutungeria lui- Craja, pe un bulgar prieten, ofițer acum: 

— Ei, cum merge, bre, Pencio? 
— Nu bine merge, bre, Nache. 
— De ce, frate? - 
— Ne prupadeşti, neamţi, 
— Păi nu frate este, bre? | 
— Ală ? Lipitore, mă! - 
Bulgarul scrîşneşte din dinţi, ameninţă cu pumnul în sus, şi, ui- tindu-se în jur ca să nu fie spionat, scandează : 
— La cîine asta, na! 
Și striveşte cu cizma, ca cum ar apăsa cu lăcomie o jiganie. * 16 Januarie. — Schimbul, în comerț, nu se mai face cu bani ci prin Jroc, ca pe vrăme locuiaţelor lacustre. Oferi o marfă pentru altă marfă, - în proporţii potrivite cu abundența, pe piată, a obiectului ce oferi sau cu lipsa din circulaţie a celui pe care'] ceri. Bukazester Zagtlatt e plin, 1a Mica Pubhcilate, de anunţuri : <Dau o sută kilograme lemne pe un kilogram de zahă>; sau : «Cinci kilograme de gaz lampant pentru două zeci kilo ceapă»; ori: <Un costum tailleur, aproape nou, pentru cinci zeci de ouă» ; sau, în fine: «Ofer un funt de iuminări Stela pentru trei kilograme de sare», - - “ 

De trei zile ninge întruna: cînd cu vifor, cînd liniştit şi “gras. In Lipscani s'a pus omătul de jumătate metru. Două camioane au- tomobile încărcate cu lemne furate de pe la binale, şed, de ieri, împot- - molite în faţa stradei Șelari. In buza Filaretului dormitează asemenea câte-va automobile cu care nemții an obiceiu să încarce, despre ziuă, cadavrele de prin spitaluri şi le duc de le îngroapă departe, la margi- nea cimitirelor, ca să nu'şi dea lumea seama de dezastru. Cînd. s'au înămolit camioanele, cadavrele au fost scoase pe braţe de către soldaţi şi duse la Morgă în căruţe, pînă va îi cu putință să fie transportate. — Sunt multe cadavre? întreb pe un prieten medic, care tocmai venea de la Morgă. 
| — Pe nemincinos sunt peste o mie. Mor ca pe vreme de ciumă. — De ce, oare? 

— Pentru că, pe geru-ăsta, “cea mai neînsemnată rană face gan- grenă. In spital la Brincoveneasa e abatoriu — aşa de numeroase am- putări se tac din pricina degerăturilor. - | | 19 Januarte. — Decimaţi de francezi şi de englezi pe frontul oeci- dental, germanii pleacă din Romiînia şi se duc să apere propriile lor fruntarii. Mai sunt germani, în număr restrîus, pe linia Focşani-Nămo- loasa dar garnizona din București s'a abandonat austromaghiarilor,
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iar Mackensen, din lipsă de încredere, “şi a păstrat numai administia - ţia militară şi cele șapte poliţii secrete, toate conduse de Syrei de ai kaiserului; | - De ! : „ Din. momentul acesta, viaţa în capitală a devenit şi mai grea. Pînă aci, germanii ne luaseră şi cenuşa dinu vatră, dar, dînd cîte un bacșiş eserocilor de pe la etape, tot mai puteam cumpăra, aduse prin contra- bandă, de la fază, cîte o oca de carne cu 7 franci; cîte o găină cu 12 sau oul cu 60, 70 de bani. Acum, însă, de cînd etapele sunt ocupate de austriaci, nu se mai poate strecura un cap de aţă. Cum ţe vede garda, „te opreşte, te perchiziţionează, şi, de îndată ce'ţi descopere un pumn de fasole, îţi strigă : 
. | — Intoarce-te de-o lasă, înnapoi; la ţară — sau, dacă nu, 'ţi o re- " chiziţionez. 
. - Şi» ea explicaţie: : DE | — Nii vroiu s'o duti la Bucureşti ca s'o crape tilharii de germani! - ! 

Altă. rechiziţie. . 
Se cer: 5.000 de plăpurmi, 60.000 de cămăși, 800 de blăni, 600 de saltele, 4.000 perechi de inexprimabili şi 15.000 de tularuri — trusou, întrun: cuvînt, pentru toată liota de stelniţe cari pleacă. Şi de astă dată „Sunt nemiloşi — nu cruţă pe nimeni, 

| Sau dus, între. alţii; la doamna Blarenberg, soacra defunctului Ri- lipescu — şi au cerut blăni. N . 
Boltavă şi chinuită de grele dureri sufleteşti, doamna Blarenberg - se încălzia la două ășchii cari piipiiau îa sobă, - , » — Blăni! a strigat teutonul cînd a făcut irupţie pe uşă, după ce a îmbriîncit servitorul, a i : — Blăni ? de unde blăni la mine! Aiti locuiesc numai eu, şi eu cu blăni bărbătești ce să fac! - 

„— Într'o casă aşa de mare nu se poate să nu fie blăni! a ripostat banditul — şi a început să 'scotocească. 
Atunci, îngrozită, d-na Blarenberg 'şi a adus aminte că Duminica, cîud se duce la biserică şi e ger mare, dă, de vr-o cinci zeci de ani, „Yizitiului, o pelerină de samur de: 'şi înveieşte umerii. A chemat, dar, : vizitiul, “i-a cerut guletui Și i-a dat banditului ca să scape de el, "A doua zi, în restaurantul oteiului fu/as, intra unul dintre cei raşi "pe cap — şi nu mai avea loc îu piele de fuduiie fiind-că cu blana, pe umeri, a vizitiului doamnei Blarenberg, credea că este irezistibil de eleganţă. - . Un aitul, se lăfăia, la Priuciar, cu un Superb oa atîrnat de gît, do “ate cărei căpătiie îi ajuugeau pină la genunchi. Făcea, lifta, în găteala asta de cocoană, impresia comică pe care o face. o maimuță dresată să fure pălăria lui stăpînă-său şi să se mîndrească cu ea. 
La d-ua Griinberg, văduva avocatului Cu acest mume, în strada ” Olteni, -se prezintă un comisar cu un plutoiier neamţ și cere rufe, — Eu sunt de cinci spre zece ani văduvă, domnilor, şi, prin ut= mare, n'au de unde fi la mine în casă rufe bărbăteşti. 

, 

, 

| 
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"— Trebuie! s'a răstit șvabul. e i 
— O îi trebuind, domnule, dar dacă n'am de unde... 
— Eu nu plec fără cămăși a 
— Atunci, să-mă duc să'ţi cumpăr, | 
— Nu ştiu. Săi dai. Uit-te'a ce hal sant. - - A 
Şi ziciad acestea, neamţul îşi descheiă mundirul şi arată că n'are 

cămaşe. Era cu tunica pe pieie. | | 
— Şi sunt soldat al kaiserului! a încheiat cu aniărăciune teutonul. 

22 Januarie. — Două ordonanţe sugestive: una, a guvernatorului, 
<are face cunoscut că nu mai are voie nimeni să fabrice săpun fără au- 

"4orizația autorităţei nemţeşti — şi prevede, de pe tipic, pedeapsă de 
trei luni inchisoare sau 3000. de mărci amendă, ori emîndouă deo dată, 
pentru contravenienţi ; şi a doua, prin care robii necinstiţi de la pri- 
mărie aduc la cunoștința publicului să'şi desgroape morţii de prin ci- 
mitire, morţi cari au zece ani de vechime, şi să le depuie rămăşiţeie 
în osuoar, ca să lase terenul liber. | 
"Prima ordonanţă are de scop să dea pe fabricanţii de săpun şi pe. 

gospodine în mina ovreilor cari mijlocesc aussweisuri pe lingă autori: 
tăţile nemţeşti ; iar rostul celei de a doua, e să se facă loc în cimitirele 
noastre miilor de germani pe cari îi predau zilnic spitalele militare. 

De cînd garnizona şi etapele au trecut în mina austriacilor — căci 
- turcii zac pe paie iar bulgarii sunt întrebuinţați numai Ja corvade — 

- au apărut în Bucureşti legiuni de soldaţi cu părul roşu, cu pistrui pe 
obraz şi cu nasul coroiat ca ciocul păsărilor de pradă. Cind intri în 
cafenea, "ţi se pare că eşti la Viena, în jos de Rottertarmstrasse, spre 
canal — ori la Seghedin, în cartierul chiristigiilor. IN 

" Austriacii, ungurii şi bulgarii n'au nimic pe mînă, însă ; toată pu- 
terea o exercită beamter-ii germani, | | . 

23 Januarie. — E multă vreme de cînd, de teama ordonanţei emisă 
le golanii imperiilor centrale cura că le trebuiesc plăpumi, rufe şi blă- 
fiuri, lumea nu'şi mai lasă şubele pe acasă ci le poartă în spinare; 
chiar dacă gerul sa muiat. Precauţiunea, însă, nu slujeşte la nare lu- 
cru : lăcustele au prins azi, în drum, pe artistul Belicot, și l-au desbră- 
cat de blană îa mijlocul stradei, De dimineaţă luaseră, în dreptul mi- . nisterului de lucrări publice, paltoaul unui biet trecător — ceea ce-a 
indignat foarte pe Ianovici, cel mai entuziast admirator! al organizației 
teutoue și al patriotismului ardent ai lui Carp... 

— Să se ducă în Moldova, bariu, ca să jefuiască pe... muscali, îşi dedea 
“ca părerea, ca consolare: pentru Ianovici, un prieţen comun, care a păs- 
irat oare cari îndoieli în privinţa sănătăţii patriarchului dela Țibăneşii..€ 

CRT Ă'ŢENI Un momenţ de mare supărare 'mi era rezervat azi, -. 
RUMUNI Intrasem, din pricina frigului, să mă încălzesc în catenea 
——————. îa Bulevard, . ! 

Obişnuiţii cetăţeni de rit mozaic.
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Printre ei, la două colțuri diferite, doi inşi perorează în gura mare 
pe cînd clienţii, uitîndu-se la mine furiș, se jenau să'i asculte'privindu'i 
drept în faţă. 

. — Romiînia Mare, ha? strigă unul, cu un accent care aminteşte. 
savoarea dialectului de Ia Szolnok. - : — Na, Romiînie Mare ! îi dă replica cel-l-alt, bătîndu-se cu palma 
peste cot, 

— Vit'-te Rominia Mare! icneşte odată cel a cărui limbă aduca cu 
jargonul de 1a Szolnok — şi arată, pe fereastră, un convoiu de prizo- 
Bieri romtai ce trec pe stradă escortaţi de cîte-va Ploşniţe imperiale, 

= Ca miine o să-] vezi prizonier şi pe Ferdinand, complectează cet 
” — Cine e ăla care vorbeşte la fereastră, Fritz ? întreb pe cheiner, : 

cel mai urît din cîţi ovrei.uriţi a trimis Iehovâh pe pămînt. „— O jidan unguresc de Galaţi — 0 parşiv, — Şi de ce Sbiară aşa ? 
— Puntru că utiţer ăla care şede lungă sobă, e pulițaiu de spioni-— 

şi vrei şoltic să arată că lucrează, — Cine ? 
— Jidan. 
— Lucrează, ce? 
— La spionlte. 
— Păi, e spion? 
— Ei, să fii sanătos dumneata, cocoane ! Şi către un client care] chema : — Vine, mă rog ! 
Apoi cotitinuă: 
— Asta e Iudă, 
Şi iarăşi, către client : 
— Îndată, momenta/ | 
Pe urmă din bou, către mine : „= Ce crezi dumneata ! Jidanii ungurești sunt cîini, Mănîncă puine 

aici, şi urlă, 
- Apoi către client, care s'a exasperat bătiad ; — Iaca, vine! 

: — Dar cel-l-alţ ? întreb, cîna s'a întors săi plătesc cafeaua, "— Ală ? Na cunoaşteţi pe ală ? — Nu, 
— Ală e Rappaport, procopsit care a stat două ani la Văcăreşti. 
— Pentru ce? 

| 
” 

— Fiindcă e cinstit. A furat francii lui Bădulesc, a tras un faliment 
la Zimina — şi acuraa e buier. 

— Dar de ce latră ? 
— Tot pentru ala de ltngă sobă, — Păi, şi el e?,.. 

| — De ce să nu ie! Şede la căldură, zice minciuni aciuu — şi maine 
iei leafă. 

: " 
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— Va să zică e bună meseria ? Ă , —— Să fie de capa lor! Iu am şase cupii, să'mi trăiască. Muncesc itoată ziua pentru puine — dar Sunt curat. Buier vorbește: cu plăcere mine — dar ei, aşa să aibă ei bine dacă le dai cine-va bună ziua ! te sunt cîini, măcar că sunt tot jidani. 

! 1 Şi, ca încheiere: 
| A — Omu, c'eoane, daca nu e cum se cade, de ori ce leșe să fie, tot POic rămîne ! 

” 
— Şi, repede. 
+ Vine, mă rog! 

Di cînd a văzut că nemţii ne-au lăsat fără cămaşe și aproape mu-. ritori i foame, Carp iese des pe stradă ca să urmărească efectul civi- lizaţiei şişi ține manşonul nn ştiu ce fel; şi sticla 'şi o înfige cu grije depsebită ; şi calcă ca un Bigeri — se vede cit de colo că ațita "1 Încîntă şituaţia în cît, ca sub iochimbină, asudă de voluptate, ! 
ț 

O uşoară disonauţă s'a prâdus între Marghiloman, şeful lui Stoian și Tallayrand-ul de la Țibăneşti. Acesta, ca să redea Romîniei liber- tatea cu un ceas mai înainte, a propus nemților. ca, pînă se vor aşeza în Moldova, să proclame deșeanţa dinastiei, 
Marghiloman, de o cam dată, se codește, fiindcă vede bicisnicia aliaţiior. 

- 

Un nemernic dintre cei cari s'au înhămat în rîndurile celor cari se pălmuiesc scriind la Bucarester Tirlanblatt îni transmite indigaarea escro- „dlor teutoni pentru ceeace numesc ei <nedemnitatea noastră», . — Se plimbă lumea pe stradă par'că n'ar avea conştiinţă de neno- rocirea ce a lovit-o. Cafenelele gem — şi femeile, iz cea mai bună 30- citate, bat restaurantele de noapte şi se dedau la atîta fornicaţie încît rănesc castitatea germanilor. Apoi, carnea, din lipsă de organizație a pieţei, se vinde cu şeapte opt lei kilogramul — şi găseşte cumpărători. Nu există popor mai leneș, mai imoral, mai fără demnitate şi mai risi- pitor de cît cel rominese, . 
Aşa ne văd ploşniţele, şi cel care îmi transmite modul acesta de a e judeca, crede şi el-că € aşa — de teamă, probabil, să nu fie dat afară din slujbă. 

| Or, neamțul, stupid din naştere şi sclav aâ orfo, ia apareuţa drept | realitate. La această meteahnă, se mai adaogă şi eroarea grosolană în care "i bagă cei două trei — sute de ovrei plătiți să vază, să cugete. şi să reflecteze pentru ei, | 
Dacă n'ar fi cretini, nemţii ar pricepe ceea ce sare în ochi: înttiu că, în București, mau rămas, ca Tomîni, de cît un număr restrîns de funcţionari indispensabili citor-va servicii — şi locuitorii de la mahala, cari nici în timpuri normale au ies în tîrg fără nevoie ; dar că ovreii, sunt toţi în capitală, rămaşi cu iluzia că armatele străine nu se poate “să nn dea loc la cafaceri» — prin urmare că miile de vietăţi, bărbaţi
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"și femele, care mişună pe. Calea Vicforiei,. sunt pumunteui jirmanofoni, - din neamul lui Antim — nu români ;- al douilea, că rominii, tempera- ment elastic ca toţi latinii, au fost deprimaţi în primul moment, dar că, odată impresiunea -de la început trecută, s'au recules şi privesc situația în faţă, cu bărbăţie : un provizorat care a adus multe - Şi grele priva. țiuni de o cam dată, dar care va. sfirşi neapărat cu triumtul. dreptăţii; - al treilea, că ploșniţele, contrariu de ce afirmă nemţii cu zuluti, sunt, în conștiința poporului romin, bătuţi pe toate cusăturile, iar răţoielile de aici sunt ralurile agoniei — de aceea rd şi petrec pe socoteala gra- vităţii funebre a ermairodiţilor de la kommandantură ; al patrulea, că, uefiind nimic de lucru şi neavind lemne acasă, rominii, în pilcuri de cîte cinci—șase, se. înfuudă prin cele cîte-va cafenele din centru — şi se tăvăles-de.ris la reflecţiile pe cari le fac pe socoteala organizațrunei nemţeşti ; dacă ar auzi leprele ce zicem noi, adesea în gura mare, despre extraordinarele lor aptitudini, ar turba de necaz, sau, dacă ar avea spi- rit, ar culege schelete pentru o întreagă literatură umoriștică ; dar atiţia sunt romînii — cei-l-alţi, vorbesc nemţeşte mucigăit şi cu sintaxa dela Sadagura, dar “nerajește ; al-ciucilea, că la noi, țară bogată. creşte piinea pe drum — nu e nevoie să punem în mişcare maşini cu aburi ca să ne-o pro- curăm. E drept că, de cînd ne-au cotropit desculţii, d ducem Sreu— dar,. “şflind-că pe morpioni nu-i luăm în serios, rider şi în mijlocul suferințelor, " Preţurile ? Dar cum să fie aitiel dacă, la începutul invaziei, para” ziţii au jăfuit jumătate din ce au găsit prin magazinuri — iar pe urmă. au rechiziţionat trei sferturi dis rest ! " : Şi, în fine, al'şeaselea.: că muierile, acele didecus paturae cate îşi turtesc rinza pe canapelile” cafenelilor aşteptind pe... Mesia, sunt de altă lege, nu romince — toate, absolut. In ziua“ cînd se va dovedi că o sin- gură iemeie romincă — dar romîncă — a fost văzută la cafenea, acum “sau chiar în timpuri normale, mă jur să mă fac german, cu toate ris- curile pe care le implică acest dosnic răsbotez. Cît despre cele-l-ae, cele cari beau cu buzăranţii priu tuneluri; cari fac tămbălău, pe urmă, la Berliner-Cafe, şi dimineața degobilează, în hală, la ciorbă de burtă, uude'i duce Kremnitz şi Kenlhuner pe teutonii mahmuri, astea sunt: “ unguroaicele cari zurlă pe la Salata ori nenorocitele de nemţoaice, fete cuminte pină aci, copile de părinţi de treabă, pe care le-au deboşat ploş= sițele minate de kaizer ca să civilizâze contihentul ; apoi ovreicile, care, fascinate Ge iiuzia aurului ce cred că au adus aci golanii de la Berlin, se dedau ia sodomie ; şi, în sfîrşit, legiunea Ge profesioniste localnice, cele ordinare, căci «fetele» eiegante, acelea a căror distincțiune este în tot cazul superioară kronprinzeselor de la Postdam, sunt plecate la Iaşi cu miniştrii, cu episcopii, cu contrabandiştii şi cu parlautentarii . 
<redincioşi guveruuiui, 

Între acestea, însă, la noi, şi mahatagioaica gospodină sau cu căl- cîile crăpate dar casnică şi virtuoasă, este aşa prăpastie în cit nu se srăd. unele cu altele... de cit în panoramă. Cu acelea, dar, nu cu astea, 'Şi-au împărţit piraţii prisosul de stafilococi — cu acelea, uu cu femeile din societate, 
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4 -„ Cișitul acesta. mă mir că a'au aflat nemţii de la Keulhauer, cişitut 
- acesta, la: noi, unde bărbaţii aleargă după femei, spre deosebire de ger- 

mani, cari umblă unul după altul — cişitul' acesta e considerat de pu- 
Bic ca negustorese de farmece, nu ca oniace, . 

„+ Dar tentonul, mărginit şi iniop, ue judecă de pe calapodul de la ei. 
E In ţara kaiserului, hetaira se aşează, la cafeneă, şi'şi face «dresurile» la 

aceiaşi masă unde baroneasa îşi ia insipidu-i melanș, tără ca vecinătatea aceasta să poarte umbră aristoeratei — singura deosebire între ele fiind . 
ză. putana e mai puţin - disgraţioasă de cît cloşca-madamă cu pretenţii. 

Lă ei, apoi, contele are zece camere, dar dacă nu întrebuinţează 
de cât nouă, nu se stiește să închirieze pe a zecea unei femei publice, - 

- care, din dauă-zeci în două-zeci de minute, vine acasă cu alt «lieblich», 
conferzează un stert de ceas şi ies pe urmă amindoi, pe acelaș” antreu 
pe care iatră şi une-ori cîntă la piano gnediege frauleia-urile contelui. 

Xucrul. e posibil în Germania, unde ori ce prucă se stimează ; dar 
Ja noi, «la țille de joie» formează o clasă a parte, căreia nu i se depun 
omagii la picioare de cît... cu becul stins. Ceea ce au văzut piraţii, sunt - 

- cadre din divizia aczasta — şi acolo unde se vede varietatea aceasta, 
cosmopolită şi caritabilă, rozmincă w'a putut să fi-fost mici una. 

Ştiu că germanii cred altfel — dar între ceea ce li s'a spus de către 
- codoşii benevoli Şi ceea ce e în realitate, e deosebire ca de ia jirman . 
pînă ja omul inteligeat, Şi ca să puiu punctele pe , somez aci pe Keul- 
hauer, starostea, din patrioiism, a celor cari oferă ofiţerilor fete, să cu- 
teze a ahrma că, între femeile la care l-a dus pe doctorul Knoblock 
a fost măcar o singură romîncă, Mai mult : îl somez să  îndrăznească 
a afirma că juna antichitate pe care personal o pupă în spăthe, este,a 
fost, ori măcar tinde să fie romîncă, 

o Şah la presă ! 
PRESA JÎRMANĂ. De cind, pe urma eşecului ce au încercat ca 
- plebiscitul peutru detronarea regelui, 'şi-au pier- 
“dut lefteria pe jîngă briganzi, Carp, Marghiloman şi Neniţescu, 'şi-au 
îndreptat privirile. asupra presei. 

Profitând de împrejurarea că mare parte din membrii Sindicatului 
Ziariştilor sunt retraşi la: Iaşi — eroi martiri — ŞI că cei rămași în ca- | pitală îndură mizerie neagră, cei trei isnați dau năvală, fiecare prin omul Iui, să puie mîna pe comitetul institaţiuuei, 

"Şi lupta e la cuțite; “ : 7 
Marghiloman a încredinţat, cum era şi firesc, lui Stoian misiunea 

“de a-i face adepţi printre reprezentanţii condeiului ; Carp, a însărcinat 
pe lon Bacalbașa; Neniţescu — Dedu, pe nume de botez—a smomit 
pe Camburopul, care era servitor ia fraţii Stănescu, marchitani dia Ploiești, şi l-a pus să facă cum o şti să-i dea presa în palmă, 

— Cu Sindicatul Ziariştilor în mână, 'şi a zis fiecare dintre cei. 
trei logofeţi, pot să se întoarcă, chiar Victorioşi, cei delă Iaşi—că 
mn'ayem de ce ne teme.
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Şi au pornit agenţii să canvaseze, 
Tirgul se face la Princiar, unde se adună ovreii, Spionii de poliţie. şi cei trei-patru pseudo-ziarişti cari îşi au votul de vinzare. Atta gălăgie fac, aici, Macri, Camburopul, Karnabatt, Saltzmana, 

Chestia se pune crud şi simplu : 
— Cine ne dă parale? 
— Să taci bunătate să iscăleşti şi dumneata hirtia asta, îmi zice Dragomirescu, ieri — şi scoate o jalbă prin care colegii lui dela AM. merua, dela Seara, dela Ziua, şi dela Zsbertatea cereau prezidentului să convoace o adunare generală a Sindicatului; — Şi de ce s'o convoace? întreb eu, 

—— Pentru că aşa cer statutale: în prima Duminică după anul nou. 

ar fi asta? 
: — Ce are a face! De vreme ce impun statutele,., .  — Păi azi, cînd Sunt suspendate puterile statului, ce "cădere mai. pot să aibă statutele Sindicatului ? 

— Dar, ce, să lăsăm Oamenii așa ? 
— Care oameni? E 
— Ziariştii fără mijloace, | 
— Păi Sindicatul are mijloace să întreţie pe cei cari n'au? - — Să caute. 

- — Cum? Să tacă bani falşi ? 
— Nu, că sar supăra Petersen, dela Banca Generală, — Atunci, poate să ceară dela prensul 
Aci s'a pus pe ris Dragomirescu, 
După ce s'a potolit : | 
— Ori cum, w'o să lăsăm oamenii să moară de foame, — Să nu-i lăsăm, zie şi cu; dar, rogu-te, dacă ar ţi vremurile nor-. male și un număr de ziariști, dați afară pentru incapacitate ori ne- corectitudine, mar avea cu ce trăi, ar îi dator Sindicatul să-i întreţie. ani de zile? - 

; — Nu, dar acum cazul e special: nu Sunt daţi afară motivat — ci. din pricina războiului, a încetat lucrul. i — Şi? 
— Şi trebuiesc ajutaţi. 
— De unde?. 

. — Să se întrunească adunarea Senerală, poăte ex găseşte ea, — Parale ? 

— Da. 
— Pe drum? 
— Nu ştia, 
— Păi, pînă acuma au fost ajutaţi ? 
—— Au fost; i-a ajutat Procopiu, preşedintele. 
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— Ei, cum s'a făcut pînă acum, s'o face şi d'aci încolo, cît s'o 
putea. In tot cazul, adregaţi-vă preşedintelui, care e în Bucureşti, . 

- — % bolnav. - 
— Adresaţi-vă, atunci, lui Popescu, vice-președintele. 
— Cel dela Vniversul? 

— Da... 

— Păi e arestat. 
— Popescu? 

— Da, 

— L-am văzut eu azi. 
— Imposibil. ! 
— L-am văzut, domnule. Şi afară de asta, Popescu, arestat, ca ce? 
— Nu ştiu. Mi-a spus Isvoranu că'l are pe listă, | 
— Care Isvoranu? 
— Nepotul lui Marghiloman, cel care organiza întrunirile patrio- 

tice dela Amsciţia, unde făgăduia pensie fiecărui romîn care se declară 
pentru neutralitate. - 

— El e cu lista? 
— Da. O lucrează cu Stoian — și, după “aprobare, O duce «cui de 

drept», - . 
A doua zi, arestările curg. Popescu, însă, sa născut, se vede treaba 

-ătr'o zodie... specială — fiindcă, deşi ocupiînd loc de frunte pe lista lui 
EIsvoranu, a rămas liber... au ştiu pînă cînd. 

22 Januarie. — Frigul e aşa de intens în cit Hu se mai poate su- 
porta. O biată femeie, aşteptînd să-i vie rîndul la pîine în faţa brută- . 
ziei lui Gagel, a degerat şi, şi în urma unei sincope, a căzut jos şi a murit. | 

Nu mai e nici o schelă pe la binalele în construcţie, Le rup nemții 
ziua'n namiaza mare, şi grinzile le vînd particularilor. 

S'a distrus, pînă acum, în centru, eşafodagiul dela anexele Uni- 
„rersităţii, dela şcoala de Arhitectură, dela palatul Presei şi dela noua construcţie a Senatului, Aici, în special, era atîta lemnărie, în cât noăp- tea, după ce se aprovizionează sceleraţii kaiserului, se repede maha- laua, încălzeşte terenul cu ășchii ca să'1 desgheţe şi pe urmă sapă cu tîrmăcoapele de scoate pălimarii din rădăcină. ” Astă noapte, printre săracii cari jefuiau scheletul Senatului, se destingea, prin zel și prin rapacitate, un negustor mare din strada Doamnei, negustor care, ziua, viride, cu 45 lei kilogramul, salam cum- părat dela Brașov, vara trecută, cu 6 lei —iar noaptea devastează ce'i ese în cale, fără ruşine, fără teamă de răspundere şi fără frică de păcat. 

. 
Pe la miezul nopţii, cu ochii injectaţi şi eşiţi din orbite dia pri- <ina băuturei, striga către băieţii din prăvălie, aduşi la Senat pentra - activitate extra comercială : - 
— Trage, Mialache !
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"Şi, satisfăcut de recolta pe câre "i-o grămădiseră ciutacii, îşi freca mîinile cu bucuria 'pe care o simte cînd ia 16 lei. pe kilogrâmul de- brînză, făcută cu zer şi cu cartofi : _ A „— Să mai fie ua Sinat d'astea, eşim din iarnă ! j 

7 
26 Januarie. — Se vede că iar au tlăminzit paraziți, căci au pornit. O nouă inspecţie prin cămările locuințelor părăsite. Şi 'e curios: mi găsiseră prin băcănii ceeace, în materie de coloniale, au descoperit prin casele particulsrilor. Aşa, "mi se spune că ia un Costinescu au pus suna. pe un Vagon şi jumătate de zahăr; cele mai bune vinuri — cine ar îi crezut-o! — s'au găsit la Nacu; iar la Xenopol, au pus mîna pe cai mai formidabii depozit de merinde, 

ADMINISTRAȚIA Iţele politicei noastre interne se încîlcesc din "— ce în ce. , - MUNTENIEI. Aseară s'a ținut o întrunire plenară la Carp, Au participat peste șapte inşi, N Cel dela Țibăneşti a susținut, ca om di şia!, “că nu trebuie pierdut nici un moment pentru răsturnarea dinastiei şi înlocuirea ei cu unui dintre nemţii veniţi aici ca să ne rupă gardurile, - - i — Iu. vederea acestei eventualităţi, care nu :poatesă întârzie, însăr- cinasem pe Dristorian cu Slujba de guvernator al Munteniei — dar go- gomanul nu primeşte, a încheiat cel mai mare or ai timpului, . Marghiloman, pai puţin dogit, a fost, ca şi pînă aci, de părere 

va ajunge la organizarea definitivă a ţărilor surori, am şi dispus ca da început, Muntenia să fie Suvernată'de Matache Dobrescu, carele, mai gogoman decit Dristorian al dumitale. are să primească. Maiorescu, în diverginţă cu amindoi reprezentanții romîni a; kaiserului, “i a ascultat cu atenţie încordată, Şi, după ce s'a edificat, a „Plecat fără să'şi ia ziua bună. | Se zice că în urma filosofului, Carp, apucat de unul din afele ac- "cese de puerilă jovialitate, care l-au sacrat de zmuuit om mare, ar fi da- cu tifla după Maiorescu, ,.  Paptul nu 1 cunosc prin mine, de a ceea” transcriu sub rezervă, 28 /anuarte, Plosniţele dela Bazeta jidovească trimit parlamentuț „zomin să siejeze la Petrograd, 
, 29 fanuarie, Sunt, în Bucureşti, peste Șai zeci de autorităţi publice. În fiecare edificiu mai arătos sa instalat cîte un biurou. în care fu- mează cite două zeci, câte trei zeci, şi întrunele câte patru zeci de beamteri. Toţi înuârtiții pe cari jirmanii nui puteau lăsa acasă de teama revoluţiei şi nu-i pot duce pe front de frică să nu fugă la inamic, toţi sunt aduşi ca sedentari la Bucureşti, 

Azi se vede că a sosit un transport nou, pentru că, pe lîngă cele 
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şaizeci de localuri ocupate pînă acum, s'a tiai recliiziționat magaziuut 
1 Au don ou, Casa de Depuneri şi Banca Naţională. 

La magazinul Au &on gout au instalat şi o măcelărie, 
In biblioteca lui Take Ionescu, de aittel, lucrează ua tîimplar de 

vreo două luni — şi lucrează în tihnă acum. Inainte, garda, ocupată 
să vinză cărţile, îl tulbura la fiecare moment cu muşteriii şi cu tocimeala- 
pe cînd acuma, nemai fiind sentinele, îşi vede omul de treabă. 

"30 anuarie, Insectele dela nebotezatul Hajojota al lui Slavici ţin 
de vreo două săptămîni, un tren sub presiune ca să ducă familia re 
gală în Rusia. | a | 

37 Januaria. S'a rechiziţionat, pentru sedentarii cari au avut cu ce 
cumpăra favoarea aceasta dela boboacele din Viena, Budapesta şi Berlin 
clădirea cea nouă a Casei de Credit a iuncţionarilor telegrato-poştali 

Se adăposteau, în această construcţie, o sută patrn zeci de famili 
- ale slujbașilor refugiaţi de prin ţinuturile ocupate, oameni muritori de 
foame, cu copii bolaavi şi goi, a Ia 

l-au aruncat în zăpadă și şi-au așezat pe ai lor, pe cei cari fac pe - chibiţii la război, 
7 Ftomarie. A intrat în vigoare cartela de piine. Trei sute patru 

zeci gr. de cap — tăriţe fără sare, | | - 
Inaniţia către care ne împing bandiții este un pas uriaş către sco= purile umanitare ale lui Carp. Cînd n'om maj putea sta în picioare de „foame, o să fim siiiţi să iscălim plebiscitul pentru isgonirea dinastiei, 

în schimbul pîinei noastre cea de toate zilele. - _ 
Este aşa de infectă această piine, singura hrană de care mai dis. punera, în cit Hector, cad i-am dat-o la dejun, a mirosit-o, i-a dat. 

cu picorul, şi, uitîndu-se la mine cu dojană, mi-a zis, cu ochii iui 
votbitori : . - 

— Ce, iţi baţi joc de mine, stăpîne? 
Și are dreptate, Cind forni apă peste piinea cu care ne aliman. 

tează teutonii, nu se umectează — fiindcă este impermeabilă, cum cauciucul, _ - 
2 Februarie, Cite-va ecouri de la Iaşi, ajunse nu ştiu cum — da ajunse, pare-se, . i . IE Se zice că, acolo, s'ar agita, printre confrații mei, ideea dea de- clara trădători pe ziariştii sibariţi cari mau putut curma guvernul. 

- Svonul, de pe mine, trebuie să fie tendenţios, pentru că, afară; de şeapte-opt dintre cei cari, aici, funcționari mărunți la poliţie ori meim- 
bri în comisia specială da unde se luau permisuri de călătorie pe dru- mul de fier, confereau titiui de ziayste de profesiune şi femeilor nelegi- - time ; şi afară de cei cari au obținut favoarea de a fi mobilizați pe ioc ca lucrători tipografi ; — cei-l'alţi, dela Iași, imensa majofitate, sunt oameni inteligenţi, oameni cari nu pot cădea în naivitatea de a-şi în- chipui că, avînd noi putinţa să sburăm către alte orizonturi, am pre- ferit de bună voie să ne amărim aici Cu paraziţii pe” spinare. 5 drept, însă, că, iu cazul acesta, nu la hanul lui Vanghele din Iaşi, ori la Pîr- joală în Vaslui, sau la Mutu în Botoşani m'aș-*ti instalat eu — ci- la 

2
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Beaurivage, în Nissa, ori Ja Termninus, în Paris, unde, ori şi Cum, vine 
alttel decit pe litoralul îmbălsămat al poeticei Căcaine. 

poziţii să se rostească, la havră, «blestemul» împotriva celor cari vor 
mai pune mina pe AVorele mele. 

: 

 



CHESTIA EVREE 
  

Suntem ia Princiar, o cafenea care, dela patron, la clientelă şi piaă 
la rîndaşul dela ogeac, toţi şi toate sunt spioni. Şi suntem la-o masă: 
Diamandescu, cel mai înalt, după Buiu, dintre'ovreii pumenteni, aădmis 
de mult la cetăţenie pe baza dovezilor ce va îi produs cum că nu mai 
are, cu consîngenii, nici în clia, nici în mînică ; Antim, autorul paru- 
“fietului umoristic care stabileşte, cu date ştiinţifice, că Costinescu, 
Bercovici, Bibicescu și Bliade Circiumărescu s'au îmbogăţit transtor . 
miudu-şi actele de proprietate ale moșiilor părintești în acţiuni de ale 
Băncei Naţionale — lucrare de erudiție, pe. temeiul căreia l'a împă- 
mintenit Şuculescu în patru zeci şi opt de ceasuri, cum făcuse Sturdza, 
răposatul, cu Pincu Solomon, «doctorul» vițeilor sacrificați de Puşcariu; 
Negreanu, care pînă ieri se numia, corect: Schwartz, om simpatic, cu 
profesiune vagă dar utilă ; Lupu Streitmanu, economistul cunoscut, un 
savant care trăieşte din munca-i cu condeiul; şi Labin, organizatorul 

„şi secretarul general al zznnei Evreilor Pământeni, redactor ardent 
al naţionalistei /n/răfizea, - 

Pe delături, o sută de coreligionari, admişi ori cari aşteaptă să fie 
„admişi în poliţia secretă a ocupanților. 

— Dacă, după răşboiu, ovreii de treabă nu vor forma o ligă, pea- 
tru a strivi pe aceia dintre coreligionari cati s'au pus în serviciul in- 
fam al cotropitorilor, o să împărtăşească şi ei, nevinovaţi, soarta tică- 
ioșilor cari, pentru o mînă de gologani, ne-au vindut, desemnîndu ne 
răsbunărei mişeilor de nemți, zic la un moment, 

— Iar bieţii evrei, săracii ! ţişneşte Diamandescu — şi, revoltat de 
persecuția ce vede că răsare în potriva bieţilor spioni, se scoală, în 
“tot lungul fiinţei sale uriaşe, face cu mîna gestul semiţic care'i e parti- 
cular, şi pleacă, repetînd muzical pe: 

Tot evreii, săracii ! _ 
Rămăsese la masă unul mai puţin — dat, prin preiur, „duzini. se 

asociaseră la protestarea indignată a marelui Dimand.
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— Vedeţi ce nenorocită concepţie aveți voi despre poziția ovreilor 
în mjlocul raselor de goimi! zic, adresindu-mă celor-lalţi :Pumanteni, 
Noi, și ca uoi fac Bermanii, englezii, italienii, francezii, pină şi ruşii— 
noi stăşiera în presă pe oricine dintre ai toștri care ni se pare că se 
abate dela corectitudine, şi, în pasiuuea luptelor, nu odață ni se întîm- 
plă să sacrificăm, din greşeală, chiar Oameni cărora neamul 5r avea de 
ce le fi recunoscător. La voi, totul se petrece în taină ; faceţi sacriticit 

ptitudine isterică, secretarui general al Duzunei — şi se vede că e aşa. 
de frămîntat lăuntric de antisemitismul meu, în cit, prin mişcări con- 
vilsive, reduce proporţiile nasului la aşa miniatură în cît trebuie să-i 

— Păi, care e menirea presei dacă bu ca să dea pe iaţă faptele 
„Hecotecte, şi ce presă e aia care, în patru zeci de ani, cum ea voastră, 
r'a găsit ocazie să întilnească, priutre sutele de mii de ovrei, o sin- 
gură escrocherie, un simplu faliment, -o contravenţie măcar — căci fn 
patru zeci de ani n'am citiț odată, în gazetele ovreieşti, cum că că ar 
îi fost osîndit un Șulăm fi cinci lei amendă pentru că nu şi-a curăţat 
zăpada de dinaintea spelunucei ! 

. — Nu e treaba noastră să asmuţim poliţia, repetă, îndesat, secretarui 
Intunei — şi se vede că se conține ca să nu isbucnească, fiindcă nările 
rudimentului de nas palpită convulsiv, | 

” 
» — Dar pe Panaitescu de ce'l deuunţați cind expulsează cite un 

pungaş vagabond diu seminția drept credincioşilor — şi de ce huliţe. 
pe primarii cu. cari nu se învoiese ovreii din tirgugoarele moldoveneşti 7 

— Dar ce, isbueneşte, în sfîrşit, Labin, ce, vrei Să-i lăsăm fără. 
apărare în mijlocul bandiţilor cari îi exploatează pină la picătura de 

— Cum? Aşa de rău trăiesc ovreii în țara rominească ? Eu cre. 
deam că fac negoțul întreg, că nu-i împiedică nimeni în industrie, şi 
— uitîndu-mă într'adins la Antim — că m'au de cit să gidile o slăbi. 
clune ca să ajungă la cetăţenie. 

— Da, dar. ciţi ? 
i „Păi, în comerț sunt toți—iar în profesiunile „liberale, citeva tui; 
deocamdată, adică de vre-o citeva sute de ori mai mulți dectt erau în 
Italia acum 50 de ani, 

— Dar azi italienii au şi miniştri evrei, — Au avut, e drept, pe. Luzatti ; de cit, e de văzut mai întîiu ce 
fel de ovreiu o fi fiind Iuzatti ; a] douilea, în Italia, la citeva zeci de 
milioane de autochtoni, sunt cel mult cinci zeci de mii de ovrei — pe 
cînd în Rominia, la dcuă milioane de creștini, căci ţăranii nu sunt. 
înarmaţi încă să ție piept arsenalului semit, sunt patru sute de mii de 
Păminteni ; şi în fine, al patrulea: ciţi Luzatti Poţi scoate dumneata de 
ja Buhuşi ? , ” 
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Citează-i — şi sunt. sigur că-i bagă Vintilă pe toți în guvernul naţional, | . | , 
— Vezi ce va să zică antisemitismul feroce? mă întrerupe, frene- tic, secretarul general al Univnei. Statistica lui Colescu, oficială, acuză „două sute două zeci de mii de evrei — şi dumneata vorbeşti de patra sute de mii! _- Ş — Apoi, să las la oparte iaptul că, în privința originei şi a lui Koblescu e o nedumerire — dar afară de asta, răbojul e de la 1902, şi pe.urmă, cum să se facă o statistică exactă despre nuinărul... Ppămin.- tenilor, cînd ziua sunt, într'o casă, cinci, spre pildă, iar noaptea se adăpostesc doisprezece ? | 

— Unde? 
„7 

— In calea Dudeşti, în Văcăreşti, la Hirlău, în Podul Iloaiei și pretutindeni pe unde Dumnezeul lui Israel a presărat neamul acesta ca să ducă la toate vinturile pelada, conjunctivita granuloasă şi cuivia- tul! lui lehova. . 
— Iarăşi o atirmare, deja, se repede Labin, congestionat. Dar ce fac comisarii dumneavoastră ? 

„> Fac ce au făcut vameşii noștri, ce au făcut fuacţionarii din toate Statele — căci pretutindeni, cu toată vigilenţa organelor de pază, an pătruns ovreii, cum pătrund carii în inima lemnului, E, aci, multă slă- biciune din partea autoctonilor, o rectinose — dar €, în acelaş timp, şi multă virful din partea coreligionarilor dumitale, de a se fi strecurat pe toată suprafaţa globului, cu toată risipa de zakerlină ce s'a tăcut de-alungul veacului. Și, apoi, cum să”! dibuiască poliţia dacă, din bo.: tez îl chiamă Solomon, îi zice Șloim şi iscăleşte Faust? 
— Dar ce vrei să facă, domnule? Unde vrei să se “ducă bieţii evrei ? se răsteşte secretarul Uniune, parcă îngrijat că'i sar răpi cli- entela, 

- — Să se ducă,,. de unde au venit. 
— Dar w'au venit de nicăiri, sunt păminteni, 
— Asta s'o serii la Infrățirea, unde vorbeşti pentru abonaţii din Tirgul Cucului; cu. mine să fii de bună credinţă, te rog. Cum, limba pe care o vorbiţi, între voi, toți — dar toţi — e limba pămîntului ? Nu “ţi e ruşine! 
Dar cine mai vorbeşte cvreieşte ? 
— Incepind cu dumneata, toţi vorbiţi ovreieşte — mai ales cînd scrieți 7omineşte, 
— Eu vorbese evreieşte ? : 
Şi adresîndu-se, desperat, celot-l-alţi : — Poftim bună credință de antisemit ! ___— Dar ce, ai pofti să vorbeşti şi cu mine tot ovtreieşte, domnule ? Ce, pe mine mă chiamă Wechsler ? 

ă — Va să zică să se ducă? 
— Nouă cu a brinzei! 
— Păi au emigrat anii trecuţi opt zeci de sii, — Să rămiie cîţi am botezat eu! Dar dacă au emigrat opt zeci de
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wii şi tot au. niai rămas, de pa socoteala lui :Colescu, două suțe două zeci de mii, cîţi erau, rogu-te, înainte de emigrare ? i » — Ciţi-neciţi, au emigrat, | ! — Dar, apropos: cum îţi explici fenomenul acesta, bizar, că, la noi, unde dumneata, Autim, Schwartz, Diamandescu, Lupu Streitmann, Ștern şi alţi ciţi-va zeci de mii sunteţi zilaic traşi pe roată, suumnărul ovreilor e covârșitor de mare — pe cînd în Italia, în Franţa, în Anglia și. în Germania, unde au drepturi politice, coreligionarii lui Beck nu sunț mai mulţi de cît, dacă or fi unul la zece mii de. locuitori ? Ce fel de structură au comitenţii, de pretutindeni, ai Înfvăjirei, de se dăsvoltă şi - prosperă în chip monstruos. acolo unde sunt striviţi de barbaria popo- rului — şi se anemiază, aproape se stirpesc îndată ce sunt puşi în si- tuaţie să propăşească prielnic? Căci, dia. punctul! acesta de vedere, nu vedeţi că devine vizibilă „asemănarea între ovrei şi acei microbi pato- geni pe cari soarele, ca acţiune higienică, îi distruge, şi cari au nevoie de anume negiijenţe pentru a'şi îndeplini menirea lor supătătoare ? — Dar e viua noastră ? Ă 
— Dacă vrei, cu tot antisemitismul Dieu, recunosc că nu este ex- eluziv vina voastră, Voi, ca orice vietate, năzuiţi să vă faceţi ciclul, Vă naşteţi, ptolitic, ca prințr'un fel de scisiparitate ; duceţi un fel de existenţă: mizerabilă, la care v'au osiudit rabinii; pieriţi, mare parte pe drum, sau rămineţi pururea articol de exploatat pentru presa SBecifică p iar puţinii cati, favorizați de împrejurări, ajungeţi să biruiţi, cu jertfe de pachidert, dificultăţile şi vicisitutidinile, duceţi cu voi, pe treapta unde vă aruncă norocul, atita ură şi aşa dor de răsbunare împotriva servi. ciului sanitar care v'a tot aruncat insecticide în cale, pe cînd colcăiaţi, în cât faceţi, cei ajunşi, temple, ca -pe vremurile biblice, unde se Cleve- teşte amar şi se Propăvăduieşte duşmănie de moarte în contra goiului, Nu este, în toată populaţia ovreiască de pe marginea Căcainei, la Podul Roşiu ori în Sculeni, nu este un singur ovreiu, luat dintre ca- zarii cei mai habotnici, nu este unul la care ura împotriva creștinului să ajungă vre-o dată, nici cînd "l-ar tortura primarul pe nedrept, la x» a potenţa ia care e ridicată, în sufletul microbului care a parvenit, ne- 

nează ei şi neamul lor pribeag. 
Şi asta, nu prin amintire dureroasă despre trecutul negru, senti- nent care la urma urmelor ar îi, poate, omenesc — căci Antim, de exemplu, a trăit mai bine de cît prensul, pînă cînd “] a luat Vintilă, cu pamifletul la subţioară, şi "i-a zis: dionus e; nici prin amărăciunea pe care aţi resimţi-o faţă de suferinţele. celor rămași în urmă, pentru că, mai întiiu, ovreii neîmpămînteniţi sunț mult mai puţin nefericiţi de cît țăranii get-beget romîni ; şi al doilea, pentru că jidauui puchios e con- 'siderat de către coreligionarul parvenit, ziarist, doctor sau avocat, ca O tuşine, ca obiect de dispreţ şi ca o rudă săracă, a cărei menire e să cerşească şi să compromită pe cel care, ca toţi ciocoii, năzuieşte să'şi ” ascundă originea. , € : De aceea, ştiind această Slăbiciune a semenului Său, săracul, cînd
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-e niţel ințeligent, cerșeşte, dela, ovreiul bogat, nu milogindu.se, ci ţan- | țoş, miudru, obraznic, ca un grande d'Espagna : 

— Ci, tu nu eşti dija jidan? , 
Şi pleacă ovreiul bombănind, şi se duce la Udricani, şi convoacă 

sinagoga, şi expuue cazul, şi hotărăşte havra să'] dea jos, pe ciocoiu, 
dela prezidenţia lojei — căci, în lipsă de alte demnități cari să-i gîdile 
deşertăciunea,. ovreiul ajuns, fiecare dintre ei, face sacrificii, îşi tfor- 
mează clică şi se alege conducător a cel puţin . una dintre cele două 
sute. de societăţi secrete, unde se desbat interesele microbilor de aici în funcţiune de ciorchină, din clădăria universală. o 

Dar, repet : nu e numai vina voastră, Toate partidele au avut oa- meni cărora ne mai puţind să le dea moşii, "i-au lăsat să. se îmbogă- 
țească din industria indigenatelor. Cu chipul acesta, s'a ajuns la o se- 
lecţiune ă. rebours — ceeace face că suntem calomniaţi, aici şi în străi. nătate, nu atita de către cei respinşi dela împămiîntenire — cît, din 
potrivă, de cei cari au intrat în cetate. 

— ȘI vă surprinde că vă dujmănan ? a „ — Nici de cum. Mă surprinde impfudenţa de a o spune, cînd, 
pină aci, pretestaţi din toate puterile Ia afirmarea lui Cuza că ne 
duşmăniţi. | . > 

Şi la drept vorbind, mă Surprinde numai pe jumătate, fiiud-că îm- 
prejurările de azi, considerate prin prisma ovreiască, sunt de aşa na- 
tură în cît ar putea, pînă la un oare care punct, îudrepțăţi iluzia că în viitor n'ar mai fi necesară masca. Totuşi. . 

— Tot aşa am vorbit eu şi înainte, | 
— Nu cred, de şi eu nu citesc Înfrățirea. Şi nu cred, fiind-că te văd 

„viu — pe cînd, dacă ai fi vorbit așa înainte, sunt sigur că te-ar fi su- 
grumat Moişilică Schwartzfeld, Staru, Erdreich şi Diamandescu,. cari 
toată vremea au vorbit a//24 Dar, în definitiv, mare nici o impor- 
tanţă ce vorbeşti şi cum vorbeşti dumneata. Ceea ce interesează e ce 
simiiți dumneavoastră pumantenii, şi asta o ştim precis, ori cît aţi cău- 
tat, în trecut, să vă măsluiţi sufletul. O ştim noi şi o ştie toată 
Europa, . , | | 

— Dar Europa ne-a acordat drepturi politice, cu toate astea. 
-— După secole de <ghetto» şi de torturi, în care interval aţi avut 

situaţia animalelor rău făcătoare, au venit, în ţările bătrâne, Sguduiri 
sociale care, săptad făgaşuri în poteca bătută de oribilul regim feudal, 
au aburit conştiinţa publică şi au lăsat şi pe israel să alunece, cu atit 
mai lesne! cu cît, pe vremurile acelea, nu reprezentaţi mai mult de cit 
unul la suta de mii de creştini. De atunci, îusă, Europa 'şi muşcă mii- 
nile; de atunci s'a născut antisemitismul ; : de atunci, în. sfîrşit, s'au 
făurit expresii de hulă şi de dispreț, expresii cari întfierează pretutin- 
deni pe ovreiu cum făceau odinioară romanii cu cei osîndiţi. Dacă 'mi 
arăţi uu singur stat european unde ovreiul să nu fie privit. cu „oroare, 
mă închin şi eu la cuțitul hahamului. Franţezul, el care a sîngerat 
adînc pentru «drepturile omului», vă zice: youpin — şi cînd zice aşa: 
scuipă tot disprețul lui. Turcul, unde sunteţi răstăţaţi, vă numeşte,
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cifat, şi pune foc cînd rosteşte cuvințul acela de ocară: nemţii vă zic : sau jud — şi cînd, în Germania, zice neamțul jud, în gindul lui nu mai ră- inine loc pentru sentimente omeneşti ; grecii vă mîngiie cu cuviutul aladatos, ceea ce, propriu, însemnează : neuns cu untdelemn, adică var- var ; englezul, barem, nici nu vă recunoaşte existenţa ca oameni : vă tratează drept unităţi statistice şi se fereşte cu grije de orice contact cu voi: 

Trebuie, prin urmare, să fie ceva monstruos în “structura sutie- tească a ovreiului pentru ca, de atitea secole, să nu se i găsit un loc- Șor pe suprafaţa globului unde lumea să treacă indiferentă pe lingă poporul uns, cum trec, mai la urmă, albii din Europa pe lingă tuciu- riul Bob Hopkins, : 
” Dar mai amară de cit pretutindeni vă e situaţia în Germania. Vă iau. de martori pe voi înşi-vă, dacă nu e adevărat că, dintre sutele de mii de germaui cari mişună priu Bucureşti, vreunul, o singură dată, a avut, către ovrei, altă atitudine decît aceea care ar jigni an ctine, Atita stugeros dispreţ, aşa atroce antisemitism, a trebuit să le văd cu ochii ca să le cred cu putinţă, 

— Impămiînteniţi-ne şi dispreţuiţi-ne, pe urmă, intervine, ca tran. sacţie onorabilă, Schwartz, care pînă aci se referise mereu la simţul de echitate al germanilor îaţă de coreligionarii lui, 
— N'ar avea sens. 
— De ce? 

— Evident, Iaţii, fiindcă vă putem disprețui fără să fie nevoie să vă împămiîntenim, dacă ţineţi atita la disprețul nostru ; şi al douilea, pentru că ar fi absurd să băgăm în neam oameni cari se înfăţişează €i înşişi ca vrednici de dispreţ. 
„ — Dar pe bulgari şi pe greci de ce'i aţi primit? intreabă, agresiv şi palid, secretarul Uniunei, contractindu-şi nasul ca, şi cum ar fi yrat să'l facă să dispară, . 
— I-am primit pentru raţiuni, uuele istorice şi altele sociale, cari nu pot îi, nici odată, cu nici un preţ, aplicabile seminţiei lui Moise, Grecii, ne-au fost trimişi dela Țarigrad ca bagaj al fanarioţilor. Oameni subţiri şi cu politicească învăţătură, s'au încuscrit cu familiile romineşti — şi de la a doua, a treia generaţie în colo, cu toate mora- vurile urîte aduse din Levant, grecii dt aici îşi-au pierdut originea şi Sau frămîntat adînc cu aluatul naţional. Incearcă de zi, azi, grec lui Ferichide, lui Lahovari ori chiar lui Azagnostiade, şi să vezi cum te expulzează Săveanu... dacă nai parale ! 
Cu bulgarii, apoi, am avut, o perioadă de vreme, imperiu comun ; apoi, vecinătatea imediată şi suferinţele, din partea turcilor, pe care le-am împărtășit cu ei, au produs, pe nesimţite dar continuu, un pro. ces de endosmoză şi exosmoză aşa în cît pentru ţinuturile de pe am- bele maluri ale Dunărei e &reu acum să se mai stabilească exact firul etnic pentru cele mai multe familii, - De aceea, fudul, prost dar testos, zarzavagiul consideră ca bulgari pe toţi romînii pribegiți pe ţărmul drept al fluviului, cum socotim uoi
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romini pe Hagianoff, pe Ivănescu şi pe toţi geanabeţii aruncați de 
sărăcie şi de vicisitudini pe partea stingă a Dunărei. Dat şi grecii şi 
bulgarii au adus, fie care de pe puteri, partea lor de contribuţie 13, 
întrun fel, prosperitatea Romîniei: cei dintîi, bruma de cultură pe care 

"o căpătaseră şi ei în şcolile misionarilor dela Stambul; cei-l-alţi, prin 
muuca de jidov, prin sgîrcenia sorâidă şi prin dorul lor aprig de cîş- 
tig, însuşiri utile, aproape viituţi la debuturile penibile ale societăţii 
noastre, cînd bulgarii nu erau spioni. - 

— Dar evreul nu e folositor? mă întundă lupu Streitman, care 
vorbeşte puţin dar, apăsat. 

— Cu ce poate să fie folositor ovreiul? „EL nu produce — ei 
consumă, , 

—: Cum ? sare Labin. Muucitorii evrei nu produc? 
— Ce să producă? Şi mai întîi, în ce consistă munca: ovreiului — 

<iud munceşte ? - 
Banca şi zaratia, îndeletnicirile de predilecție ale ovreiului, sunt 

acte de parazit, - - , ! 
— Dar numai bancheri şi zarafi sunt evreii? 
— Ba sunt şi samsari, cel puţin nouăzeci şi cinci la sută sunt satn- 

sari. Aceştia, la dreptul, mau nici o meserie: fac de toate, negociază 
orice, mint toată ziua — din care pricină n'au vreme să se familiarizeze 
<u nici o ramură. Cel care închiriază case, tratează și cărbuni, -mijlo- 
ceşte pentru moșii, vinde gişte îndopate, se amesţecă în petrol — şi în- 
Jesneşte... căsătorii, 

Dar meseriașii ? i 

— Mai-mai nu există - 
— Zugravi, tinichigii, croitori, tîmplari nu există ? Asta'mi placa! 
— Iţi place, nuţţi place, 'mi e iinditerent. Dar să ne înţelegem Ja 

<uvinte: oyrei cari îşi zic zugravi ba chiar se fac că zugrăvesc, sunt, 
„Cum sunt şi ovrei cari se îndeleţnicesc cu croitoria, cu timplăria său 
cu alte meserii ; dar ovreiu zugrav care să ştie zugrăvi, ori croitor 
sau timplar care să cunoască meseria cum trebuie — astfel de dihănii 
ziu există printre ovrei. 

Acelaș lucru e, deşi într'o proporţie alta, cu vopsitorii, cu ziariştii, 
<u cismarii şi cu ceilalţi meseriaşi ovrei; unul nu e întrebuințat de 
două ori de către acelaş client, fiindcă nici unul nu corespunde obli- 
gaţiilor ce-şi ia, 

, 
| Şi fenomenul e natural. Ovreiul trăieşte într'un permanent prori- 
zorat. Ziua de azi, tiecare zi de asi, e considerată ca timp petrecut pe 
drum, spre dea]. Ca vreme petrecută în călătorie grăbită, dar, activi- 
tatea lui se întrebuinţează pe sponciu — aşa ca să nu mănince omul dia 
buzunar. Cu casă de toleranţă, prin nevastă, la Vaslui, ovreiul por. 
neşte la Tecuci, uude a atlat că merge bine negoțul de haine vechi — şi dacă, la Birlad, a găsit, din întâmplare, la gară, cîteva gâîşte de furat, 
rămine pe loc, ca comersaut de pastramă, dar cu gîndul tot 1a.. hăi-. 
măria dip Birlad, | 

Adevărata, temainica viaţă a israieliteanului este cea pe care o: 

2
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aşteaptă znfine, Atunci, da; atunci, afine, se va aşeza ovreiul detinitis. 
în avantajele de: cari l-a despuiat goim-ul — atunci, de briu cu Meşia, 
va intra îrf privilegiile de popor uns. i . Cu această concepție talmudică, concepţie care ar îi, mai la urmă, 
iudiferentă dacă n'ar. avea la bază porunca feroce: “he cel mai bun 
dintre goim-i, omoară-b i —cu această concepţie, ovreiul rătăceşte, 
hulit şi în afară de rtadul oameniior, din generaţie în generaţie, din 
tară în țară, fără să se fixeze şi fără Putct de sprijin. în mijlocul po- 
porului în care se tortură. Cu ochii în gol, spre regiunile, spre toate 
tegiunile pe unde Sunt Congeneri, ovreiul consideră ca lucru secundar 
ceeace are în mină, pentru a urmări ;Zalu/ cind toate victimile haba- 
milor vor forma o. Haţiune, una şi nedespărţită; 

. 
— Ai întrecut pe Cuza. Dumneata vorbeşti despre evrei cum se 

Yorbia în evul mediul, Și zici că nu eşti antisemit. — Eu nu zic, ferească Dumnezeu, că nu sunț antisemit ;. dar zie 
că antisemitismul Hicu, gratuit, le-ar face ovreilor mult mai bine decit 

» = E admirabilă paradaxa: antisemițism folositor ovreilor, ca an- 
titeză ia filosemitismu] care le face răul. — Şi e aşa de simplu, cu toate astea. Sunt curios să văd şi eu, — Uit':te: oricit de mare e talentul cu eare ovreiul face pe prostul 
cînd îi vine la socoteală, nu se poate să nu recunoască adevărul bru: 
tal cum că, cel Puțin pînă azi, nu există, nici la noi nici aiurea,: ceeace. 
S'ar numi, în chip cinstit ; filosemit. Ar fi 0 monstrozitate să existe — 
şi voi înşi-vă nu cereţi sinceritațe dela avocaţii cauzei, ci, în schimbul 
Yemuneraţiei, vă multumiţi să-i auziţi pledind, Atit e de adevăraț ceeace spuseiu, încît pretutiudeni pe unde aveţi 
«prieteni» printre creştiui, pierdeţi Procesul — și aveţi aierul să îţi în- 
cîntaţi, totaş. Mai mult: nicăieri tiu înfloreşte antisem ițismul mai bo- 
gat decit în ţările unde filosemitiszaul aparent e mai Bgomotos, pria. 
uritare mai brovocător. 

- “ = Nu pricepem ce vrei să zici, Să restriugem judecata la țara noastră, Acum cincizeci de ani 
ovreii aveau, fără iutervenţia Uniune, ceeace se numia, pe atunci, 
<uiica înpămâînteni rea, Folosul nu prea era mare, o recunosc, dar 
ziare de tot nu Prea era, nici pentru- creştini, deplinătatea drepturi- 
lor — fiindcă această cdeplinătate» era aşa de redusă în apt, încît cu 
Zteu se putea face, pe Vremea aceea, deosebire îutre ovreiu şi omul 
botezat. Un avantagiu eăorm aveau, însă, -pe atunci, cei de legea 
lui Moise: trăiau, cu creştinii, în aşa cordială armonie, încît, pe lingă. 
că nu era casă de romiÎn care să nu'şi aibă ovreiul familiei — dar în. 
săşi femeile. îşi făceau Vizită, se pofteau la masă şi se duceau la baie- 
împreună, Şi aproprierea era desăvirşită mai ales priu faptul că ovreii 
aceştia, singuri cărora li s'a Cuveni denumirea de Păminteni, vorbeau
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orientali, cu moravuri patriarhale şi tihnite, Iuchipuiţi-vă în cincizeci. de ani unde ar fi ajuns chestia ovreiască, pornită dela această situaţie, dacă n'ar fi intervenit politica procopsită a paraziţilor din bourgs pour- ris-urile muscăleşti, i . Si - —- Trebuia, adică, să răminem la «mica împămintenire».? — Ba nu, Dar decit să sfidaţi lumea: ca să ajungeţi unde sunteți, era mai bine, socotesc, să rămineţi unde eraţi, admiţind că, pusă pe aşa drum neted, chestiunea n'ar mai fi făcut, totuş, nici un pas înainte, — Puteam să aşteptăm veacuri. : — Se poate, dar nu văd ce nevoie era să vă. precipitaţi, dacă era vorba să ajuugenți unde aţi ajuns, E — Cu propaganda de acum ne apropiem de soluție, | — Ce vă apropiaţi! fi şi rezolvat problema. După cincizeci de ani de sacrificii, căci. fiecare ovreiu e obligat. de havră  să'şi : reducă. bucata de piine ca să procure cozonac celor daia gazeta floseriaită, wa ajuns la uu rezultat pe care nici nu'l visau strămoşii voştri : în loc de: ovrei, cum vă ziceam noi, vi se-spune : evrei — spre deosebire de ti- tulatura : /fr/an — cum vă ziceţi voi, reciproc, cînd vă certaţi în sînui comunității. i i e — Astea sunt detalii. Mie să'mi spui de unde decurge pentru ro- mini dreptul de a fistări împtriva noastră ?- - — Din faptul, înttiu, că suntem în casa noastră, — De cînd? 

— De cînd ne-am pomenit, 
— Și noi? , . — Voi sunteți descinşi la otel — unii de ieri, alţii de anţărţ. Din faptul că plătiţi chirie, nu 'rezuită, “doară, că aţi căpătat drept de proprietate asupra imobilului. De altfel, voi, cari vă socotiți fraţi cu ovreii de pe giob, sunteţi aici de aşa recentă dată încît nici unu- Bu vorbiţi limba pe care o ştiau așa de adînc bătrimii ovrei pentru cati nu existau complici peste graniță, N i ___— Asta este istorie antisemită ; adevărul e că evreii sunt antoh- toni aici — şi că voi, veneticii, sunteţi usurpatori, Atita venin a pus jidanul cînd a expectorat acest paragraf de ș torie, încît năsul ii dispăruse cu totul sub cutele pomstelor, — din care pricină, figura părea, acum, partea pe care se așează omul cînd vrea să se odihnească, Da 

| — Aşa dar, am riposat eu, rominii au năpădit ca ploşniţele în ţara asta a lui-Mehăiă Viteaz — şi, după ce v'au corupt limba şi obiceiu- - rile, acuma tăgăduiesci ceeace ah antiguo e al vostru? - — Da o 
| — Păi, atunci, problema e mult mai gravă. Ca să se rezolve, e ne- voie de revoluţie, 

— Nu e nevoie de nici o revoluţie, O să vă dea Huropa cu picio- rul — şi să ne aşeze în drepturile pe cari ni le-aţi usurpat. | Fraza fusese rostită cu atita otravă încit a alarmat pe Antim, care e mult mai romînofob decit secretarul Uuzunei dar e mai viclean şi
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ocupaţie, intervine, dulceag şi sentenţios, ca să repete acelaş lucru, pe ton, însă, care să facă de prisos palmele : 
' — Chestia evreiasaă- nu se poate rezolva, mon şer, cu tensiunea la care a, ajuus. Trebuie aşteptat ca Kuropa să intre, la un moment, întvo conjouctură care s'0 deslege pe nesimţite — altfel, toată agitația e zadarnică, i , 

Labia își scuipase iundul sutletului — şi acum regreta. De aceea, molatec de astă dată, reia conversaţia : | — Auzi, dumneata, două sute de mii de oameni, de secole aici, să stea fără nici o situaţie juriaică ! E admisibil ? -— Mai întîiu, cum fără situaţie juridică? Cine face falimente în 
juridice. Afară ce asta, de unde rezultă pentru noi datoria de a aq- mite la cetățenie pe toţi jidanii âin Polonia, cari s'au turigat pria vamă și, dînd peste pline ieftină, s'au întirziat aiei ? — Veacuri întregi? 

| — Păi, una din două: de veacuri, şi atunci sunt nişte animale in- ferioatre, incapabile de a se acomoda mediului, de vreme ce poartă 
mărături la Krakau: ori sunt asimilabili dar au debarcat prea de cu- rînă, întotd'auna pe iuriş, de oarece n'au avut încă timp să ae des- bere de fasonul dela Rolomeea, fason care, afară de împărăţia cu două pajuri şi cu treizeci de limbi, a Austriei, îi face imposibili în tot res- tui Europei. Şi întrun caz, dar, și în celalt, e rău veniţă Înfrăjira să <eară detronarea usurpatorilor pentru a instala, aici, în demnități, pe fegitimiştii din Dudeşti, | 

— Care va să zică eu deja nu vorbesc romineşte ? | — Deja nu. Dacă te-ar scoate cineva din clişeele curente, nu te-ai putea îuţelege, în tot cazul nai putea scrie să te înțeleagă romtnul at cărui graiu nu e otrăvit de charabia convenţională în care se bălă- ceşie mare parte din presă, unde legitimiștii au ajuns să dea tonul, — Făceţi.ne Şcoale, atunci, se amestecă Lupu Streitmann, care tăcuse două ceasuri beat de retorica coreligionarului. — Nu putem. N'avem şcoale suficiente pentru romini — dar să mai facem şi pentru ovrei j | 
_ — Păi, atunci, de ce vă miraţi că nu vorbim limba? — Cine "ţi-a spus că ne miră! Ce, în Galiţia hărbăiți ovreieşte ilindcă nemţii n'au şcoale ? Counstatărmu, numai, că, păminteni dela des- călicătoare sau poate mai dinainte, vorbiţi, totuș, limba habhamilor dela Lemberg, 

—. Fără şcoale, se înţelege,
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— Ba nu se înţelege de loc. Țăranul n'are nici e] heider, dar n'am auzit pe unul să vorbească în jargon, | | — Va să zică deja nu'ţi place romineasca mea ? mă somează I,abin. — Nici de frică, dacă pretinzi că eşti autohton; dacă recunoşti, îusă, că, drumeţ ca toţi pumuatenii, ai âjuns, totuş, la atita progres, atunci, pentru un untertau, te apropii oarecum de limba pămîntului, 

pe lingă lăibăr, papuci şi cujma de vulpe, acea grohăială guturală, ret pezită şi cîntată în ohtoic, care, auzită dela distanță, face efectul lățra- talui unui cîine lovit de jigodie. 
” Limba ăstora, ca şi portul lor, ca şi viaţa lor în general, cousţi- tuiesc un atentat la bunele moravuri, într'o ţară civilizată, — Daţi-le şcoală, se amestecă şi Schwartz, —, i-am mai spus că nu le dăm — ş'apoi, şcoala, pentru meteahna de care vorbesc eu, ar fi cataplasmă pe picior de lemn, Dar, în loc să ae cereți nouă şcoale, de ce n'ați stat în Galiţia, unde erau ? Şi, în loc să detăimaţi, prin presa voastră, autoritățile care îi chiamă pe macabei ia lege, de ce nu le daţi kegilimiștilor sfaturi să se exprime ca lumea, să se îmbrace ca oamenii şi să ia măcar aparenţe de europeni ? Căci aşa cum Sunt, cei cite-va sute de mii de ovrei apar mai des- gustători de cît ar fi fost locuitorii cavernelor, Cine ar descrie viaţa degitimiștilor de pria gropile Căcainei, spre pildă, cite şapte, de sexuri şi de vârste diferite, pe o singură rogojină şi cu capra lingă ei, în odaie, at înfiora lumea. Şi în Înfrăjirile voastre nu e nici un cuvînt adresat or, nici o vorbă de ghes pentru autoritatea comunală să'i silească la 

al acestor agenţi de contagiune, cari duc cu ei paraziţii, tuberculoza şi conjunctivita granuloasă cum viţa americană poartă filoxera, — Nu sunt ei destul de nenorociţi ? Să'i mai biciuim Şi noi ? — Pardon.: ploșnița nu e nenorocită dacă se înghesuie în crăpătura sciudurei — numai noi, socotind, greşit, de pe trebuințele ființei supe_ rioare, credem că n'are destul aier acolo ; şi uw'l biciuieşti pe vagabond dacă "1 înveţi, şi la rigoare chiar dacă'| sileşti să observe xegulele hi- gienice. 
| Fiindcă, dacă n'aţi fi filosemiți de profesie, voi şi coreligionarii voştri aaturalizaţi, aţi pricepe că atunci cînd cereţi drepturi pentra Jean, pentru Bertrand şi pentru Jacques, vărul de Ja Melauie, şi le ce_ zeţi pe temeiul vechimei şi al asimilărei cu creştinii, goim-ii se gîn- desc, fără să vrea, că în categoria solicitatorilor intră sute de mii de Burăh, de Șloim şi de Kakes, dihănii cari trăiesc în vizuiui, pentru cari săpunul e un mit şi pentru cari apucăturile rominilor, [chiar din Jarcaleţi, sunt urgie& un păcat de moarte, un sacrilegiu de care numai ua creştin e capabil, 

” — La 'sărăcia lor par'că percepte higienica le trebuie deja ? — Se înţelege. Higiena nu se recomandă medicilor comunali ci
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medicii comunali o oriaduiesc pentru sărăcimea din Broşteni. Căci, 
altfei, pe lingă că locuinţele ăstor păminteni sunt permanent focare de 
epidemii, dar chiar cînd are cite unul norocul să sară. peste Căcaina şi 
“să deschidă dughiană în strada Lipscani, rămîne tot scîrnav. cum era 

în Podul Roşu. 

-Dar, cu tot antisemitismul meu, nu voiu să.vă nedreptăţesc, Voi, cei 

câţi-va cari aţi îmbrățișat apostolațul de apărători din oficiu al ovreiior 
— voi, semiţii, căci creştiuilor tilosemiți le-ar îi indiferent dacă s'ar 

sptuzura cîte o sută delegitmişti pe zi — voi pici nu puteţi, fără să ră. 

- stinjeniţi interesele, să vă atingeţi de vermina ovreiască. .. 

- Să luăm un exemplu — dar mai întîi să demascăm 'o escrocherie. 

De cite ori e vorba de ovrti, puneţi înainte pe Şăineanu, pe Moi- 

şilică Schwartzie!d, pe Henri, pe secretarul: Uniunei — şi Antim are pe: 

unul de la Dorohoiu, care at fi ajuns profesor de economia politică ia 

Viena. Şi, cu mfinile în şolduri, ne întrebaţi, triumfător: e admisibif. 

ca europeni ca ăștia să u'aibă loc în cetatea în care se resfaţă Fleva, 

Jatpu Costache şi Slavici ? 

Nici o întrebare nu vă făgăduieşte mai mult succes ca aceasta — 

de aceea o repetaţi de cînd sa născut industria campaniei pentru drep- 

u rile ovreilor. Şi nu e, totuş, întrebare la care răspunsul să fie mai 

tŞor de găsit. "Nu zic că, avînd pe al nostru Bogdan-Piteşti, nu prea e: 

zor să deschidem ușile pentru alţi suusatiri ejusdem farinae — n'0 zic, 

fiindcă aşi păcătui, poate, cv toate că în materie de faliment dovada e 

de mult făcută. Dar am dreptul să zic altceva: Henri, Labin, Schvartz- 

feld, Stern şi cei cîţiva conducători de. loji masonice cari indigitează 
viaţa ovreiască, sunt, să zicem, oameni cu aptitudini d'asupra niveluluii. 

comun, oameni uțili însăși Angliei, de. o pildă, care nu prea duce lipsă, 

de valori; dar aceste extraordinare piese sunt trei, ori trei zeci, ol 

trei sute — să fiu larg: trei mii. Indată ce ai trecut de numărul acesta 

dai de Dudeşti, de Udricani, de Calea Văeăreşti şi de faimosul tirg ai 

vechiturilor — şi aci te edifici fără să mai fie nevoie să mai iei drumu 

pină la Ştetăneşti, la Podul Iloaei ori spre Doroboiu, Aceştia sunt, cui 

selecţiunea, aşa de înţirziaţi, în cit, cînd vine în inspecţie cîte un pure; 

„trimes de Alianţa Universală ca să vază pe ce se chelțuieşte atita su- 

medenie de bani, nici nu'i arătaţi — fiindcă, dacă ar vedea reprezer- 

tantul Jcez pentru cine se iac sacrificiile, ar suprima subvenţia Jnjră- 

firilor, Alianţa, tot pe Stern îl vede de trei zeci de ani — şi de trei zeci 

de ani se miră /-a de iuepția noastră de a ţine departe de activitatea 

folositoare pentru ţară pe cei patru sute de mii de Sterni... 

De fapt, însă, lucrurile stau ceva mai altfel : pe lingă cei trei sute 

de Henri îmbrăcaţi nemţeşte şi cari își dau osteneala, indiferent de re- 

zultat, să vorbească sau să scrie mai mult sau mai puţin romineşte, 

mişună peste trei sute de mii de ca:tanuri sub cari se ascund jigăaii 

întru nimic asemenea omului, . E 

Nici. apurcata grohăială prin care se pun în relaţie de 1a trib ia 
trib; nici portul, nici felu! de a se hrăni — nimic nu le îndreptăţeşte 

pretenţia dn a fi îngăduiţi să locuiască în Europa. Şi sunt, cu toate
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-astea, îngăduiţi, fiindcă au debarcat prin arghirotilia lui Mihaiu Sturza şi sau steit pe pămîntul Moldovei graţie complicităţii voastre, cei cari îi precedaserăţi. acolo şipe urmă le-aţi cedat locul — pentru că, ori cât ar ergota Înfrățiriie, mau să convingă pe nimeni că, fără concursul îrăţesc al pămintenilor, au găsit, aici, putinţă de a trăi, din primul ceas, stoluri de insecte fără limbă, fără mijloace și în general fără meserie, Pentru aceştia cereţi drepturi — ori toţi, ori nici anul. Pentru aceștia, căci cei-l-alţi au, în marea lor majoritate — și dacă nu ie au, trăiesc așa de comod în cît nici nu le prea vine în gînd să le reclame. 

i — Dar, atunci, pentru: ce crezi dumneta că se cer drepturi? - — Eu nici nu cred că se cer, mai întîiu. De pe mine, cei cărora Ii se cuvin, le au mai toţi; cei cărora le-ar fi cu adevărat folositoare, - fac, discret dar stăruitor, demersuri ca să le dobindească ; mulţimea, sutele de mii, habar s'au de chestia ovreiască, Aceştia fac viaţă aproape vegetativă : mișună, ca viermii, după hrană — şi cînd se întîmplă să fie loviți, mai mult pentru desgustul ce inspiră de cât din ceea ce nu- iţi voi persecuție religioasă, îşi retrag antenele, ca melcul, şi aş- teaptă să treacă primejdia ca să pornească din nou la pradă, In tot cazul, însă, suat tesemnaţi, fiindca ştiu prin experiență personală că era mult mai greu de unde au plecat — Şi, -prin comparație, se simt relațiv mai bine, aici. ă . ! — Dar recunoşti că sunt nefericiţi ? . . — Ori cum mai Puțin nefericiţi de cît kaiserul — şi, în tot cazul, ce să le facem noi, ce le puteţi face yoi ? Aşa, ar fi fost nefericit Şi Brensuz dacă, în loc să fie patru-cinci inşi moştenitori ai milioanelor lui babaca, ar fi fost patru sute de iii, - 
— Şi nu trebuie făcut nimic pentru ei? 
— Ba, da. Plătiţi contribuţie suficientă pentruca statut să servească diecăruia cîte o pensie şi să le clădească palate în cari să se lăfăiască „ceea ce duc sub laibăr. : 

- — Lasă zetlemeaua. Vorbim de oameni neiericiţi, doar. — Atunci, în.loc să fundaţi reviste în cari să le spuneţi cum os- cilează, în America, bursa aurului; sau care copil de ovreiu, în Anglia, a trecut cu succes examenul de clasele primare, faceţi mai bine gazete de propagandă în cari să-i învăţaţi să alunge, ca dușmani, pe iraţii. cari alunecă mereu de peste graniță, cu insecte noui pe ei; apoi stă- tuiţi-i să se spele, să se bărbierească, să condamne jargonul scîrnay; şi, mai vîrtos, spuneţi-le, fără încetare, să nu se mai însoare la şapte spre zece ani pentru ca la două zeci şi cinci să se pomenească, fără meșteșug, cu o droaie de copii, toţi grămadă pe 9 bucată de castra- vete muraţ, 
i po Altfel, rupînd din mizeria lui neagră ca să plătiţi, la Bucureşti, redactori cari reclamă drepturi politice pentru această ruşine a genului uman, perpetuaţi o stare de lucruri care lor nu le poate, în nici ua caz, face bine, fiindcă nu se îngraşe porcul numai pentrucă bea apă din-fedeleş — iar celor cărora li sar cuveni, poate, loc, priatre oameni, 

,
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je închideţi calea grămădind la poarta cetăţeniei mormane de asemenea. cadavre vătămătoare Şi lor înişi-le şi celor din prejur. | — Va să zică, de pe dumneata, chestia evreiască trebuie să rămiie perpetuă ? 
. _ — Da de unde ! Pentru mine nici nu există chestia ovreiască. Faptul că cinci-şase Labini încasează abonamente pentru Înfrățiri şi obligă pe ovrei ia donaţii pentru “propagandă», nu turbură nici pe Costaforu, Apariţia acestor foliculare vă dă vouă, cîtor-va, mijloace largi de existenţă, creşte cu atîta sărăcia nenorociţilor pe cari îi ex- ploataţi — și face, în schimbul cotizaţiei speciale, oameni importanţi în colonie pe cei cari pot cumpăra la licitaţie stujba de președinte activ, de preşedinte onorific, de secretar ptim, de secretar secund, de casier ori contabil al filialelor din provincie ale Unsunei Evreilor Pământena, Graţie ntiscocirei acesteia, se. ştie numai de cit în Panciu despre cine e vorba cînd Charles, bzietul lui Leib Chelbosuj, zice : — Mathide. 

— Mathilde? Care Mathilde ? 
— Mathilde, sora ae la casier. 
— Ah, Malcăl 
Atit. Altă înrîurire ware campania negustorească pe care a întra- prins'o presa cvreie, Nici un,creștin, nici chiar cei cari scriu, cu bucata, în aceaste gazete, nu citesc filipicile în contra comisarilor, cari, ticălo- şiți din. pricina mediului corupt şi coruptibil în care trăiesc, au toane câte odată şi cirpese cîte un parazit care, după ce dă mită ca să treacă alături de lege, mărește, pe urmă, cu unul, colecţia de documente a. Înfrățirei, pentru ca antreprenorii de judaism să poată spune Europei, în toate limbile Alianţei Israelite : 
— Iată la ce tratament aziatic e supusă, de către usurpatori, pătura autohtonă şi cea mai muncitoare a țărei romineşti ! Cit despre insectele cari mişună prin gunoaiele Moldovei, astea 'Şi dau obolul fiind-că li se cere de către autoritatea comunităţii şi primesc Înprăjirea ori Egahitatta cuzu primeau Z'Aurore pe vremea afacerei Dreyfus cu credinţa că ştie Stern ce face — dar de citit, în altă. limbă de cît a profeților, e păcat capital în aceste focare de civilizaţie, , "Nici pe lîngă aceştia, dar, nu produce vre-un efect campania celor cu specialitate deja desbate ex ca/hedra chestia evreie. Atunci, la ce bun? » însă, o clasă de ovrei ceri se uită de aproape la activitatea. comercială e /n/răzirilor Şi nu numai că nu plătesc taxa pentru propa- gandă, dar suferă de rezultatele negative pe care le. produce presa specială — şi, dacă le-ar sta în miuă, ar sugruma-o dintr'o dată, cu redactori cu tot. Puţinii intelectuali cari pricep ceeace e fatal în pro- cesele istorice şi se adaptează situaţiei cu filosofie stoică, aşa încîţ să ție cît mai fericiţi în împrefurări nefericite ; negustorii, cari nu aş- feaptă dela abonamentul flăminzilor din Tirgul Frumos pîinea copiilor şi mijloacele multe reclamate de educaţia lor— ci fac noaptea ziuă ca să poată satisface nevoile multiple ale vieţei de om cu oașecare rang pe scara socială; şi legiunea de furnici harnice, aşa numiții, «băieți de    
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prăvălie», cari, în frăţietate cu colegii lor creştini, string în pumni, cât. e ziulica de mare, furdaua patronului, pentru ca, printre degete, să le țişnească aurul cu care madamele Papagalilor "şi împletesc cărnurile tîncede, . 

Aceştia, da, sunt interesanţi, pentrucă sunt muncitori, de treabă şi chinuiţi. Ia privinţa lor romînul cu inimă trebuie să aibă un senți- ment de milă dacă nu chiar de Treniuşcare, că, pentru motive netulă- turabile, de altiel, şed la poarta cetățeniei şi rămîn streini în casa la a cărei proptea pun şi ei umărul de pe puteri, ” Dar aceştia, afară de puţinii ajunşi de vîrstă, sunt soldaţi în cea mai mare parte. La sfirșitul răsboiului, se vor întoarce romini — aşa încît peste treizeci de ani, cînd pristavii de azi ai chestiei evreie se vpr fi dus unde nu e nici jale nici suspine, nu vor mai fi pământeni înș Rominia ci cetăţeni şi progenitură de cetăţeni cari se duc la templu — dacă se vor mai duce! în loc-să meargă la Biserica diutr'o Zi, — Dar ceilalţi ? 
— Care? Copiii cari azi împing carul statului prin ponoarele Bak- luiului? . : 

Pe ăia să-i dăm, dracului ! 
— Aşa? Cu necuviiuţe, însă, nu se rezolvă o chestie socială, — Dar, ce, chestia abonamentului dumitale e chestie socială ? - — Ce abonamente? De ce trivalizezi o idee de importanţa acesteia ? — Ce idee, domnule? E o intamie să pui, pentru socoteala dumitale personală, pe oamenii cum se cade și din multe puncte de vedere mme- “zitoşi, să ducă în spete cocoaşa coropişniţelor galiţiene. Acel <ori toţi, ori nici unul> ar fi criminal dacă l-ar lua în seamă ciueva — cu atît mai criminal, cu cît e concepția de cămătar a cîtorva păduchi, cari s'au nărăvit. să trăiască comod din naivitatea celor ne- voiaşi. E monstruos să ceri, dacă ai fi de bună credinţă, ca copiii iui Margulius, doctorul — ca să iau un exemplu — copii cari se disting şi "prin minte şi prin inimă, să rămtie streini numai pentru faptul că na i se poate face loc la împămîntenire lui: Şulăm Chioru, bărbatul facto- riţei din Badalan! E monstruos ca cei doi băieţi ai lui Drăguşan, bravi şi plini de calităţi, să rămtie streini pentrucă nu se îace loc ckelnerilor de pe la cîrnăţării — cum e criminal să se fie în loc feciori; iui Dulberger, cari 'Și au făcut toată datoria pe front, numai fiindcă nu au împămîntenit miile de candidaţi la puşcărie. 

E monstruos, De altfel, știu că nu vă leagă nimic de moliile din Moldova şi că Proclamaţi pe «ori toţi, ori nici unul> ca să rămiîneţi, la <nici unul: — fiindcă vă daţi seama că cereţi o imposibilitate, — Nu cumva suntera în contra 'evreilor, noi? | — Nu sunteţi, Voi, proiesioniştii, nici pentru nici contra — îaceţi, put şi siuiplu, negoţ. Or, ca să faceţi negoţ, trebuie să aveţi cișit în prăvălie — altfel creşte iarba pe prag. Și ce marfă mai căutată dectt semitismul, care, peatru profesionişti, produce rentă fără capital ! Atîta de adevărat şi de în conștiința generală ceeace afirm cu, încât
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sunt sigur că, dacă s'ar împămînțeni miine toţi ovreii, aţi protesta furios voi, intermediarii, : Ma 

— De ce, mă rog? 
— Pentrucă ar dispare industria bogată a abonamentelor, a fon *durilor de propagandă, a donațiilor pentru biblioteci şi a subscripţiilor pentru redactare de . memorii, . Ie i „> De ce nu s'a întîmplat aşa în străinătate, unde evreii au con- diţii juridice şi politice egale cu iocalnicii? .. 
Iu străinătate ? Păi, în Statele-Unite, spre pildă, de unde porneşte, intermitent, porunca, pentru noi, să ne înfrăţim cu ovteii, mulţi semiţi, e drept, ocupă, în comerţ şi în finanţe, locuri înalte, ca şi pe conţi- napt, dar societatea din New-York nu le face alt loc decit face oame- nilor de culoare. Ziarele umoristice sunt pline de glume asupra tepa- : „-cităţii, destrăbălărei şi josniciei acestor you/res, | «Nu mai vorbesc», încheie o lucrare fundamentală pe care o repro- duc, «nu mai vorbesc de Persia și de Maroc, unde 0vreiul a rămas «tot ființa nemernică ce se cocoșează sub dispreţ, făcînd armă şi me- «serie din ticăloşia lui, 
*Din unsprezece milioane de ovrei răspindiți în Europa, cel puţin «opt duc o viaţă de niizerie şi de expediente. 
«Dar d'asupra sau alături de această turmă, în care colcăie tena- «citatea și aspiraţiile rasei şi din care ţişneşte puroiul abject al lipsei «de moralitate, se ridică o minoritate, din ce în ce mai bogată şi pu- «ternică, care stăpîneşte lumea întreagă. Ovreiul nu se absoarbe în „«popoarele în mijocul cărora trăieşte. In Franţa ori în Anglia, în Ru- “Sia sau în America, rămîne izolat printre cei al căror concetățean a <ajuns să fie; are întotdeauna în suflet o coardă care sbiriie: «eu „«nu sunt de-ai voştri». Ovreiul din Paris e frate cu cel din Spitzberg, cu galiţianul escroc, cu falitul din Washington, cu baronul din Londra “sau cu mizerabilul din Algeria, sărac, păduchios, ignobil şi plin de superstiții; pe cîna băştinaşul, englez, sau francez ori americanul, dia : al cărui privilegiu vrea să se întrupte, rămîne, pentru sufietul lui de „semit, un strein, un usurpator>, cum ziceai adineauri, dumneata, cre- dincios şi cu evlavie pentru adevărul istoric. 

„Ca să învederez, acum, că -năvălesc prin infiltraţie și că, împingind, pînă la eroism, lăcomia de bani, credincioşii ajung să iutroneze im- perialismul financiar ori unde se încuibează şi răspîndesc, de acolo, socialismul. nihilismul şi toate ideile de slăbiciune umanitară, pe care “le exploatează, pe urmă, cînd poporul e mişelit de otravă, să dau, de pe Arnold Witte !), din care iau riudurile acestea, cîteva date statistice asupra progresiunei cu care s'au încuibat ovreii în Angiia, acolo unde, cu toată cultura masivă a usurpatorilor, s'au întins, apoi, ca un cancer: «La 1812, nu erau, în Regatul-Unit, decît 8,000 de ovrei — aintre -cazi, 6.000 în Londra. 
In 1905, afară de emigranţi, cari formează o masă aparte şi scapă . socotelei, erau în Anglin 160.000 — şi 100.000 în colonii. DIN 

f) Reproduc din memorie. 

  

 



mă <surprinde», 

- PORCII 129 

La 1908, sunt 250.000 numai în Angiia — și, în numărul acesta, Z,ondra, singură, intră cu jumătate, ” 
* Şi ce folos credeţi că aduc societăţii britanice paraziţii aceştia pe “cari îi găseşti în toate națiile, dar cari, ca gulfstreamul, rămîn la o parte de masa oceanului? Să vă spun 'specialițatea maximei majorităţi ca să vă daţi seama de aportul lor moral. Deţin rezervele cele mai puternice: bordelurile, cafenelile, toxicoforul beţiei, teatrele, magazi- nele de lux şi băncile, temple ale bogăției. Şi pretutindeni se organi- zează într'un fel de democraţie ierarhizată, ai cărei membri se arată zelaşi foarte pentru... binele public — pînă: cînd ajung să dicteze. Și atunci, de unde, pină aci, se tîra zmerit şi blind, devine insolenț şi arogant de cum a reuşit să instituie dictatura pirateriei — căci nici un -despotism nu e mai feroce decit al jidanului prosper». . 

Să continuu, de pe Arnold Witte : 
“Intr'un ziar englezesc, nimeni n'ar îudrăzni, aici azi, să acuze nefasta influenţă a ovreilor în afacerile generale ale Britaniei. Oricare ar îi firma gazetei din Londra, căreia te-ai adresa, poţi să fii sigur că vei întimpina un zefo misterios pentru orice ar fi susceptibil de a su- părâ pe circumcişi — căci, cînd un ovreiu e atacat, Israel, de pretutin- deni, formează un singur front. 
De altfel, nici nu prea ai cui te adresa, căci, iacă, pe scurt, fizio. nomia presei din Londra: i 
Dai Telegraph este al lui E, Lewy — azi: Lawson ; . Daly News are de director pe Oppenheim ; 
„Saint James Gaze/fe e condusă de Steinkop; : 
Vouug-lsrael w'are nevoie de firmă ca să'i se vază perciunii ;. Zimes are, Idiintrarea biurourilor, triunghiul masonic, pe asfalt — şi la Londra nu se îndoiește nimeni de confesiunea celor cari îl redac- ează; 

. . 
Standard are de director pe Sidney Law care a fost tot Levy. Ziarele Sa, Pestmanster Gazelfe şi Sundnay sunt scrise, şi ele, ca “Gaztta Bucureştilor, de către cereligionarii lui Căneanu, 
Dar am vorbit d/a prea mult despre... Înfrăjivea, . 
— Răminem prieteni, însă ? încheiă secretarul general al Vsuner, cu un accent care face vizibilă grija ca nu cuiva să păstrez aminti- xea acelui imprudend «o să vă dea Europa cu piciorul ca să ne facă loc nouă», : 
— De ce? Pentru ceeace cuget eu în chestia ciree, nu e nevoie să fim prieteni — din potrivă; iar pentru specialitatea dumitale de «mar- tir» al cauzei troglodiţilor din bortele Bahluiului, prietenia cu mine ar fi o piedică la exercițiul <duşmăniei» ce ai naivitatea să crezi că
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7 Februarie. La eve. en masse, decretată în Germania, are o enormă xepercurtare la Bucureşti. S'au ridicat, din-ţara kaiserului, toți bărbaţii, de orice virstă — şi s'au adus în România, Măsura are două Scopuri, deopotrivă de generoase: întiiu, ca să nu consume cojile de cartofi ce se mai găsesc pe la spezerei, acole, ci să se îndoape cu sărăcăciosul belşug dela noi; şi al doilea, pentruca, înrăiţi de foame şi de mizerie, să nu facă mişcări de stradă pe pămîntul augustei sale majestăţi, Ca dovadă că e aşa, e faptul că nici unul din aceşti ridicaţi cu grămada mu e în stare să poarte arma —.ci, ca să li se dea o întrebuințare, Ii S'au creat servicii civile, servicii pe lingă cari, cel despre care glu- meşte rominul cînd zice că «dă nuiele la ăi de îngrădeşte», e activ şi obositor, 
” 

Pentru a se adăposti această liotă, s'au rechiziţionat toate casele. mai răsărite, după ce se rechiziționaseră biurourile instituţiilor pu- blice și private — aşa încit sunt, azi, în Bucureşti, mai multe cancelarii decit în întreg imperiul german. Ă Pe lingă, apoi, legiunea de dehulaţi aduşi aici la iernatie, comisia de aprovizionare care priveghează, la Berlin, ca populația să moară de foame, a expediat, în ținuturile noastre ocupate, şi pe muierile mai. colţoase, nevestele flămiuzilor despre cari vorbii. Berăriile sunt, dela o vreme, pline de nişte caracude, sleampăde şi grotești, acoperite pe cap cu niște tichii ridicole, iar în picioare cu toval potcovit — şi pur-. tind, pe braţul drept, o brasieră cu culorile marelui imperiu, brasieră pe care scrie în litere de tuş: Deztsehe Dame. 
Din pricina acestei nesfirşite aluviuni de flămînzi şi de golani nu se ajung cartofii şi fasolea pentru paraziţii suplimentari, 'cu toată pră- dalnica activitate a Supraoamenilor — căci, afară de ofiţeri, pe care'i îtgraşe intendantura ca pentru Ignat, soldaţii şi auxiliarii unu ies, de cinci luni, din zeamă de picioace ori de fasole, - 
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De aceea, ca nu cumva să se producă aci turburările pe cari au 
căutat să le evite în Germania, civililor acestora li s'a lăsat mîna li- 
beră să fure. Şi svîntă cu furtişagul, cei din la levee en masse. Unul 
vinde Arsenalul, — ceeace a mai rămas din fierăria acestei imense uzine; 
altul vinde Poșta, adică aparatele şi materialul pe. cari Verzea le-a 
oprit aci pentru uzul învingăotrilor; un ticălos desface, pe uliţă, co- 
-voare de Persia, luate, probabil, de prin cazinourile ociiţereşti — căc; - 
pe cele din locuinţele private 1e au... rechiziționat. trimişii lui Macken- 
sen din primele zile ale ocupaţiunei; un fel de locotenenţ furnisează 
pe un negustor de ghete, din Calea Victoriei, cu piei de chevreau şi cu... 
brățări de aur. 

Mulţi înră din însăşi depozitele armatei şi le vind la mahala pe. 
ce apă nu curge, 

Carne, petrol, lemne, zahăr, vin nu se mai cumpără dela prăvălii 
ci de-a dreptul dela oştirea împărătească. 

" Iatilneşte, parazitul, pe drum, un țăran cu ouă, Il oprește, îi ia 
ouălă — şi le duce el în tîrg, 

Dacă, afară, pe linia satului, dă de un porc, "| împușcă, rechiziţie- 
nează o căruță — şi ţi-l aduce dumitale la oraș. Şițăranul e bucuros dacă, 

- ajuns în capitală, omul kaiserului nu-i dejugă şi boii ca să "i-i vtuză, 
Operaţiile acestea,.pe care le înşiră Tacit par'că le-ar fi. observat „în Bucureşti la.1917, au secat cu desăvirşire ce bruma rezerve mai ră- 

măseseră ascunse prin judeţe. De aceea, cei aduşi mai tîrziu, au căzut 
peste un chesat care nu odată. i face să jinduiască sărăcia lucie de 

"acasă, Aceștia, dar, nu se mai pot înfrupta de merinde ori de obiecţe 
pe care să le transforme, pe urmă, în bani — sunt siliți să se dea de-a 
dreptul la om, ziua'n amiaza mare, să-i sugrume şi să-i ia punga, 
Marcu, zaratul de 'sub otelul Continental, a fost gituit, ieri dimineaţă, 
de către doi soldaţi nemți, cari veniseră, regulat, o săptămînă întreagă, 
sub pretext de a schimba mărci, piaă au studiat situaţia. Au intrat 
în comptoir, "l-au trintit la pământ, “i-au pus mina în beregată, şi, pe 
cînd unul '1 înăbuşea, cellalt scotocea prin sertare ca să găsească, 
pradă de răshoiu. Norocui lui Marcu a fost că, în momentul cînd era. 
gata să-și dea sufletul, Zwecker, un vecin, trecînd spre prăvălie, a intrat, ca de. obiceiu, să'i dea “bunădimineaţa». Reprezentanţii impe-. 
riului german, prinşi asupra faptului, au părăsit victima şi au tugit, 

Şcolile, transformate în spitaluri, în grajd ori în biurouri pentru se-. 
dentarii aduşi ca să se îngraşe aici, n'au funcţionat un ceas anul acesta 
— dar trupă de teatru neimţesc, trupă în care intră învivtifii cărora nu li. 
sa putut găsi altă întrebuințare, a trimis kaiserul, pe socoteala, se în- 
țelege, a primăriei noastre ; tren pentru transportul nostru, nici pome- neală — ba, la vagoanele cu cari duc pe refugiații străini la urma lor, sunt pancarte pe cari scrie: «Refugiații de naţionalitate romînă au. 
sunt admiși să călătorească» ; poştă, serviciu pentru expedierea cores-. 
pondenţei, măcar în interiorul oraşului, nu mai există din ceasul cîud 
sa bolnăvit Verzea, sati, de pleurezie — dar Censură, vigilență şi se-. 
veră, S'a înfiinţat, Censură pentru nu știu care scrisori. 

%
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Şi nu mă dumirese eu de loc:eo parodie ori e o imitație a ia- stituțiunei pe care, în vremea contrabandelor și a permiselor de ex- port, o mustruluia Mavrodi? Fiindcă, şet al Censuraei geimane, îl văd pe Rudo!i, portat, pînă deună-zi, la otet Metropol — cum era pîuă aci, la Censura romînească, Arghirescu, coleg al lui Grossmann. 

Zăpadă cum n'a mai fost de patru-zeci de ani în ţara noastră Ninge într'una de trei zile şi trei nopţi — după ce, cu două săptămîni imai uainte, mai fusese o niasoare bogată, . 
Sunt munţi de zăpadă. 

- Nu mai poţi eşi din casă decît cu topata în mină: îţi taci, mai în. tii, pîrtie, şi apoi pășeşti — căci, altfel, te afunzi piuă la subţioară în omăt, 
! : 

Dar nu poţi eşi din casă şi din alt motiv: cum te prinde ploşniţa îu stradă, te înhaţă şi te pune să răneşti ca să treacă ai lui cu auto. mobilul. Şi trebuie: ori să-ţi rupi şalele rănind la zăpadă — ori să te răscumperi cu doui-trei lei. Dar tot răscumpărîudu-se lumea, a ajuns zăpada cît casa. Atuuci autoritațea superioară văzînd că nu'şi mai poate plimba suficiența şi ridiculul, a recurs, şi în privinţa aceasta, la fai- mnoasa /zoâe en masse: a dat o ordonanţă prin care, sub pedeapsă . de 3000 de-lei amendă, sau trei luni închisoare ori amindouă deodată, cere să se înscrie la secţie toți locuitorii cari m'au ocupaţie permanentă acum, ca să-i poată augaja Verzea la curăţitul zăpezei. Dar, cum oa- meni fără slujbă permanentă, azi, sunt intelectualii şi proptietarii mai toţi, elementele din cari urmează să se recruteze măturătorii de stradă m'au părut destoinice guvernatorului. De aceea s'a recurs la un sistem mai asiatic dar cu mult mai practic: sau postat agenţi la scara de eşire a Teatrului Lyric, — şi cînd, la sftrşitul spectacolului, se coboară lumea dela galerie, "i înhaţă păduchii şi “i duc la Chitila ca să le des- funde linia ! 
Vă închipuiţi bucuria celor de acasă cînd văd, pe vremurile astea, că nu li se mai îutorc, cîte trei-patru zile, părinţii, copiii ori rudele! 

Şcoala primară dela Clemenţa e transformată în cazarmă turcaască. Mahomedanii n'au mantale, w'au cizme, n'au foc — dar afară, în stradă, atirnă o cârpă murdară pe care e boită cu bidineaua un fel de semi- lună, simbolul uriaşei puteri a sultanului. | | La uşa cocinei, unu soldat de pază : cu degetile afară din bocauci, cu o flenderiță pirpirie ţinindu-i loc de tunică, şi cu o basma soioasă pe cap — basma care închipuieşte şi fesul, şi capela şi cealmaua, In curte, uu ţigan prizonier, curăţă zăpada. 
Dela o vreme, turcul, prididit de frig, dă țiganului puşca, îi face semn să'l înlocuiască în Slujba-i plină de prestigiu — iar el se retraga ca să se mai desmorţească. 

„ Tocmai atunci trece Pissoski, ministrul nostru dela Cairo. „Recunoscînd, depe fason, origiua sentinelei, întrebă cu mirare : — Ture eşti tu, băiete ? 
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— Nţu ! face caraula. 

— Dar ce eşti? 

„— Rimiu. 

— Păi ce faci aici? 
— li păzesc pe ăştia! 

Troienii de zăpadă împiedicind circulaţia harabaleior HULIGANII. de automobile nemţeşti, au făcut riecesare, pentru cursele golanilor impetiali, cele citeva trăsuri cari se mai tîrau pe stradele capitalei. De aceea, ofiţerul, înainte de a pleca dela club, unde se îmbată cu şampania furată de prin pivniți, trimete poruncă la poliţie să'i se găsească birjă.. Sanurcaş, cum primeşte ordinul, îşi pos- tează_ gealaţii la răspîntie, în Calea Victoriei, şi ăştia, cum te văd pe dumneata că treci în trăşură: bătriu, infirua, suferiud ori alergînd după nic dic pentru un copil bolnav, încep să urle, se pun -înaintea cailor cu ciomegile ridicate — şi te dau în brinci jos din trăsură. Un ticălos cu un fel de scurteică. cenuşie se ilustrează, sai ales, în executarea acestui ordin barbar al sclavului dela poliţie. Scandalurile, însă se țin, fireşte, lanţ. Cocoanele, mai cu seamă, îşi apără vitejeşte trăsura — şi, în luptă, na cruţă nici un epitet dintre cele datorite hunilor şi ticălosului care le siujeşte în numele celui ce este P, P. Carp. Ceea ce văzina păduchii, fuseră siliți să dea-ordinului acestuia caracter de poruncă împărățească. Anume au emis o ordo- nanţă prin care aduc la cunoștința publicului că trăsurile sunt, toate, pentru folosinţa, excluzivă, a ofiţerilor ; că civilii n'âu dreptul să se servească de ele de cât obţinînd, mai intiiu, autorizaţie specială, şi con- travenienţii vor îi pedepsiţi — ştiţi cum: cu trei mii de mărci amendă, ori cu trei luni închisoare, Sau cu amîndouă deodată, | Aşa de extraordinari oameni sunt supuşii kaiserului în cît w'au nici prestigiul apaşilor — căci neamţul e ridicul chiar cînd e cu mți- nile pline de singe, | 
Ca urmare, între altele, a acestei dispoziţii, un biet mahaiagiu îşi ducea azi, la biserica din strada Puţului, cu popa după el, sicriul, al copilaşului mort — iar cadavrul unui preot stavrofor al cărui nume "mi scapă a zăcut o săptămînă în casă pînă să capete familia ausweis ca să-l ducă cu căruţa, la lăcaşul de veci, 

, E 
| i Mortalitatea, mai ales printre copii, bătrâni şi de- FALS ŞI ERSAZ, bili, a ajuns îngrozitoare. : 

Incă trei luni de, organizaţie nemţească, şi nu mai rămîn în Bucureşti de cât Carp şi Stoian, cari, în vederea cucerirei de peste Milcov, se bucură de favoruri speciale pe lingă teutoni. Aşa de inare e lipsa în cit frauda nu mai are măsură. O doamnă a cumpărat ieri, de la o băcănie din Lipscani, un miel măricel, gogoneţ, grăsuţ, şi, îuvelit în pielea-i creaţă, mielul cucoanei, de şi foc de Scump: făcea să'ţi lase gura apă. Vă închipuiţi, dar, mihuirea bietei femei cînd
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pe pragul prăvălii, gata să plece, o intimpină un neamţ care'i smuceşte mielul din mîuă — și pleacă cu el ca să'] ducă lui stăpină-său. Mihnirea, însă, a fost şi mai mare pentru neamţ, pe urmă, cînd, în bucătărie, a constat, cu surprindere, că în pielea de miel era un căţel, tăiat, cură- țat şi numai bun de pus la prăjit mit kartoffel, ” i A fost tărăboiu ia băcănie, după aceca — dar cu buzăranţii se gă- sesc în tot d'auna acomodamente, 
Paznicii nemți de la Colentina înregistrau cîte cinci-şase convoiuri mortuare pe zi. Tocmai cînd oamenii, retraşi în cîte o cîrciumă de la barieră, se așezau la masă, se pomeneau cu cîte un coşciug în căruță, <u popa la căpătiiul coșciugului — şi cu o droaie de neamuri cernite urmind, jalnic, pe răposat. Femeile, de pe obiceiul pămîntului, îl pliu- seau pe mort de ridicau mahalaua în picioare. La început s'au mirat netuţii că se aduce cadavrele, de 1: ţară în Bucureşti, la Pătrunjel, dar cînd li sa explicat de către un țăran cernit cum că, din pricina boleş- niței din Colentiua, nu mai e loc i cimitirul satului, s'au obidit foarte bieţii jandarmi — fiindcă, nemți-nemţi, dar nu sunt cîiai nici ei. Şi s'au scurs cadavrele, cu pompă tristărde întacrinintare, pînă întv'o zi, cind, jalnicii, frânți de durere, n'au mai putut guverna boii de la căruţă — şi vitele, ca vitele: au cîrmit-o odată, şi au răsturnat căruţa în şanţ. Atunci s'a arătat minunea lui Dumnezeu ca pe muntele Taborului : din căruţă s'a rostogolit coșciugul — iar din coşciug a eşit uu porc cît ge- rantul ministerului de finanţe. 

Jandarmii nu ştiau ce să aduire mai înainte : minunea din Cana Galileea, ori ostuza care apărea pe la despicătura de la piept a ră- posatului, 
- 

Pe strada Şerban Vodă trecea, ieri, pe seară, o ţărancă cu ua copil în plăpumioară, Pruncul, iînvălit în scutice, şi pe față acoperit cu un tulpan, tăcea cuminte — se vede că dormia, Ia dreptul ulicioarei care ducea la parcul Carol, iacă doi nemți dintre cei prepuşi să facă poliţie Unul din nemți întreabă pe femeie : 
Wo gehen Sie ? | | 
Femea 'şi dă seama cam ce zice neamțul şi începe să plingă, — Wo gehen Sie? întreabă neamțţul, iar, atins de lăcrămile muierei. Femeia, ca să tăspunză ce-va, zice — s'o potrivi, nu s'o potrivi : — M&'c la spital, că 'mi e copilul cam bolnăvior. Polițistul, din ceea ce vedea şi din cuviutul «spital» pe care '] au. zise, a înţeles, pe jumătate, despre ce e vorba. De aceea, milos, dă tul. panul la oparte, cu o mişcare afectuoasă, ca să vază faţa cepilului—şi se pune pe ris. 

| Muierea stătea împietrită — şi copilaşul, de și bolnav, nu cricnea ntăcar. 
Provocat de risul nemților, mă apropiu şi eu. In plapuwmă erau doi aniei, 

9 februarie. Ca în toate dramele, partea comică nu putea să lipsească nici din măsurile scelerate luate de brigauzii împăratului nemțesc, Actor,    
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în această piesă, a trebuit să fie tot Bărcănescu, artistul căruia madame 
“Goldenberg îi aunnţase, la miezul nopţii, că vin «dumnilor, jimanii>, 

Se culcase, omul, aseară, după ce se regalase, la Petrâche, negustor 
de coloniale și băuturi în Foişor, cu un ciric de piine neagră şi cu o 
'gogonea de ardeiu afurisit de iute — şi visa, taman, că e cu trupa la 
“Galaţi, unde e lege, ca după spectacol, să se facă risipă de cegă rasol 
-cu untdelemn franțuzesc, şi de crap fript haiduceşte, la proţap. 

Pe cînd îşi lingea buzele, ca acont asupra mesei copioase: ce visa 
că'l așteaptă la Sur€, se pomeneşte cu o ciocănitiră în uşă. ” 

— Cine e? întreabă creştinul, mirat, fiindcă ştia că bulgarii, cînd 
“viu să jăfuiască, n'au obiceiu să bată la uşe. 

— Ru, răspunde cei de afară. Deschide, rogu-te. 
„__— Cine: eu, bre ? se răstește, mai cu inimă, Bărcănescu, văzind că 

are de atace cu om de legeâ noastră, 
— Ku, comisarul secţiei. Deschide niţel. 
Artistul se dă jos din pat, apriride un mucde lumînare, şi, pe cînd 

își căuta papucii, mai întreabă odată d'a minune: 
— Ai venit să mă rechiziţionezi ca să rănesc la zăpadă noaptea ? 
— Aşi, zice comisarul, pe cînd Bărcănescu răsucea, tot cu grijă, 

„heia în uşă ; uit-te ce e — şi explicind, împingea pe prag o îemee care 
se cam văita: _ 

Nenorocita asta e refugiată, singură, sțrăină, şi 'i-a venit să facă. 
— Păi, ce, la mine e Maţernitaţe ? , 
— Nu, dragă, dar ştii că trăsurile sunţ rechiziționate de germani... 
— Şi vrei să'i dau cupeaua mea ? a 
— Nu, frate, aibi puţintică răbdare. Dacă nu e trăsură, cum să duc 

- “pe femeie la Filantropia ? In braţe? Şi nici n'o pot părăsi în zăpadă, 
ia miezul nopţii, în mijlocul drumului — că creştini suntem, doară, ce 
«lracu ! 

— Bine, nenişorule, dar eu sunt mamoș? 
— Nu, dar e vorbirea că, de, oâmeni suntem. 
Bărcănescu n'a mai avut vreme să replice, căci femeia, apucată de 

dureri, a început să ţipe şi să se svîrcolească pe jos. Văzind situaţia» 
au pus mina cu toţii, ai casei şi comisarul, au așezat pe parturientă 
întrun pat — şi, ca de cînd m'apucai să vă istorisesc, a venit pe lume 
un băieţel durduliu ca un pepene. Doamna Bărcănescu, improvizată 
moaşă cu diplomă, a legat apendicele ombilical al broscoiului ; slujnica, 
«devenită, pentru circumstanţă, intirmieră, a făcut, cum a țăiat-o capul, 
ablaţiunile rituale — şi pînă peste o săptămînă, cînd a găsit polițaiul 
mijloc primitiv pentru a transporta pe lehuză la spital, Bărcănescu a 
legănat loaza par'că era director de kindergarten. 

Mai tirziu, Vasile Leonescu, care aflase de întîmplare, avea nevoie, 
la Petrache, într'o seară, de al doilea Ja o partidă de gogonele cu pline 
neagră — şi "i trimete lui Bărcănescu un bileţei, redactat aşa ca să nu 
înţeleagă doamna Bărcănescu despre ce e vorba :
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Alecule, - 
Vino imediat Petrache. Facere importantă, 

Al tău 
ca frate 

« 
Leonescu 

Fiindcă veni vorba de Ieeonescu, nu strică să vă pui în confidență <u un ro! ingrat pe care “l-a jucat, într'o seară, în spelunca de la Zio- cadero. | 
Mozescu, rufianul macabeu al acestui bordel infect, nefezit cind-va de Leonescu, nu prea avea ochi de cumătră pentru eniinentul artist— şi Leonescu, la rindul lui, nu ţinea de loc să-i viziteze traftirul. Luat, însă, mai mult cu sila, de către un actor -neamţ, a cărui cuioştinţă o- făcuse vag, într'o despre ziuă, se duce la zisul local de perdiţie. Co. doşul, cum îl vede intrînd pe uşă, se repede la butonul electrice şi stinge lumina, ca să'l silească să plece. I,eonescu. protestează, Actorul neamţ. care unu pricepea ce se petrece, cere explicaţii. Jidanul 'se obrăzni- ceşte — pină cînd uriaşul miop, scos din sărite, aplică lecţia cuvenită. antreprenorului otrepelor cari fac ar%, pentru teutonii beţi, în boxonut de la Zrocadere. . 

A doua zi, Leonescu se pomeneşte citat la poliţia nemţească, unde ailă că a fost denunţat cum că, în seară precedentă, ar fi proferat, în- tr'un local public, insulte la adresa kaiserului şi că s'ar fi rostit, în Sura mare, cum că în curînd populaţia capitalei are să gituie armata de ocupaţie! | | „= An ce local am spus eu absurdităţile astea ? a întrebat artistul, indigaat. E | o - — la Zrocadzro. i 
Şi cine face denunţarea ? 
— Însuşi antreprenorul, i 
A trebuit, omul, să aducă inartor pe actorul neamţ, care fusese faţă ia altercaţie, ca să restabilească adevărata fizionomie a incidentului ; altfel, fără norocul acesta, ar fi tăcut o stagiune în beciul de ia Cercal Militar, fără toc, fără mincare — în tovărăşia lui Gohciu şi a altor per- sonagii ospitalizate acolo. 

_— Şi acum ce ai de gînd să faci, Leonescule ? l-a întrebat Bărci- zescu, cînd s'au mai întîlnit, iar, la Foişor, dinaintea farfuriei cu gogo. şari şi frămintînd între degete ciricul de piine crudă pe care o pune Petrache la îndemîna clienţilor de distiucţiune, 
— Asta e /acere gravă, Alecule. N'o las eu jos. O să'] ţiu pe jidan numa'n palme — dar să treacă zavera asta, ca să am miinile libere. 

Februarie 191, — B ger tare în odăile de PE DRUM DE SEARĂ. la Jnperial, & ger şi, date fiind infinitele tem- 
peramente închise acolo, otelu] are, din mulțe. puncte de vedere, aspectul Mărcuţei. 
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Vă redau un moment, ca să deduceţi restul, | | Intr'o cameră, scrie Ciurcu hirtia prin care. se declară neamţ de pe vremea cavalerilor teutoni, el şi ascedenţii toţi; întralta, plînge generalul Stoica, plinge şi Suspină că, nevinovat ca pruncul din leagău,. stă închis pentru articolele scrise de îrate-său, răposatul — şi nu'i se îngăduie să dea o raită pe la mahala. In odaia cu No. 42, Cazimir cîntă, falş dar sgomotos, Marseillesa — şi din camerile de alături, sbiară Duculescu şi Donescu: . 
— Ce e asta, domnule? Nu suntem noi destul de nenorociţi? Ce. ne mai înrăieşti situaţia prin patriotismul dumitale deplasat! Şi, ca la operă, Cazimir continuă să cînte, falş dar sonor — pe cînd Clipiciu şi Duculescu continuă Să frazeze şi să recomande trubadurului,. bătind cu pumnii în perete, să... nu le iurăiaseă situaţia. | | Iacolo, e linişte: Băicoianu redactează întimpinăti ; Hodoş, por- neşte răsboiu înpotriva antreprenorului care'! condamnă să plătească. porţia de fasole cu preț de ortolâni; Streitmann, ca să nu mai vază pusilanimitatea generalului Stoica, hoinăreşte pe la dentist, unde, în- tun anotimp întreg, ma reuşit să'şi ia fotografia unui molar pe care'i pierduse în timpul luptelor dela Port-Arthur — Şi în vremea asta, un. judecător dela Casaţie oboseşte pingeliie sezitinelei tot căriud-o dela ca- mera de tortură la locul de. uşurare — şi de-acolo, în odaie. Intr'o după amiază vine ordin ca agricultorii să fie scoşi de ia Imperial şi trimeşi, cu domiciliu forţat, fie care pe la moşiile respecțive, ca să stoarcă pămîntul pentru a sătura de crăpelniţă pe leșinaţii din. Germania, Măsura, care încânta pe victime, nu era, însă, o favoare, în- "tru cit nemţii se îngrijeau de ai lor făcînd ostaticilor înjesnire — pu- teai, dar, primi ordinul cu ori cită lipsă de discipiină, Fiind, apoi, ge- merală, nu provoca invidie, ori cît de amărit s'o fi simţit Streitman că w'are moşie în momentul acela. De aceea, cînd a început să se exe- cute ordinul, /mperalul iar luase aspect de balamuc, de astă dată ve. sel: cei cari coborau cu ascensorul, cîntau — iar cei rămași în capul. scărei, îşi luau ziua bună ca prietenească răutate: _ -— Să ne vedem sănătoşi! 

— Rămîneţi cu bine! 
— Merci — dar mai poitiţi pe la noi. 
— Să'mi scrii! E 
Pe seară, se cobora ascensorul cu Cazimir. Din cutie, se aud acor- durile Marseillesei, pe care, la paragrafele eroice, le sprijinea tenorul cu cît un punct de tobă dat cu pumnul în tăblia ascensorului, De sus, din capul scărei, jalea lui Duculescu se împleteşte cu la- crămile lui Clipiciu : ” - — O să ne măninci fripţi, nebunule! 
Yeldwebelul, prepus să însoţească pe captivi ca să nu iasă cumva din regulamentul închisorei, stetea mut în coşniţă şi atît de plin pă- rea de măreţia slujbei ce îndeplineşte în cît se transfigurase la accen- tele Marseillesei ca sub impresia vitejească pe care o simte cina aude pe Wacâl! am Rhein, 

sa



138 , ARHIBALD' 

Un pol îi dedese Cazimir ca să facă pe omul“de piatră în timpul acestei memorabile escursiunij,., . - 
10 Februarie 1917. — Din trei în trei săptămîni se anunţă prin Gazefa ovreiască cum că <guvernămîntul» pune la dispoziţia refugiaților tre- nuri pentru a se întoarce acasă, De regulă, minte <guvernămîntul>, căci trenurile, cîte circulă, nu prididesc să transporte bolnavii şi răni- . ţii, şi cînd, par extraordinaire, nu miute îngtiiaţarea din Zfajojet, atunci nt se primesc în tren de cit nemți, unguri, bulgari şi, pe spriînceană, <ite unul din ovreii întrebuinţaţi pe îaţă în poliţia secretă, 
Azi, însă, ca nici o dată, a pornit dia gara de- Nord un. tren pen- tru Ciineni, tren în cave le era îngăduit şi rominilor să se urce dacă aveau docuuiente, de la poliția nemțească, cum că sunt refugiaţi, — şi, . s'au borobotit Ia ghişeu toţi cei din Piteşti, din. Slatina, din Craiova, din Tirgu-Jiu şi din satele de pe ambele laturi ale liniei, fie care cu parale potrivite, de pe tarif. Cind, la ghişeu, păduchele însărcinat cu casa, cere plata în aur! Aur, în buzuuarul băjenarului, care trăieşte de trei luni pribeag, cam greu de găsit; și, în piață, aurul, de cînd îti pompează golanii, a ajuns la un agio fabulos. Azi, napoleonul se vinde cu 48 de lei. Taritul, priu urmare, sa urcat, pentru refugiații romini, cu o sută cinci zeci la sută, prin escrocherie. , 
Faţă cu această tendinţă nerușinată de spoliare, oamenii s'au în- tors înapoi — şi trenul, chiar acela, a rămas, ca toate de pină aci, ex- clusiv spre folsinţa străinilor, pe cari piraţii de la <guvernăminat» îi duc gratis cu gindul de a se despăgubi de la călătorii romini, 

Ă Să arunci pe piaţă hirtia lui Petersen, “hirtie .care n'are altă va- ioare de cit aceea pe care'i-o dă proprietatea-i de... hîrtie, şi în schim- 
hul acestor zdrenţe să culegi aurul din țară, este act de brigandagiu, 
pe care istoria'l uitase de cînd s'au dărimat, în Germania, castelele din aie căror turnuri operau cavalerii, 

De aceea reflectam de-unăzi, către Antim, devenit, de cînd e cetă- țean romi, redactăr la. Gazeta Bucureştilor : - 
— Stupid popor, poporul jirman. Au, afară din țara lor, zeci de mi. lioane de neiuţi cari trăiau, pe pămînt străin, incomparabil pai bine” de cit cei de acasă, Şi, prin apucăturile banditeşti ale celor din Berlin, devine, pretutindeni, im posibilă, viaţa acestor supuşi. In special, la 

noi, se hrănesc peste trei sute de mii de germani, austriaci, unguri, bulgari şi turci. Ce situaţie deplorabilă li se creiază ăstora pentru vii- tor, mai ales că, cu mizeria neagră din ţările lor, numărul celor d'aci se va mări, la sfirşitul războiului, cu legiuni de dezerțori ! 
Cînd s'or întoarce romînii,.. 
— Cum să se mai întoarcă? Asta e vis. Ce sa făcut, e detini- tiv făcut! IE 
-— Va să zică ne anexează la provinciile renane? î — Ba, du, ' 
— Atunci, la Ungaria? Pe ltagă cele patru milioane de romîni, le : niai dau germanii, plocon, încă opt — tocmai, adică, câţi trebuie, ca să ; punem pe uvguri în minoriţate? 
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— Nu e navoie. 
— Păi, atunci ? | 
— Chiar dacă s'ar întoarce, monşer, au să tremure. 
— Cine? 

— Rominii. -- 
— Cei botezați? 
— Toţi, 

. 
— Cum să tremure, atunci, taţi la un loc, cînd acum, captivi, nu ne stiim,., :- - Pi Și 'mi place, totuşi, să stau de vorbă cu Autim, peniru că, dintre toți ovreii împămiateniți, el singur e, în acelaș timp, antiromîn şi an- tigermau, Calomniile mizerabile pe cari le debitează el în potriva noa- stră, întrec tot ce cugetă, în -materia asta, redactorii /nfrăzire: —. dar şi rechizitoriul pe care'l face Antim la adresa jirmanilor, e mult mai uci- 

gător decit ar spune englezii şi franţezii împreună, Şi asta, fiindcă An- tim e om de caracter: urăşte pe romini, pentru că'i au acordat dreptu- 
zile politice priatr'un vot special — în loc. săi le fi recunoscut prin 
faptul naşterii ; şi abhoră pe germani, pentru că recunosc pe ovrei ca cetățeni, dar îi strivesc sub dispreţ prin amintire despre nașterea lor. Rareori am întilnit judecată mai consecuentă decît asta, 

Cei-l-aiţi ovrei, mai puţin pătrunzători decit Antim, - reclamă, cu lăcomie, aici, situaţia umilitoare a congenerilor din Gerniania — dis- prețuiţi-ne, dar împămînteniţi-ne ! 
Dar redactorul 7omzin al ovreiescului Bukarester Tugblali mai este interesant şi pentru alt motiv : el ştie toate. Antim este, în Europa, omul cel mai bine informat asupra chestiilor cari nu'i privesc. Pentru 

proiecte, intenţii și în general pentru luceurile ce se ţin în taină, An- 
tim poate să dea lui Sherlok Holmes nouăzeci la sută înainte, E ade- vărat că, 'n majoritatea cazurilor, îşi ia informaţiile, de exemplu desa- 
pre Banca Angliei, în mațerie de finanţe, de la băieţii cari, vara, stro- 
pesc, cu tinicheaua, caldarîmul zărățiilor din lipscani — dar faptul că 
1e controlează, pe. urmă, la de toate cunoscătorul Brociner şi le expune, - cînd vorbeşte, cu o gravitate solemnă care întrece pe a lui Bethmaun 
Holweg cînd își face <expozeul», îi dau un farmec de nu te saturi să'! 
tot asculţi, 

. 
Asupra planurilor cancelarului german, mai ales, am crezut multă vreme că'l iniţiază însăși Mackensen, și mă miram cine pune pe ma- reşal în curent cu scopurile kaiserului ! — pină cînd am băgat de seamă, într'o zi, că'l inspiră direct Lupu Streitmannu. 
Ori cum, tip interesant şi foarte simpaţic, 
r2 Februarie. — Kommandantura a format echipe care de vre:o donă săptămîni, umblă din tipogratie în tipografie şi rechiziționează tot ce săsese bun : maşini, motoare, liutipuri, literă, uneltgle — pînă şi pie- sele de legătură de la aparatele electrice. 
Cu jaful pe care '] au făcut piraţii pria ateliere, nu se mai poate: tipări o broşură, în Bucureşti, țimp de şase luni de ia încetarea răz- . boiului,
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13 Februarie. — Aur! Şi de piine se lipsesc nemții, numai aur săle dai. In goana lor de pe metaiui preţios, mai trebuiucios îu războiu de cit însăşi tunul, bandiții nu se mai si.esc nici' de ridicul nici de odios, 

Coloaeiul seamţ care ţine loc de guvernator în Severin, chiamă deunăzi pe primar şi "i zice blajin, cu aier proteetor : '— Am auzit că nu e sare în oraş, domuule burgermeister, — Nu prea e, domnule colonel. , . T Apoi, rău! Să îngrijiţi să aibă populaţia sare. : — Să îngrijesc ex? Dar eu n'am uici tren, nisi căruţă, nici dreptul de'a călători. Toate sunț în mîna autorităţilor militare, — Bine; o să aduce cu, atunci, dar, fireşte, trebuie plătită, — Neapărat că trebuie plătită. E E — Şi plătită în aur, i - 
— În privinţa asta nu pot să hotărăse singur, Qomnule coloael, — Dar cum? N | 
— Va să mă înţeleg cu consiliul comunal, E — Bine. Convoacă-l, Dar, repede, să nu stea lumea fără sare — că e barbar să ţinem Populaţia în suferință, 
A doua zi, primarul, fără să fi vorbit cu nimeni din consiliu, se duce la guvernator: | 
— Am luat avizul statului „comunal, doninule colonel, — Şi? 

- : | — Şi zice că nu e nevoie de sare, în tîrg. 
— Cum? Aveţi sare şi n'a lost rechiziţionată ? , — N'avem, domnule colonel, nici. cît să orbeşti un şoarice, dar... — Dar, atunci, cum de nu vă trebuie ? 
— Avem zeamă de varză, şi cum miîucărm numai varză cu piine... Ri? _ 
— Şi cum varza e potroacă, nu ducem lipsă de sare qe o camdată. Piratul a priceput unde bătea vorba isteţului de primar, dar 'şi-a înghiţit necazul și a schimbat vorba. , ” Peste o săptămână, iar îl chiamă colonelul — şi începe, generos și: cveştineşte : ! ! 

. — Cum se poate, domnule primar, să iuni" spui că lipseşte carnea. în oraş? , 
— Ca să nu vă supăr, doninule coiouel, 

„ = Foarte bine, dar populaţia trebuie hrănită. '— Nici vorbă, domnule colonel. 
— Să aduci carne numai de cît, 
— Eu? De unde? Căruţă, nu; tren, nu; vite, uu. Dacă aşi eşi eu din oraş, mvaţi aresta; dacă pleacă ţăranii din sat, î? prindeţi pe drum şi le rechiziţionaţi merindele — cum să aduc eu! - — Bine, Atunci o să mă ocup eu de chestia asta — de cit, se în- ţelege, carnea trebuie plătită, 
— Mai e vorbă! 
— Şi plata în aur. 
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— Da, de cit nu pot să'mi iau singur: răspunderea. Ingăduiţi, vă og, să convoc consiliul comuna, : = — Convoacă-l, dar repede. Ce dracu, nu suntem sălbateci să ţiuem tumea nemîncată! i ” . 
În ziua următoare, primarul se înfiinţează : — Am consultat consiliul, domnule colonel, şi e de părere că nu se simte lipsa cărnei. 
— Aveţi vite ascunse, se vede ? | _ 
— N'am văzut ciosvirtă de carne, domnule colonel, de nu mai ţin minte de cînd. | 
— Păi, atunci? . 
— Consiliul e de părere că populaţia are tasole căcălău — şi că, prin urmare, nu simte nevoie de carne; 
Bestia pzicepuse şi de astă dată, mai ales de astă dată, dar căcălăul «de fasole i fusese servit cu atîta abilitate în cit n'a avut în cotro: l-a înghiţit — ba, ca să n'aibă aierul că e jucat pe degete, 'şi a lins şi buzele. 

Petre Stetescu — Petrică, generis humani amicus — are lemne în pivniţă. lerane multicele, Ovreii din Olteni, vecini şi pe vremuri |imuş- terii ai lui Sfetescu, n'au lemne, p$ semne. De aceea, ca să egalizeze Situaţiile, au trimeş <gtivernămîntului» o hîrtie anonimă prin care de- nunțau pe simpaticul consilier de la Curtea de Conturi cum că are o pădure în pivniţă, pădure de care, din motive de partid, nu se atinge Gică a lui Stoian. Şi în ziua următoare, înainte de prînz, s'a şi înfiinţat, ia Sfetescu în casă, o comisie de morpioni ca să facă descindere, 
Dar Petrică, cum veţi fi ştiind, a fost aator, şi a păstrat, din stu- diile-i de ia Couservator,. ceea ce'i era util pentru ageatura electorală — iar ceea ce'i ar îi trebuit pentru scenă, a lăsat-o pe seama lui Jean Th.. Florescu. Cu resursele-i de actor, Sietescu, cîna a înţeles despre 

“ce e vorba, a poftit, cu graţia-i obişnuită, pe insecte, în casă; le-a pus dinainte o cutie cu trabucuri şi o sticlă de Cointreau, — şi a îaceput... teatrul. Pe cînd duhăneau nemţii, Petrică a trimes pe fia-său la kom- maudatură, cu dreptul pe care'i-i dă lui calitatea de supus. credincios al tui Marghiloman. Pînă să se îmbete cei trimişi să opereze descin- derea, s'a întors şi băiatul cu ausweisul prin care se făcea cunoscut comisiei că amicul meu e scutit de perchiziţie. Faţă cu această pduf- geufă, oamenii împărăteşti Şi-au umplut buzunarele cu trabucurile ce mai rămăseseră, 'şi au turnat ultimele picături de Cointreau şi au eşit să plece, strânşi la piept cu efuziune de către pupăreţul Petrică Sfetescu, La poartă, colcăiau ovreii, Mahalaua întreagă, înştiinţată de către =ei care iăcuse denunţarea, aştepta la gard să se scoaţă lemnele din „pivniţă ca să se puie la bătaie,  - - ” Cind au văzut că ploşniţele ies, beţi şi fără măcar să fi explorat pădurea, vecinii lui Stetesca s'au împrăştiat dondănind. Ba unui, care - trebuie să fi tost de la Uniune, poate chiar near cu secretarul ei ge- geral fiind că a dovedit apucături de erou — s'a depărtat aşa în cît să -
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Hu mai poată fi auzit, a pus mina la gură, şi, printre degete, a strigat, în surdină: 
- e — Ci, dacă a fost prutect, se cade să are lemne? Asta e drept, deja >? Sfetescu a mai strîns în braţe, o dată, pe nemți, s'a sărutat pre. lung cu fie care în parte —-şi lucrurile au reintrat în ordine, cu toată, energica protestare a celui de la Uniunea Kureilor Pământeni, 

e a 

Intors de la Berlin, unde se dusese să ceară aju- ORGANIZAREA toare ca să execute programul lui Carp, Mackeuser. VALAHIEI. a făcut cunoscut celebruiui cu manşon că, din pricina 
E presiunei de pe frontul occidental, nuw'i poate, de e camdată, realiza idealul, De aceea, desgustat de Heputinţa germanilor, 1uarele om 'şi a convocat poporul, pentru a seară, într'o sală a minis. terului de finanţe, şi a purces 'la organizarea principatului pe carei l-a hărăzit kaizerul ca răsplată pentru serviciile aduse civilizaţiei, 

"Au fost de faţă toţi — și Stoian. S'a hotărit să se numească ge- ranţi pe la toate ministerele nedesfiinţate încă, Lupu Kostake, confort acestei hotăriri, rămîne, şi mai depante, să iscălească hirtiile traduse din: nemțeşte; hirții care conţin poruncile trimise de către von Tuelii; pentru ministerul de justiţie, s'au adresat lui Slătineanu, prezidentul unei secţii: a tribunalului ae Ilfov — dar Slătineanu a declinat, romîneşte, oferta nemţească a lui Carp. 
Acum s'au trimis emisari la Oscar Niculescu. £ probabil, însă, că emisarii o să'1 găsească bolnav şi pe integrul consilier de la curte... 
Pînă încoace-încolo, fiindcă partidul nu se putea împrăștia fără să 

facă măcar o numire în cogemita Principatul, s'a desemnat Neniţescu ca, pircălab la ministerul de finanţe. N'are ce face şalvaragiul acolo, unde nici o para nu se ordonanţează fără autorizație din partea lui Miller şi Lichtinger, grămăticii nemţeşti — dar gi dacă o sta cite un 
ceas pe zi ca să'şi bea cafeluţa, încă, cu competinţa-i vastă, tot poate aduce servicii castelanului dela Ţibăneşti. : 

Ca dovadă a relaţiilor deaproape dintre Neniţescu şi Falkenhayn pot să citez faptul că ministrul de finanţe al lui Stoian a avut gardă. memţească la vie în perioada cînd se scurgeau păduchii lui Wilhelm şi devastau în Prahova, cum făcuseră longobarzii la Roma. Graţie acestei prevederi, din toată bogata podgorie de la Valea Călugărească, singura vie, cu crama şi cu recolta, cruțată de jaful barbarilor, a fost a Jui Neniţescui — fiindcă au păzit-o cu gelozie sentinelele lui Falkenhayn. 

Pină la hotărîri delinitive, s'a încredinţat lui Antipa pecetea minis- tcrului de care ţin bălțile, şi lui Titzica, alt cleft, bugetul cultelor. Ca urmare a întrunirei dela finanţe, unde s'au luaţ dispoziţii pentru organizarea voivodatului Munteniei, s'a decis, între altele, să se tri- meaţă la urma lor magistraţii retugiaţi depe la reședințele pe unde a trecut potopul, In special a poruncit guvernatorul să se instaleze ju= decători în Dobrogea, unde bulgarii, lăsaţi de capul lor, nu numai căi 
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întrec, dacă se poate, pe germani, în turtişag, dar, desperaţi că se văd distruşi, pe cîmpiile de luptă, de către marele lor aliat, au pus mîna pe topor şi'i bat pe nemți de'i Suopesc, pe ori unle îi prind prin vilaetul lăsat la cheremul lor. Dar fiindcă ministerul. de justiţie n'are încă ge- rant din pricină că se îmbolnăvesc, parcă e un făcut, toţi citora Ii se oferă cinul acesta, sarcina de a orîndui tribunalele în provincia de peste pod s'a dat tot lui Lupu “Kostake, ca tinul ce are, pentru a se pune în contact cu stăpînii, translator la minister pe bravul de fiu-său, Cu acest suplimenț de putere, subcomisarul dela interne a început să cheme, în cabinetul Suzeranuiui german, pe magistraţii dibuiţi pria capitală şi să le poruncească să'şi reintegreze postul, Bieţii oameni se apără cum pot — fiindcă, judecător în Dobrogea, acum, cînd bulgarii şi consîngenii lor tătari țin, prin partea locului, cuțitul şi piinea, e tot aşa de sinugaşă întreprindere cum e pentru soldatul neamţ să plece de aici ca să se ducă pe froutul franțuzesc, 

Ieri, în biuroul şefilor de cabineţ — un fel de sc/Azveinerei etapbe — a avut loc următorul dialog între Lupu Kostake, procuristul ministe- rului de' justiţie, şi uu judecător, inteligent şi dtrz: : - — Să pleci azi chiar, | | 7 
— La Constanţa? 
— Da, 

i — -Mai. degrnbă-"mi dau demisia de cinci ori decit să mă duc pradă bulgarilor asasini. * a 
— Dar eu, om bătrin, cum mă sacrifice? 
—" Aici, în Bucureşti, apărat de zece divizii nemţeşti ! — Va să zică dezertezi dela datorie? 
— Nu, dar aştept să 'mi se garanteze viaţa. | — Atita egoism nu lasă nici un loc pentru sentimentul de patrio- tism pe care” datorim cu toţii, tinere. 
— Faptul de a dori condiţii potrivite pentru ca exerriţiul funcţiuuii inele să poată fi util, nu dovedește egoism, c'coane Lupule. Egoist aşi îi cînd aşi face ca feciorul dumitaie, care, în loc să fie soldat pe trout, s'a făcut uuealţă la kommandantura germană... .



COMUNICATELE 

  

Nemţii au opte feluri de comunicate pentru evenimentele de pe “roni —toate măsluite în mod aşa de grosolan încît «ai noştri», au -desperat: unul poartă numele de «comunicat german», şi anunţă în fiecare zi, dela o vreme, că armatele de pe Somme şi de pe Ancre se retrag «conform ordinului». Acesta, tipărit cu litere excepţionale, se resfaţă zilnic în organul lui Slavici. 
Alt comunicat, e cei austro-ungar. E înserat la loc modest şi spune invariabil că, după o intreprindere fericită, cu care prilej s'au îators, diu tranşeele ruseşti, cu un prizonier și imensă pradă de răsboiu, ar- “matele viteze ale împăratului Caroi «'şi-au retras frontul», Al treilea comunicat e cel bulgăresc, căruia. Antim îi face loc de "Onoare printre ştirile mărunte ale Gazerai. Acesta, — comunicatul, nu An- tim — o ţiue într'una că «situaţia pe frortul dobrogean, e neschim- bată», şi, ca dovadă, aduce faptul că luptele din faţa Sulinei s'au mutat la Brăiliţa,,. 
Turcii, la rîndul Tor, au şi ei comunicat propriu, comunicat despre operaţiile din Persia, căci aci, în Muntenia, vorbeşte Mackensen pentru ei şi'i pune, potrivit dictonului că «turcul plăteşte», să mănînce bătaie "de cite ori sunt înfrînte trupele kaiserului. 
Al cincilea comunicat e privitor la răsboiul cu Italia. Asupra si- tuaţiei de pe Carso, austriacii m'au schimbat, de patru luni, formula: «nimic important» — dar în comentarii ne iniţiază că bătălia, care se „dădea astăvară în interiorul Italiei, se destăşoară acum în Tirol! Al şaselea comunicat ne informează că, dela Verdun, victorioasele trupe ale kronprinţului s'au retras <din ordin», ca să scurteze îrontul, In al şaptelea, ui se face cunoscut într'una, de astă „toamnă, că luptele se dau, între lacurile Doiran şi Prespa, «la norâ de Monastir» — -Şi nordul Monastirului ţine pînă la... Viena, 
Singurul comunicat interesant e cel dela Tigru —al optulea pe 
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ăboj. Atita este de important, frontul acesta, încît nici nu'l publică în Înfră jitea nemțească, ca să nw'l. citească clientela dela Princiar — cil afişază la Behles, pe pereţii magazinului, Şi de trei săptămîni, comu- nicațul ne dă, cu lingurița, detalii vagi despre succesele mirobolanțe 

englezilor de a înainta peste linia noastră la zece mile de Bagdad, a dat greş — piederile încercate de inamic sunț fabuloase ; la cinci kilo- metri de Bagdad am respins un atac al englezilor, pe cari acaastă te. anerară întreprindere i-a costat pierderi incalculabile ; englezii au cu- cerit Bagdadul — cu pierderi îngrozitoare, pricinuite de eroica noastră rezistenţă. 
„In fine! Da, dar astăzi, pe cînd citeam amănuute despre extraor- dinarele pierderi ale... englezilor, abia ajunsesem la paragraful unde se spunea că turcii au îugit din Bagdad cu un eroism care va face *pocă în istorie, şi ne-am pomenit cu oștirea lui Mackensen că se re- pede la noi cu baioneta.: 

- — Weg! Weg! Nue permis să citească civilii, Comunicatul acesta : e numai pentru militari ! 
Şi ain fugit, se înţelege, ca să nu dau trupelor kaiserului ocazie pentru un nou succes. Pînă să mă retrag, însă, ca să evit pierderi sîn- geroase, am putut să citesc comunicatul turcesc, Ştiţi ce zicea candi- dul scribălău al acestui factum ? Simplu şi pe înţelesul tuturor: «Fiindcă pînă da ora aceasta n'am Driznit ici o fire de pe frontul din Asa, suntem îndreptăfiți să credem că lucrurile se Belrec acol conform ordi. - marduzs 

- Punctura, 
Şi, a doua zi, nemţii, ca să pareze, au pus pe ovrei să srie în . ŢIojojet: «Căderea Bagdadului zare nici o importanță strategică», „Dar dacă eu m'am ales, ca pierdere incalculabilă, cu ruşinea de a mă fi retras ca un laş din faţa baionetelor teutone, alţii, cari nu Sau grăbit să «scurteze frontul», au pătimit mult mai greu. decît mine, - Aşa, artistul Iancovescu, foarte prieten cu Oxborn, corespondent de răsboiu al Înfrățirei Lui Brociner, s'a pomenit, a doua zi după aţi- -Şarea comunicatului cu pricina, înhăţat de guler şi dus la Mihidirpolizea : — Ce meserie ai duraneața ?. 
— Artist dramatice. 
— Eşti contra noastră ? | 
— Contra ori pentru, nu cred că părerea mea poate să vă schimbe situaţia în: Europa, 

, — Dumneata ai spus ieri, la Continental, că englezii au iuat Bag- . dadul ? 

— Da. 

— Cu ce dovedeşti afirmarea aceasta ? — Cu comunicatul dumneavoastră. 

N 
10.
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„Cu care a comunicat? se înteţeşte neamţul, și începe să caute 
în Gazeta Bucureştilor. 

— Apoi nu în ăsta ovreiescul, 
— Dar în care? 
In cel care se atişează la Behles, pentru creştini, 
— Unde? întreabă poliţaiul, care, ca toţii nemţii, nu ştie de exise 

tenţa depeșilor dela Behies fiindcă n'a primit poruncă să ştie. 
— Pe pereţii lui Behles. 
— Wie? 
— Pe pereţii magazinului Bebhles, pereţi cari. ţin loc de Montez Oficial al imperiului german. | 
Piratul, încremenit de ca auzia, trimite un cavas să cerceteze. 
Peste un sfert de oră, ordonanța se întoarce, beat; ia poziţie <pen- 

tru onor» şi macină câteva silabe, mai mult fleoncănite decîț vorbite : 
— Da, excelenţă, e un comunicat german care afirmă că euglezii 

au cucerit Bagdadui de săptămina trecută, 
Poliţmaestrul, tîmpit la auzul acestei noutăţi, se întoarce către 

Iancovescu, şi, cu aierul unei javre care ar auferi de disenterie, latră: 
— Eşti liber — dar pe viitor vei fi supraveghiat. 
— Ich habe diarhee, salută, politicos, cabotinul, care, din comerțul 

lui cu 'Oxborn, învățase atîta nemțească cit ştia acesta din meseria de corespondenț, - n . 
Căderea, în miinile englezilor, a Bagdadului, cetate pe care o întă- resc germanii de cincisprezece ani ca să'şi apere linia B. C 2. cu care să amenințe Indiile, a sguduit adine pe escrocii cari fac,. re- chiziţii în Romînia. Partidul lui Carp e desorientat-și n'a lipsit mult 

ca şalvaragiul să renunţe la cafeluţa dela ministerul de finanţe, Eve- 
mimentul a luat caracter atit de alarmant, încit ploşuițele, cari dede- seră poruncă servitorilor de pe la diferitele departamente să li se facă „bugetul pentru toată Muntenia cucerită, reveniră acum şi făcură -cu- noscut sclavilor să 'l-i'l alcătuiască deocamdată fără judeţele Brăila, Buzău, R.-Sărat şi Putna — ceeace înseamnă că şi pe aici se petrec iucrurile <conform hotărirei mai dinainte iuate». - 

In mijlocul zarvei, a descurajărei şi a emoţiei ce a cuprius pe cei. de o făptură şi de o seamă cu paraziţii, însă, cade ca o mană cerească depeşa despre revoluţia din Rusia. _ 
— Au mai mult noroc de ct minte, gogomanii! a esclamat Ca:p, care a pierdut ori-ce consideraţie pentru germani de cînd 'i-au refuzat batirul de a ocupa Moldova. a 
—- Nu vă spuneam eu! se făuda un israiltean care solicitase un loc modest în redacţia ziarului Bufarester Hajojel: şi fusese refuzat de Salz- mann pină va face dovada admiraţiunei pentru Puterile Centrale. 
— A isbucait revoluţia în. Rusia! striga, la Mircea, într'un fel de 

delir, Antim, către ovreii din berăzie -— și sconta cu atita satisfacție urmările evenimentului în cît "i se umezeau ochii de voluptate. 
— Acuma, pacea separată e sigură, pontitica Rappaport, cel carele stă- tuse la Văcăreşti înainte de a ajunge stilp al politicei secrete nemţeşti. 
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— Dar şi fără asta se iăceă pace, domnule, îşi dă cu ideea Wech- șler, fratele lui Antim — par'că deja nu e bătută Ententa ! — Acuma, da, pot să'mi beau cafeluţa, tără năduf, la “minister, a <uspinat, qe satisfacţie, Neniţescu ; dar ieri, cu veştile despre cădâtea Bagdadului, o cam băgasem pe mînică, Seara, cînd a apărut Libertatea lui Bogdan-Piteşti, căreia 'i se zice, acum, Gazela Bucureştilor, fiind că e Scrisă ovreieşte ; seara, toţi fericiţii aceştia s'su pomenit cu o sensație urîtă—par'că se simţiau opăriţi. In caseta ziarului cusurliu, casetă tipărită cu litere grase, se Spunea, de pe ştiri din chiar Berlin, nu că Rusia S'a răsculat în potriva ţarului ca să'i oblige la pace separată — ci că poporul, simțind pe împărat că se scaldă în apele kaiserului, l-a răsturnat pentru ca, fără piedică din par- tea nemţoaicelor de la Tzarscoje Selo, să poată duce răsboiul înainte şi cu mai multă energie, i 

: Şi, vorbind de partea luată de ambasadorul englez la actul acesta Sguduitor, depeşa dia Berlin caracteriza âșa, pentru Carp, Brociner şi Marghilâman, mişcarea «vicleană» a <ingraţilor» din Petrograd : «0 șe- vobrjie făcută de Anglia pe teritoriu usesc», 
- - Atita svicneală a fost, în seara aceasta, printre germanofili, în cît nu ştiu dacă a scăpaţ Vre-unul de ispită, un momerit, de a se lepăda de... adiniraţie pentru Puterile Centrate, Ă Dar ceea ce ma făcut, mmai ales, să riz de nautragiul iluziilor. ace. lor eterodoxi cari sufereau de dragoste pentru jirmani, este că romiuii, afară de Carp şi de Bogdan-Piteşti, nici nu voiau să creadă în revo- Iuţia muscălească, Pină cînd n'au văzut pe cei de la pamfletul poliţiei nemțeşti că lăcrămează par'că ar fi fost bîntuiţi de tăpciugă, ziceau că e miuciună, pusă în circulație de nemți ca să slăbească efectul produs- de cumplitul dezastru de la Bagdad, 

Şi au dreptate, creştinii, De cînd e presă în ţara rominească nu s'a minţit atîta cît a minţit ordura lui Slavici în trei luni de zile, In primele-i numere de la apariţie, . Buarestay Tagblai! auuuţa că parlamegtul romîn îşi ține şedinţele la Petersburg, | - Peste cîte-va zile, ne făcea cunoscut că Brătianu s'a dus la Kiew ca sa'şi remanieze cabinetul — dar că n'a reuşit, Mai tirziu a omorit pe Take Ionescu, pe Costinescu şi numai ştiu pe care fean Th, : 
Ă | Pe urmă a pus un tren, câre vena din Rusia, să! se ciocnească, Ja Ciurea, cu alt tren, care pornise din Vasluiu, - - Cu prilejul acestui accident, Jufrătiiea nemţească a' mai omorit odată pe Tate Iotiescu — și, împreună cu el, pe Averescu, vre-o cinci zeci de ofiţeri superiori, «cei mai buni pe cari i avea armata omină», precum şi vre-o cite-va duzini de generali ruşi. o “ După isprava asta, l-a pus pe Take Ionescu să îugă în Anglia, mort, ca să scape de urgia poporului din Iaşi, popor care vărsa sînge pe străzile celei de a doua capitale ; iar pe Superba noastră suverană a trimis-o la Londra, pentru ca acolo şă sufere un grav accideaţ de
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automobil pe cîud se ducea.la.., Copou ca să viziteze un spital de ră- 
niţi în metropola Moldovei. 

Abia peste două luni de zile, aflind de la un retugiat evreu că tre- 
nurile diu Rusia nu trec pe la Ciurea, Ziranbia//-ul a scliimbat locul 
dezastrului de cale ferată şi l'a pus la... Bîrlad. N 

- Vă scutesc de amănunte fiind că vor fi fiind, poate, printre dum. 
neavoastră, oameni suferinzi de cord — şi nu voiu să vă am pe suflet. 

La noi, un ajutor de reporter care ar aduce astfel de bazaconii ne- 
toate, ar fi pus, de către secretarul de redacţie, în rîndul măgarilor şi 
tratat în consecinţă; la ei, în Gazera Bucureștilor, procopsitul care'şi în- rteţine coreligionarii cu asemenea mascaralicuri e așezat printre... su- 
praoameni. , 

De aceea, se vede treaba, fiecare “neamţ ajunge, ă tour de role, 
supra după ce 'şi-a făcut stagiul ca sub. 

Una, însă, care a apelpisit chiar pe secretarul Duzunei evreilor pa- 
utenteni — doctorul Erdreich e mai îngăduitor — este cea povestită de 
comandantul Zeppelinului care a operat d'asupra capitalei în zilele sîngeroase cînd se asasinau copilaşii pe uliţă, 

Acest imbecil descrie întrun foileton. al bucureşteanului ZZayoje/z evoluţiile pe care le-a făcut d'asupra orașului și efectele dezastroase 
pe care a văzut că le produce. 

, Nu vi'l transcriu fiindcă ar fi prea lung. Atita pot să vă spui, că * parazitul, comandant al Zeppelinului, zice că, la comanda lui, se arun- 
cau proiectile şi orașul ardea dela patru capete! ” | 

Și aci nu mai e vorba de trenul muscălesc care deraiază, la TCiu- rea, şi pe urmă la -Birlad, cu cadavrul viu al lui Take Ionescu, mort 
la Iaşi — nici de accidentul, dela Copou, întîmplat frumoasei noastre regine pe cînd era la Londra; ci e vorba, neted, de fapte petrecute sub ochii noştri, a peste o sută de mii de oameni — petrecute, e cazul să zic: pe spinarea noastră, Şi noi, toată suta de mii, ştim că Zeppelinul 
în chestie s'a plimbat un ceas d'asupra capitalei, în bătaia fgnurilor dela forturi, încadrat continuu de retlectoare; că a aruncat o bombă în gardul Cişmigiului, în faţa ministerului de lucrări publice, și una în strada Nisipari, unde a zdrelit colţul unei case, 

Și ştim acestea pentru că, neexperimentați în apucăturile criminale 
ale teutonilor, am stat în curte, cu cafeluţa, ca orice Neniţesc, şi am 
privit, fără emoție, pînă a plecat maşina ucigaşă, A doua oară, a arun- 
cat o ghiulea spre Dudești şi alta în Labirint, unde. a rănit pe fetiţa 
unui neamț internat la Ialomiţa — şi cînd a fost prins în cadrul tu 
nurilor, a fugit la. Rasgrad, Şi a treia oară, a trîntit citeva ghiulele 
în lacul din Parcul Carol, a făcut cîte-va pagube la motorul unei ti- 
pografii din strada Cimpineanu, şi, lovit în coastă de artileria noastră 
aieriană, a plecat şoldiu cu peticele de pe el, ” | 

Astea sunt isprăvile pe cari le-a făcut idiotul care spune nemților, 
închiși, pe atunci, la Domnești, că a prăpădit capitala cu laşa lui ex- 
pediţie. Și asta, dacă n'o ştie Slavici, care, ca spion, era ţinuţ departe 
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de București, o cunoaște Karnabatt, care era mobilizat pe loc la jau. darmii pedeștri, ca fost redactor la, Libertatea ; o ştie Antim, cel care a mărit numărul ovreismelor din jargonul în care a tradus articolul căpitanului, câ unul ce, în calitatea lui de redactor la Szara, a fost scutit de serviciul militar, de către Vintilă, şi lăsat în Bucureşti, ca premiu de îucurajare peutru pamiletul prin care, spre marea bucurie a liberalilor, necinstea pe Take Ionescu; o ştiu, înstirşit, toţi suspecții clienţi de azi ai jirmanului Hajojela — şi toată lumea asta are drept să: se întrebe: dacă despre lucruri pe care le cunoaștem noi mai bine de- cit ei îndrăznesc nemţii să mintă cu atita sălbatecă sfruntare, ce -tre.- buie să fie de ştirile pe care ui le dau despre -frontierele îndepărtate, din Mexic, din Arabia ori de prin Persia ! " Faţă cu aşa lăcomie de a spune minciunile de la obraz, cu ghio- tura, din topor, n'ar ti vrut nimeni să crează, cum zisei, ştirea despre mişcaraa din Rusia, dacă n'ar fi văzut mutra plouată dit eparhia doc- torului Beck şi nărturisirea, plină de obidă, a organului ovreiesc, cum că tentativa din Petrograd este «revoluţie engleză pe pămin rusesc», 

Au venit vremuri de cumpănă pentru pirați. Pe frontul Moldovei, par'că în ciuda lui Carp, w'au făcut, în trei luni, nici un pas înnainte — şi putrezese îa şanţuri. Convoiurile de automobile sanitare, însă, cară zilnic răniți şi degeraţi. La Brăila, țin mobilizată toată artileria ca să păzească pe bulgari şi pe turci, cari nu vor să mai sufere jugul ahajilor; pe Ancre, trupele germane fac ce fac în Asia cele otomane; pe Somme, barem, e aşa iad, în cît neamţul care primeşte ordin să pornească într'acolo, îşi face mai întiiu testamentul, - Aceste împrejurări, cari atestă că ne apropiăm de începutul sfirşi- tului — fiind că, vorba franţuzească: cu baionetele poţi să faci ori-ce, dar nu te poţi aşeza pe ele — aceste împrejurări, cind ofensiva gene-; rală nici n'a pornit încă, silesc pe cei de la comandamentul din Bucu- reşti să 'şi adiine sedentarii ca să-i expedieze pe frontul occidentai. Pentru aici, nu duce nici o grijă Mackensen: turcii şi bulgarii pot să'şi lase ciolanele pe cîmp fără să: şifoneze pe kaiser,. 'Emoţia o trage Carp, căci vede că idealul de a-şi scoate Țibăneştii de sub comanda muscălască începe să ia vopseaua vaxului,,, 

ODISSEEA UNUI Ce poate să aducă un minut de întîrziere, domnule ! INAMOVIBII, " Când boala lui Filipescu luase caracterul grav O care făceă să "i se întrevază sfîrşitul, mare parte din liota care'i constituia garda pînă atunci, a trecut la Marghiloman. Pon. deratul şi sobrul Petrică Stfetescu; subtitlul şi intfatigabilui Bărbătescu -— pină şi Neniţescu, naţionalistul care a rămas cu admiraţie pentrii ele. ganţa judecății lui Dedu Ivan, au părăsit anticamera despotului bolnav, anticameră în care unii debutaseră iar alții, îşi făcuseră anii de pensie, Şi toţi aceşti credincioşi, urmina îndembul sufletului lor de oameni de- votaţi patriei, s'au înfiinţat Ja uşa lui Marghiloman, soare care, în cou- 
&
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cepţia lor de mădulare desinteresate, răsărea bogat la orizontul fărei 
pe care aveau s'o ocupe nemţii : . 

— Ai noştri, ccoane Alecule! a Strigat, de la poartă, jovialul Sfe- 
tescu, rostogolind, asupra cuprinsului poleit al noului şef, ochii săi lim- pezi de copil nevinovat. | 

Stoian "i a înscris. în condică, şi din momenţul acela, agenţii pe 
cari se bizuia leul murind cînd ducea, cu Take Ionescu, campauie da 
foc. în potriva Puterilor Centrale, nu te mai scoteau din; 

— Germanii, domnule ? Păi să vezi la germani technică, organizație, 
armată şi rost gospodăresc, Măcar să avem noi noroc să vie nemţii, 
dragă, să mai curețe putregaiul şi să ne dea câte-va lecţii de adminis- 
traţie cinstită şi pricepută ! Bine că avem pe Marghiloman, sireacul, că, om prevăzător, s'a menţinut într'o atitudine prudentă care'l face, 
acum, salvator ! Ce, de noi cra să ne punem cu cel mai puternic popor Gin lume ? Fără trecerea «şefului», praful se alegea de capitala regatului! 

Au venit nemţii, în sitrşit. Ne-au luat apa, focul şi pămiîntul— nucile ni le lăsaseră de o.camdată, Oamenii cari fuseseră ai lui Filipescu şi erau acu ai lui Marghiloman, s'au repezit, se înţelege, să primească... iecţii de technică, de organizaţie şi de rinduială administrativă. Dar jirmanii, «conform planului mai din 'naințe stabilit», nu stăteau de vorbă de cit cu Carp, marele, neasemănatul, Acesta, supra ou el însuşi, în felul Ii, nu gira politeţele «şefului» de cît cu condiţia : cucerirea Moldovei, detronarea diuastiei şi un guvern naţional cu decret de la Berlin, 
Marghiloinan, care știa de existenţa unei ciozne prin care se lega, către partid, să intre în acţiune, se codia, Nemţii, ca presiune, îi rechi- 

ziţionau, pentru sacale, caii cu cari cîştiga parale la curse, Sportsmanul a protestat — germanii 'i'au pus sentinelă la uşă. A trebuit intervenţia stăruitoare a lui Lupu Kostake, al cărui brav fecior e piser ia komwan- dantură, ca să scoată pe *şei» din kikionul care *i făcea — oroare! — situaţie aidoma cu a romiailor, _ 
Cind a văzut «poporul» că steaua lut Marghiloman e simplă co- metă, a început să se retragă d'a 'mdaratele spre patriarchut de la Ţi- băneşti, acolo unde era programul, priu urmare şalvarii — deci «renu- nteraţie> 72 spe. 
Aşa, fugind, a ajuns bărbătescu directorul lui Mandy la poliţia ca- pitalei; Neniţescu, subaltern al locotenentului Miiller la finanţe — şi cei-l alţi, pe unde i'au căpătuit teutonii, - 
Sfetescu, însă, întirziat ca să facă, plecînd, bezele îui Stoian, bezela de care, de pe obiceiul pămîntului, ştia că "i se va ţine seamă cînd ar fi să vie înapoi dacă partida angajată cu Carp n'ar fi dus, cum n'a dus nici o dată, la decizivă — Ştetescu, statornic: în afecţiile lui, a fost prins de nemți pe cînd făcea bineţe «sub şetului», şi dus la Împenai. Cu un miniut mai 'mainte să fi tugit, şi amicul meu ar fi tronat şi azi la Curtea de Conturi, unde, conform tradiţiei, a'făcut re/4eke la ziua Nu: kaiserului, ca ori ce spus credincios şi devotat împărăției — bez că 
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viitorul îi suridea, viitor de aur, care așteaptă pe Carp peste cinci zeci- 
. sai zeci de ani. 

După ce s'a aşezat, în ultimele zile ale postului de Crăciun; con- 
tortabii, în celula de la /zperial, amicul nostru a așteptat cu încredere 
<a Europa să se întrunească în congres ca să se ocupe de această mon- 
struoasă atingere la principiul sfînt căruia englezii îi zic, pe latineşte, 
dabeas corpus; Qar cînd a văzut că continentul, egoist şi cinic, rămîne 
impasibil faţă cu durerea lui absurdă, s'a pus de a redactat o jalbă 
către guvernator, jaibă concepută, mi s'a spus, cu sobrietatea şi pre 
ciziunea care-fac fondul acestui bărbat eminent, După un preambul ca- 
pţios, -Sfetescu zicea, între altele, cam următoarele : 

Subsemnatul, care oală familia nea am fost germanofil, mă văd, Bentru 
ce nu pot să ş?zu, dat ostatic, i 

__ Mu că trătesc rău, da Imperial, Domnule Guvernator, fiindcă umani 
Zarismul germanilor, pururea zictorioşi, de la porțile Parisului corupt şi 
până ia granița Belgiei perfid, e în deobşte cunoscut. De cît e vorbirea că 
sunt consilier inamowbil la înalta Curte de Conturi şi am greutăți familhare—. 
ştie şi şeful, venerabilul d-voastră amic, d, d, Marghiloman, 

Avind în vedere cele ce Dreced, mă măgulesc, Domnule. Guvernator, ci 
speranţă că avesiarea mea este numai o eroare comisă din greşală — şi că 
snbsecvent, votu fi pus în Poziţie de a petrece în familie sfintele sărbătâri. 

„ 

După ce a citit ciorna, a corectat-o, a transeris-o curat pe hirtie 
lisiată, și pe urmă a trausmis-o, printr'o rudă de aproape, lui Suskind, 
un fel de german-romiîn, care i-a tradus-o în nemţeşte şi a înaintat-o 
1a adresă, - | - 

Petiţia, însă, rămînea fără efect; sfintele sărbători se apropiau — şi 
exasperarea lui Sietescu creştea din zi în zi. De aceea, indignat de per. 
secuţia de a se vedea pus pe acelaș picior cu generalul Stoica, cu 
Băicoianu, cu Ciurcu şi cu foştii colegi de Senat, Sfetescu, care familia 
dumisale a fost în veci devotată șefului, a aşternut, către Marghiloman, 
o scrisorică piină de nerv, scrisorică din care 'mi s'a extras esenţa de 

“către un âmic comun ; 

Iubite şi mult stimaţe c'coane Alecule, 

Ştiţi cit w'am îmbrățişat şi Wam iubit în fot d'ăuna ca pe un frate ! 
Crdeam că numai moartea ne ua drspărţi, 

Și acum, zac în închisoare nemțească, eiă filo=german prin tradiție şi care 
7 Ca Suvenir 0 carte de rugăciunii cu dedicație din partea arhiepiscopului 

- catolice î 1/ . : . : 
“Dar, ce 2ie792 Aşa se 7ăsplăteşte de noi fidelitatea, credința şi iubirea 

de şefii)! - . 

7
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Vă adue chestia da cunoştinţă spre cele de cădere şi eved că în înalta d-ovastră înfelepciune, zeți judeca favorabil această mică cerere, e o _ Bfintele sărbători întru mulți ani 
Al d-voastre 

de pe consideraţie 
P. Sietescu 

fost prefect, fost senator, consi- 
dier inamoviil îa Curtea. de Cou- 
furi, decorat cu mas multe ordine ” Ie indigiene şi sirerne, 

e Cind a cetit şeful «tînguirea» omului său de încredere, a dat ordin. Să-i calce jobenul; a pus dei sa turnat dungă nouă la pantaloni ; şi, după ce şi-a potrivit, cu migăloase operaţii, cărarea de la spate, sa urcat în automobil şi s'a dus la guvernator, - 
— Ce plăcere ! a exclamat neamțul, ipocrit. 
— Imi pare rău că nu pot să zic şi eu acelaş lucru, a ripostat, ațos, «şeful», 

: — Dar ce e, ce s'a întîmplat care să vă indispuie ? — Aţi arestat pe Sfetescu, 
— Da. Vorbeşte cam mult, 
— Şi pentru limbuţie l-aţi arestat ? 
— Intre altele, 
— Atunci arestaţi-mă şi pe mine, dacă'mi suprimaţi agenţii și mă lăsaţi, singur, pradă machinaţiunilor infernale ale li Take Ionescu, — Cum? Take Ionescu mai lucrează în Muntenia ? — Mai mult decît oricînd, 

_— Şi dumneavoastră nu'] contralucraţi ? 
— Cu cine, dacă'mi trimiteţi organele la /mperial ? — Atunci e grav. Să-l punem în libertate, 
— Cred şi eu, dacă vreţi să fiţi serviţi în mod efectiv,| 
Guvernatorul a apăsat un buton, Ca de sub resort a apărut ovreiul : creţ, cu pistrui şi cu nasul în formă de cosor. 
— Să vie Amelung, a poruncit neamţul, 
Şi a eşit, ca din pămînt, decanul spionilor, 
— Der Herr Sifetesco ist frei, 
— Excelleuz ! a făcut mouchad.ul ploconiudu-se, şi a eşit. — Trâs oblig€, a zis, rece, Marghiloman, și a plecat, 
— Fir nichts, a protestat boşul, ceremonios, şi s'a reașezat pe jeţ- Pină la priuz, se făcuseră formele. Pe seară, Sfetescu s'a și prezintat „__ la guvernator ca să mijlocească eliberarea a doui alţi ostatici: Colia băşanu şi Silviu Costinescu : Ă | — Eu, care familia mea are şi icoană nemţească în casă, a început simpaticul nostru prieten, socotesc că mi se cuvine atita credit, — Dar cu ce dovediţi filogermanismul familiei d-voastre? -a între- bat guvernatorul, sub impresia încă a politeţei cominaţorie a lui Mar- ghiloman. ! 
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— Eu? Imi pare rău ! " i Şi zicînd acestea, Sfetescu scoate din buzunarul pardesiului o căr- ticică de rugăciuni, oferită, pe cînd era prefect de Tulcea, Ge către ar. hiepiscopul catolic din Bucureşti, dus în părțile aeelea în vizită cano- nică, drept amintire pentru primirea reverenţionsă ce'i îăcuse : admi- nistraţia. 
| 

—"”Breviarul acesta poate să dovedească cel mult că sunteţi ca. tolic — dar filogerman, nu, 
— Ce spui, frate! Păi, ia citește colea ! 
Şi consilier inamovibil de la Curtea de Conturi deschide cărțulia, Şi, cu degetul muiat, îi arată, pe prima pagină, dedicaţia prelatului: 

— De Christos inditorului P. Sfelescu, prefect de Zulcea, a noastră arfte- 7ească binecuotntare pentru colavia cu care ne a Brit, 

Nietzhamer 

1912, Zuhe 8 

Tuleea 

A încercat, pe urmă, verigaşul de Lupu Kostake, din partea lui Carp, să distrugă efectul dedicației ca să'l sustragă pe Petrică de sub coudominiul lui Marghiloman — dar se pare că încercarea n'a reuşit să meargă dincolo de intenţie, cum s'a întîmplat şi cu proiectul de a de- trona pe Vodă după ce vor intra nemţii în Moldova, . ” 

ONESTITATEA Afară de rechizițiile tilhăreşti, de furtişaguri şi de TFUTONĂ, - escrocherii neruşinate, două măsuri, mai ales, carac- ——— terizează, ca o fotografie, administraţia lăcustelor cari tind să supuie Europa ca s%o.;. civilizeze? prohibiţia, absolută, de a se introduce, de Ia sate, în capitală, „produse alimentare ; şi preţurile maxime impuse, la ţară, pentru drice obiect de hrană — impuse pentru cumpărătorii nemți, căci rominilor nu le e îngăduit să aducă, în oraş, nici un ou, 
. 

Conform acestor preţuri, grîul se vinde, în hatabar,  neamţului, cu 1200 lei vagonul — pe cînd la Bucureşti, făina merge cu trei lei kilo- gremul; carnea de vacă, e 89 de bani, la ţară — iar adusă de jirmani în capitală, nu o cumperi fără 6 lei. ” 
Scopul primei măsuri, e să ne silească, prin foainete, să capitulăwm înaintea lui Carp : detronarea dinastiei şi alegerea, ca voivos, aici, a lui Neniţescu ori a lui Stoian. Cu cea de a doua, țelul e mai complicat. Onorabilii reprezentanți ai kaiserului au expediat în Germânia, «conform dispoziţiei dinainte stabilită», toate disponibilităţile găsite în ţară, pînă şi bîrburile cu cari copiii evitau de a eşi afară din casă pe vreme rea. Acuma, însă, pentru ceea ce, din pricina viscolelor, a îngheţului Dunărei şi a lipsei de vagoane, a rămas pe loc, lucrează beamterii pe cont propriu, pînă încoace-încolo.
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- Potrivit acestei socoteli, nu s9 lasă să iasă nimic din sate — ca să ia ei; şi nu se îngăduie să intre nimic în oraş, ca să'şi desfacă ei maria pe care o jecmănesc dela fară. 
Şi operaţia, de pe împrejurări, se face: cînd de-a dreptul, dela mină la mină — cînd prin mijlocirea inevitabilului evreu pumauntean. La moșia, din Afumaţi, a lui Spandonidi, se prezintă, săptămîna trecută, un misit, de origine, cum sunt toţi din Calea Văcăreşti, sadea Arman: 
— Săr' muna! e _ Ia 
— Noroc! 

— Ei, ce se aude? _ 
— Bine, pace, . ru „= Cum stai-cu grou ? : 
— Aşi sta bine, dar.., 
— Dar, ci? Preţul maximal ?' 
— Păi, se poate cu 1200? . : 
— Ei, dragă, ci sa faci? Aşa e vreme. Trebui să ti dăi di pi por. — Il las să'l mînînce şoarecii — şi cu 1200 nu'l dau, 
— O să'ţi pară rou, : 
— Sănătate ! 
— O să m'a couţi. 
„— Haidi... marşi, jidane! 

” — Bine, Surut mană. | 
A doua zi, arendaşul vine ia Bucureşti, câută uu z/arâst Jirmaan, şi'] pune să'i facă; pe evreieşte, o jalbă, către guvernator, precum că'l roagă să încuvinţeze, cum sa făcut şi cu alții, să'şi aducă griul la Bucureşti ca să'l vinză, aici, cum o putea, cu preţul zilei — mai ales că în epoca aceasta e mare lipsă de piine în capitală, 

Ey 

Se întoarce, omul, la moşie şi aşteaptă: o zi, două, trei, o săptă- mînă, două — nimic, nici un răspuns, Se necăjise, întiiu; apoi, cum e omul : se resemnase — şi, în cele din urmă, uitase. Cind, într'o Dumi- nică, taman cînd era la uasă, se pomenește cu jandarmul nemţesc, Gin sat, că'i aduce un plic mare cu o duzină de peceţii. In plic, era răs- punsul, lapidar, al guvernatorului, la jalba pe care “i-o tradusese ga- zetarul rzmizn : 
Es geht uicht, 
Abia pusese, proprietarul, puuct seriei de înjurături pe careti le pro- vocase adresa autorităţii germane, şi iacă-tă-l pe misit: 
— Nu “ţi am zis, eu! Păcat de îrtiz! -- — Ce îrtie, jidane? 
— Petiţia către *guvernămînț». _ 
— Dar de unde ştii tu că am dat eu petiție? 
— Ju să nu ştii? Dar ce, în Bucureşti, menane paie/ ? 
— Şi cunoşti răspunsul? 
— lu? Aşa să am bine daca n'am vazut cînd il scria i; 
— Va să zică, tu, p'acoto, eşti ca'n hala vechiturilor ? 
— La firmani? Mai bine: ca la suţie acasă, Di trabă omini, jtrmanii ! 
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Je şi el, o şi su — luvaţi şi dumnevostra, 
— Eu? Ce iau eu? O mie două sute de lei de vagon ? 
— Ei, iaca să nu fie o mie două sati, 
— Dar cit? , a. 
— Cit â da Dutmnizou, 

— Cum? Fără autorizaţie? 
 — Scot ru ausweis, 
— Tu? 

„— Zu. Iaca iu! | 
— şi? | în 
— Jumătate şi jumătate, : 
— Să impart cu tine averea mea, pe din două, măi, jidaue ? 
— Cu mins? Parcă sent dija singur ? 
— Ori cum, să dau jumătate din valoarea griului ? 
— Nu, bzierule. Ducem marfă la Bucureşti, Z/ vindem cu 3000... 
— Şi tu iei două? | 
— Nu aşa, c'coane. Dumneata iei 1200 şi / bagi în buzunar, 
— Şi pe urmă? 
— Pe urmă, cele 18300, uua şi una. Zu sunt în pagubă, că trubui să 

dau şi lui ală — dar, puntru dumneata, treacă de la mins! 
Grecul, abonat, pe vremuri, la Paris, citise că toată vara fusese, în . 

Grecia, rege, baronul Schenk, ministrul kaizerului pe lingă curtea 
soră-si — dar despre samsarul ovreiu că ari ajuns guvernator militar 
în Muntenia, nu văzuse scris nicăiri, De aceea "l-a dat afară pe trimisul 
lui. von Tuelif, şi a rămas cu grîul în magazie, 

E o vorbă rominească: cînd e molimă, se îngraşă 
APARIȚII IN- ciinii. 
TERESANTE Pe vremuri furtunoase ca astea, cînd armata kai- 
T— zerului, pornită de la Berlin ca să meargă la Paris, se 
poticneşte la Călmăţuiu — pe vremurile astea, e natural să se producă 
fenomene care răstoarnă rinza. De aceea nu m'a surprins să văz, alaită- 
ieri, instalat la circumscripţia din strada Poetului, pe Montaureanu, 
artistul, cel care se angajază la serbările de binefacere să reciteze pe 
Smara, și, Îa jubileuri importante, să cînte cu drîngul şi să facă ca co- 
țofana — artă pentru artă, 

A trebuit să ajungem răstigniţi, pentru ca libertatea romiînului să 
încapă pe mina istrionilor îîrmani — dar, vorba ăluia: nu ne ninsese 
smouă să nu ne degere ! | | 

Am tras-o, dar, şi p'asta, mai umilitoare de cit multe altele, - 
E . ” « 

Imi vine sub condeiu, de o cam dată, un tip foarte “interesant, pe 
care, pină încoace încolo, iu să'l înregistrez pro memoria. 

Cite.va rînduri despre Zentler, deci: . 
A iost, este şi probabil are să continuie a fi directorul societăţii
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pentru distribuirea produselor petrolifere. Director, mai mult al jui Cos- tinescu de cît al acţionarilor — dar drecktor, 
Era, ca mai toţi din seminţie, dezertor din armată — se înţelege. Amnistia din 1913 a trecut cu buretele peste fapta ticălosului — cum amnistia de mai tîrziu are să rupă bureţi tot Ştergînd cu ei faptele. coreligionarilor lui Zentler, 

| Pînă la 1908, fusese director al societăţii Auzara, pe care, ca să simplifice condicele, a băgat-o toată în buzunar, Ia parchetul de Pra- hova e şi acum un dosar care vorbeşte despre vînzarea, drept țițeiu, a unui rezervoriu cu apă., 
Din ruinele societăţii Azrora 'şi a clădit, Zentler, palatul din strada Miîntuleasa. | | E Ca director la Distribuția, avea o preocupare mai presus de toațe: să nu cum-va să se angajeze vre-uu funcţionar creştin, Iu timpul neutralității, de cite ori se vorbia despre intrarea noastră în acţiune, năpîrca avea invariabil aceeaşi formulă: < Die stinkirs» — putorile de romiîni — «să ţie sdrobiţi», 
La isbucnirea războiului, Zentler a fost mobilizat pe loc, Vine eva- cuarea. Ploșniţa îndeamnă pe funcţionari să nu plece în Moldova, Cînd a primit ordinul să pornească şi el, expediază arhiva Şi ciţi-va slujbaşi scutiţi de serviciul militar, îmbracă uniforma, şi, cu o valiză în mînă, se duce la biurou “plingînd, îşi ia ziua bună şi porneşte la gară. Peste un sfert de ceas se întoarce vesel: scăpase trenul,., Acum, la intrarea nemților, canalia, înainte ca societatea să fie re. chiziţionată, a întocmit liste de toate autorităţile şi iastituţiile pe unde şiia că se găsesc produse petroliere, le-a rechiziţionat cu funcţionarii săi, în numele germanilor, şi le-a predat serviciului economic al ar- matei de ocupaţie, | , 

Pe biuroul de lucru al lui Zetler se resiaţă nu Thora, nici 'Tal- mudul — ci fotogratia kaiserului, a lui Hindenburg şi a lui Mackensen, Palatul scîrnăviei de la Distribuția adăposteşte, în permaneuţă, urgiile h omosexualilor — căci acolo se serbătoresc, de regulă, efemerele ic- tosii ale morpionilor, 
Cui-va, care'i vorbea de noua-i dezertare şi de urmările ei în viitor, animalul "i-a răspuns, alaltă-ieri, cu un cinism demn de palme: — Ci? Pi urmă? Dar pi urmă nu e ministru Cotescu ?* Ci'mi pasă mie de rumuni cînd îi am în buzunar pe ai lor! 

TURCUL ŞI - Un incident vesel care ar fi putut să aibă urmări triste. PÂINEA „După ce alergase dela 7 ceasuri dimiueaţa, ca să gă- PAINEA „sească piine, Petrescu, caricaturistul apreciat, se întorcea acasă pe la 11 noaptea, cu pîinea în Subţioară învelită în Bu/arester. Pe strada Cimpineanu, îi iese în cale un soldat turc, care ducea o traistă n Spiuare, 
, 

— Stai, bre! îi strigă turcul — şi depune sarcina pe caldarim,  
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_ Hait! îşi zice Petrescu în gind. Imi ia pîinea turcosul — daril 
ucid şi nu "i-o las. _ 

Osmanliul, însă, blajin, desleagă traista; 
— Fasole, geanîm, | 
— Ei, şi dacă e fasole, ce? răspunde, arţăgos, Petrescu, 
— Vindem. | 
— Vinde-o! 
— Cumpere ? : 
— Cum o dai? se înfige artistul, crezind că negustorul e agia- 

miu — şi, ca să examineze maria de aproape, pune piinea pe grilajul 
bisericei ungureşti. Ă 

—. Bir frauc, zice turcul. 

— Ce, eşti nebun, mă, geanabetule ? Un franc ocaua de fasole ? 
— Bun, bre. : 

— Du-te dracului! Gindeam că o dai cu doni baui, că e furată — 
îşi varsă focul Petrescu, și pleacă, | 

Urcă strada Fîntînei şi, cînd să intre în calea Victoriei, bagă de 
seamă că'şi uitase piinea pe grilaj — şi cum era singură la părinți, şi 
<um alergase toată ziulica pînă s'o găsească, o ia la fugă înapoi, Ajunge 
la grilaj — dar ia pîinea de unde nu e: o şterpelise turcul! 

lângă biserica Luterană, dă peste un gardist: 
— Nu văzuşi, sergent, un turc cu o traistă la spinare? 
— Ba, par'că trecu o mogiideaţă în colo, 
— In cotro?: | . 
— In spre strada Ştirbei-Vodă, 
Şi iar o ia la fugă Petrescu. 
Şi vorbeşte singur: - 
— Auzi, dumneata, domnule, să'mi ia piine dela gură! Umblu, 

eu, de azi dimineaţă, pînă am găsit-o, şi păginul să'mi o înhațe d'a 
gata! Ki al dracului otoman ! 

Şi fuge. In truntea dealului, giltia, cît era el de neimincat: 
— Il gonesc pîn'la Stambul, şi nuw'l las. Auzi dumneata! Bi fi-ţi-ar 

fasolea a dracului, să'ţi fie! 
Şi goneşte. | 
La răsptutie, spre Popa-Tatu, iaca turcul. Mergea agale, cu sa- 

marul la spinare. Cînd l-a văzut Petrescu, 'şi-a adus aminte de pe cînd 
rupea în dinţi gologanul de bronz: 
— Il sfişii cu dinţii dacă nwmi o da piinişoara ! 

Și strigă— că, âe alergat, nu mai putea alerga: 
— Măi, banabac! Ia stai niţel să te croiesc de citeva ori, mă! 
Turcul n'auzia ori se făcea că. n'aude, - 
— Stai, mă, fir'ai al dracului de calpuzan, 
Turcul, ajuns de pe urmă, stă, Se întoarce către Petrescu şi ride. 
— Rizi, pocitanie aiurisită — şi cu pîinea mea în traistă! Scoate 

piinea, osmanlîule, că'ţi bag pumnul pe git! 
Soldatul ride fără să priceapă amabilitatea expresiunilor, dar ştiind 

cum stă chestia, desleagă traista la gură şi scoate piinea. 

a
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, — Ei, al dracului geanabet, domnule ! zice Petrescu, cînd îşi vede tainul. 
- Și, pe urmă, către soldat: 

— Lesne, turcule! Iei pîinea omului şi p'aci “ţi e drumul! Ai no- oc că'mi iese sufletul de alergătură, că te-şi plesni în semilună. Și pleacă inapoi, | a Turcul, după el: 
— Iewm fasole, bre. Buz, 
— Dă-te dracului cu fasolea ta, mă! De tirguială stau eu acuma ? zice Petrescu, inacciu, şi se depărtează rupînd un coltuc, căruia între maxilare îi face soarta, dintr'o vreme, a gologanilor de branz. 

Două cimilituri — dela lume adunate şi iarăşi la lume date, — Cind Romiînia nu era ocupată, toţi romînii erau ocupați ; acuza, de cînd e ocupată Romiînia, nici un romîu mare ocupaţie — afară de Neniţescu, care, ca ministru al lui von Tuelff, bea cafeluţă la vistierie. — Ion Brătianu ajunsese vizir numai pentru că adusese în țară pe Vodă Carol, un singur neamţ; la ce situaţie e destinat Ionel, care a adus un milion de nemți! “



— 

* 

| “PRESA RUMUNĂ 

  

Am spus-o şi n'o pot îndestul repeta: ceeace face admirația inea pentru morpionii kaiserului, nu e atit civilizaţia lor adîncă, ştiinţa lor originală, îilosofia lor generoasă, firea lor plină de altruism, industria — lor fină și a lor astă subtilă; ceeace mă viră în extaz față cu aceşti clefţi, este corectitudinea, onestitatea lor rigidă, a toute epreuie. | Au confiscat înteg imensul stoc de tutun al Regiei şi au pus în gura rindaşilor teutoni țigarete cu vîrf de aur — în gura rindaşilor cari, deprinşi cu infectul trabuc de trei ia cinci pfenigi; nu ştiu ce să .facă cu fockey- Clubul, şi'lmortolese Şi'I zmorcăie pînă cînd îac, pe la încheiă- tura buzelor, o zeamă -stercoreană ; iar pentru noi, au lăsat mahorca, acea buruiană care se vindea, la ţară, cu zece bani Zacul. Şi pentru ca 
bugetul Regiei — bugetul lor! — să nu se Fesimtă de urmările opera- ţiei, au făcut, din tutunul acesta ordinar, țigarete pentru uzul tîrgove- ților, țigarete pe care le puu în comerţ cu de două ori prețul parfu- matelor giubecuri care făceau, ia noi, deliciul corpului diplomatie. Cu hintia de țigară e şi mai vizibil sistemul nemţesc: s'a conţis- cat pînă la cea din urmă foiţă — şi, după ce ne-au ţinut trei săptămîni fără o foaie de hirtie, ne-au inundat, cu prețul de 40 e bani cărticica, cu acel papirus german care se vinde la Berlin cu două parale pache tul şi cu care, la trebuiaţă, poţi să'ți cîrpeşti cizimele. . ” Dar probitatea jirmauului apare în toată splendoarea ei în combi- uaţia din care a eşit Gazeta Bucureşiilor, devenită anexă a lui Zajojez, cellait Bufarester Zagblati. 

Să vedeţi procesul natural pe care "l-a urmat negoţul acesta po- litico-literar, 
a " La început, şi cităva vreme după ocupaţie, nu' apărea nici o ga- 

zetă. Ale noastre, anemiate de Censura lui Arghirescu, încetaseră în 
ziua cînd Socec apăra Bucureştii — iar ei, nemţii, nici nu visau la or-
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gane de publicitate, deprinşi cum sunt să'şi facă treburile în secret, la întuneric. 
Ordonanțele lui Mustaţă se lipiau pe pereţi, ca la 1812. 
Intre timp, locotenentul Damert, un fel de reporter la 2z9iney Jag dati, se învirtise în capitala Germaniei, şi, ca să evite indignarea pu-. blicului de acolo, a trebuit să iugă şi, fiindcă la Bucureşti nu mai era primejdie, a venit aici ca să dea vigoare nouă armatelor lui Mackensen. — Cum, strigau nemţii la Berlin, copiii noştri mor ca muştele pe iront — şi un vag redactor de fapte diverse face răsboiul în cafenea ? Faţă cu indignarea aceasta, care creştea zilnic în intensitate, kai- serul nu'şi a mai putut cruța odorul: "l-a luat cu cleştele și l-a asviîrlit la Princtar, în braţele lui Finkelsteiu, unde se instalase un fel de e/f- zierenkeim pentru germanii desennai să se acopere de glorie în localu- rile puse de ovrei la modă. 

i Dar, chiar în Bucureşti, la Sckweineretelapbe, viaţa uu suridea scrii- torului berlinez : întiiu, fiindcă trebuia să facă slujba de unemţioacă, la biurouri — ceeace nu se potriveşte cu firea de boem a reporterului ; şi al doilea, pentrucă, plecînd în grabă dela Berlin, uitase să'şi ia cele şapte mărci, pecul părintesc pe care'l păstra ca bani albi pentru zile negre. Şi cum, printr'o coincidenţă fericită, isprăviseră şi redaptorii -Serei salariul pe trei ani pe care'li-l plătise Brociner din tezaurut luai Iversen, cînd le închisese Corbescu taraba — au pornit, virzbas units, con- deierii prensului, cu reporterul dela Berner Zagbiati, să stăruie de gu- vernator pentru apariţia unui ziar în care să se preaslăvească, pentru Wilde Walachei, binefacerile regimului teuton, ca pregătire neapărată pentru legăturile economice“ ce trebuiesc înodate, între noi şi ploşaiţe, la stirşitul răsboiului <neîngrădit», 
Von Tueltf, care, ca inteligenţă, este cu mult inferior lui Moigilică Schwartefeld, a dat în cursă, dar a întrebat pe morpionul dela Berlin: — Gazetă — bine; dar cine s'o redacteze? 
— Noi, s'a grăbit să răspunză Bronciner, care, prezent la scenă, știa că are la spate un ovreiu dela Sara şi, la nevoie, pe rominii cari făcu- seră insuccesul Zibertăţi: lui Fleva. 

| — Da, a consimțit guvernatorul, care toată vremea se făcea că nu simte /psurile lui Brociner; da — dar fără jidani, - 
Comanditarul gazetei lui Bogdan. Piteşti a vrut să riposteze : 
— Păi, se poate, excelenţă, ziar, în Rominia, fără jidani! — dar Salzmann a pus degetul pe buze și”i a tăcut semn să se resemnaze, A doua zi se dedea îa iveală organul d-nei Popp, căci d, Popp, ce+ tăţean romin şi spion ungur, era încă la lalomița sau în fundul Moldo- vei, ca internat. 
Și a apărut ezeitungul». 
Era scris în două jargoane: jumătate, purta titlul de Gazeta Bucu- reştlor, şi era redactat de ovrei împămînteniți ; jumătatea cealaltă, ge 

chema Bukarester Zagblati, şi era scris, in nemţeşte, de locotenentul Da- mert şi, de doi colaboratori atuşi anume dela Berlin: unul, ca cores- pondent de răsboiu — şi Oxborn, ca critic de artă, mă rog. 

4  
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Cumetria dintre ovrei şi germani a început să scîrțiie dela primul 
număr, Nemţii nici nu se uitai la.: confraţi — iar ovieii, se uitau de 
geaba la germanii, | 

Slavici, patriotul ardent a cărui vîrstă decrepită îl ţine, deocaru- 
dată, departe de spinzurătoare, traduce articolele colegilor berlinezi în- 
“ro limbă împănată căreia ungurii 'i-ar zice cvalahă» — iar noi, cei de. 
aici, o socotim ungurească, ” 

Şi-a început comedia. 
Corespondentul cînta în himnuri ditirambice măreţia Goliatului 

infirm a cărui putere învicibilă se simte pînă la Urziceni — și, obser- 
vînd că noi, deşi cuceriţi vremelnic de Socec, de. Mackensen şi de 
“Carp, ne plimbăm şi ridem de superbia grotescă a piraţilor, încheie, el 
care simte că plesneşte fierea inţeinsul cînd zăreşte, la Berlin, casca: 
sergentuiui de stradă: <Rowmînii petrec, inconştienți de nenorocirea 
care “i-a lovit — dar să aşiepte puţin şi au să simţă amar nefericirea 
situaţiei de p'îns în care au căzute, | 

După acest caritabil preambul, se duce cu camionul pînă la co- 
muna Caln-Iapa, şi cînd se îutoarce înapoi, redactează, pompos, o re- 
laţiune de pe froni, în care se spune că <rominul are ochi de bou»; că 
prizonierii noştri — mutilaţi — “mau demnitate», şi că ţăranul, umilit, . 
«se fringe de mijloc într'o reverență de 45 de grade» —şi o spune el, 

„al cărui tată, văxuitor de ghete la otelul Peterhoiff, în Muenchen, 
poate, nu te mai scoate din cexcellenz» pentru fiecare piţulă pe 
-care 'i-0 arunci ca frinkgeld. 

Şi, în sfirșit, Oxborn, «criticul de artă:, îşi povestește impresiile 
-dela o vizită făcută în palatul dela Cotroceni, unde nu găseşte destulă 
vopsea ca să zugrăvească «mitocănia» din saioanele splenâidei noastre 
suverane — Oxborn, care, probabil, trăieşte, cu familia, întrun kelne- 
ei, şi pe care'l'vezi, vara, la Berlin, în redingotă neagră, cu pantaloni 
“cafenii roşi ia glezne, cu mînuși cenuşii de bumbac, cu gibas şi cu 
ghete galbene ! 

Asta e Gazeta Bucurejiilor, ziar care în dos se chiamă Bufarester 
Zagtla/f, Iau martori, pentru afirmarea ce fac, pe toţi locuitorii rămași 

în Capitală — şi nu recuz nici mărturia ovreilor cari nu sunt pămînteni. 
Situaţia, în lagărul de ziarişti, este intenabilă, însă, Nemţii, îi tra- 

tează pe jidani ca negri — şi jidanii, la rîndul lor, îşi bat joc de Bla- 
vici cu o cruzime pe care numai conştiinţa hoitului - acestuia cuin . că 
nu mai are loc sub soare, o poate îndura. 

Drept aceea, de a doua zi după ce s'a văzut ce tacîm sunt ilus- 
“rațiile fugite dela Berlin, a început Antim prin ceinării: 

— Idioţi, domnule! Germani! Ce germani? O puşcărie, o cazarmă 
şi o fabrică de muniții, asta e Germania ! 

Şi, trecînd la jeratecul care'l dogoreşte, continuă : 
— Gazetă e asta, domnule! Cel mai nerod dintre reporterii dela 

:noi — chiar Popescu-Duţu — ar face-o de o mie de ori mai interesantă, 
Dar neamțul' e imbecii, monşer | 
Socoteala lui Antim, oricare fie intenţia din care pornia, era nu 

14
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se poate mai temeinică: niciodată, ziar de provincie, nu se coborise, 
în Rominia, la nivelul primitiv unde se bălăceau piserii aduşi dela 
Berlin şi cei cari îi tilmăceau pe părtenia rezervată jargonului de aici, 
Şi judecata aceasta, niai severă decit o redau eu, se adresa în speciat 
Jui Brociner, care o transmitea aidoma celor din jurul guvernatorului, 
spre ştiinţă şi regulă. 

Dar în vremea asta, zdreauța mergea. Inserind ordonanțele, care: 
acuma nu se mai lipiau pe pereţi, obliga pe toată lumea s'o cumpere, 
zu ca s'0 citească, ci ca să vază ce mai porunuceşte kaiserul să dăm 
golanilor — căci, cine nu lua ennoştinţă de ordonanţă, v'am spus ce 
păția: trei luni închisoare, ori trei mii de lei amendă, sau amîndouă 
deodată, «de pe alegere». , ! 

Şi nu numai Gefanntmachung-arile constituiau momeala pentru des-. 
facerea mardalei lui. Damert; în Bufarester Tagblatt se publicau, zi cu 
zi, câte zece — cinsprezece nume de prizonieri romîni căzuţi în mîinile 
Puterilor Centrale — şi păriuţii, rudele, prietenii soldaţilor de pe front, 

_<ari nu.se puteau informa altfel despre ai lor, trebuiau să cumpere: 
inepţia pe care o traducea Slavici, ” 

Pe cînd, însă, primitiva producdţiune politică, literară şi ar- 
aitistică a celor două rebuturi dia presa. berlineză fura, - deadreptul, 
gologantil cititorului, intrigile iui Brociuer, pe care'l monta Antim cusi; 
se Întorce ceasornicul, se apropiau de succes, Guvernatorul, om prost 
dar tudul, fusese convins că e absurd să scrie despre romini riște ete- 
xodexi cari habar n'au de ce poate merge la inima locuitorilor die 
ţara asta — şi că trebuie dată pămtutenilor sarcina de a cleveti cu 
eficacitate pe pămîntul cucerit, Ea 

— Inţeleg că ai dreptate, a zis, într'o zi, von Tueilf, căfre Brocine:: 
Înţeleg, dar sunt două dificultăţi: înttiu, că nu primesc cu nici un preţ 
străini la gazetă — şi rominii, încăpăţinaţi, nu vor să vie; şi, al doilea, 
că, ncavind ce întrebuințare să dru lui Damert şi lui Oxzborn, ar tre- 
bui să-i expediez la Berlin, ceeace ar ridica vijelie de protâstări din. 
partea mojicilor, cari nu admit ca poporul să piară pe front, iar cei în 
grațiile poliţiei să se plimbe, acasă, cu mținile în buzunare. 

Brociner, timpit de soliditatea obiecțiunilor, a rămas mut pînă a 
doua zi, cînd le-a comunicat lui Antina. “ 

— Ei, şi dumneata ce-ai răspuns ? l-a întrebat, răstit, prietenul lui 
Vintilă, 

— Nimic: Ce era să răspund? Na 
— Eşti ramolit, bătrine! — de aia w'ai avut ce răspunde, 
— Ei, spune tu, care ai rămas tot copil de vre-o treizeci de ani. 
— Păi, ce vrea ifiotul de. guvernator? să nu'i stea neruții fără 

treabă — nu aşa? - 

— Da. | 
— Foarte bine, Să'i puie să facă, pentru soldaţi, pentru germani şi 

pentru cei cari citesc nemţeşte, o gazetă ovreiască „„.„.pardou: o ediţie: 
teutonică a Gazele: Bucureştilor. 

— Dar cu ce mijloace ? 
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— Păi ce mijloace le trebuie ? Tipografiile, toate din Bucureşti, 
sunt îurate și stau la dispoziția lor, gratis; lucrătorii, sunt soldaţi, 
cari inuncese pe o strachină de fasole, rechiziţionată şi aia W'aici ; cer- 
neala şi hirtia au consfiscat-o ; local pentru redacţie au, — pe veresie, 
toate patatele din capitală. Ce le mai trebuie, prin urmare? Leată peu- 
tru lipitori ? Foarte simplu: să nu se mai publice în Gazera Bucureştilor 
lista de prizonieri — ci să se anunţe numai că această listă apare, .de 
acuin în colo, în Buarester Zagdlari. Cu chipul acesta, pe cea rominea- 
scă va trebui s'o cumpere publicul ca să citească ordonanțele — iar 
pe cealaltă, ca să'şi urmărească prizonierii. Şi cum sunt sute de mii 
naivii cărora, cu sistemul acesta, li se bagă mina în. buzuner, ambele 
reptile ar strînge bănet nu numai ca să plătească simbrie lichelelor 
flămâînde aduse de la Berlin — ci şi ca să se subscrie la împrumutul de 
răsboiu. 

| 
Şi la urma ufmelor, dacă e vorba de parale, să le dau nemților o 

reţetă iniailibilă: să îatocmească o ordonanţă prin care să obştească 
cum că se pedepseşte cu trei mii de lei amendă sau cu trei luui de 
zile închisoare sau cu amindouă de odată, orice romîn care, în termen 
de o săptămînă, nu va duce la abfeilung chitanţa de plata abonamentu- 
iui ja cele două ze/ung-uri — şi milioanele vor curge. 

— Bine. să zicem că dificultatea asta am înlăturat-o. Ce facem, 
însă, cu cealaltă? . - : 

— Care, cealaltă? 
— Nu vrea de cît romini în redacţie. 
- Ei, şi? 
— Păi de unde "i luăm? 
— Dar ce, eu nu sunt romîn? Il plesnesc în cap cu numărul de- 

cretului de împămîntenire — ceeace Iorga nu poate face, i 
— Unul! Ea 
— Dar Karnabat nu e bulgar, pria urmare romiîn ? 
— Să zicem că da. Fac doui, 
— Dar Lucian Marcu, care a fost închis la torturi ca spion, .ce cu- 

sur are? 
— Ardelean, _ 
— Vezi bine. Ca Slavici, 
— Trei. Cu Slavici, patru. 
— Şi Sărăţeanu ? _. . 
“— Că bine zici! Mai romînesc nume ca ăsta ! 
— Va să zică, cinci, 
— Păi, ajung cinci? _ , — Lasă că'ţi găsesc patruzeci, dacă vrei — dar ce nevoie e de atita 

personal? La rigoare o fac eu singur. N'am făcut eu Ordinea, Opinia, 
Le Roumanie, Seara, Lrbertalea şi mai toate gazetele, eu singur! 

-Brociner a scris pe hirtie tot ce !i spusese, ca să nu uite; a mai 
întrebat odată cum îl chiamă pe guvernator, cu care vorbise în ajun 
pentru a zecea oară; 'şi a însemnat localul uade i e cancelaria, ca 
să nu 'nemerească alt unde-va, cum "i se mai 'ntîmplase — şi a plecat 

*
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Cum a auzit von Tueltt că are la îndemină atiţia zomini, tot unul 
și unul, floarea publicisticei noastre ; şi cînd, mai ales, a atlat că, cu planul financiar al lui Antim, se pot scoate, dela noi, şi parale pentru împrumutul naţional din patrie, a sărit în sus de bucurie, şi, dacă n'ar ii observat ceva de vopseaua gălbenușului de ou în barba venerabilu- lui samsar, l-ar fi sărutat pe macabeu, _ 

A doua zi, apăreau două gazete: una, Putarester Tugblait, scrisă în nemţește ; şi aita, Gazefa Bucureștilor, redactată în Ovreiește. Cea din- tiu, anunţa că Gazeta 'şi-a asigurat colaborarea celor mai de frunte ziarişti români — iar asta făcea cunoscut că Bukarester Tagblatt va pu blica lista complectă de prizonieri, 
N'a trecut, întradevăr, nici o săptămină şi ziarul ovreiesc a îace- put să dea la iveală articole sâvuroase semnate X, Y, Z, IV. nume pio- prii, celebre pe ogorul literaturei noastre politice, nume sub care se pitula medestia faimoșilor Wechsler, Sărăţeanu-Salzmann şi Negreanu- Schwartz, condeieri cari pururea au proptit, cu talentul lor, intere- sele superioare ale ţărei noastre şi a căror bună credință, lealitate și iubire de ţară au fost pildă, în trecut ca şi azi, petru virtuțile fără de cari patriotismul rămîne vorbă goală. 
Numai Karnabatt 'şi-a ridicat vălul ca să lase să i se vază goliciu- ea — el singur, cum o făcuse şi pe vremea cînd se dusese la Berlin ca să ne aducă veşti despre omnipotenţa împăratului feutonilor, cînd, singur în presă, 'şi expunea pseudominul în public. Ceilalţi, printr'un exces de cuviinţă, şedeau sub obroc — şi numai W-ul îl scoteau la iveală. _ 
Odată cu această iundamentală reorganizare, Gazeta Bucureştilor a şi intrat pe făgaşul ziarelor occidentale : cu titlu pe toate coloanele ; cu manşetă; cu casetă; cu litere grase şi cu acea nesfirşită variaţie de caracţere tipografice care dă ziarului aspectul unui probar de litere — întrun cuvint, cu acea Superioară factură care, în Seara, a dus re- Putaţia lui Bogdan-Piteşti pînă la Văcăreşti, 
Şi toate astea pentru cite o sută de lei pentru fiecare redactor şi cîte un ausweis ca să nu'i contunde poliţia —-afară de Grosman, catre: primia o sută douzeci, fiindcă semna Zău/, şi guvernatorul îl credea neam cu logofătul. 
Multe s'au pierdut îu Romtnia din pricioa răsboiului — dar presa Şi moravurile ei au cîştigat... drepturi politice pentru X, PF; Z, Ip şi "ceilalţi scriitori de marcă. - 
Incă un răsboiu mondial Şi ajungem să redactăm abecedarele dela dreapta la stinga... - 

23 Vebruarie. — Cel mai nou keleinek semitic, dela despărţirea ce. lor două gazete cu perciuni : se publică hebdoinadar, în ediţie anonimă, '0 broşură în care, pentru cinci zeci de bani bucata, găseşti, repetate de şase ori, ordonanţele guvernatorului — ordonanţe cari s'au inserat ia vreme ta Bukarester Tagblait pe cînd apărea în două jargoaue. - Cine e antreprenor şi cu eine împarte contracciul produsul acestui
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monopol exclusiv, nu ştiu — dar ştiu că maratetul e paraliu, pentrucă, din pricina principiului: «trei mii de lei amendă sau trei luni închi- soare ori amîndouă de-odată», toată lumea /rebuie să cumpere broşura săptămînală ca să se puie la adăpost de «surprize», 

Sunt mulţi cari pretind că combinaţia ar fi a lui Antim — dar nu cred, pentru că Wechsler acesta e jidan, şi, ca jidan, incapabil de es- crocherie, A 
Se dă, cum vedeți, patentă de a stoarce parale, cum vindea Papa, odinioară, indulgențe pentru cei câri furau pe Atotputernicul, „ Acuma, azi, citesc, printre anunţurile Gaze lui Slavici, altă es- crocherie autorizată de guvernator. Numărul prizonierilor noştii căzuţi în mîna dușmanului interesează toată țara — de aceea, după ce cu lista. de prizonieri s'au momit cititori pentru tagblatt-ul publicat în două. limbi pînă cînd a prins aripi, s'a trecut locmaua la Buharestar Zag- da!r-ul sadea nemţesc, ca să-l lanseze şi pe acesta, ca mijloc sigur de . “a prinde lectori. 

Ă 

lista de prizonieri. O reclamă din Ziv/anbla/ aduce la cunoştinţa pu- blicului că, cu începere de miine, un 'romîn din cei trecuţi pe sub. briciu va scoate o broşură în care 'se va trece numele prizonierilor cari mau figurat în stele de Pînă acum. Şi cum astfel de chilipiruri nu. se dau fără firman, ori ctţ ar colcăi membrii Dniuner prin biurourile coreligionarilor nemți, e de prevăzut că cu partea cu care se înfruptă. guvernatorul din furtişagurile pe cari le înlesneşte în Muntenia, se aco. peră o cifră rotunâă din împrumutul german — fiindcă am convingerea. că von Tuliff, deşi gazdă de hoţi, el, nu pentru el se face complice: cu apaşii, ci în folosul patriei suferinde,
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Azi sa dat dezlegare să se deschiză şcoalele, şcoalele ovreieşti, 
nemţeşti, ungurești şi bulgăreşti — căci turcii n'au aşa temerare as- 
piraţii, 

Pentru romini, însă, nu e permis accesul şcoalei.. | 
Mai mult: chiar ca să circulăm pe stradă, noi, rominii, trebuie să 

avem awsweis, permisuri speciale — altfel ne iachid ovreii din slujba 
poliției nemţeşti. Dar scopul awszizis-urilor la. cati suntem obligaţi «e 
mai complicat decit pare, Așa, cine vrea să nu "i se devasteze casa, 
arată țidula — şi Gacă e scris pe ea: de naţionalitate german, atistriac, 

= ungur, bulgar sau turc, e la adăpost. Tot așa cînd se cer plăpumi sau 
cînd se rechiziţionează lemnele. Toate sarcinile sunt pentru romîni — 
nici una pentru streini, i 

Ia carne, apoi, cînd se taie la hală, trebuie să arăţi paznicului hir- 
tia : eşti romîn, te dă în brînci ca să te duci la barieră să cuinperi, pe 
îuriş, cu şapte franci kilogramul, carne tăiată clandestin, cînd găseşti, 

„odată pe lună; dacă, însă, eşti dintre ploşuiţele printre cari e mai mare 
kaiserul, atunci sergentul dela poartă îţi deschide amtudouă uşile şi 
cuniperi pe îndelete, muşchiu, cu un frane şi douăzeci şi cinci de 
bani ocaua. | 

Şi solicitudinea guvernatorului pentru liftele pe cari le ocroteşte 
merge mai departe: a înființat, pe socoteala primăriei, patru cantine 
uiide se ospătează gratis toţi nemţii, bulgarii, turcii, ungurii şi asimi- 
laţiii lor, cari, pămzntenr în ţară cucerită, nu vor să cheltuiască din 
pungă cu întreținerea ci păstrează paralele pentru mai tîrziu, ctud în- 
teleg că va veni scadenţa, | 

Am zis: asimilații — şi cuvintul are nevoie de explicaţie : 
Inainte de război, foiau prin tată, şi mai ales în Bucutești, mii şi 

mii de macedoneni sau albanezi, cromîni» din Turcia, veniţi cu pas. 
port otoman, pasport preschimbat, prin indulgenţa toantă a poliţiei 

R
R
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noastre, în bile/ de Liberă petrecere, Această Jureie, însă, a fost, la 1913, cu- 
cerită de sirbi, de greci şi de bulgari — şi românii, turci la . origine, 
și-au scos, de pe la consulate, cărţi de. legitimaţie cs, după cum ho- 
fărise soarta războiului : sirbi, bulgari sau greci ori sadea otomani, 

Aceştia toţi, graţie priceputei administrații secrete-a lui Panaitescu, 
erau, înainte de răsboiu, purtători de cîte 3-4 paspoarte — și la ocupa- 
ție, au exhibat pe cele cari îi făceau aliaţi cu Puterile Centrale. Şi fi- 
„îndcă, în urnia atîtor schimbări, se perimase data unora dintre aceste 
paşururi, era zilnic pelerinagiu la cancelaria turcească, unde se vindea 
sipuşia pe lucru. de nimica, | o 

Cită lume s'a turcit cu ocazia asta, e de speriat! 
Exemplul, apoi, s'a întins la pumenteni, cari, de și băștinași prin- 

tre uzurpatori, "şi-au adus aminte că, deună-zi, fuseseră, ei ori părinții” 
îor, znterlani — şi s'au dus de "şi-au retuoit sudiţia, de care se 1epă- 
daseră, dacă te iei de pe cei de la Uniune, încă de pe vremea lui 
Mircea, 

Graţie fenomenului acestuia de răsbotez ne-ara pomenit, în Bucu- 
reşti, pe lingă liota de spioni evrei — Streitmanu zice că «al treilea 
om, în capitală, e mouchard — şi cu toate slujbele poliţieneşti îpă- 
vate cu cetăţeni austiiaci de rit mozaie şi cu limba de la Krakau, 

Nu. voiu să insist asupra împrejurărei, ca să nu măresc durerea 
acelora dintre coreligionarii lui Labin cari vor fi suferit, poate, de fapta nîrşavă a păductiflor galiţieni gata să se arunce şi pe trupul riios a! 
au unui tătar numai să aibă ce suge azi — căci grija pentru ziua de maine, o duce prunea, - ” 

Doui mînji, cari abia stau în picioare, tirăsc o haraba în care stau 
-2 cocoană bolnavă şi o copiliţă. 

Pe la legaţiunea rusească, sare un bandit de pe trotuar şi se pune 
în dreptul cailor: 

"— Ho! Daţi-vă jos! 
— De ce, domnule ? întrebă cocoana ; şi cum să mă dau jos ? Sunt 

bolnavă şi mă duc la doctor. - 
— Joş, că'mi trebuie trăsura,! ţipă infectul, 
— Dar ce drept ai tu să dai lumea jos, mă, nespălatule ? "1 întreb, 

atunci, eu, pe huligau. | 
— Mi s'a cerut de la kommandantură, 
— "Ţi s'o fi cerut o trăsură, dar nu anume pe asta! 
— Eu îau pe care o găsesc în stradă — şi dumneata să unu te 

amasteci, i 
_=— Dar, ce, şi tu eşti guvernator, mă, scîrbosule, ca să-ţi arogi pu- 

feri pe cari nu le are nici Mackensen ? 
— Măsoară-ţi cuvintele, domnule, că sunt agent de poliţie — şi o 

pățeşti cu ine, ! 
— Legitiinează-te, uritule, că te înhaţ de chică şi te duc eu fa 

kommandantură. Auzi ? : 
Potaia se legitimenză, întradevăr: scoate, din buzunar, un carneţ
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cu șapte peceţi, în care scrie, pe marginea fotografiei, că este siereș şi că'l chiamă /zan Zeilicovici. 
Inchipuiţi-va, acum, pe Șulăm Zeilic, tătină-său, găzar la Moineşti. 

ce sbucium trebuie să fi Simţit în torace, cînd o fi“aflat că, de cînd a: venit dumnelor firmanii, Ițic al lui a ajuns să se cheme, ca bwierii: Jean — și să fie deja în” slujbă împărătească, cum e Neniţescu, Lupu Kostake, Samurcaș şi Antipa, peste care e rebe cconu Pitrachi! 

Eu, nefiind de ai voivodului, n'am slujbă, prin urmare n'am treabă de aceea, nu cheltuiesc vreme prețioasă cînd scriu. O să vă povestesc. dar, o istorioară turcească apropos de Jean Zeilocovici. 
Aşa dar: : 

“În ţara lui Enver-paşa era, cînd-va, zarvă mare : arabii din Bag- dad se băteau cu musulmanii din Țarigrad pentru califat. Turcii pre-- țindeau că lor li se cuvia nădragii lui Mahomed, ca unii ce au împă- răţie mare ; iar arabii ziceau că, de vreme ce profetul 'Şi-a pus şalva- rii în cuiu la Bagdad, apoi a ştiut el ce face — şi revendicau pentru ei privilejul de a păstra garderoba lui Mahomed, 
Răsboiul acesta ţine şi azi, cu deosebire numai că, acuma, a în-. trat şi kaizerul în bernevicii profetului — bernevici cari, avînd în ve- 

dere virsta lor înaintată, trebuie să fie, din punct, de vedere higienic, îutr'o stare care, fie zis în treacăt, sfidează... moda, 
"Fapt e că turcii din Țarigrad mîncau şi atunci, dela arabi, bătaie, 

com mănîncă azi, tot la Bagdad, dela englezi, 
Se prăpădise o armată a Sultanului ; se prăpădiseră două ; se pră- pădiseră nouă — întreaga oştire ameninţa să se distrugă, sub meterezrriie cetăţii, ca a germanilor -la Verdun — şi de căderea Bagdadului nic- 

vorbă nu era, . 
Atunci un oare care Mustafa, hama] tembel şi beţiv, din care pri-- “cină "i se zicea: Behrim Mustata, adică Mustata beţivanul, îşi ia inima, n dinţi, intro zi cînd era mahmur, şi se duce glonţ la sultan: 
— Ce cauţi, bre, mascara ? "1 întreabă padișahul. 
— Am venit, mare şi strălucite stăpine, să'mi dai comanda oştirilor ca să răpui Bagdadul. ” 
— Tu, bre, pușlama? Tu ai dormit, toată viaţa, cu câinii, pe maidan, beat mort — de unde ştii tu meşteșugul ostăşesc? 
Ieşi afară, cinghinea ! 
'— Eu, mărite împărate, pe maidan, în gunoiu, ca un ghiaur ne- trebnic, făcutu-mi-am vacul, într'adevăr, dar am o idee: dă-mi bășibu-- zuci — şi-ţi dau Bagdadul în palmă. 
Sultanul, ajuns la aman, ca aliatu-i dela Berlin acum, nu prea avea de ales: cu Behrim Mustafa ori fără el, drumul B. C, B. pe care aveau să facă nemţii cale ferată în secolul Xă, tot pierdut era. Da aceea, mat conciliant, după ce i-a tras beţivului cîteva palme, l-a întrebat, mia: 

mult de formă : 

— Dar ce chezăşie am eu, bre, că o să te porţi cum se cade? 
—"Păi capul meu nu e în mina Măriei Tale? Dacă în trei zile nu: 
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primeşti ștafetă, după ce oi ajunge eu acolo, că am iuaț Bagdadul, să dai poruncă gealatului să mă sgiaile cu iataganul printre guier şi calma. — Bine, atunci, zice sultânul. Iaca firmanul, | 
Să te văd, acuma! | 

Şi-i dă teşchereaua precum să e pașă cu tuiuri, 
Mustafa ia cu el o caravană cu cîteva buţi de mastică — și pornește. Cînd ajuuge în cartierul general, turcii dormeau la umbră. Dă cu picio- rul înti'îuşii dei deşteaptă, le comunică misiunea însemnată pe care i-o încredințase sultanu! — şi comandă : înainte, marş ! Turcii s'au întors pe partea cea-Paltă. Cei mai disciplinaţi, pe cari îi ajunsese soarele, cheltuiau diligenţă multă ca să şi mute rogojinele la umbră, 
Generalisimul, văzînd, atunci, că ostaşii padişahului sunt aşa cun îi ştia el pe maidanurile din Stambul, dă poruncă unui edecliu să des-. tupe buţiile cu mastică. : 
Turcii, treziți din soma de această mană pe care le-o trimetea Alah din cer, se pun pe băut. Cînd erau candrii, Mustafa se pune în fruntea lor, dă un 'ghes cetăţii şi intră în Bagdad, pentru că, fiind tur- laci, soldaţii se împingeau, în bătălie, ca la pilaf, 
La întoarcere, sultanul a numit pe Mustafa mare vizir, cum e azi Talaat-bey. | 
Cuceritorul califatului ședea într'o zi la fereastră, în palatul Dolma Bacce, pe care i-l dăruise împăratul sprâ folosinţă, şi trăgea din nar- ghilea parfumatul bektemis, cînd, arunciidu-şi ochii pe caldarim, vede un cortegiu mortuar. 
Trimite repede un cavas să oprească convoiul, iar el, pe urmă, se coboară, agale, ca să nu-și strice meșşii. Se duce jos, se apropie de. cosciug, îi dă capacul la o parte, şi, apropiindu-și buzele de urechia răposatului, şopteşte citeva vorbe. 
După aceea se retrage în apartamentele iui iar procesiunea îşi ur- uiează drumul, . 
Lumea, însă, care însoțea pe defunct, a rămas încremeniţă, căci turci; au îatrun grad înalt cultul morţilor și respect pentru nebuni, Nici odată, de cînd 'şi aduceau aminte. bătrîuii, nu se mai întîraplase să se oprească un convolu din drum, Indignarea era fără de măsură, Dar mai ales rostul vorbelor şoptite de vizir la urechia mortului intriga pe ulemale. Prin haremuri, aflase şi cadînele de Bandalia vizirului, Şi cum emoția publică creştea ziluic, venise un moment cînd nu te mai puteai mişca pe stradă din pricina" mulţimei care comeuța cu aprindere în- cidentul, . 
S'au consultat vracii, s'au întrebat hogii — de degeaba : nimeni nu era în stare să tălmăcească ce a putut vizirul să spuie la urechia unui mort, ” 
Intr'o zi, Ismail, un alt hamal, care dormise şi el, o viaţă, în gu- noiu, cu Mustafa şi cu ctinii din Constantinopole, îşi pierde răbdarea şi, sculindu-se, dimineaţa, din murdăria care "i slujia de aşternnt, por- neşte spre Dolma Bacce, ca să se lămurească cu vizirul, vechiul lui prieten. 

o
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— Atita vreme am trăit ca fraţii, reflecta hawmalul, în cit nu se 
poate să nu'ini se destăinuiască mie. Odată, chiar, 'mi aduc aminte că, 
imbătindu-re amindoi, am făcut tămbălău, şi am mîncat, la poliție, atîta 
bătaie cită mănîncă un catîr îndărătnic ca să ducă samarii-dela Udrine 
ia Ceatalgea. Mie, dar, trebuie să'mi spuie Mustafa, - 

Cind a intrat Ismail îa vizir, acesta, fericit, l-a luat in braţe, cum 
te i-a Sfetescu cînd vreă să'ţi sfeterisească votul — şi pupă |, şi pupă-l: 
și pupă-l! - | 

— Ce meteahaă ai tu, bre, pehlivane, de ai venit la „Mine aşa ni 
tam ni sam? | | " - 

— N'am nici o meteahnă, bacalim. Am venit şi eu să te văz, că'mi 
era dor, e — 

- — Dar ce e la mahala? întreabă vizirul, atras la fereastră de mul- 
ţimea care se agita în stradă. E bairam azi ? 

— Ce bairam, bre? E buciuc. 
— Bucluc ? De ce? | . 
Vrea lumca să ştie ce ai vorbit tu cu inortvl, deună-zi, cînd îl oprişi şi te aplecaşi d'asupra coşciugului, 
— De aia e zurba in oraş, bre, Ismaile ? 
— De aia, vezi bine. Ce, puţih lucru e să vază credincioşii pe vizir 

stind de vorbă cu morţii i 
— Bine, bre, ciorbagi. Dacă e numai atita, să'ţi spui tărăşenia. 
— Spune, ca să mă duc să liniştesc ortaua, că; alțiel, e zaveră. 
— Uite ce e, bre, ciugium: m'am apiecat la urechia lui şi i-an zis, înceț — că cei vii ştiau şi n'aveau nevoie să auză: “Tu, bre, te duci 

pe lumea aiialtă. Ei, te rog, cind oi ajunge, să le spui ăior d'acolo că 
aci e vizir Behrim Mustăfa, 

„— De ce? a întrebat Ismail, nedumerit. - | 
— Ca să aile şi ei pe ce miinia încăput Țarigradul ! 

“GARDA „La lista nesfirşită de jaturi sevirşite pentiua da 
IMPĂRĂTEASCĂ putere convingătoare manifestului lui Mackensen 
cum că nu se bate cu poporul şi că ne garantează, 
e], mareșal. împărătesc, viaţa şi averea, la această formidabilă listă 
sunt de adăogat cîte-va.., Wwărunţişuri, mărunţișuri ce e bine să fie puse 
la îndemina celui care va scrie istoria timpului de faţă, 

in ceasul cînd a intrat generalisimul în Bucureşti, negustorii am. 
„bulanți, grămăditi pe la barierile unde evreii, călugărițele şi colonia 
nemţească 'i aşteptau cu flori,. deschiseseră deja bazaruri unde vindeau 
îotogratia mareşaiului, lucrată cu bibiluri, la Berlin, «Ai lor», dar, ve: 
niseră la «ai noștri» pregătiţi cu marfă de sezon, Tot odată cu Macken- 
sen a -intrat, pe aceiaşi barieră, şi Sidoli, directorul, altădată, at Cp 
ului Regal Român — acum cu o baracă căreia "i zice simplu: Circus, 
_.Dapă ce, apoi, şi-a asviriit şicatii de au furat, au violat şi au de- 

vastat, autoritatea a pornit jaful sistematic, cu metodă Şi pu cruzime : 
ne-au luat, cum am ai spus, mai întiiu armele — pentru ca nu cumva  
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tilharii să întîmpiue dificultăţi în exerciţiul iuncţiunei; pe urmă, ne-au rechiziţionat toate Sspitalurile şi ne-au aruncat răniții pe stradă ; apoi au sechestrat, pentru folosul lor, toate iocalurile autorităţilor publice ; după aceia au instalat câte un morpiou în fiecare din clădirile mai ară- to se ale Capitalei iar. mobila, covoarele, pianele, vesela; oglinzile şi bibeloutrile le-au încăreat în furgoane şi le-au expediat la. gară; pe urmă ne-a desbrăcat de blăni, de piăpumi, de saltele, de cămăși şi de ori ce avea preţ pentru golănimea asmuţită de kaiser ca să ne... ci vilizeze ; şi, în Slârşit, după ce au intraț bine în sistem, au încaput: tot griul găsit pe suprafaţa teritoriului cucerit: toate vitele ; păsările toate ; untura și toate grăsimile; vinul; ouăle; făina; ţuica; malaiul; brinza; Pădurile; petrolul; ceapa; cartofii ; fasolea ; varza ; morcovii; păstir- nacii ; lintea ; cearceafuriie ; mazărea ; incălțămintea ; trei părți din inăriurile negustorilor ; apoi sciclele goale; dopurile de plută ; hîrtia de ţigară ; tutunul ; arămuciie ; chibriturile ; alcoolul; sarea — şi îucă odată: biănuri, saltele, piăpuwmi şi. inexprimabili. 
» - Abia după această. onorabilă şi, mai presus de toate, civilizată re- <hiziţie, ne-au luat tramvaiele, caii de la cotiuge, măgarii de pe Ja ghiociurile ţiganilor — şi în fine ne-au făcut cunoscut că ne ostudese ia trei mii de lei amendă ori la trei luni închisoare sau amindouă de odată dacă ne vor prinde cu o bucăţică de săpun sau că, pentru a alerga după o moașă ori pentru a duce un mort la groapă, vom îndrăsni să ne urcăm în trăsură fără să fi plătit unui tiimaciu pămintean ca să ne iacă, pe ovreiește, cererea pe baza căreia să obţinem, peste o săptămină, ausweis-ul respectiv, i - Şi cu asta părea că s'a încheiat seria de operaţii civilizate cari dau atita prestigiu armatelor imperiale şi fac din Carp, prin recunoştinţă, un rob faţă de augustul lui stăpîn. e Dar nu se încheiase. - | 

Au început să scoată din rădăcină schelele de la binale; să taie pomii de pe şosele şi să desființeze gardurile. 
Și mai trebuiau şi parale — parale cari, dacă nu să înlăture, căci asta nu se putea, dar măcar să împuţineze sărăcia din casa statniui teuton. Şi parale, din buzunare, nu prea puteau că ia nwmite, Atunci au pus pe Petersen ca; cu concursul lui Stere, să fabrice bani falşi. Sute. şi sute de milioane a tipărit prietenul acesta a lui Costinescu — și hiîctia newmţească, garantată poate de U. £. P căci stoc âe aur pe care să se sprijine a ferit-o Dumnezeu să aibă, a inundat piața ca o ploaie de broaşte. Dai biletul Băncei Naţionale ca să plătești o cumpărătură şi primeşti restul îu terfeloagele lui Petersen. Guvernatorul pune în ladă hirtia de aur a noastră, şi în schimb - asvirle prin cafenele macu- iatura nemțească. Cîud sa va face, într'o zi, socoteala acestei piraterii, nu ştiu cite scăfîrlii de neataţ ori detivate.vor mai rămîne pe umeri în țara asta, unde mansuetudinea poporului iace, de atița vreme, cuitură de vipere, . - a - 
Dar banditisimul acesta organizat aducea folos numai fiscului, nu- 

mai tezaurului iuzperial — fiiudeă fondui gaelfilor e furat de pe vremea
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lui Bismark ; omizile inferioare, deși înţolite prin rechiziţii, n'aveau de- 
pe ce bea apă. Atunci, ca să evite murmurele, administraţia a început 
să închiză ochii — şi cumpărai, de la nemți, cu preț de concurenţă, 
tot ce ţi se jefuise prin ordonanţă a guvernatorului : carne, piine, inele 
untură, brățări, zahăr, pingele, covoare, brînză, etrol, ogliuzi, batiste, 
Intr'un auvînt te furnisai, dela complicii kaiserului, ca dintr'un ma-. 
gazin universal, cu obiecte cari inai fuseseră odată ale dumitale. E, 
însă, o categorie de molii care nu'şi puteau corecta soarta prin wij- 
jocul acesta de negustorie clandestină : vechiturile cari vor îi complec- 
tind menajul ofiţerilor superiori de pe cînd erau sublocotenenţi ; nea- 
miurile lor scăpătate şi acele profesioniste de marcă a căror îndeletnicire 
e să se îngraşe din slăbiciunea Protectorilor gagas — precum şi centuria. 
de iuvirtiţi cari au plătit la Berlin ca să trăiască la adăpost în Bucu- 
reşti, trebuiau şi ei puși la tain, că doar şi ei reprezintă pe kaizer, fie 
care în felul lui. . 

Pentru aceştia s'a născocit Ziarul Vaponal. 
O herghelie de frumuseți perimate și o cireadă de teutoni, mai mult 

sau mai puţiu cusurilii, au fost tocmiţi, cu simbrii princiare, să paro- 
dieze arta în faţa scaunelor care umplu sala în fiecare seară. După 
spectacol, imediat duză, un parazit, însărcinat anume cu treaba asta, 
se prezintă la Verzea cu răbojul: încasări, trei sute de lei; chettuaji, 
două mii. Primăria plăteşte deficitul — şi a doua zi se anunţă altă, 
tragedie. - 

Teatru nemţesc, însă, în Bucureşti, cu excluderea ori cărui spectacol 
romînesc, nu se putea. Nu se putea, nu pentru că ar fi fost neomenos 
— unde se uită păduchile la aşa nimicuri! Dar nu se putea fiind că 
tovărăşia n'ar fi fost dreaptă. Adică, cum? Von Tuelfi von "Tschappe 
să-şi căpătuiască moliile și von Carp ot Țibăneşti să rămiie, pour Joat 
Potage, cu, pentru ploşniţele dumisale, simbria anemică de la Primărie 
ori cu salariul, plătit în moueda lui Petersen, de pe la slujbele Ze zeu: 
7epos dăruite ca premiu de încurajare de către autoritatea de ocupaţie ? 
Peste poate ! ” ” 

De aceea, după tocmeală, în care «ai noştri», adică Schulder, Carp, 
Burăh Braunstein,. Marghiloman, Stoian, Stere şi Saltzmann, fruntaşi: 
rămași aici ca să ne ocrotească şi să ne ducă de mînă pe făgaşul pa- 
triotismuiui adevărat ; după tocmeală, în care cai noștrii»>, cu concursul 
şi al lui Wechsler, au desfăşurat o energie îndărătnică, s'a couvenit ca, 
de trei ori pe săptămînă, să parodieze arta triuiişii, cu ausweis, ai gu- 
vernatorului — iar de trei ori, să joace, în romîneşte, artiştii noştri 
cei bogaţi, cei cari, cu niţel obraz, s'ar fi putut sustrage nedemnităţii 
de a alerga după gologan pe scena duşmanului. 

Cu această frăţească combinaţie s'au căpătuit şi unii din riîndaşii, 
marelui, extraordinarului logofăt din gubernia Vasluiului. 

La numirea directorului, însă — a celui românesc, căci cel teutor 
fugise din Berlin cu comauâirofca în buzunar — S'a îutimplat un in- 
cident de culise. 

Cind a plecat la Iaşi, în grozăviile frontului, directorul titular al.
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Teatrului Naţional a dat lui Demetriade delegaţie să gireze instituţia, <um a dat Brătianu delegaţie lui. Lupu Kostake să ne ție ca să ne desbrace nemţii-— cum Falkenhayn a dat delegaţie unei patrule să păzească via şalvaragiului dela ministerul de finanţe, . Și cu Demetriade era o dificultate. Astist în suflet şi administrator conştiincios, locţiitorul de director nu se învoia cu pensionarii în acţi- vitate —. căci Teatrul Naţional a avut, are şi va avea, cît o fi lumea, paraziți cari, inutili pe scenă, îşi încasează leafa, stînd acasă, la gura . sobei, uude joacă idile tomnatice, - 
In categoria aceasta iutra, mai ales, o actriţă în mare favoare lao bancă al cărei privilegiu se renforsează de cite ori dispune Stoian şi ai lui de puterea publică. | . Dilema era nemiloasă: Demetriade director, publicul trebuia nea- părat lipsit de deliciul de a vedea pe scenă steaua băncei; pianeta pe scenă, făcea musai necesară isgonirea gerantului, 
Ca să înlăture, dar, greutatea, consiliul de administraţie al zărăfiei a numit director al Teatrului Naţional pe Ion Bacalbaşa, om bliajin, împăciuitor şi maleabil. " 
O dată operaţia săvîrşită, nemţii, ca compensație — poate ca des. păgubiri de răsboi — au pretins direcţiei, întru cât, prin iuierpus, di- rector era însuşi Carp, să adreseze guvernatorului o cerere prin care, cu fraze alese, să-l roage ca, pentru instrucţiunea artiştilor noștri şi ca ainbold de cultură pentru publicul rominesc, să rechiziţioneze Teatrul Na- țional exclusiv pentru o trupă germavă, care să se producă în capo-d'ope- rile literaturei teutone. Cît despre actorii romini, să treacă la Comoedia, Bacalbaşa, a refuzat să subscrie cererea, ! 
Şi nemţii "au dat afară. 
Carp a uumit, pe urmă, pe Filițis, care a iscălit cu amîndouă mti- nile hiriia cerută de mascaralele teutone, | - Stagiunea s'a deschis: cu Zfu/4na Blanduiziei, pe care afişul o anunţă : Die Quelle Pianduzia ? | | 
Şi dobitocul pus acolo de voevodul patriot ca să închipuiască pe directorul Teatrului Naţional, pretinde, judecînd de pe bugetul din care suge, că e romîn, ca Salzmann — de şi numele îi denunţă lămurit si- clitatea de palikar! - . | 
Teatrul, acum. s'a rupt în două: la Naţional, joacă netuţii, pentru ovrei; iar trupa primei noastre scene, face averi producîndu-se la Co- moedia, in faţa bulgarilor, publicul cel mai select pentru spectacole intelectuale. 
Și pare că nimic nu e schimbat pe lume. 

Să nu dea Dumnezeu, romînului, cât poate să MARELE NEGOȚ ducă, eo zicătoare din bătrîni, Pe lîngă năduful 
a pe care ni-l fac hordele de nemți, de bulgari, de 

austriaci, de turci şi de unguri, mai suferim și de plaga piraţilor din năuntru, tot aşa de nesăţioşi ca şi scelerații kaiserului.
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S'au întiințat, în Bucureşti, dela invazie, citeva mii de prăvălii 
Hui, unde, între altele, se vînd şi comestibile — pe lingă bandiții cari 
aveau firma din vechiu înscrisă, Pe. toate stradele, în toate ulicioarele, 
ia toate răspântiile, în fiecare cocioabă se vind de-ale gurei — de cîna 
nu mai avem ce mînca, - - ” 
Și negoțul, acum, nu mai e o îndeletnicire, mai multsau mai puţia 
cinstită, cu care se cîștigă sută la sută după ce se scot cheltuelile — ci 
o hsiducie în care eomerciantul țe jefuieşte ca în coâru. 

Și tiihăria propășeşte aşa, încît banditul nu nnmai că nu Se mai. 
aţine pe prag ca să te tragă de iminică,. cum face în vremea normală, 
ci îi e silă să-ți şi răspunză ciţi poli cere pe ecaua de briuză, Se vinde 
tot, şi se vinde cu preţuri parcă paralele ar fi de furat, 

Această. năvală pe merinde a zmintiţ cu desăvirşire pe hoţii cari 
îae comesț. Cînd socotesc, seara, cîte sute de lei au prins pe sacul de 
fasole, ori pe borcanul! de seu, își muşcă mîinile de necaz că n'au lust 
Îndoit — şi ziua următoare, după 'ce măresc preţurile cu două sute îs 
sută, închid spelunca mîhniţi că: puteau să le mărească şi mai mult. 

Cu această onestă apucătură a negoţului, s'a ajuns — şi suntem la 
începutul ocupaţiei! — ia şaisprezece lei ocaua de caş; la optsprezece 
iei kilogramui de unt proaspăt; la douăzeci şi cinci de lei antura făcută 
din ciriviş; ia doi lei şi cincizeci kilogramul de fasole ; a doi lei ceaja, 
şi la pese treizeci de lei zahărul. . - 
“Ta fruntea bandei de hiene sunt, întîiu, acei Dumitrascu-Militari 
cari aveau îu pivaiță, pe vremea. prima;iatului lui Ionescu- Clipiciu-- 
vagoane de- zahăr, pe cînd în piaţă avortau feimeile înghesuindu-se 
pentru o bucăţică cu care să îndulcească apa caldă pe care o dădeau 
copiiilor d:ept ceaiu. Aceștia desbracă, ziua, pe cei cari le calcă în pră- 
vălie — şi noaptea, cu slugile, devastează curţile caselor părăsite, de 
unde iau și pălimarii de pe la uşi; 

După marele... comerţ romînesc, vin albanezii. Cel puţin cîteva mii 
de isurgii de ăştia s'au umplut de bani dela ocupaţie şi pînă azi. Spioni 
cei mai mulţi, acum ca şi în trecut; toți trataţi cu iavoare deosebită, 
de către nemți, fiind că toţi, chiar cei împămînteniţi, s'au pus în regulă 
cu legaţiunea turcească, arnăuţii s'au revărsat asupra Capitalei şi hai- 
ducese ca în jurul Przrendului. Lăptării, simigerii, plăcintării, braga- 
gerii, balvigerii şi păcănii — toate sunt prinse de șkipetari, mai rapaci 
decit :orice' seminţie alta, . : 

Ca omagiu pentru cei cari le-au pus codrul la îndemînă, fiecare 
dughiană de albanez are, la tejghea, câte o neniţoaică bone ă Zoat faire, 

Exemplul prosperității şnapanilor botezați nu putea să nu ispi- 
tească pe... ceilalţi. De aci, negoțul cu paralicul, negoţ pe care nu'i 
niai văzusem de cît cînd am colindat satele puchinoase din nordui 
Bucovinei. | 

La fereastra unei odăiţe, care, cu ușa dă în stradă iar cu fundut 
ia privată, la fereastra unei astfel de chichineţe, care, acum, poartă  
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firma falacioasă: «Magazin de Mode», e lipit un petec de hirtie, între un fason de ciupercă veche şi o strachină de prune noui. 
Pe hirtie zice: «Aici se vinde prune», R 
Şi toată .marfa e cea din strachină ! 
In strada Sfinţi, la vitrina unei prăvălii de horbote şi cîrpeturi, scrie în“litere gotice: <Dulceaţă de vînzare», - N 
La ușa unui cîrpaciu din calea Văcăreşti, e, pe un scaun rupt, uâ Coş cu o mînă de cartofi degeraţi. In mijlocul coşului e iatiptă o scîn. , durică de “care e lipit cu scuipat un petec de hiîrție: : Cartofi angro 85 kilu». 

| Şi în Calea Moşilor, pe geamul unei încăperi unde se repară um- brele, citeşti, pe diferite sferturi de hitie: «Nuci». «Se vinde majuns- <Ou proaspeţi». 
Inchipuiţi-vă la ce preț se ridică maunul, frămîntătură de barabule . vopsite cu sfeclă rasă, daca, cumpărat dela Spectabst de către banditul din piaţă, a trecut, dela angrosist la negustorul cu mărunţişul pînă să ajungă la magazinul de reparat umbrele in Calea Moşilor — şi, ţirînd seamă că aşa se face tot comerţul în București, de cînd cu straşriica organizaţie coniunală a șirmmanilor, judecaţi cît e de fa locul ei vorba bătrinească: Să nu-ţi dea 'Dumnezea cât poţi să duci! 
Şi comerţul de detaliu nn se mărgineşte la magazinuri, la casele pariiculare ori la şandramalele unde se dau paturi cu chirie, -Şi alte «stabilimente» s'au trausformat în case de «comerţ, - o ___ Așa, la o baie ovreiască se învirteşte nagoț de soâă caustică: o fură, dela arsenal ori dela pulberărie, iri piutonier “neamţ; o tocineşte un pzmantean. — şi o transportă la Rusciuc ua evreu din armata bulgară Lă una din cantinele unde se hrănesc, pe socoteala primăriei, cer- şetorii Puterilor Centrale, se face tîrg de cositor: un macabeu bărbos: dă parale: ua altul, îmberb, învîrteşte misitia — şi un jirman aduce la bătaie metatul zechizrpionat de pe unde i se denunţă de cățre ua al treilea pumuiiteau. Toată lepra sfişie din trupul sîugerind al ţărsi romîneşti ca să facă simțită proclamația lui Mackensen, cum că se va respecta viaţa şi avutul locuitorilor. 

Ciud intri în cafenele şi vezi sutele de evrei, tineri și trăiţi bine — căci pe cei cu zuluii îi țiue Driunea feriţi de-o cam dată, din pricina graiului, care prea aduce cu cel în care se redactează Hajojetaul Bucu- reștilor — când intri în catenele şi vezi furnicarul de jidani în vîrstă să poarte arma, te întrebi, dacă nu cunoşti ohiceiul pămîntului : unde or fi stat, frate, piră acuma, <rominii» ăştia, de n'au fost încorporaţi în oștire — şi ce făceau bobocii Stăpinirii cînd ni se răreau rîndutile la Turtucaia, ia Predeal, la Bratocea şi la Argeş, dacă mii şi mii de - tineri, graşi ca pepenii, au rămas, cum se vede, în afară de obligaţiile militare, că să reclame, pe urmă, drepturi politice, pe tewmisiul faptului că, vorba lui Labiu, dela U. E. P., şi-au vărsat sîngele pentra patrie ? Ioţeleg că unii, ca Roller, negustorul de sticlărie, şi ca văru-său, comerciantul de ţuică, s'au ascuns subpat, la baia diu bulevardul Carol ;
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“au stat acolo cîtă vreme comenduirea pieţei a fost în miinile rominilor, 
Le crescuseră nişte bărbi stufoase de credeai că sunt arhierei cateri- 
siţi —- şi, în ceasul cînd au intrat nemţii, ne-am pomenit cu ei că 
țişnesc de sub pat, se rad, se ferchezuiesc şi pleacă să caute șirmanii, 
cari să-i introducă în daraverile de sodă sau de rachiu. Unul dintre 
ei, vasal comisionarului de quartz, îmi spunea chiar, cu obrăznicia laşă 
caracteristică seminţiei : 

Ramanii ? Puah! N'au rezistat nici o săptămînă ! 
Şi abia eşise de sub pat, eroul! 

Înţeleg, 

Dar aceştia. au fost doui. Să zic, iacă, că au stat sub pat donăzeci 
două mii; dar regimentele cari "mişună prin cafenele de nu-ţi poţi 

trage suiletul de usturoiul care iese, ca sudoarea, din trupul lor zăprit, 
unde or fi stat — şi ce-or fi făcut organele însărcinate să. trimită pe 
front sau înaintea consiliilor de război pe cei cari dosesc dela datorie? 

Şi nu vorbesc aici de dispăruți — fiindcă nu e vina comenduirei 
„dacă mai tot neamul lui Israel a avut norocul să cază prizonier; nu 

vorbesc nici de cei puşi de Iliescu să facă pe grămăticii la minister, 

pe cînd copiii noștri mutiau prin şanţuri neîmpărtăşiţi ; şi nu vorbesc 
nici măcar de cei cari s'au învrednicit de privilegiul de a fi întrebu- 
inţaţi la croitorie ori la partea sedentară — fiindcă nu voiu să ajung, 

«lin vorbă în vorbă, la chestiunea prefecţilor cari îşi aveau neamurile 

puse ca uşieri.... 

Aceştia au situaţie //ga/ă. 

Mă ocup numai de cei cari, nebeneficiind de nici una din aceste 

șanse, au rămas, fără explicaţie, ei, tineri şi voinici, printre infirmi şi 

nevolnici. Şi întreb, dar: cum s'a putut să scape divizii întregi de 
evrei de sub. nemiloasa supraveghere a comandanților de piață ? Şi cînd 

pun întrebarea aceasta anodină, nu e nevoe să vă spun că aici prin 

gînd nu-mi trece să socotesc, vorba ăluia, cît o fi tăind dispensa — 
fiindcă nu voiu să-mi aud vorbe, - 

Una, tinără şi sglobie, a voivodului. 
DOUĂ MĂRIRI Apăruse ordonanța guvernatorului. ordonanţă prin 

care, sub pedeapsă de trei luni închisoare sau tiei 
nii de lei amendă, ori amindouă deodată, suntem îndatoraţi să decla: 
răm în scris numărul de orătănii pe care le avem în bătătură — și ue 
executaserăim, 

A doua zi, cu aceeaş ameninţare de ştrai, altă ordonanţă: este 

riguros probibit să tăiăm păsările oxăfoare. 

Carp, atunci, îmi povesteşte Hina, un juniraist care nu poate să sufere 

reclama, Carp, întrun moment de umoare veselă, singurul titlu pe baza 

căruia făcuse lanov excepţia, unică, de a-l dispensa de alte condiţii 

“pentru a-l admite, la Junimea, printre oamenii de litere, ia o găină, o 

pune în manșon — și, glonţ cu ea la guvernator, 
A  



PORCII | 177 

— Cu ce am plăcerea să servesc pe domnul profesor? întreabă teu- tonul, măgulit de această vizită neaşteptată. 
— Am venit să vă cer un mare serviciu, excelenţă. 
— Puteţi dispune a priori de tot ce stă în puterea mea, zice, -amabil, guvernatorul, şi se pregăteşte să debaraseze pe musafir de ţur- “cană şi de manșon, „ 
Cind vede găina, neamțul, stupid de afion şi de năravuri bleste- uâte, se mai timpeșşte o toană peste naturelul lui, şi întreabă, idiot; — Dar asta, ce e? ÎN 
— Asta e găină, răspunde grav marele om, 
— Găină, văd — dar pentru ce aţi adus-o? | 
— Uit'te de ce, excelenţă, Aţi emis un edict cum că n'avem drep- aul să tăiăm paserile ouătoare, 
— Da. 

— Ki, cu asta e paradox: a ouât pină săptămîna trecută, Acum, „de citeva zile, e în stasis, 
— şi? 

, 
— ŞI, ca să nu contravin cumva ordonanţei respective, am adus-o aici, 
— Pentru ce? | 
— Ca să convocați o comisie de specialişti cari s'o examineze şi 'să'mi spuie, ştiinţificeşte : e ouătoare ori nu — adică să ştiu dacă am sau nu dreptul s'o taiu fără să mă pua, eu, omul de ordine, d'a curme- zişul poruncilor împărăteşti... 

a 

O regretabilă confuzie. se făcuse deună-zi, confuzie din pricina “căreia toată şleahta de polițai nemţeşti îşi muşcă mtinile acuma, 
Se sculase, omul, de dimineaţă ; îşi așezase sygisbeul pe genunchi, în biriă, şi plecase, ca de obiceiu, la şosea, în ceasul cînd ştia că, de regulă, vine Mackensen de'şi face pliinbarea. Se dusese, de zece ori, în “sus şi în jos, la rondul al doilea şi inapoi, pînă întiluise pe mareşal,. Işi apucase barbişa cu o mînă, şi o întindea ca să-i atragă atenția ; pe cînd cu cea-l-altă, ridicase, ostentativ, pălăria, şi nu'şi acoperise calviţia pînă nu-i răspunsese neamţul cu gestul de dispreţ cu care salută pe Virgil Arion — și plecase acasă, pe urmă, cu conştiinţa datoriei înde- plinițe. _ i 
La masă, pe cînd se ospăta cu tătălăii, Bogdan-Piteşti se. pome- meşte cu militărpolizei: . . 

— Malzeit! 
— Malzeit. 
— Tumta Pogdan-Bideşti ? 
— Da. 

— Merşi cu mine tuwmta, 
— Eu? 
— Fumta, 
— Par exemple ! Je vudrais voir sa! face, greţos, prietenul lui Gri- guţă. Şi adaugă: 

, : 12
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— Eu nici cind tusei, astăvară; la Berlin, mam fost cercetat de: poliţie, domnule — şi acuma... . 
— “Tuuwmta fost nach Perlin ?2 
— Astă vară. 
— Nu se poate, . 
— Nu? Poftim de te convinge. 
Și partizanul lui Carp scoate un teanc de scrisori, prin care. şefuț poliţiei din capitala Germaniei, comisarii diferitelor bezierkuri, Beldie man al nostru şi oameni de aproape ai biurourilor e... propagandă din Berlin, îl întreţineau despre starea afacerilo politice înjghebate în timpul şederei sale acolo, , 
Neamţul, uimit, mai întreabă odată: 
— Dar, mă rog, cu ce ausweis gălătorit tumta ? 
— Cu un sau/ conduit obținut de... cineva pentru mine, dela vor dem Busche, - 

— Daţi ia mine scrisoare asta? 
— Jamais| 
Poliţaiul a plecat confuz şi a pus în cunoştinţă pe von Tschappe despre eroarea grosolană în care căzuse denunțătorul, 
Guvernatorul, însă, care avea ordin categoric, v'a vrut să ţie seamă de documentele despre care îi vorbea polițaiul — şi a menţinut dispo- ziţa ca Bogdan-Pitești să fie pus la umbră cu întreaga literatură găsită. "asupra lui, . 

 Neamţul s'a executa. S'a dus a doua'zi la victimă şi i-a. comu- nicat să-şi facă geamantanul pentru ca, în dimineața următoare, la & eeasuri, să-l urmeze, A | 
Fostul director al lui Antim a început să urle, după plecarea teu- tonului : - | 
— Popor stupid, ca germanii, nici printre laponi nu se găseşte, Am spus-o în totdeauna şi o repet: idioţi, barbari şi ucigași — ăştia sunt supuşii degeneratului dela Bertin, 
Şi-a făcut, pe urmă, geamantanul şi a plecat, nu.se ştie unde, Dimineaţa, cînd s'a deschis uşa și a intrat poliţaiul, Bogdan-Piteşti dirdiia, cu toată promisiunea ce căpătase dela complici asupra cărora. făcuse şantaj în ajun. Barbişonul împrumștase dela situaţie atita energie îucît se mişca Singur, par'că era bătut de vint, Ă Proscrisul, plin de demnitate, aşteaptă ta picioare, 
Teutonul, smerit, face reverență — şi, pe cînd ai casei, cu ochii uimezi, aşteptau fatala formulă sacramentală care trebuia să despartă. pe Bogdan de ai lui, zice, solemn : . — Zinteţi liper! 
Asistenţa rămîne îamărmurită, Poliţaiul, tot solemn, se retrage. In urma lui, tare, ca să fie auzit, Bogdan exclamă : . — Ca şi Carp, sunt și rămîn credincios ideilor mele: nu e popor mai civilizat ca germanul ! 

- Afară, pe scări, un musafir care aflase, din oraș, evenimentul, toc- mai zicea către un obicinuit al casei:  
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— Nu vă spuneam eu ! Dacă pleca şi grensul ia Iaşi, am fi avut de înregistrat îacă un nevinovat căzut victimă erorilor. poliţieneşti _ — Tout est bien qui finit bien, replică, din salon, Bogdav-Piteşti, cu voie bună, acum, şi cu admiraţia crescută pentru supușii degene- ratului dela Beriin, ! 
Şi, în soliloc: , . i — Dacă nu-i aveam în mină pe măgarii noștri, mă dădeau gata potcii lor! ” . 

S'a stors şi s'a consumat aici ori s'a expediat în Germania tot ce putea să reprezinte o vaioare băuească, cît de mică. Atîta ne.au secat supraoa menti, încit, acuma, şi de ne-or băga, de-a dreptul, mîna în bu- Zunar, mare scofală n'ar mai face, . | De aceea, spre a se acoperi măcar o părte din uriașul gol al bu- getului de la Berlin, s'au adoptat două shăsuri boui, de o potrivă de umanitare, simpatice şi civilizate :. am fost condamnaţi, noi, -cei din Muntenia, îa o nouă operaţie care să ne anemieze — Şi, ca să n'avem motiv să ne plingem, s'au supus şi soldaţii kaiserului la această ope- raţie. Un ordiu coniidenţial, venit, dela Metropolă, către comandamen- tul de aici, impune fiecărui militar, de pe orice front, să renunțe, în fotosul Statului, Ja zece la sută ze zi dia solda gradului. Așa, soldatul, care primește ciaci zeci ptenigi pe zi, va renunţa ia cinci, şi suma, în schimbul căreia se lipește un tiubru pe carnet, e considerată ca sub- scripție dentvolă la imprumutul de războiu, “Gradele, ofiţerii, renunţă. de asemenea, proporționa!, la prisosul din solda rangului ce au, Nu vă mai spui de entuziasmul - frenetic care a pălit pe ostaşii kaizerului cînd au auzit că, după trei ani de odihnă, li se ia, în folo- sul junkerilor, singurii promotori ai măceluiui, pînă şi... kalba dela gură, Pentru asta ar trebui talent pe câre nu mă încumet eu să prețind că'l am, 
| “Dar măsura asta "i priveşte pe ei, pe jirmani — treaba lor, dar. E, însă, alta, care ne atinge pe noi, supușii voivodului, Sau scos ieri, din biurourile şi din pivnițele Băncei Naţionale, ma- şinele tipografice, hirția filigranată şi inobilieru! ; s'au încărcat în ca- mioane şi S'au expediat, . 

Lumea, necunoscătoare de technica germană, vedea, bănuitoare cum e, tot un furt şi în operaţia asta de evacuare, Şi adevărul era cu totul altul: se golise palatul Băncei ca să aibă unde încăpea zarafii din Bucureşti convocați de guvernator la o întrunire excepţional de importantă, 
Crezând că e vorba de cine -ştie ce chilipir, sau adunat toţi ciţ: constituiesc marea noastră finanţă : Berkovici, Finkelstein, Brauuştein, Elias, Levy, Goldenthal — toate victimele asiaticei persecuții la care " scrie Labiu și cu Antim că sunt supuşi pămîntenii în- ţara aceasta de “usurpatori» canibali, - | a Şi, după ce s'au strîns toţi, s'a sculat împuternicitul guvernatorului şi le a spus, scurt şi peremptoriu:
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— Aveţi să garautaţi un împrumut de o sută de milioane, | „a început a fost tăcere de: mormânt, bancherii, fiind, înainte de toate, oameni discreţi ; dar, după primul moment de tăcere; a luat cuvîntul Berkovici, ca cel mai obijduit, şi a vrut să spuie : — Păi, onorate domn, nu e destul să garantăm noi cu tejgheaua ; trebuie ca subsceriitorii să primească garanţia noastră pentru suma aceasta. , . — Silentium ! a răcnit neamțul—şi finanța a tăcut ca un singur om. Tocmai în secunda aceasta intra pe uşă, printr'o coincidență for- tuită, Tănase Nădrăgea, zis și: Nehiţescu, prepus de gigantul de la TȚibăneşti să se uite ce face locotenentul șîriuan în condicile vistieriei, Zarafii, opăriţi pînă aci, sau înseninat cind au văzut că vine Şi un localnic, care, în tot cazul, nu- le putea refuza o mină de ajutor, “Toţi dau ghes lui Berkovici, ca mai acasă la el în bolțile Băncei Naţionale, să comunice... ministrului porunca monstruoasă a piratului. Și, împins din toate părţile, Berkovici îşi ia inima *n dinți şi începe: — Ni se cere, domnule ministru, să garantăm,,, 
— Să garantaţi ! se răstește Tănase, Apoi dă braţul neamţului şi ies amindoi, «ca doi brazi într'o tulpină». 

N 

. Se petrec sau se- pregătesc iucruri extra- TAINĂ ȘI PRIMEJDIE ordinare. Patrule călări, ea nici odată, cutre- 
ieră orașul în toate direcţiile ; escuade de cîte patru-cinci soldaţi din serviciul poliţiei militare scotocesc cafenelele — au aierul să caute, să împiedice sau să provoace. 

Kutchbach, un vag corespondent de ziare nemţeşti, — fără impor- tanţă, pe vremuri, şi acum capul secţiei de spioni cu sediul la Princtar, nu mai are astîmpăr : se învîrteşte nervos; urmărește, din ceas în ceas, rapoartele teciorilor lui Duployen, cari se multiplică pe drumuri ca să] ţie în curenț, 
Kutchbach, între toţi spionii, e cel mai feroce, 
Dincolo, la High Litte, Gerstenteld, un ovreiu din Ungaria, fost, altă dată, tovarăş cu franzelarul Otto Gagel, e în permanent conciliabul cu agenții mărunți cari constituiesc căprăria de sub comanda lui, Şi la Bulevard, un alt ovreiu, din Brăila, în tovărăşia iui Făinaru, urlă in- sulte la adresa romînilor şi, aşteptînd să noteze pe imprudenţii cari ar releva ofensele, işi şoptese lucruri tainice cu un tamazlic de spurcăciuni cari'i încredinţează denunțările ce sunt de adresat poliţiei secrete. La Astoria, dulgherul Guttmann, devenit /ireraz cu pseudonimul de *Bunescu» ; şi, la Zografi, Ascher, iost chelner şi acum director de gazetă, umblă forfota după informaţii, 

O particularitate : printre sumedenia de evrei a căror îndeletnicire 

robi ai datoriei cari'şi închid viaţa, ca în ocnă, în magazinele exploa- tatorilor şi se chinuiese acolo, în muncă silnică, pînă cînd infirmităţile”i aruncă pe drumuri după ce'şi au îmbogăţit patronii. Comerciauţii cinstiţi  
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; Pun mînă dela mînă ca să aduue cu ce potoli foamea celor fără mijloace — în afară de pensionarii pe cari, personaj, îi întreţine fie care pe socoteală propire, discret, în ascuns, feriţi de reclamă şi de admiraţia publică — ba poate chiar de recunoştinţa celor miluiţi. «Băieţii qe prăvălie» sau <amploiaţii de biurouri», pivotul îi jurul căruia, la urma urmelor, se învikteşte negoțul bănos și în parte finanța ovreiască din Bucureşti, rupţi de cele zece ceasuri cit stau în picioare, ca să facă mătase diu bumbacul stăpînului hrăpăreţ, nesăţios şi sordid, sunt bucuroşi să vie vremea de odihnă şi să se închiză în sărăcăcioasa lor odăiţă ca să se întremeze pentru robia: ce va să în- ceapă a doua zi. | : . 
Grija de a îndruma politica Europei ; de a interpreta planuiile de răsboiu; de a grăbi conjonctura care să înlăture pe <uzurpățori» ca să așeze pe macabei, în Rominia, la locurile cuvenite lor din vremea Basarabilor, sunt lăsate în monopol cîrdului de drumeţi, elementului căruia !i se zice /lo/aut ca să nu “i se spuie vagabond — acelor stilpi de cafenea, chilipirgii, escroci sau oameni de expediente, cari formează pătura peste care se tolăneşte pseudointelectualii ovrei cum. se depune lintiţa pe supratața apelor stătătoare. Din aceste elemente se recrutează filogermanismul cu preț fix, aceştia dau legiunea de spioni — şi aceştia sunt o nație întreagă, sunt o gintă, la București, De aceea şi nemţii, de îndată ce au făcut mai deaproape cunoştinţă cu organele tocmite din vreme ca vedete în biata noastră ţară, s'an şi pus cu pușcăria pe ei. In două luni, au închis peste trei sute, fiindcă priatr'o inteligentă scăpare din vedere a POliţiei noastre de Siguranţă Sau uitat aici cîte-va dosare din arhiva Secretă — şi cercetaşii Ini Amelung, capul spionilor germani, au descoperit, astiel, pe lingă fişe interesante din biografia agenţilor lui Henenvogel, şi vechea noutate cum că cai noştri» cari s'au îmbulzit, după ocupaţie, să se înroleze ca să. călăuzească pe jirmani prin dedalul de nevoi al administraţiei, 1u- 

LUCRĂTURI , 10 Martie De cînd cu retragerea <voită» de pe ————— rontul occidental, retragere care-i a costat, <de bună DIPLOMATICE voie», optzăci şi patru de mii de prizonieri, germanii an ajuns la amar, Imploră pacea, îu genunchi, pe la toate răspîutiile — şi de pretutindeni sunt întîimpinaţi cu formula lui Bethmann Holweg : «Necesitatea nu cunoaște legi> — căci este, cu adevărat, o necesitate imperioasă pentru pacea Europei ca bestia prusacă să fie răstignită şi îu neputinţă, pe viitor, de a mai da toc continentului, - 

3 

In desperarâa care "i-a cuprins, au ajuns la atita lipsă de respect către ei înşişi tacit sunt siliți să-şi puie toată nădejdea în puterea de convingere a ovreilor dela Gazeta Bucureștilor, în tactul lui Lupu Kos- tache şi în devotamentul ageuților mărunți prepuşi ca geranţi pe ia diferitele ministere, | 
Gălăgia de bilciu pe care o fac vagabonzii din Dudeşti, strînşi în



182 ARHIBALD 

jurul Gazefei talmudice ca să dea graiu gîndurilor împăratului german 
şi amenințarea grotescă a acestor negustori de mărunţişuri cum că 
vor arăta ei Ententei dacă nu le primesc condiţiile, au aşa caracter de 
„înjosire şi de nedemnitate încît provoacă milă. , 

” Cît despre concursul desinteresat pe care li-l dau geranţii, este aşa 
de ridicul. încât îţi face impresia de vicleim pe care-l reprezintă nişte 
pehlivani fără talent. 

Cînd te duci la subcomisarul, căruia, sub ordinele locotenentului 
nemțesc, îi e încredinţat ministerul de interne, ca să întrebi, de exemplu, 
ce forme să îndeplineşti ca să te poţi întoarce acasă, în proviucie, te 
pomeneşti cu ceauşul lui Carp că te ia dela uşă: 

— Ai auzit vestea ?. - 
— Care? 

— Pace separată, 

— Intre cine şi cine? 
— Intre Germania și Rusia. 
„— Se poate? 

— Ba bine că nu! 
— Păi guvernul lui Kerenski pare că e războinic. 
— Aşi! Ţarul a abdicat tocmai ca să se poată face pacea. De altfe!, 

e şi natutal. Cum viei, ion .şer, să-i ţie cineva piept colosului ? 
— Dela Nord? - 
= Nu. Din occident, 
— Angliei ? 

— Păi Augiia e în occidenţ? 
„ — Cred că da. Da 

— Eu nu cunosc punctele cardinale dar ştiu că Germania este îmbatabilă. 
— De unde ştii? 
— Păi, dumneata uu citeşti Bukarester Zagblatt ? 
— Niciodată. ” 
— Foarte rău! ? 
— Dar, de vreme ce e colos, de ce nu-i bate pe ruşi — în loc să amble de pe pace separată ? 
— Din umanitarism, 
—. Aşa? . 
— Cum te văd şi mă vezi. Peste patru-cinci zile se anunţă oficial. — Sigur? , 
— Dacă a primit Carp telegramă dela Berlin ? 

- — Dar de unde ai afiat lumneata ce intenţii au cei dela Petrograd ? — Ei, asta e! Parcă econu Petrache doarme ! . — O îi ca cea anunţată la 70? 
— Nu. Astă dată e serios. Parol d'honneur ! 
— ŞI, în cazul acesta, noi? 
— Voi, cun v'aţi așternut, aşa veţi dormi, 
— Cum, adică? ! - | 
— Țara, cu dinasţie nouă, guvernată de Carp, ciastit, ptusieneşte. 
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—- Ca acuma, va să zică? 
— Acuma e altceva, o i 
— Ca Polonia, atunci? Da ÎN — Să fiţi mulţumiţi că acest patriot luminat wa putut rupe şi atita. — Ştii una, domnule ministru ? C'eonu Petrache al dumitale, vinde, de cînd au intrat uemţii, pielea ursului din pădure — şi tare mă tem ză, la socoteală, np.să plătească, cu boiereasca-i epidermă, dorinţa-i fierbinte de a spinteca Romînia ca să'şi sature dorul de răsbunare “contra celor cari, văzîndu-l răsuflat, l-av pus la muzeu, 
— Crede ce vrei, dragut meu. Eu 'mi-amm făcut datoria de ţi-am spus, 

Dacă te duci la finanţe, unde guvernează un ovreiu, funcţionar la Disconta, te înhaţă Neniţescu, secretarul general al ovreiuiui, şi, greţos, <u aiere care îl fac și mai comun de cit e firea lui de isnaf,. te ia în întreprindere: 
— Ei, văzuşi ? 

— Ce? 

-— Pace separată. 
— Taaaci! - 
— Da. Azi-mtine se încheie, 
— Intre cine şi cite? 
— Intre Germania şi Rusia, 
— Eşti sigur ori simplă combinaţie de cabinet? 
— Din suisă autorizată, 

— Anime ? 

— Dela de Hertz. 

— Dar el? 

— A atlat-o dela ăsta — şi, întorctudu-se ca să nu fie văzut, | arată pe ministru, | - 
— Şi cine a cerut pacea? 
— Poporul. 

— Care? 

— Rugii.. 

— Nu germanii ? - | - 
— Ferească sfîntul! Numai 'Take Ionescu şi Filipescu au avut 

maivitatea să creadă că e pe lume vre-o putere care să biruie formi- dabila organizaţie uemţească. Mai ales de cind cu mişcarea genială a ini Hindenburg, mişcare cu care a dezorientat complect pe frauţezi şi pe auglezi, Germania stă mai bine de cit la ori care moment al răsboiului, — Curios lucru cu technica nemţească: merg înainte tocmai cînd 
dau golozal înapoi, i — Asta e ştiinţa răsboiului, dragul ineu — nu ca a lui Jottre, care “i a lăsat să vie pînă la Paris şi tocmai pe urmă s'a apucat să'i ia da goană. 

Ce 'mi a spus de Herz despre strategia lui Hindenburg, e mira- 
<ulos — pe onoarea mea! 

— Herz?
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— Da; dela, — aici iar arătă, turiş, pe ovreiu, 
— Va să zică se încheiă? 
— Hotărit, . 
— Şi noi ce soartă avem în cazul acesta? | — Are grijă Carp — lasă! O să plece dinastia, o să se expatrieze Brătienii şi Take Ionescu — şi, noi o să ne vedem de treabă pe drumut istoric dela care s'au abătat criminalii dela Iaşi. 
— Aşa dar?,, ” | 
— O să vază, atunci, în sfirşit, şi ţărişoara asta ce va să zică gu- vern ciustit, administraţie pricepută şi oameni cu pregătire. 

N i 
. 

74. Marie, — Un incident care asvîrle cu snopii lu- SUZERANUIL, mină asupra măsurilor riguroase luate de Panaitescu LUPULUI pentru a ne pune la adăpost de activitatea miişel ească —— a spionilor. 
- Pînă mai anţărţ, făcea avere, în Galaţi, un ovreiu, un oare care Avrum Rosenberg, căruia, după ce a intrat în neamul lui Mendel, 'i „se zicea Ar/hur — cum lui Ițic i se zice, acum: Jean Zeilocovici. Avrum se ocupa cu negoţul de cherestea. A dat un jaliment sensaţional ; şi-a. - aranjat concordatul cu o 'cotă pe sub mină — şi după câteva lovituri cu succes dar fără scrupule, ajunsese să se bucure, la Galaţi, de reputaţia, bine meritată, de cavaler de industrie, o 
La 1914, în August, a fost mobilizat şi a plecat în Germania ca. să'şi plătească tributul de singe. A făcut, însă, numai act de prezenţă, căci, fiind capul cohortei de spioni în Romiînia, a fost, după două săp- tămiîni, trimis înapoi, subt pretextul că, rănit în coaste, a rămas im-. propriu pentru serviciul militar. ! 
Rănit la Berlin, pe cînd nemţii se băteau la Charleroi, este iarăşi. una concordat pe care "1 făcea Avrum cu creditorii pe cari îi Slujia în Germania — şi un pretext nerod ca ăsta numai un poliţaiu ager ca Panaitescu putea să'l primească drept monedă bună, De atunci și pină la intrarea noastră în acţiune, Avrum “Rosenberg, s'a îndeletnicit, în țară, sub ochii poliţiei da Siguranță, cu Spionagiu! cel mai cinic. Făcea continuu naveta între Galaţi — Budapesta — Berlin — şi continuu avea conciliabule cu agenţii cari, cum s'a şi dovedit pe- urmă, căutau să tragă de limbă pe soldaţii dela Arsenalul Armatei, La 17 August 1916, Rosewmberg a plecat la Berlin în trenul lui von dem Busche — și azi, cu: coastele vindecate, conduce, cu gradul de plu-- tonier, ministerul lui Lupu Kostake, în calitate de "Vireverahung. In această calitate, dă ordine şi censurează hirtiile prepusului lui Carp. hârtii cari nu pot eşi din cancelarie fără viza cavalerului de industrie, Nimic pînă aci care să lndreptăţească vre-o reflecţie specială pentru ginerile lui Mendel: plătit de germani, s'a îmbogăţit aci şi pe urmă. ne-a vîndut, e cazul banal al tuturor Rosembergilor, fie că li se zice Arthur, îie că'şi au păstrat cinstit pe Avrum ca nume de, botez.
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Dar cazul 'spionului dela Galaţi se complică. cu insolența, ceeace trădează originea lașă a spionului,. . - Intilaind azi pe C. C, Bacalbaşa, preşedintele consiliului de admi- nistraţie al Casei Messriilor, tîrtanul, ştiindu-se cu zece corpuri de ar- mată la spate, a îndrăznit săiși manifeste nemilfumivea de modul cum e organizată instituţiunea aceasta —'şi s'a depărtat cu perciunii în viat, ameninţind de departe: = - — O să piiiu eu regulă şi la Casa Meseriilor ! 
Bacalbaşa Hil putea, natural, să pălmuiască, Singur, toată armata taizerului, armată pe care se bizuia obrăznicia Vicevermaltungu-lui sub ordinele căruia iuc-ează Lupu lui Carp — dar cînd jupînul nu va mai fi cu o oştire în faţa unui om dezarmat, atunci ar trebui plătită im- pertinenţa cavalerului de industrie — şi plătită integral, nu cu trei ia sută, ca cu prilejul concordatului din Galaţi, _ Să nu se sperie Panaitescu, însă, că'i se va da un supliment de grijă — fiind că Rosemberg, ca şi Wechslez, ca și Burăh Braun stein, ca şi Salzmann, ca şi Grossman, ca şi-toţi puzatinfeuii cari, în timpul ocupaţiei, s'au băgat ruzmzni la Jirmani, vor preceda pe nemți în exod. - Diamandescu, poate, și cu Tohnsohu, să răzatie ca să facă societate lui Popescu-Duţu şi Jui Karnabatt. - . Ceilalţi, nici unul — sau, dacă se vor îndărătnici- să ne sfideze cu perciunii, atunci trei poliţii de-ale lui Panaitescu nu vor fi Suficiențe ca să menţie ordinea, 

| Su 13 Martie, — Tendinţa hoţilor pederaşti de a ne TIFOSUIL, distruge, cum au distrus pe sirbi, e pe punctul de a 
—— , | “ . „ae EXANTEMATIC reuşi pe deplin. Sistemul de a ne infometa,. sistem o — care, urmărit tenace, metodic şi cu cruzime, a omorît copiii, pe bătrîni şi pe oamenii debili, se complectează acum cu nă- zuinţa de a ne da pradă epidemiilor. Pe ziua de ieri s'au înregistrat, . 9 spun ei, /7e: sufe de cazuri noui de tifos exantematic. 

Molima e adusă de păduchii soldaţilor veniţi de pe front şi intra- ţinută cu mare îngrijire de către autoritatea militară. : Pentru toţi aceşti trei sute de bolnavi pe zi — şi suntem în a patra săptămînă de epidemie ! — e afectat un singur spital: Colentina, fiindcă toate celelalte, toate, sunt rechiziţionate de barbasii a căror technică o admiră Neniţescu şi cu Carp, Paturile, mausarda, bucătăriile şi de- pendinţele aeestui ospiciu sunt pline de acum zece zile. Bolnavii veniţi de atunci încoace, cu sutele pe zi, zac la poartă: pe pămînt, Atîta e de mare numărul tificilor, îacit, atară de cei cari bolese pe acasă, vezi pe băncile de pe Bulevard, . prin Cişmigiu şi pela şosea - oămeni lungiţi, cari împrăștie boleşnița ia toate vînturile, : . Şi pentru ca nimic să nu stea în drumul scopului mizerabil al mi- şeilor, guveraatorul a desființat serviciul medical a! -primăriei-— l-au desfiinţat de fapt, Căci, ze fârtiz, conținuă să existe. Medici, n'avem ; agenţi sanitari, n'avem ; etuvele, le-au rechiziţionat; mijloacele de 

Ed
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«ransport, le-au rechiziţionat ; ambulanţele, le-au: rechiziţionat. Azi, primăria nu dispune dectt de-o singură etuvă, pe care p tirăşte ca fo pe la toate punctele Capitalei pe unde sunț case contaminate — şi o tirăşte degeaba, fiindcă nu ezistă în Bucureşti, la dispoziţia comunei, un atom de formol, nu există unu gram de acid fenic, nici o fitră de benzină, nici o oca de petrol nu se pomeneşte. Nu e nevoie, dar, să insist, ce fel de desinfecţie se face tirînd, cu boii, etuva, pe suprafaţa imensă a Capitalei — intz'o perioadă de vreme cînd avem trei sute de „azuri pe zi de epidemia cea mai înfricoşat transmisibilă, Cînd, pesta o lună-două, ne vor aduce şi holera, opera de civili- zaţie a Puteailor Centrale va îi complectă, Şi cine. va supravieţui acestei epoci de asasinat în masă, se va, delecta citind epopeea pe care o va scrie, spre despururea glorioasa amintire a cavalerismului german, neasemuitul bară ot Țibăneşti. 

fiindcă n'am auzit să aibă crematorii în oraş — și în cimitire nu mai e loc. Cu musulmanii, însă, am văzut cu ochii mei ce. se face :, îi în “groapă, prin îngrijirea cioclilor respectivi, la douăzeci de centimetri adiucime, la Suprataţă. Dacă, noaptea, intervine şi pietatea ciinilor, hoitul iese din groapă şi expediază paraziţii,, ca eclerori, în oraş, Cînd, anunţat de un trecător, s'a dus, deunăzi, doctorul Orleanu să'şi dea seama de această criminală practică, a fost pus pe goană de către caraula dela cimitir, fiindcă în legea lui Mohamed ghiaurul nu se cade să calce în lăcașul de odihnă al credincioşilor, 

Cu toată vitregia vremurilor, dacă nu chiar tocmai din priciua vi- tregiei vremurilor, «aj noștri», pumuntenii, au găsit, ca oameni practici, drumui care duce, oblu, la uitarea nezazurilor, Treaba aceasta, îusă, 'diu cauza caracterului ei delicat, au lăsat-o pe mina dumnealor, a sri- țiilor — partea bărbătească fiind ocupată, în spelunca dela Princiar, ca daraveri de Granșă. 
Şi iacă cum se. procedează, prompt, deşi fără scurateţă, Fiecare casă de <pămîntean», în Dudeşti, pria Văcăreşti, pe Labi- rint, în Griviţa, pe Calea Moşilor sau în Mihaiu- Vodă şi hinterlanâul respectiv, îşi are d/za jirmanul israelit, 
Animalul acesta nu costă uimic: își are plinea dela... primărie ; îşi are, dimineaţa, bala cu zeamă de orz tot dela primărie; îşi are, de două ori pe zi, iasolea, dela primărie; are şi tutua, tot dela... primărie; rz, piine, fasole şi tutun furate dela noi de-către guvernatorul militar şi vindute, apoi, primăriei, pentru ca ea să întreţie trupele de ocupaţie.  
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Ce'i dă, atunci, evreul ? | 
Ji dă o jumătate de pat — şi lumea toată ! , : n schimb, zirmanul, e îmbrăcat deja soldăţeşte — are, aşa dar, pri- vilegiul de a putea fi necinstit ca: un kaizer. Dimineaţa, cînd pleacă parazitul la etapă ca să'şi ia zupa, i se dau tot felul de -comisioane de către gazdă: niţel carne, cițiva ouă, ceva zahăr, niţică lemne — ce'i va cădea în mîvă, într'un cuvînt, ” | "Şi neamţul, după ce'şi tace devoţiunea la sinagogă cu. fervoarea caracteristică cimotiei lui Antim, îa tirgul în şir, — căci are, date de gazdă, adrese şi tot felul de indicaţii abile. Dela băcănie ia untul, pe care romiuii îl plătesc cu optsprezece lei kilogramul, Și aruncă pe tej- ghea trei franci; prinde, pe uliţă, femeea cu ouă, îi înhaţă legătura, fiindcă el poartă baionetă, şi'i dă, galant, cîţiva gologani — pe cînd noi plătim cincizeci de bani bucata ; pentru zahăr, face şantaj; iutră în pră- vălia ori la particularul denunţat de gazdă şi ameninţă că zice la kom- mandatură existența mărfei nedeclarate dacă nu'i dă Şi lui, gratis, atît cit scrie pe biletul de comision. Cit despre lemne, le ia cu japca, sau, de pe euiemismul îu mare onoare la corecţii Şnapani, le 7echizijtoneasă, E ceva mai greu cu carnea, fiindcă măcelăriile nu prea suat în drumui hăvrei ; cu puţin ocol, însă, se ajunge şi la hală, unde, pentru supuşii aiserului şi peatru spurcatele-i anexe, se viade, curent, cu un leu şi douăzeci şi cinci de bani ceeace noi numai priu contrabandă ne putem procura cu şapte lei, 

Ciad se tatoarce jîrmanul la ai săi, e cu samarul qoldora,.! Cu prețul acesta, să tot ţii nemți în gazdă! 
Armatele imperiale nu pun evrei pe front, e drept — fiindcă evreul este, de pe concepţia teutonică, laş din fire şi trădător prin vocaţiune; dar dacă nu'; duce pe front, nu e un cuvin: să vezi că toţi coreligio- Barii, din oştirea nemțească, ai lui Labiu, sunt oameni cari se simt bucuroşi să facă comisioanele mărunte cu cari'i însărcinează Malca — Mathilde ! — în schimbul jumătăţii de saltea. Nu, Sunt și alffel de oa- meni printre <pămîntenii» jirmani, . Sunt, spre pildă, ca cel care dă ordine lui Neniţescu ; îuacționari de bancă; sunt, apoi, rabini — cum să nu fie rabini în armata austriacă, spre exemplu! După aceea: medici, spiţeri, automobilişti, telegratişti, - telefonişti — toaţe specialităţile, în sfîrşit, cari eer curaj şi dau cştirei pilda bravurei, a | 

“Dar cei mai numeroşi printre eroii de rit mozaic sunt, în armata neinţească, agenţii sanitari. Nu Ştiu dacă este o însușire particulară a rasei sau un efect al uaarei lor bărbăţii, dar ştiu că între zecile de mii de vaccinatori, brancardieri, gropari, bărbieri, bandajişti, infirmieri şi elevi practici în serviciile iarmaceutice, cari fac tăria şi faima oștilor semţeşti, nu sunt trei Ja sută soldaţi botezați. 
Restul, toţi de ai lui Căneann, “ | Aceştia, ca şi cei dintii, s'au adăpostit şi ei pe.la coreligionari, vezi bine, ca să aibă cu cine... sta de vorbă — că hahamul dela Viena
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ori marele rebe din Berlin nu era să se ducă la Ghenadie, ci, fireşte, la Beck ori la Grossmann, fiindcă Antim locuieşte în gari, 
Ş:, ca schimb de bune procedeuri, jigodiile astea plătesc în natură, ospitalitatea pe care le-o oferă <pămîntenii». “ 
Un caz, dela primărie. 
Doctorul Orleanu, şeful serviciului sanitar al comunei, e, cum ştiţi, om de treabă, higienist plin de experienţă şi funcţionar prin excelență. cinstit. Cum, însă; natura n'a făcut pe om desăvîrşit — afară cînd omul e ovreiu — Orleanu are şi ei un cusur: e fricos — fricos ca un iepure. " Atita 71 stăpîneşte infirmitatea asta pe medicul nostru primar, în cît îi era: frică, mai deunăzi, şi de Mateiescu-Cohse, care căpătase o slujbă. neînsemnată în biurourile serviciului sanitar, ” - 
Ieri se prezintă lui Orleauu domnişoara Birnberg, din strada Paleo-. logu, însoţită, conform ritualului, de un macabeu îmbrăcat nemţeşte şi cu crucea roşie pt contra epoleți. Medicul, cînda văzut pe domnişoară, a simţit, ca tot omul, fiorul care duce la perpetuarea speţei-— dar cînd a zărit uniforma Hemţească a căprarului teuton, s'a pomenit, de frică, moale şi inundat de sudori: Ă 
— Domnişoara doreşte ? 
— In strada Paleologu a fost un caz de tiios. Vă rog să trimiteţi | etuva numai de cât ca să desinfecteze casa. Dar numai de cit — aţi înţeles ? 
— Numai de cît, domnişoară, decît, etuva e trimisă în “Jarcaleţi, unde au fost zece cazuri — şi pînă vine... | 

Domnule, numai decit — înțelegeţi ? Eu nu voiu să ştiu de Jarca- eţii dumitale. i 
Ja, es muss, es muss sein, ordonă jigodia. 
Doctorul sună și trimite un *dorobanţ să iasă în calea etuvei Şi s'o- aducă la primărie : 

- — Dar acu să fii cu ea aici — ai înţeles ? 
— Inţeles, domnule şet, dar boii sunt obosiţi și pînă,,. 
— Acu să vii că te dau afară! - 

” Pleacă omul, pleacă domnişoara Birnberg, pleacă Şi ploșnița nem-. ţească. Eşind pe uşă, domnișoara aruncă fraza”; 
— Pină ajung acasă, să fie etuva acolo. 
— Ja, ia, es muss! întărește bruta, și dispare, 
Orleanu respiră. Pe cîna suspina bogat, cu satisfacția omului că- ruia "i s'a ridicat o piatră de pe pient, se sparge uşa de perete şi intră madame Birnberg, îusoțită de un flaimuc, roşcovan, pestriţ şi cu crucea. roşie pe braţ: - Ă 
— Doamna ? 

, 
— A fost un caz de boală molipsitoare în strada Peleologu. Să trimite-ţi etuva ca să desinfecteze. Dar să nu întîrziaţi că reclam la kowmmaiantură. Aţi înțeles ? - | 
— Soseşte acum, etuva, doamnă, și, îndată ce va veni, o trimit, — Eu nu ştiu de sosește ori nu soseşte, Mie să 'mi trimite-ţi acum, că reclam, 

” 
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— Jetzt, nutiirlich ! intervine păduchele. 
— Numai decît, doamnă, 
Şi doctorul sună: Vine un servitor: 
— Să pleci acum, să cauţi pe cel cu etuva, şi să-l aduci aici. Ai înţeles ? 

” — Păi, a plecat Gogtuă, don şef. 
— Lasă'l pe Gogină — şi repede-te tu, acu. + — Dar acu, mă! — poruncește madam Birnberg. — Ja wobl, gleich ! întăreşte şvabul. 
Servitorul pleacă. Doamna Birrberg se mai răstește odată la doc- tor, și iese pe uşă. Ploşniţa repetă, pe «ja, vohl> şi iese după doamna. Birnberg. 

- 
Orleanu mai tremură niţel de frică, suspină din greu, şi, cînd să „guste odihna cu atitea eutoţii cîştigată, intră Birnberg, dotunul, cu: respectivul țeutou. | ! | — Ce doreşte domnul ? 

. — A fost un caz de boală în “strada Paleologu. Să trimeţi etuva pentru desinfectare. , 
— Am trimes..,, 
— Acu să vie. 

— Acu vine, - 

— Că reclam, 
— 8ă.... i 
— Ja, ja... 

— Viue, 
— Să vie că te reclam. 
-— Imediat, 
— Cu mine nu te joci! 
— Natirlich ! complectează neamţul, şi pornesc amindoi trînțind uşa. Doctorul cade pe scaun. Sudorile '] inundă. Iuima, de frica ploş- -aiţei, îi bate ca la primul rendez-vous. Inchisese ochii şi se repezise cu gîndul la slujba de jinduit a uşierilor, cari w'au nici în clin nici în nînică cu șirmanii — cînd-se crapă uşa şi apare Gogină :. — Iai găsit pe cel cu ctuva? Intrebă doctorul, sguduit de emoție. — Lam găsit, dom'le şei, tocmai la Bragadiru, — Şi Lai adus? 
— Nu, 

— De ce, mizerabile ? 
— 1 sa rupt oiştea cînd veneam. 
— Şi acuma? 
— A rămas în drum, 
— Bată-va mama lui Dumnezeu, ticăloşilor ! | — Ce stric eu, do'a şet, dacă s'a rupt oiştea ! — că nu e schimbată «le cînd era primar naş Pake! 
— Bine, mă, afurisitule, ce mă fac eu cu Birnbergoaile ? — Cu cine? , ' - 
— Cu dozanul, cu doamna şi cu domnișoara Biruberg ? 

*
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— Aveţi vre-o chestie cti ele, don! şet ? 
— Au avut tifos acasă şi aşteaptă etuva pentru desinfecţie, 
— Ei, şi? - 
— Păi aşteaptă. 
— Ce? 

— Etuva, 
'*— Foarte bine. Să aştepte 1 
— Păi mă reclamă. E 
— La don' doctor Kaminski ? 
— Nu, că cu el mă înțeleg, e om sănătos. 
— Păi atunci, la cirie ? . - 
— Le kommaudatură, - 

- Gogînă s'a pus pe ris. Orleanu, enervat, dă cu pumnul în masă, şi, 
- galben de frică, tremura vargă: 

— Ce rizi mizerabile! Mie'mi plesneşte fierea — şi ţie ţi ea 
glumi ? - i 
_— Cum să nu riz, dom'şef ? S'a rupt inima etuyei şi dumneavoas- 

tră păliţi, de groaza kommandaţurai, parcă aţi fi căruţaş nu dottor. 
Să aducă kommandatura etuvă, dacă vrea sirvici — dacă nu, să aştepte, 
pînă o meremitisi-o la andier, 

— Dar cu nemţii, ce fac? 

— Care nemți ? 

— Sanitarii cari vin cu Birnbergoaiele. , 
— Da-ţi-i afară, că ăia aduc tifos sisfematie în premărie — că ăia. 

sintără plini de păduchi. “ 

In timpul dialogului, bietul doctor stă mai liniştit. A suspinat 
adinc, s'a şters de sudoare, şi, înainte de a se reaşeza la -biurou, se: adresează, dulceag, servitorului :. | 

— Măi stai p'aici, frate Gogînă, Dacă mai via Birnbergoaiele, ba- 
"rem să nu fiu singur. 

— Lăsaţi, don” şef; Să vorbească cu mine ploșnițele — şi de nu le-.. 
oi disinfcia, să nu'mi ziceți mie pe nume. Ce, eu sunt medic primar 
să'mi dirdiie carbonul pentru ţi-te ce madamă care vine cu păduchii 
după ea! 

Afară, în hala vechiturilor, cineva încerca o pianină. Din biuroni: 
serviciului sanitar al comunei se auziau, aproape stinse, acordurile unei 
romanțe căreia Orleanu, scăpat de sub obsesiu nea fricei, îi fredona cu- 
vintele : «Di zanți palpitți...». 

25: Marte. — Incă un muncitor în ogorul presei, pe care'l doboară 
securea morţii. Nicolae Procopiu, unul dintre fundatorii Unrversului, tre 
cea ieri pe strada Batişte, după amiazi, în drum spre casă. Era chi-. 
nuit, se pare, de gîndul că, patronul fiind arestat de nemți, nu. mai are 
cine să'i servească pensioara pentru munca cu care 'și chelțuise toată  
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tinerețea, căci ajungiud în dreptul unei bănci, s'a simţit rău şi a căzut jos exclamind : 
— Cu ce să mai trăies eu, acum | _ Un băiat milos care trecea din întîmplare p'acolo, a dat fuga la Azrcur, a cumpărat o luminărică 'Şi a înfipt-o pe speteaza băncei, In poziţia asta, peste cîteva ininute, Procopiu s'a săvîrşit din viaţă, fără cuminecătură şi fără suflet de om care să'i închiză ochii la ceasul din urmă, 

i | Şi e al douilea tn interval deo lună. Ceva mai "nainte plecase - dintre noi Gheorghe Vasiliu, redactor la Steagul, tot subit tot lipsit, aproape cu totul, de mîngtieri și de lacrămi în momentul cînd natu- ra'și lua drepturile asupra fiinţei lui pămînteşti, . Nu suntem nici unul nemuritor — dar sunt, par'că, unele morţi mai tragice decît moartea însăşi. - IE 

Din cîte dobitoace a luat Noe în corabie cînd s'a re- OFIȚERUL tras pe muntele Ararat ca să aştepte pe înnainte-mergă- GERMAN torul lui Scheidemann cu ramura de măslin, nici unul nu cred să fi fost 'înai antipatic decît acela care avea să clocească pe ofiţerul kaiserului, ÎN e Nu este, în toată țara nemţească, biped maj iuntil decit ofiţerul de catieră — şi cu toate astea, regatul prusian şi-ar scrinţi întreaga-i struc- tură dacă, iatr'o zi, ar lăsa pe junkeri să fie chemați... în_ altă fuue- țiune. Paradoxul acesta, pentru cine nu cunoaşte organizația internă a Germaniei, poate să facă obiect de studii nesfirşite ; iuiţiaţii, însă, — şi azi toată Europa e iniţiată — Hu se mai opresc să reflecteze asupra problemei. Ofiţerul Setman este un anachronism şi o inonstruozitațe, în acelaş timp — fără el, Germania n'ar mai fi ce e; “cu el, e naţia gdioasă care a rănit siniţul de dreptate a trei continente, de-ocamdată, Iatiiu şi întiiu, ofițerul german e prost — de o prostie solemnă dar densă, masivă. Trebuie să fie cineva, într'adevăr, de o extremă miopie intelectuală peatru ca, de bună voie Și adesea cu atarnică strădanie, să ambiţioneze o Situaţie care-] scoate, de piano, din rîndul oamenilor şi-l face nesuferit semenilor. 
o Din ziua cînd a luat brevetul, nearuţul, ajuns ofiţer, nu se maj cade să stea de vorbă, în stradă, cu un civil — fie civilul acesta frate- său sau chiar autor al zilelor sale, Este, dar, o Prăpastie, în lumea germană, între elementul burghez şi casta cu pinteni, castă pe care o smulge cu forcepsul, din. sînu] eupatrizilor homosexuali, un suveran degenerat, Sanguinar şi cinic, Şi prăpastia aceasta prezintă aspecte diferite, de pe punctul de vedera „al celui care judecă : privită de “ofiţer, care se uita de sus, adîncimea închipuieşte Superioritatea, cu acele în Suşiri de împrumut care dau vanităţii lui iluzia că e Supraom; conşsi- derată de burghez, cînd poate înşela vigilenţa poliţaiulni ca să îndrăz. ncască a-şi înăița ochii pînă la junker, abizul în fundul căruia zace



192 ARHIBALD Si 
“teutonul fără epoleţi arată. icoana duşmăniei feroce dintre: cele două tacîmuri cari alcătuiesc poporul german, . Totul e artificial la ofiţerul. german. Ridicula-i atitudine războinică ; eleganța de împrumut, căutată, rincedă şi Adesea fetidă ; suticienţa lui glacială ; pînă şi crestăturile de pe iaţă, balafre care, cum zice Heine, le dă aierul unui album în care camarazii s'au înscris cu litere ne- pieritoare — totul e falş, meşteșugit, comandat. 

Orgolios, cînd vrea să pară mîndru ; sacadat şi cu un fel de maies- tate măruntă, în vorbă ; ţinînd, ca"poză, să pară crud ca o fiară din epoca de piatră — ofiţerul german e atita preocupat de efect, îucit nu ştiu dacă, cum făceau cuirtizanele romane, Hu înghite cumva tereben- tină ca să miroasă frumos, pe urmă. 
Cu magnifica lui aroganță; cu sănătatea lui trivială; cu a lui grandioasă lipsă de bun simţ şi cu acel obscen bloc posterior, din care junkerul face un-fel de emblemă, ofițerul german este, cum a zis de mult unul de-ai lor, un cabotin, jumătate toreador și jumătate calfă de bărbier, : 

, z Aprihe. — S'au adunat reprezentanții agricultorilor MUNCILE ca să discute, cu împuterniciţii guvernatorului, condițiile AGRICOLE pentru a începe muncile pe cimp, fiindcă am intrat în primăvară, | 
S'au trimis ordine telegrafice tuturor agrononomilor nemți, răs- pindiţi pe suprafaţa Olteniei, şi au sosit vre-o douăzeci — toţi, cum e în ţara nemţească, doktori în ale plugăriei, 
Romîni erau vre-o trei. 
Şedinţa sa deschis printr'un discurs, ridicul de solemn, scandat cu 

ţachismuri de cel mai procopsit dintre doktori : <Pămtatul, mama care „me hrăneşte pe toți, îşi deschide leraţele, etc, ete. 
Şi au îuceput desbaterile. 
— Să semănaţi, domnilor, ca să nu rămiie neproductiv un așa imens 

capital, 

— Cu ce să semănăm ? 

— Cum: cu ce? 
— Se înţelege, dacă ne-aţi luat vitele... |. 
— Dar cu sapa nu se poate? 
— Ba, în grădină, da. 
— Pe cîmp, nu ? 

— Ba şi pe cîmp, la o adică, dar trebuieşe cîteva milioane de ova- meni ca să isprăvească în trei-patru ani, Ri — Atunci să aducem un plug cu aburi. 
— Pentru experienţe? . | 
— Nu, Pentru arat. 
— Un plug peatru întreaga suprafaţă a ţărei? 
— Negreşit. N'ajunge? Să meargă din moşie în moşie. 
—. Pînă cînd?    
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— Toată vara. | . i a i ' — Păi, la noi, dacă nu se seamănă în Martie, vin. ori ploile ori “seceta — şi nu se mai poate lucra pămîntul cu folos, ” — Atunci, ce e de făcut? , . 
— Să aduceţi vite, - - | ! — NWavem. | 
— Să ne daţi pluguri cu aburi, dar sute şi mii, 

„_— Nu mai sunt, “ 
— Şi maşini de treierat. 
— N'avem-vagoane. . 
— Dar ce aveţi dumneavoastră ? 
— Sfaturi de organizaţie. | “ — Nici urzicile nu cresc în Romînia cu săminţa aceasta, — Şi avans în bani pentru recolta viitoare. 
— Foarte mulţumim. Noi avem două recolte în magazie. Plătiţi-le pe astea — şi vedem. pe urmă, ce facem cu cea viitoare. 
— Va să zică uu e nimic de făcut? 
— Cu metoda gerinauă, nu. 
— Dar la noi cum se face? 
— La dumneavoastră. latitundiul unui priuț e aşa de întins, încit, „dacă “ţi-a vintul pălăria pe o proprietate, trebuie să calci trei hotare <a s'o prinzi, 

Ă 
— Şi la dumneavoastă? . 
— La noi, eu treier cu optsprezece garnituri şi tot mă apucă iarna, 

-a zis Griguţă. , E 
Şi adunarea s'a despărțit, Nemţii, <doktorii>, s'au dus la guver- 

mator ca să comunice că nu se poate iace „nimic în această Wilde |Pa- 
acei, 

Seceleanu, după ce au plecat agronomii, s'a uitat lung în urma lor, şi, dindu-le cu tiila, a exclamat, către Prensul, care chemase pe Filip ca să'] ajute cu luminile lui: . 
— Acuma înțeleg! eu de ce e foamete în Germania. Din pricina Bblocusului, nemţii îşi consumă propria lor producţiune — şi cu metoda <doktorilor în agronomie», pămintul, chiar de ar fi ca icra, nu poate : să dea dea decât k. k, brod. Mare nație, învăţaţi oameni și faini orga- 

9 

-nizatori — dar eu, la moşie, nw'i aşi putea întrebuința cu tolos decît punindu-i sub kommandatura argaţilor! 
Aprihe 917. — Crucea Roșie şi-a desființat ultimele spitaluri azi — ceeace înseamnă că şi-a redus menirea la plata, foarte regulată de ait- el, a duzinei de flăcăi, tineri şi dolofani, reţinuţi în biurouri ca să nu „meargă pe frout la un loc cu mojicii. Bolnavii pe cari îi mai avea, i-ă evacuat — pentru ca cei debili să moară prin șanțuri iar estropiaţii, să cerșească pe stradă, dela cuceritori. a 
Unul din aceştia, om zdravăn, căruia nu-i lipsea decît o mînă şi un picior, să căciulea ieri la o muiere de acelea care ţin în aatrepriză artiste» dela cai chantant — urâtă, sulemenită, veche şi cu glas care par'că iese pe urdiniş — dar Jîmana, îaţă cu toată lumea care. se pră- 

13 
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jia la 'soare pe scaunele fostei Brassente. de la Paix, i-a. notificat, cu « cruzime de bestie teroce, cînd i-a zărit infirmitațea : 
— Dut' la Bratiano ! ! 
Nenorocitul ma înţeles recomandaţia caritabilă a acestei jumă- tăţi de rimător, dar nu cred să aibă motive multe de a purta recu- noştinţă lui Marghiloman, preşedintele părţii de Cruce fRoșie rămasă în Muntenia, după ce partea cealaltă a plecat la Iaşi. Căci, una din două: ori trecea, din capul locului, pe toţi bolnavii din ospiciile ei la spita- iurile Eforiei, şi Crucea Roșie urma, întreagă, armatele, cum şi e desti- uaţia ei — ori, dacă era grijulie de cei cari m'ar îi avut loc sau voia să asigure răniților avantajele convenției dela Haga, să fi păstrat aţi- tea din spitaluri cite ar fi fost necesare pe măsură ce se evacuau cei însănătoşiţi, iar pentru infirmii incapabili. de muncă să ti păstrat un azil ori două. 
Comitetul, însă, n'a găsit de cuviinţă să facă aşa, ci a așteptat evenimentele, cu încrederea pe care o- avea în steaua Prezumtivului,. cancelar. Și au făcut iuvazie nemţii ; au rechiziţionat toate spitalurile. civile; au evacuat, apoi au luat în Sstăpinire şi au gonit pe răniții uoştri din toate ospiciile bogat înzestrate ; le-au sechestrat pe toate cite âveau săli de operaţie şi iustrumente chirurgicale — ptaă ciud, văzînd comitetul că rămîne să îngrijască, fără glorie, numai cîteva din- tre victimele lui Socec, au înghesuit, pe cei rămași, prin dependinţele spitalurilor în cari se instalaseră nemţii, a pus lacăt la uşa azilurilor şi a licenţiat personalul medica] fără măcar un banal «mergi». Şi per- "sonalul acesta muncise gratuit cinci luni de zile, muncă uriaşă, cu mijloace insuficiente, fără ajutoare, fără domesticitate pregătită pentru serviciul acesta şi fără arsenalul de aparate care constituie zestrea obici- nuită a serviciilor spitaliceşti, 

Ia condiţiile acestea precare, mulţi dintre medicii spitalelor Cruce; Roşii au tăcut, totuşi, minuni de abnegaţie şi au salvat mii de vieţi, fără gînd de răsplată ci numai împiuşi de simţimîntul elementarei da- torii creștinești de a ajuta pe aproapele, 
Şi comitetul, care din munca și din sacrificiile altora va trage, ia. vreme, slavă pentru deșertăciunea care'i ţine loc de Suflet, a licenţiat pe aceşti eroi ai celor mai grele datorii îndeplinite cu zel în vremurile cele nai grele, priatr'un ordin sec, icoană tidelă a inimei lui uscate: *De la 1 Aprilie să închideţi spitalul, să predaţi zestrea şi să puneţi trășura şi. caii la dispoziţia d-lui Miron Costin, singurul în drept, de aci în colo, să se folosească de ele», iț A tost așa de bărbat comitetul acesta de muieri şi de hermafrodiţi, în cît, diriginții spitalelor, cari ştiu ce va să zică bigiena şi în ţeleg gospodăria, au trebuit, ca să nu trimeată la depozitul Crucei Roşii rufele, infectate ale spitalurilor, aşa cum glăsuia ordinul, au trebuit să. angajeze femei, în săptămîna mate, ca să spele rufele noaptea — şi „cursele, în vremea asta, să le facă pe jos, pe distanţe colosale, fiinâcă primitivele mijloace de transport ie fuseseră sechestrate în folosul co- onelului însărcinat cu paza gloabelor şi a dreșcilor de Herasca, sim--
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gurele echipaje puse, în timpul campuniei, la dispoziţia ntedicilor — pe cînd privilegiaţii din comitet, bărbaţi, femei şi copii, luau aier la şosea în trăsuri închise şi în luxoase limuzine. - 
Şi a făcut rău comitetul nu numai din punctul: de vedere al înda- torirei înalte pe care o are Crucea Roşie în concepţia celor cari au iune dat-o în ţările unde instituţia este condusă de oameni cu inima ta lo- cul ei — ci a făcut rău şi din punctul de vedere al confortului . şi co- modităţei propriilor favoriţi ai celor cari dispuneau de Crzeca Roșie ca de un bun personal. : i Căci satrapii din comitet nu Știu, poate, ceeace știe toată lumea : că, adică, la unele din spitaluri cari se întreţineau din fondul adunat de la săracii milostivi şi cheltuit de Paraziţii instituţiei, se formase un fel de Jez7. Conducătoarele care aveau bărbaţi răniţi ori bolnavi, îi pla- saseră la ospiciile ce le stăteau la îndemînă — şi, pentru a Tăspunde cît .: mai de aproape scopului frumos pentru care s'a creat Crucea Roşie, scop îu vederea căruia s'a conceput, în pravilă, dispoziţia că femeea trebuie să'și urmeze bărbatul, locuiau şi ele în spital, la un loc cu băr- batul suferind, 

Şi gospodăriile astea, tibnite, model de armonie şi de dragoste | conjugală, au îost, şi ele, evacuate, fără avis prealabil, şi risipite la toate vinturile, tocmai în pragul stintului Gheorghe! 
: Sunt dator, însă, din respect pentru reputaţia mea de cronicar, să recunosc, totuşi, că, dacă s'au închis spitalurile ; dacă s'au asvîrlit ră- niţii romiîni prin beciurile localurilor ocupate de nemți şi infirrați pe drumuri ; dacă, din ceasul în care a sosit. ordinul, s'au retras braşo- - vencile așa încît medicii, în mare parte doamne, au trebuit, ca: să nu se încarce bugetul Crucaz Roşii, să tacă, pe jos, mulţi kilometri pină. acasă, ducînd în brațe halaturile, cărţile şi instrumentele personale pe „care şi le aduseseră ca să complecteze sărăcia spitalului 3 funcţionarii, în schimb, giovinii, rumeni şi graşi ca pensionarii dela sălaşurile din Steinbruch, au fost menţinuţi, cu salariile princiare pe câre, ca grati- îicaţie pentru că se sacrifică în afară de banalul front, li le-au octro- îat, din capul locului, cei ceri, acum și pururea, taie şi spinzură în co- mitetul central al Crucei Roşii. , 

Ce e drept, e drept — trebuia să dau kesarului ceeace .e al ke- sarului, ! i 

  
cai 

CEASORNICUL, Ori cit de extraordinar e sistemul de pungăşie RAC al nemților, Finkelstein, de la Princiar, i-a lăsat în MIRACULOS. rindul naivilor cu a lui excrocherie Fin de stecde. 
Localul acesta este, din prima, zi de ocupaţie, un fel de Zerm spe- cial pentru spioni, pentru oamenii fără căgătiiu, pentru cei de curind ieşiţi de sub pat,"pentru scîrbele scăpate de la Colentina şi pentru ne- gustorii de lucruri furate. Afară de ciţi-va funcţionari ai autorităţilor 

căzute în catalepsie acuma ; și afară de cinci-şase oameni de “treabă cari se înfundă în cîte un colţ, ca să evite noroial şi ploaia de afară, 

*
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în colo, clientela caienelei poate, fa general, să meargă la Văcăreşti 
chiar fără să mai treacă pe la instrucție, 

| Ieri, se pomeneşte luinea cu un Seandal în fund. - - ă 
— Ne fură, domnule ! 
— Măi, să fie a] dracului ! 
— Patru zeci de minute ceasul ! — Aşa hoție n'am mai 

Publicul, intriga 
cele în mînă, 

— L-am pus la 5, după ăl din perete, Acu, la mine e 5 şi 15 el 5 şi 20, - | | i — Par'că'i dă cu degetul, domnule ! — Aşi! E hoţie organizață nemțește, — Se poate, mon șer ? 
— Uitte că se poate, 
— Apoi, asta n'o las eu aşa! 
— Par'că eu o s'o laşi 

t, se duce îatr'acolo şi vede pe clienţi cu Casoarui- 

—şi la 

Ce era? V'aşi putea. lăsa să vă gindiţi zece ani — şi tot n'aţi ghici 
technica germană a ceasornicuiui de la Princiar.. De ac eca să v'o spuu eu: 

Taxa, la biliard, ge plătește cu ora: A ;25 ziua şi 1,50 seara, La nici 

Ceasornicul din perete 
dedese el o mină de ajutor patronului peste noapte, spirala, în cât acele făceau îuco de minute în loc să'l facă în 60. Acest fără im 
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ît se plăteşte 1,25 pentru 
40; nu pentru 60 de minute. 

Techuica a părut așa de ingenioasă î 

— Asta nu e afacere de la Fiukelstein. Asta e technică jirmană ! 
Şi a plecat făgăduind: 
— Am să-l zic diia la Suvernăman ca să'] dicorează. 
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Cei cari ne iau clopotele ca să facă tunuri Cu cari să obţie.., pacea, 1 ucrează — nu. glumesc. Azi, a doua 
| | zi de Sf, Gheorghe, au spart, la Mihaiu-Vodă, clopotul 
dăruit de Mihaiu Viteazul. 

Mahalagiii, îngenunchi în curtea bisericei ciuni înpletite cu blesteme, 
ă din... binecuvîutările tri. 

mise kaiserului de pioşii enoriaşi ai 
z 

SENSIBILI. ———_ 
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la scaunul celui Atotputernie, împăratul leşinăturilor asyirlite asupra Europei va avea să dea socoteală la ziua judecății de apoi, | Pe şeară se ciocănea clopotul dela Sf. Nicolae-Viădica, Femeile, strînse în jurul clopotniţei, se rugau cu lacrămi de ungurii cari nimiceau glasul ce chiamă pe creştini Ia slujba dumnezeiască— dâr brutele, cinice, îşi băteau joc de pietatea credincioşilor. Cind, însă, una nai inimmoasă, şi după ea alteie, au pus mina pe reteveie şi au început * să vorbeescă nelegiuiţilor în limba noduroasă a ciomagului, cătanele au supt-o pe româneşte şi au început să se roage de iertare: i — Ce să facem, no, dacă poruncă iastă la noi | 

Și pe cînd, desperat, împăratul nemţesc despoaie casa Domnului pentru ca cu mijloacele jăfuite, să'şi prelungească agonia, ofiţerii lui se. sinucid la Bucureşti, cînd le vine rîndul să plece pe front, ca' domni- şoarele vaporoase săgetate în inimioară, 
Un căpitan, în gazdă la o doamnă, prietenă cu Marcus de la banca lui Blank, a căzut, ieri, trăznit de emoragie cerebraiă, cînd a primit or- dinul telegrafic să plece pe frontul apusean, după ce se îngrăşase aici, Comandantul cancelariei instalate în localul spitalului de la Şcoala Centrală primise o Scrisoare de acasă, deunăzi, scrisoare prin care i se - coinunica cum că guvernatai şi doui copii “i-au murit de inaniție, ia Berlin. . 

. ; A scris, neamţul, toată noaptea — și, spre ziuă, şi-a tras un glonţ în timplă. 

Ieri, soldaţii de Ja postul de pompieri, din Bulevardul Elisabeta, învăleau în cearşeaf, spre seară, trupul unui ofiţer german care se îi- puşcase în stradă, 
| Tot ieri, Berziner Tagălatt, cel mai răspîndit ziar din capitala Ger- naniei, aduce, în buletinul desbaterilor din Reichstag, mărturisirea mi- nistrului” de război cum că pe front trebuie să lege pe soldaţi ia par, drept pedeapsă, pentru că fug şi cefectul dezertărilor este un exemplu fatal de primejdios». | 

Presa inglezească, apoi, comunică cum: că în ofensiva pe care o iau „britanicii împotriva germanilor, găsesc pe soldaţi legaţi de mitraliere— iar în şanţuri, bice cu cari se stimulează eroismul tentonilor. Aici, barem, la noi, s'au înfiinţat cotpanii de peliţişti cari urmăresc pe dezertori — şi lagărul de lîngă 'Tonola cuprinde regimente de fugari, " Cei cari s'au aşezat pe la serviciile auxiliare fac ce nu trece prin mintea unui om, cînd, din lipsă de soldaţi, le vine rîndul de a fi tri- meşi la Focşani, | 
Pat:u şoteuri, încartieraţi, cu aufomobilele, la etapa din Bucureștii- Noui, au primit, alaită-ieri, înştiinţare să vie în Capitală. Inţelegind de ce sunt chemaţi, Supraoamenii, disciplinaţi, au vrut să plece — dar au băgat de seamă că maşiaele sunt stricate, toate patru, şi stricate toc- mai în momentul cînd porneau. S'au apucat să le dreagă — dar, cu toată technica lor, nu le-au putut, pînă acum, pune în stare de a se mişca din loc. 
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A trebuit să se ducă, la faţa locului, unul dintre ofiţeri, ca să-i por- „nească pe jos — fiindcă automobilele fuseseră avariate cu atâta artă încît nu s'ar fi putut drege pînă la îucheierea păcei, - 
B drept, însă, că, la Bucureşti, junkerii învârțiţi petrec şi au morgă iusolentă de crezi că fiecare din ei e în stare să cucerească un continenţ, Atita este de iusuportabilă lipsa de bun simț a ofițerului teuton, încît cred că Germania, chiar după ce va pierde tot, are să păstreze, ca " compensație, obrăznicia maimuţei ridicule şi greţoase căreia robii îm. păratului îi zic, făcind zmirna <ofiizier», | / In legătură, poate, cu sentimentul celor cari strică automobilele ca să se întîrzie la Bucureştii-Noui sau cu ofiţerii cari se sinucid ca să se afirme eroi, am asistat la o scenă sfişietoare : o companie de unguri, - cari stătuseră Ia iervatic prin berăriile de aici, erau porniţi acum pe îront. Aveau înfipte, la capelă, frunze veizi, şi se vedea că primiseră ordin să cînte un marş eroic. 
Era înfiorător: cîntau doui-trei dintr'un rînd —şi glasul lor, plin de lacrămi, făcea, în mijlocul frazelor maiestoase ale marşului, impresia macabră a omului care ar rîde cu o jumătate de figură pe ciad cu “cealaltă jumătate ar plinge. 
Rare ori m'a întristat un spectacol! cum m'a întristat efectul ordi- nului dat soldaţilor acestora să fie, cu orice preţ, veseli, ordin pe care, cu toată frica de pedeapsă, nu puteau să-l execute.. 
Un copilandru, dator, se vede, să-şi împletească vocea-i de sopran cu basul cavernos al unui camarad moşieag — poate chiar tată-său— tremura aşa de jalnic crîmpeiu-i de falşet în cît par'că vedeai cum scu.- tură, ca roua, de pe sufletul lui, broboanele de iacrămi, 

— ŞI, cum se zice că vine kaiserul la Curtea de Argeş ca să da. puie o coroană de argiut pe mormîntul Regelui Carol, ca mulțumire pentru serviciile de aur pe cari i le-a făcut, e cu putință ca acești con- daminați să-l întîlnească în drum și să-i strige, cu entusiasm antic : <Morituri te salutant, Ave, Caesar !». 

E curios cum răsboiul suprimă distanţele şi nivelează stările sociale. Aseară, la o masă, în bodegă la Mircea, stăteau: Onciul, directorul arhivelor statului şi profesor universitar ; Christescu, antreprenorul teatrului de varietăți dela otel Bruxelles ; Niţă Ionescu, cizmaruil QHfaşte= hr, din strada Ştirbey-Vodă ; și Maxim, miopul cousilier dela curtea de apel — toţi patru într'o discuţie de un interes palpitant. "Oameni de ispravă cîte şi patru, nici vorbă, de cit, fiind dată di- versitatea de cultură a convivilor, numai răsboiul putea să ofere teren comun pe care, cu egală competință, să ciocănească cismarul, să judece “Maxim, să istoriseaseă Onciul şi să debuteze impresariul, După ce a rămas Niţă singur, a dat drumul canaturilor gitlejului şi s'a repezit, anapoda, în Sicrhana lui Mascagui, pe ctad un neamţ pa- rodia pe Wagner în odaia de alături — de credeai că eşti la Uriătoare, "pe valea Prahovei. | , 
Lupu Kostake se crede menit să treacă în Almanachul de Gotha de 
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pa <înd a ajuns poliţaiu nemţesc al lui Carp. De aceea, gindindu-se că e i cu putinţă ca editorul să'i ceară într'o zi foțogratia, a chemat, alaltă-ieri, i pe Petrescu, caricaturistul, şi ia cerut săi iacă pozia, pr In ce atitudine doriți să vă fac, domnule Pau - pă — Mintstru. Zi: «Domnule ministru», că nu ne aude nimebai, , — Iu ce atitudine, domnule Ministru ? 
— Păi, uib-te: să mă faci în haine negre. 

"— Foarte bine, 
| — Dia buzunarul interior a] redingotei, să iasă în sul, bugetul. — Minunat, 

: — La spatele meu, să stea funcţionarii ministerului. 
— Şi Pirvulescu ? 
— Şi. 
— Cu butonii de argint ? 

. — Păi, deca îi-i au făcut cadou fetele de priu biurouri, de ce să 'au'i poarte? 
. — Vream să ştiu, numai, . ” — Eu, cu amîndouă miiuile, întind poalele redingotei în semn că. ocrotesc pe funcţionari, 

— Cum îşi apără cloşca puii! 
— Exact, Ai înţeles, va să zică? 
— Păi, nu era greu, | 
— Bravo, Petrescule! Acu să te văd, 
Artistul s'a executat. Lupu a trimis desenul la Gaza Bucureştilor, ca să'i facă clişeul şi să'1 reproducă; macabeii, însă, simțind ridicului, au refuzat să'şi puie cloşca în pagină, dar l-au îmbunat pe «ministru» făgăduindu-i că, în dată ce ya apare în Gotha, o reproduc şi ei în ediţie specială .. 
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. 

, 

De vreme ce toate lucrurile sunt la locul lor, în Muntenia, nimic mu se pune în calea datoriei de a se oficia, la Curtea de Argeş, o pa- nachidă pentru odihna sufletului Aceluia care a fost marele nostru rege; cu atît mai suult se impunea această datorie pioasă, cu cât împăratut “3ermauiei făcuse cunoscut că vine personal pentru această atiugătoare <eremonie, 
Fiindeă, însă, din casa marelui căpitan nu mai era, la Bucureşti, nimeni — căci colonelul Brociner e ovreiu — invitaţiile, conform pro- tocolului, au trebuit lansate de Neniţescu, ca cel mai apropiat de... curtea regală. Vreo două săptamîni a umblat «secretarul de stat» la “departamentul locotenentului neamț, ca să găsească evlavioși de bună voinţă cari să fie următori invitaţiei — pînă cînd a luat o testea de iuncționari din biuroul, contribuţiilor directe, cărora le-a dat ordin să pornească la Curtea de Argeş. 
Reguiemul l-a săvirgit ierarhul, de Dumnezeu iubitor şi smerit în- hinător D. D. episcop de Argeş, faţă fiind clerul localnic și obrazele aduse din Bucureşti,
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Colivă unu sa împărțit fiindcă guvernatorul n'a mai lăsat un pumn de grîu în Muntenia. . 
| La întoarcere; doctorul Wolf, şeful serviciului sanitar al capitalei: lui Verzea — staatsabstarzt — a pus 'de s'a deparazitat vagonul care adusese pe ministru şi invitaţii de marcă. , E Carp, de ciudă că augustul defunct nu l-a îngăduit mai departe să scoaţă șinele tramvaiului asasin, s'a plimbat în ziua aceea, pe Calea Victoriei, în haine deschise, şi, ca demonstrație antidinastică, fără îmanşon — ca să arate că, de ŞI german, nu îa parte la doliul... kaiserului. Stere a fost toată vremea ocupat: nu e încă fixat dac trebuie scrisă în jargonul ovreilor din Muntenia celor din Moldova, prin urmare muscălesc, 

| Problema e aridă întru cît Burăh Brauustein e de o părere şi Schulder de alta — fără să mai adaug că Berger are şi el principii statornice în materie, 
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"Citeva tipuri originale dintre Supraoamenii cari ne-au cucerit vor împrospăta, cred, memoria celor rămaşi aici şi vor îmbogăţi galeria de caricaturi a celor cari descălecaseră la Iaşi pe vremea cînd ne dădeau nemţii pildă de civilizaţie, - o Dar, mai întîiu, o constatare, pe care o pun sub controlul sutelor: „de mii de locuitori ai Capitalei din timpul ocupaţiei : zar, foarte rar, abia ici-colo, la o săptămînă o dată, se vede în Bucureşti cîte un ger- man care să știe sta în trăsură. In genere, se aşează aşa în cît amin- tesc. pe cei din Dealul Spirei, la Paști, cînd, candrii, şi ca să facă lo& flaşnetei, se ghimuiesc cam într'o rină şi stau par'că aruncaţi cu furca. Fenomenul acesta dovedeşte că, pentru nemți — de bulgari şi de turci, barem, nici vorbă nu poate fi! — faptul de a se urta în birţă este eveniment aşa de extraordinar, încît de bună seamă că'l telegra. iiază acasă, după fiecare cursă, şi, ca să fie crezut, trebuie să se re. iere la martori TYecunosenți acolo ca oameni de bună credinţă, 

Printre cei despre cari copiii de azi vor povesti, în. viitor, cînd vor voi să'şi înveselească nepoţii, notez cîteva figuri, care, cu deose- bire; grămădesc asupra lor curiozitatea publicului, ca Sînge Rece în eternu-i războiu cu birjarii : _: | 
Un colonel neamţ, obez și apoplectic, una din acele structuri - ge- lantinoase din car2 se plămădesc, de regulă, episcopii catolici, numai pîntece, în față, şi, la spate, numai ceafă — goneşte toată ziua, pe ca- lea Victoriei, drăguţul tilbury, miniatura de trăsură pe care o con.-: „ducea prințesa Blisabeta înainte de a împlini doisprezece ani. Făcuţ: 

g bem în coșuleţul acesta, tentonul se sufocă, cu genunchii la gură — şi. ca să se desmorţească, stimulează căluţii cu sfircul biciului de'i 
şace să joace în ham. : a . 

Şi nu -slăbeşte trăsurica de dimineaţă și pînă seara.
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Cind îl zăresc țiganii care vind gazete, îi anunţă, cu formula pe care bruta o socotește reverenţioasă: Ă - — Uit'-te-l pe neamțu cu scuipătoarea, mă! 
Şi trece colonelul plin de piftioasă majestate. 

Un maior bulgar, unul din: cei ai căror ascendenți trebuie să fi slujit de model lui Eminescu pentru pictura din Satira în care vor- beşte despre «bulgăroi cu ceafa groaşă», are altă slăbiciune. Germanii, ca să scape de promiscuitatea cu zarzavagiii, promiscuitate care'i stîn- jineşte mai ales în operaţiile lor fecânice, le-au tras palme, întîiu, şi pe urmă, ca la copiii şanchii, le-au dat cîte o jucărie ca să îndestuleze deşărtăciunea lor de primitivi. au lăsat, la început, să violeze, să ucidă şi să fure pînă şi cerceii din urechile femeilor; au consimțit, apoi, după tocmeală ca la ușa cortului, ca bragagiii să măniuce la Capşa, dar cu perdelile lăsate, ca să nu. vază cei din stradă că înlo- "cuiese îurculița cu degitele, că'şi şterg nasul cu şervetul şi că scuipă în toate părţile, pe jos, ca să arate că n'au preferinţe, Celui de care mă ocup "i-au acordat, ca să scape de indiscreția lui mojică, un privilegiu special: “i-au pus la dispoziţie una din trăsurile “reformate ale curţii, trăsară pe care o tirăsc ia pas două mitţoage a căror vîrstă se pierde în. noaptea timpurilor. a De cum se luminează de ziuă, bulgarul se urcă în droscă, şi, cum au avut grijă nemţii să'l dispenseze de orice slujbă, ia mahalalele în Şir, răsturnat deacurmezişul scaunului, şi, teatral, cu braţele încrucişate pe piept, par'că stă să zică: 
— Vita-ţi-vă, Înme, ce a ajuns Iovce, negustorul de praz! Dela o vreme, a scris acasă, pe Semne, de 'i-a veniţ bulgăroaica, fiindcă "1 văd, acum, cu o catapultă formidabilă, Bătită de pe ultimă modă din Razgrad, care'şi propteşte ceafa, ca să'şi dea contenenţă, de coşul trăsurei, şi, gratios, cu mină vaporoasă, îşi bagă degetul pînă | în tundul cavităței nasale. 

i Unul Gin picioare, încălţat cu ghete galbene, atirnă, la margine, cam spre Scară, şi sudoarea ce se stoarce din ciorap, face dire negre pe saftianul dovieciu al încălțămintei, 

Ai treilea tip e un îe] de tătar. Făcut, pe vremuri, ofițer, de către von der Goltz, în roata lui Enver pașa, mamife:ul acesta, ignar, tem- bel şi barbar, a Simţit că e dator să pară cilibiu ca să impuie ghiaa- -rilor; de aceea a și făcut temenele comandantului pieţei şi a ceruto favoare, unică dar fecundă în efecte: anume, la solicitat să i se dea şi lui o trăsură, ca să au'şi rupă meşii pe caldarim — dar nu obici- » uită, ca a comitagiului bulgar, ci închisă, cum e, a sultanului cînd se duce la Selarmlit. 
| Nemţii, bucuroşi că scapă de pretenţiile aliatului cu aşa de puţin Îucru, au căutat prin şopronul pe unde suut vechiturile rechiziţionate şi au găşit, pentru uzul tătarului, o cupea cara aduce cu a doctorului Miron. E o cutie de Scînduri, cu vopseaua cojită, cu încheiturile des-  
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priase — şi pusă, de ocazie, pe nişte roațe mici, pe. cari, dacă nu le ob- servi de aproape, le iei drept tălpici. i r 
In cutia asta se bălăbăneşte turcul, fudul, toată ziulica, şi, ca să 

lase impresie nepiritoare, ara ceasuri anume cînd trece, regulat, în fie- 
are zi, prin fiecare cartier şi pe la fiecare punct de pe suprafața Ca- 
pitalai, 

” 
Şi e căldură înăbuşitoare; şi în dricul acesta e zăpuşală de moarte— 

şi țiganii cînd îl zăresc, dau de veste: 
— Păzea, mă, că vine turcul cu cotiuga de cîini! 

Astea sunt felii autentice din masa de granit care formează oştirea 
de elită a chipeșului împărat german. - 

Pe lingă ei, însă, pe lingă ctorbagiii mai mult sau mai puțiu mi- 
ditari, sunt şi parodii, ermafrodiţi de aceia cari nu sunt nici soldaţi 
nici civili, dar par să fie de amândouă felurile. - 

Printre aceştia, doui fraţi — Cypriit — ţin recordul apucăturilor 
marţiale. Unul, e, de meseria lui, samsar la Constanţa ; -cellalt, amploiat - 
la biurourile lui Blanck, la București. Amîndoui ovrei spanioli ; amin- 
doui originari din orient — şi amindoui, ca să nu facă serviciu militar 
în Rominia, au păstra orgoliul de a rămine supuși ai Majestății Sale 
Sultanul, | : 

Acum, după invazie, cu turcii în Bucureşti, Cypruţii sau îuvârtit, 
- “ŞI, pe te miri ce. au dobindit teşcherea să rămiie tot civili dar să se 
îmbrace soldăţeşte, ceeace duce ia mari foloas 
vreme să le înșir. 

Dar, soldat ori particuler, Cyprut tot Cyprut rămîne — faptul, în 
sine, ar trece neobservat; ceeace dă Cypruţilor caracter seunsaţional, 
însă, este uniforma de operetă pe care 'şi au croit-o acești birnici ai . 
ui Talaat bey. | 

Au pantaloni bufanţi, ca ofițerii de cavalerie, spre deosebire de 
“adevărații soldaţi turci, cari nau pantaloni mai de nici un fel; poartă, 
pe devlă, ploştită cochet, o bonetă de ştofă fină care închipueşte şi cealmaua tradiţională, şi fesul de ținută mare, şi tichia ce se pune, la 
circ, pe capul maimuţelor dresate — pe cînd turcii, soldaţi autentici, 
înăbuşă populaţia mişcătoare de pe țeastă, cu un petec de otreapă, 
„care trebuie să fi fost obială pe cînd turcul mai avea iminei, apoi bu- - zunar la manta; şi, după ce a rămas musulmanul gol puşcă, s'a trans- 

e dar pe: cari n'am 

“Totmat în cauc; în loc de spenţer, Cyprutul are un Juste au corps, strins 
pe talie ca al higlenderilor scoțieni — ca să nu fie confundat cu. sol- 

ori flenderița germană, sau _mundirul imuscălesc, de pe naționalitatea cadavrului pe 
care l-a găsit pe cîmpul de onoare şi l-a desbrăcat cu rivană de ca- 
marad pios. . . . 

«Cuiul», însă, în uniforma de carnaval a acestor <puşti» cari țin 
să treacă drept favoriţi ai paşalelor, sunt ghetele. - 

Toţi militarii, de orice lege şi aparținind oricărui neam, din orice 
parte a continentului, poartă,:ca mai comode: ori cizme cu carîmbi ; 
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ori bocanci peste cari trag pantalonii ; Sau încălţăminte d'asupra că- reia înfășoară gambiere. Da Militarii — aa; Cypruţii, însă, sunt originali foarte, Ghetele lor încep, otova, dela talpă, şi ţin pînă sub genunchi — prinse în şiretari dealungul tibiei, ” 

pc Cind îl vezi pe Cyprut în stradă — pe oricare dintre ei, căci seamănă unul cu aitul așa, în cît, după ce ai întîlnit pe unul, descoperi că na* tura a săvirșit un plagiat cind a zZămislit pe cellalt — îţi vine să în_ tâmpini cu uâ vocativ femenin, pentrucă, de cînd cu moda, pentru 

- După peripeții multe şi varii, după un. dram ZIARELE. prealabil la Berlin, cu scrisoare de recomandaţie INDEPENDENTE dela Burăh Braunstein către von dem Busche, o pentru ausweisul pe care von Tulţi "i-] refuzase net; după chinuri Şi dureri absurde pentru a'i se zechixiționa hîrtia tre- buincioasă — Stere a anunțat că <în curînd va apare Zanina, ziar ro- mînese <iudependent», al lui Schulder. 
E <In curind», dar, vom asista la sîugerosul pugilat- dintre Gazele Bucureștilor, organul lui Grosmann, dependent de militărpolizeiul nem- țesc, şi Zamnina, ziarul <romiînesc> al lui Berger, pus sub îngrijirea lui Burăh pentru ceiace va trebui să-i dea caracter prmzntean fiindcă 

se vor stăşia neapărat, dacă, în vedere că amiudouă apără aceiași sfintă cauză, nu se vor contopi, cu vremea, într'unul şi acelaş Fajojete <na- țional». 

Odată intrat în cadre şi vărsat la specialitatea publicisticei, profe- sorul dela Iaşi nu mai putea fi întrebuințat ca curier diplomatic între cei cu u/Jur şi prietenii politici pe cari 'şi-a luat îndatorirea Să-i ca- lomnieze, De aceia, odată cu însărcinarea lui Scheidemann ds a cer- ceta terenul, în străinătate, pentru o pace favorabilă zuzuror părţilor, S'a Gat şi lui Virgil Arion misiunea de încredere de a ne mişeli pe noi „Cu veşti din O mie și una de nopți, veşti fabricate la poliţia din Berin pentru uzul special a] rominilor. : . Nu ştiu dacă, în suspectele-i peregrinări, omul acesta corect, leal şi statornic, o ţi profitat de răgaz ca să reguleze girurile cu cari, dea. lungul vremei, l-a tot miluit risipitoarea prietenie a lui Take Ionescu; dar ştiu că, singur în ţara romînească, afară de Finkelştein, dela Prip- ctar — Virgil Arion are autorizaţie să facă <naveţa» între Bucureşti şi capitala Germaniei. Ca prilejul celei din urmă călătorii, la vre-o donă 
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"săptămîni după întoarcerea lui Finkelştein. dela Viena, acceptantul din 
sumedenia de polița chezăşuite de «marele naiv» a' adus -un trans- 
port de ştiri autentice cari au umplut de speranţe sufletul. simţitor al 
Sui Karnabit. , “ Pe 

ă iindcă suutem la capitolul. oamenilor mari — căci; incontestabil, 
Schulder, Berger, Arion, Stere, Burăh sunt dintre bărbaţii asupra cărora 
e îndreptată atenţia continentului — fiindcă, zic, suntem la capitoiui 
„celor despre cari va vorbi pe larg istoria vremurilor de faţă, îngăduiţi 
să vă mai dau un specimen, unul dintre acele mierle albe pe cari “i-a 
căutat Carp cu luminarea ca să mobileze cu ei abfeilungurile nemțeşti. 

Autoritatea școlară avea nevoie şi ea de un papă-lapte ca să con- 
trasemneze Ordinele locotenentului căruia "i s'a încredinţat spre con- 
ducere ministerul de culte. A fost vorba, un moment, ca însărcinarea 
aceasta să se dea vartabetului de la biserica armenească. - 

De oare ce, însă, între timp, Armenia a fost cucerită de englezi şi. 
-gregorianii bănuiţi că s'ar putea supune suiletește învingătorului, îost-a 
nevoie să se caute un... neutru. Or, neutri, în Europa, nu mai rămă- 
seseră de cit grecii, mai mult sau mai Puțin. | . 

" Aşa s'a ajuas la ideea monumentală de a se numi Litzica «ministru» 
ca să zie aşa, la instrucţia publică. ” . 

Şi, ministru a! școalelor cînd şcoalele sunt închise, e o sarcină pe 
cate şi Stoian, cit e de fonf, o poate îndeplini în mod ridicul, dar «mi- 
nistru» într'o perioadă cînd departamentul iuncţionează, e ceva mai. 
greuleţ — trebuiesc, cât de cit, cunoştinţe, măcar elementare, de branşă. 

Grecul lui Carp nu le avea — dar era neutru, deci indicat, 
Iau numit, dar — și cea dintiiu însărcinare ce "i-au dat germanii 

„a fost să alcătuiască bugetul, pe calapodul unei cifre mai dinainte dată. 
Zn faţa acestei obligaţii, eministrul» şi-a convocat biurourile şi, cuo 
jistă în mînă, listă scrisă într'o şedinţă plenară a partidului, le-a poruncit . 

— Să daţi afară pe ori cfţi trebuie, dintre membrii corpului didactic 
în fiinţă azi, ca să faceţi loc ăstora. Cu ăştia, să'mi faceţi bugetul, în marginele cifrei cu care ne-au miluit stăpinii, 

Birourile s'au executat ; lista, însă, fusese aşa de mare, în cît, ca să se 
poate face loc tuturor favoriților, s'a depăşit cîtra nemțească cu un milion. . Teutonii, patronii grecului, au refuzat săi aprobe ciorna de buget-— 
şi “i-au poruncit să'1 alcătuiască precis pe cifra indicată. 

— Se vede treaba că vor să realizeze econ6mii, supra oamenii, 'şi-a zis «ministrul» făcînd reverență Ja rostirea cuvîntului «supra oameni» 3 
atunci, nu mă mai pot ţine de lista clubului, ci,ca să fac "plăcere suze- 
ranilor, o să taiu cu nemiluita. 

A chemat din nou biurourile — şi din nou a poruncit: 
— Fiindcă profesorii noştri de technică și de organizaţie ţin să nu împovăreze bugetul ci să facem cit mai multe economii din banii ce 

„se. milostiyesc să ne dea, vă rog să revizuiţi bugetul şi să”l reduceţi cu trei milioane. Avem ocazie, astfel, să arătăm stăpînilor că şi noi ştim ce va să zică ordinea în finanţe — cel puţin noi cei cari ne-am adăpai la şcoala neîntrecutului dela Țibăneşti.
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Contabilitatea, potrivit ordinului, a lăsaț pe drumuri cite-va duzina; de protesori meritoşi — şi "i-a prezintat: «ministrului» lucrarea cu trei wuilioane sub cifra hotarîță de pirați, 

şi patru de ceasuri nuw'mi alcătuiește bugetul cu citra dată de mine, îi trimet la Săveni. 
Şi “i-a înapoiat ciorna, 
Şi grecul, cu toată ciuda ce resimţia că nu. poate lăşa pe drumuri încă o serie de oameni, l-a alcătuit conform poruucei. — după ce se fă- <use, zadarnic, în două rînduri, de risul copiştilor, 

Pe cînd profesa la Birlad, acum vre-o patru zeci de ani, medicina, învățată la Atena, venerabitul părinte al acestui tivilichiu nistru, zicea, în grecește, căci limba noastră n'a putut-o învăţa pînă sa dus de-a dreapta” Tatălui, zicea, clocind din ochi pe loaza care aveasă. "ajungă, sub nemți, secretar de stat în țara lui Mihaiu Viteazul : — Asta gaidurachi, Trikupis azundze ! Şi presimţirea-i de părinte iubitor nu s'a înşelat, 

a 

Oreskofi, uu locotenent de rezervă, bulgar, das- DOCUMENTEI,B căl, de felul lui, la o havră din Tirnova, avea obi- ACADEMIEI ceiul, de patru-cinci ani, să vie la Bucureşti, în va-. 
al 

cânţă, ca să consulte, la Academie, documentele: noastre slavone: Deunăzi se pomenește Bianu, după amiazi, cu acest dascăl, un fc] de spion-pikpoket, care”! întreabă ce maânuscripte bulgă- reşti are la Academie. Bianu răspunde că, ca orice instituţie romţ-. nească, Academia n'are catalog special despre aceste documente, — Am eu catalog, zice bulgarul, atunci, şi scoate din buzunar un carnet în care erau însemnate toate manuscriptele despre cari biblig-- tecarul nostru știa numai din auzite, 
După insisteuţa locotenentului, Bianu intră cu el în boltă — şi puugaşul începe: 
— Colo, în raftul acela, e cutare documenţ. — O fi, consimte bibliotecarul Acadedemiei, — Dincolo, în raftul cel-l-alt, e cutare act, — Se poate, zice Bianu, 
— Şi colo, şi dincolo, şi în partea cea-l-altă, continuă spionul, sunt= cutare şi cutare manuscripte, 
— Probabil, se îuvoieşte Bianu, 
— O să viu să le consult, încheiă bulgârul — şi pleacă. — Să pofteşti, 1 invită, politicos, bibliotecarul, și'l salută ca pe un 0H cu educaţie, 
Bragagiul pleacă — şi pe la miezul nopţii se întoarce, însoţit de
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zece soldaţi, cu camioanele. Incuie pe Bianu în odaia. ide dormit, după 

ce'i smulge cheile dela camera cu documente, şi se pune pe. încăreat 

camioanele. Şase sute de volume a furat bulgarul — între care şi cărţile 

din aşa numitul <Museul Bulgariei» — şi a plecat cu els pe la patru 

despre ziuă. 

Reuşind, dimineaţa, să scape din închisoare, Bianu a cerut, dela, 

tommaidantură, autorizaţie să convoace pe cei nouă academicieni 

aflători în București — căci, de pe o ordonanţă a guvernatorului, nu . - 

se pot aduna, la un loc, mai mult de şapte romini — le-a expus fap- 

tele şi a rugat pe Maiorescu, ca unul care vorbeşte limba germană 

bine, să se ducă la Mackensen cu o protestare, 

— E regretabil ce s'a întîmplat, a zis filosoful, dar nu “pot să mă 

amestec, îindcă e chestie diplomatică la mijloc. 

— B simplă tilbărie, colega. Unde vezi dunineata lature diploma- 

tică în fapta unui fur? a a întrebat Coşbuc, singurul membru plebeu 

din docta adunare. 

— Regretabil, dar nu pot. 

. 

Văzînd refuzul bătrînului: profesor de a avăra cel mai scump bun 

al Academiei, nemuritorii s'au pus să'şi împrumute reciproc. rudimen- 

tele de nemţțească pe care le poseda fiecare — şi, punînd cunoştinţele 

în comun, au redactat, pînă seara, un memoriu, prin care se plingeau | 

de jafui a cărui victimă fusese Academia, - 

A doua zi, Bianu şi cu Bogdan au fost însărcinaţi să se ducă la 

Mackensen cu jalba. 

Generalul, văzînd dificultatea ambasadorilor de a da grain. obidei 
carei frăminta, i-a autorizat să se exprime în fraoţuzeşte. Dar franţu- 

zeasca lui Bogdan, de şi mai puţin barbară decit a lui Bianu, era, to- 

tuşi, departe de a răspunde necesităţii momentului. Noroc. cu un 

aghiotant al mareșalului, că, profesor de filologie la el acasă, găsea 

interes în daravera cu docunientele. A cerut, dar, voie generalului să 

urmărească. afacerea, și, vorbind nemţeşte cînd grăia Bianu îranțuzeşte 

şi în idioma lui Voltaire cînd se rostea Bogdan în limba lui Schiller, 

"a ajuns să înţeleagă despre ce e vorba — 'şi să puie pe Mackensen în 

curent cu onorabila întreprindere nocturnă a ostrogotului, 

 Mareşalul a amânat rezolvarea procesului pe a doua zi, ca să ia . 

informaţii complecte. Și a doua zi, cînd s'au întors detegaţii Acade- 

miei, mareşajul ştia, deia locotenentul escroc, că documentele sunt scrise 

de călugări bulgari, în Bulgaria : că erau, de multă vreme, patrimoniul 
bibliotecei naţionale din Soiia — şi că le furaseră romiuii la 1913. | 

— In aşa împrejurări, ceeace a făcut locotenentul este nedisci- 

plinaţ — dar act de dreptate, a hotărît Mackensen; adresîndu-se. dete- 

gaţiunei. 

— Daţi-mi voie, domnule mareșal, a replicat bibliotecarul:. noi, 
n'am intrat în Sofia, la 1913. Documentele acestea sunt scrise de căiu- 

gări 7omâni, în limba slavonă, nu bulgărească — la Bistriţa, la Arnota
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şi la Neamţ. Le avem în biblioteca Academiei, pe unele de peste patru - zeci de ani, E - . — Da? a întrebat, mirat, geueralul. | — Evidenţ, a intervenit Bogdan. Uitaţi-vă — şi arătindu-i fiiolo- gului german un manuscript scăpat bulgarului, l-a pus să citească, — Ia wobl, a confirmat locotenentul către înareşal. Din text se 

— În Romînia ? 
— Ja wobl. De călugări romini, 
— Ja? | * 
— Ja wobhl, Şi că tu s'au plimbat niciodată prin Sotia, — Atunci, ceeace a făcut locoterientul mongol e uu act de pira- terie. Să vie aici! 

” 
e 

. 

Cînd s'a prezintat bragagiul, Mackensen l-a întrebat: — Cum ţi-ai permis dumneata să jefuieşti Academia Romină ? — Din înalt ordin, domnule mareșal. , — Cel mai înalt ordin trebuia să pornească dela mine. Eu sunt Suveran în teritoriul ocupat. Cine a putut să'ţi dea dumitale un ordin mai înalt decit al meu? 
— “Țarul, domnule raareşal. 
— Connais pas, a Sfirşit generalul, Și, furios, către zarzavagiu : — Să duci înapoi toate documentele. Und rasch ! 
Mongolul a plecat, a încărcat din nou camioanele şi a adus manus- „criptele la Academie, 

. O carte, însă, din <Museul Bulgariei», tot a turat-o. 

M'am întilnit ieri, Piept în piept, cu un ofiţer SPIONAGIUL, ŞI neamţ care părea că mi-e cunoscut de cînd lumea. PUMUNTENII M'am uitat lung la el, l-am analizat, mi-am rechemat —— amintirile — dar degeaba: aveam impresia că l-am văzut de o sută de ori în viaţă, dar, cine e, să mă fi pus la caznă şi tot n'aş fi putut spune. 
Seara, la Mircea, stăteam de vorbă cu Coşbuc., Masa noastră, fiind că €ra de Vreme, avea trei scaune libere, La un moment, un civil şi două doamne, destul de urîte pe seama lor, cer voie să se aşeze lîngă noi. Academicianul, purist în ale limbei, dădea exemple hazlii despre greşelile caracteristice pe cari le fac, cînd vorbesc romîneşte, puman- tenii cari cunosc graiul poporului. 

" Delao vreme, mi S'a părut că civilul, care zicea: <« Marioara», uneia dintre femeile urîte, prea ascultă cu atenție şaria sințactică a poetului; ba mi s'a părut chiar că face, cu mâîua, pilnie la ureche, ca să prinză întreagă conversaţia noastră, Il examinez de aproape, atuaci, Şi, cum se aşezase în lumină multă, descopăr în civilul dela naasă pe "ofiţerul german din stradă. ! - Coşbuc nu mai sfirşia seria de exemple: «şi îmbracă mănuşile» ; <am
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rebuit să-i vorbesc»; «S'a dus să se încalță> ; «nici n'a venit deja», ete. 

Pe cînd ofiţerul civil asculta, încordat, iar eu făceam haz de eru- 

diţia interlocutorului în ale jargonului pzmantean, un alt prieten, de 

ia o masă de vis-ă-vis, îmi. făcea, furios, niște semne al căror înţeles” 

nu-l puteam pătrunde: mi-l arăta pe civilo-imilitar, îşi punea "degetul 

pe buze și clipia din ochi. 

La un moment, plictisit, se vede, de « seria greşelilor de limbă pe 

„care le înşira Coşbuc din sintaxa patrioţilor dela Uuzane, omul cu fe- 

zucile urite îşi ia calabalicul şi pleacă, zicînd, respicat, pe romîneşte: 

= Adi, Marioaro, prea e infectă bodega asta! 

Şi avea dreptate: seara, cînd se grămădeşte jărmănimea, prăvălia 

lui Mircea ia aspectul şi mirosul — zuai ales mirosul — acelor nausea- 

bunde gasthausuri în care "şi dospesc nemţii poşirca de hameiu. 

După plecarea lui, întreb pe cel de vis-ă-vis: 
— Ce erau semnele alea, mon șer? Par'că suiferiai de coree. 

— Iţi recomandam să nu vorbeşti cine ştie ce: 

— De ce? 

— Păi, m'ai văzut pe jimnanul de lingă tine ? 

* — Ba, da, firman era? 

— Vezi bine. Nu'l cunoşti ? 

— Ba "1 cunosc cum te văd şi mă vezi, dar ca pămîntul numi aduc 

aminte cine e. 

- Hermaun. 

— Care Hermann ? : 

— Bi, care! Hermann, de era grămătic la antiquaria lui Steinberg, 

“în Selari. Hermann ori altfel, că nu'mi aduc aminte precis, 

— Că bine-zici! Dela ăsta cumpăram eu hîrtie sugătoare. 

— Se înţelege. Nu ţi-a făcut-el socoteala pentru Zmfreszle de Că- 
Tătone ? 

— Ai dreptate. Mi se părea mie figură cunoscută, dar nu ştiam de i 

und” să-l iau. Păi, ce, e ofiţer german? 
— Ofiţer, pe dracu! Ziua se îmbracă soldățește, ca să'şi dea aiere 

pe la mașandrele din Lipscani,.. . 

— Şi noaptea ? 
— Noaptea, în civil, cutreieră localurile de petrecere, cu cîteo 

slută pe lîngă el, şi trage cu urechia ca să informeze Siguranţa despre 

starea de spirit a rominilor. 

— Dar usitele ce sunt? - 

— Tot jirmane — ce să fie ! , 
— Păi vorbeau romineşte. | . 
— Ca şi e]. Dacă sunt din secolul, trecut aici! Astea, înainte de 

zăzboiu, eşiau din casă numai odaţă pe an, ia Turnverein, cînd e ta- 

rara nemțească — şi acut nu se mai strîng de pe drumuri pînă la ziuă, 

“ clătinîndu-se şi sughiţind de socoteşti că sunt lovite de a boală. 

— Dar după războiu? 
— Atunci o săi îzlceapă j greul pentru antenele kaizerului. Uriţeniile 

astea, obicinuite să se îudoape cu şampanie în toate nopţile, o să.se 

8 14
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codească, pe urmă, cînd vor fi silite, iar, să trece Scînduri, să spele: rufe şi să facă puzerie, . 
— Şi ei, spionii de parte bărbătească ? 
— Cu ei e mai lesne. Nemţii, o să plece ca să moară de foame îx: patrie ; albanezii o să intre în serviciul lui Panaitescu... - — Dar pumuntenii ? 
— Oameni eminamente practici, evreii 4u să mănînce bătaie sor” cu moartea de la cei pe cari i-au pirit şi i-au vexat în timpul pe cînd făceau pe firmanii,.. * “ . 
— Şi pe urmă? 

- — Şi pe urmă, ca să se răscumpere, o să înceapă, cei cari vor mai rămîne cu apendicele la urechi, să denunțe pe nemți în priviaţa tîlhă- iilor la care le-au fost complici, ” 
— Va să zică ? | _ — Nici o seminţie m'are să fie mai ostentativ antiîrmană ca Pt muntenii, după ce vor fugi morpionii. 
— Şi ajunge atita ca să expieze scirnavul regim semitic la care. ne-au supus atita amar de vreme? , 
— Sper că nu. Dar în chestia asta, poporul va avea cuvîntul din urmă, 

" «Conservatorii» s'au adunat, toţi — şi Gică: RESBOIU FRATRICID, — și au hotărât, după propunerea poutificelui | i dela 'Țibăneşti, să răstoarne dinastia şi s'o'nlo-. cuiască cu unul din prinții cari fură şaluri prin București, Marghiloman, însă, mai cu socoteală în partida dublă pe care o joacă, a fost 'de pă- rere ca teutonii să ocupe Moldova, și numai după aceea să se purceadă la înlocuirea familiei regale. - 
lar s'a depărtat, dar, momentul cînd Neniţescu urma să fie Der ta cu dinastia, 
De -aci, biz-biz între kapukehaiele. 
Diverginţa nu e, fireşte, pe gustul piraţilor, căci Carp, fără Sto. ian, ar rămîne un simplu șet al lui Ianovici — iar Marghiloman, fără girul lui c'conu Petrache, e lipsit de atitoritate. De aceea administra-. ţia îşi dă toate silinţile ca, sau să-i puie la “unison, ori, daca nu se poate, să facă partid lui Carp — căci autoritate, lui Marghiloman, nu-i poate da nici Radoslawoff. 
In scopul acesta, guvernatorul a dat, deocamdată, două lovituri: a șetras orice credit celor din jurul lui Marghiloman — ceeace a îm- pins spre Carp pe toată lumea, pînă şi pe Neniţescu, cel căruia, pe cînd era ministru la 1912, marele om nici nu-i dădea voie să ia cuvin. tul în consiliu ; şi a dat afară, fără nici o formă, pe cei trei-patru inşi cu cari Marghiloman ocupase cele douăzeci-treizeci de vacanțe prințre. Slujbele importante. 

- Lucrurile stau aci pînă acuma. Cei maziliţi nu'şi au manifestat încă preferințele ci stau la respîntie, ca să vază cine'i căpătuiește din. 
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nou: Marghiloman în: bugetul Crucei- Roşii = — ori Carp “prin beciurile 
kommandanturei. ! 

Zăpada, din fericire, s'a ridicat, Drumurile, cel puţin în oraş, au 

devenit practicabile — şi automobilele insectelor împărăteşti an rein- 

trat în funcţiune. Trăsurile de piaţă, însă, tot monopol. al ofiţerilor a 
rămas. Dar, fiindcă pederaştii nu se mai folosesc de ele, le-au pus, în : 

socoteala primăriei, la dispoziția bucătăreselor nemţoaice şi a. ungu_ 

roaicelor durde, care, pînă aci, găureau asfaltul cu potcoavele dela bo- 

cauci şi împrăştiau la o poştă mirosul de ceapă prăjită din tistimăul: 

cu flori verzi: şi din broboada cafenie cu care'şi acopereau umerii pînă 

mai jos de rinichi — iar acum s'au încălțat cu ghete de oaie, plătite, 

cu bonuri, de către ofiizieri, și'şi au pus pe căpăţină nişte caucuri gro- 

teşti care le dau aspectul maimuţelor savante pe care le gătesc dreso- 

rii la circ. 

Şi de cînd compatriotele celor dela comandament au droşcă la în- 

demînă, nu mai are nimeni slujnică în oraş — dar nemţii, aceia cari 
s'au depărtat de aputățurile homosexuale, au toţi metrese. 

Noi, ne ducem morţii la cimitir tot în căruţa cu boi—şi colivă, 

de cînd ne-au luat nucile şi griul, nu mai faceru. 

Mă prind că, preocupaţi de ale dumneavoastră, n'aţi prea băgat de 

seamă o contradicţie scandaloasă în ceeace citirăți pînă aci. Am zis, 

pe cînd raportam conversaţia mea cu Labin, secretarul general al ovrei- 

lor păminteni, că Cuza e un generos, un blajin, un candid în campania 

tai contra Cahalului, pe iivgă antisemitismul atroce al teutonilor:. şi 

pe urmă, cînd m'am ocupat de îndeletnicirile a /afere ale compatrioţilor 

lor de rit mozaic şi cu supuşie romînească, am zis, tot eu, că slujbele 

de spioni, de saxasari, de delatori şi de intermediari pentru tot felul: 

de... afaceri, sunt sadea în mîinile coreligionarilor lui Diamandescu. Ba 

chiar am adăogat, 'mi se pare, că mulți dia această seminţie, dogo- 

riţi de jarul pațriotismului, umblă cu limba scoasă de pe liite ca săle 

aşeze, noaptea, la cafenea, lîngă șuţie —unde'i lasă cu ceasurile sin- 
guri, ca să discute cu miinile pe sub masă, pe cînd ei se duc, te miri 

pe unde, ca să trateze daraveri privitoare la branşă. - 

Ri, cum se potriveşte soliotudinea aceasta cu disprețul, ura şi per- 

secuţia despre care v'am vorbit mai adineauri? 
Să vă spui, fiindcă contradicția e numai aparentă. 
Cind au început, englezii.pe Ancre şi franţezii pe Somme, să so- 

meze pe Hindenburg, cu tunul, ca, «conform planului dinainte stabi- 

lit>, să se rostogolească, «de bună voie», din ţinuturile ocupate și, «din 
ordin», să lase în mîinile doșmantilui divizii întregi de prizonieri și. 

“munţi de muniții — atunci Mackensen 'şi-a luat ploşniţele de pe fron- 

tul romînesc şi le-a trimis în Champagne ca să ajute celor de acolo 

" «să scurteze frontul». In urma dispoziţiei acesteia, nau mai rămas în 
Bucureşti, din sutele de mii de germani, nici a cincea parte — şi ace- 

ştia au fost expediaţi la Siret ca să consilieze, cu mitralierele, pe bul- 

gari şi pe turci, să nu mai dezerteze, 
.
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Ca să nu scape locmaua din mină, însă, tentonii :şi-au rezervat ad 
ministraţia militară, guvernămîntul civil şi câteva din nenumăratele 
biurouri de poliţie secretă — şi aceste îndeletniciri 1e-au îu credinţat 
ovreilor, celor dinapoia frontului pîuă aci. Restul tacîmului, l-au aban- 
donat austro-maghiarilor, cari începusâră și ei să imiteze, în armonie, 
pe bulgari şi pe başibuzuci. O dată cu invazia acestora, au năpădit în- 
Capitală nasurile coroiate, părul roșcovan şi pistruile — de “ți se părea, 
ciud intrai la Princiar, că eşti pe canal, ia Piovatti, în Viena — ori la -New.-York-Caf€, în Budapesta. | 

Cu ofițeri de cai noştri», dar, în oștire; cu'de «ai noştri» în func- 
țiunile părăsite de jîrimani ; și cu patrioţi de cai noştri» veniţi, ca cor- 
bii, pe urma armatelor, era firesc ca Gazeia Bucutejiilor să întrunească 
în buchet pe toţi zominii mutilaţi; ca Montaureanu să ajungă poliţaiu 
la. hală ; Şapira, inspector — și toţi feciorii lui Duployen, spioni, însăr- 
cinaţi să miroasă, împreună 'cu Finkelstein, prin localurile publice, pe 
cei cari nu primesc părerea lui Marghiloman, exprimată de Brociner 

-prin pana lui Wechsler, asupra caracterului pacifist al revoluţiei ruseşti, 
Cu trecerea puterei dela germani la austriaci, meridianul Capita-: 

lei dedea prin Jigniţa — şi Bucureştii cade sub stăpînirea populaţiei 
crapuloase a ceainăriilor. - 

Asta este perioada cea mai umilitoare din toată epoca ocupațiu- 
nei — evenimentele din această perioadă trebuie să rămiie pururea vii 
în inima cîtor mai sunt romîni în ţara asta de străini. 

Fiind-că suutem la capitolul transmisiunei puterilor, să nu trec ca 
"vederea unui episod caracteristic. | 

Câţi-va ofiţeri germani tîrguiau în librărie la Sfetea. Pe cînd plă- 
teau, intră o turmă de camarazi austriaci — nu se vedea bine de ce 
lege sunt, dar fiind din Austria, e probabil să fie 6vrei. Austriacii cer 
un atlas — dar, în timpul cînd îi servia amploiatul, observă pe un pe- 
rete harta Romîniei cu ținuturile subjugate. - 

— Ce e asta? întreabă unul. | 
— Romînia Mare, răspunde librarul. 
— România Mare, acum, cînd sunteţi cuceriţi ? 
— Asta e un moment trecător al războiului. Pînă la sfirşit, aspira- 

ţiile noastre voe fi neapărat realizate, ! 
— Visuri! 

— Pentru ce: visuri? Noi am intrat în țara dumneavoastră, pe 
cind austriacii mau putut intra în Romînia. 

— Cum? Nu suntem la București? 
— Da, dar aţi fost aduşi în cîrcă de dumnealor, replică băiațul, ară- 

tind austriacilor pe ofiţerii germani, 
Aceştia încep să riză, felicită pe librar şi, ostentativ, îi dau cărţile 

de vizită și 'i recomandă: - | 
— Dacă domuii ăştia 'ţi vor pricinui vre-o neplăcere cu modul 

cum vor tace reclamaţia la poliție despre ce s'a petrecut acum, să te 
referi la mărturia noastră. 
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, o veste carei de.- bucurie, va face să se mute căprio- 

REFORME, rii rominului: 

Pe cînd germanii, la Ancre şi pe Somme, pirjolesc ți- 

nuturile tranţuzeşti şi pe urmă dau bir cu fugiţii; și pe cînd turcii, 

contrariau datinei mahomedaue, gem sub esuglezi, în Asia — la noi se 

lucrează vîrtos, pentru viitor, în biurourile rezervate de către von 

Tschappe pentru adepţii lui von Carp. . 

Ia ministerul lui “Tănase se alcătuiesc bugetele, de pe indicaţiile 
dela kommandantură ; iar la interne, unde Lupu Kostake-'şi adăposte- 

şte loazele, pe ale lui şi pe ale celor cari au aderat la cucerirea, de că- 
tre nemți, şi a Moldovei, se lucrează pe capete la proiectul de împro- 

prietărire a ţăranilor pe bunurile de mină moartă, 

Munca aceasta uriaşă aduce, însă, cu îndeletnicirea practică a lui 

Sisif, care împingea bolovanul pînă'n vîrful muntelui şi deacolo'l scăpa 

din mînă .de se rostogolea pînă'n vale, -ca să aibă omul de lucra cîte 

zile'i fuseseră orinduite, ca osindă, de către Jupiter, guvernatorul abraş 

al Olimpului. 

Intr'o zi, von Tilii, mahmur de afionul cu care încearcă să'şi go- 

nească insomnia, cere să se suprime toţi funcţionarii, şi astfel simpli- 

„ficate, să se întocmească bugete pentru toate judeţele cucerite ; de cum 

sunt gata, vine altă poruncă: să se păstreze funcțiunile ocupate de ad- 

miratorii, de prozeliţii ori. de neamurile admiratorilor celui care, ia Ți- 
băneşti, este... cel ce este. : 

Altă trudă, altă sudoare, alte caifeluţe consumate de financiarul că: 

ruia nu ştiu cum îi zicea ia Tîrnova, dar aici "ini aduc amințe că 
poartă pseudonimul de Neniţescu. 

Cind, în sfîrşit, s'a executat şi această poruncă, soseşte alta, grab- 

nic: să se scoaţă din buget judeţele Brăila, R.-Sărat și Putna, ca unele 

ce, deşi ocupte, ar putea să aibă altă „situaţie din ceas în ceas. De: 

aceea, cînd d aflat vpivodul că teutonii nu numai că nu-l ascultă să 

împingă ofensiva spre Bahluiu, dar nu cred nici măcar să poată păstra 

conchista Munteniei întregi, a esclamat, spre consternarea gogomani- 

lor cari constituiesc. a dumisale casă civilă: : 

— Nw'mi mai recunosc germanii! 

De altă parte, Pirvulescu, vestitul economist, însărcinat, la mini- 
sterul Enpului, să formuleze programul pentru aşezarea temeinică a 

ţăranilor în aier — căci pe pămiut, zice hospodarul in partibus. al Ro: 
mîniei, nu s'ar putea împroprietări toţi nici pe cîte zece metri de te- 
ren arabil — 'şi aduce aminte de pe cînd scria la Voința Wafională ar-. 

ticole demagogice, şi se pomeneşte că o dă prin concepții subversive, 

cînd însărcinarea lui ar fi să fie elaborarea unui proiect care să Ppur- 

ceadă, ca otice daraveră, dela formula, rămasă de pomină ; <întiiu, re- 
presiune — şi apoi... vom vedea», . 

Strigăte, objurgaţii, ocări — toate adjectivete care, la un loc, zic pe 
nume economistului, răsună prin biurouri. Marele oin se agită, ca un 

leu în cuşcă, și fulgură din ochi — pe cînd Pirvuleseu, năpădit de 
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amintirile carierei comode cînd wavea de primit ordine decît dela Ia- novici, se scaldă în sudoare ca în undele cristaline ale Căcainei, Şi iar o ia dintiiu Pîrvulescu: şi iar îl dojeneşte Carp; şi Lupu Kostake iar nu pricepe despre ce e vorba între coriteii vieţei noastre economice, căci Moldova are, deocam dată, pe Blumentelă al lui Bădărău. 

Un neamţ de ai lui Ledebur, şofial-democtrat, căzuse în melancolie aseară, la Zografi. Se gîndea că e de trei ani pe drumuri ; că a plecat din Mainz la două săptămîni după nuntă ; şi că, 'Mngă el, despărţit numai cu o uşă de tînăra-i nevastă, se mutase, cînd a plecat el de acasă, un plutonier care'şi pierduse în luptă toate degetele dela mîna dreaptă— dar, încolo, era întru toate valid. 
Şi în obida care-l prididise, neamțul, care, ca să gonească fumul de pe suilet, se învăluise în norii stîrniţi de bere, fredona, pe glasul cos- teliv care face așa de viril pe Bălteanu, prezidentul Curţii de Conturi : 

Oben Zeppelin 

Unteu Submarin 

Porne Hinderbur e 

Zlinten Fulenburg : | 
Getlichk durch und durch ? - 

Nu ştiu ce vor fi zicînd, pe roinîneşte, versurile acestea, fiind că nemţeasca mea nu prea merge adinc ; dar teutonul, după ce ajungea la sfîrşit, ridea, vorbia spiritual din ochi — şi pe urmă, parcă nu S'ar fi putut sătura de voluptate, o lua d'acapo. | . Cînd alcoolul a pus cu desăviuşire imperiu asupra teutonului, îu- Gărătuicul compatriot a Iui von Tuelif nu mai cînta lămurit ci mor- măia în surdină — dar dia ochi, zicea, maiestos, ca întrun acord de operă wagneriană : Di . 

On Zepdelzn, 

_ Unten Submarin, 
? Vorne Hindenburg, 

Flinten Fulenburg : 
Getlichk durch und durch ? 
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iar mă desmint faptele, 
Am spus, întrun capitol precedent, că Bogdau-Piteşti, marele amic 

ai lui Griguţă şi partizan prețuit al lui Carp, a fost, un moment, pe 

punctul de a fi arestat de către nemți — dar că, în cele din urmă, a 

fost lăsat în libertate. ! 

Acum, după o lună de zile, e pus la secret. 

Odiseea acestui om onorabil e lungă şi plină de peripeții, dar o să 

"o povestesc pe scurt, dacă 'mi dați voie, pentru că. nimeni, şi mai 

“puţin un intima al prensuluz, nu trebuie osîndit fără să îi fost apărat. 

Ascultaţi, dar, cei cari m'aveţi cunoştinţe complecte despre cariera | 

giorioasă a acestui om de bine. - 
La 1914; cînd kaiserul, năvălind în Belgia, credea că poate proclama 

că <conveţiile internaţionale suat nişte petice de hîrtie», a trimes la 

Sofia pe Stans, unul dintre directorii de la Deu/sche Bank, ca să facă... 

atmosieră. Un pumn de aur pentru fiecare ministru și cite trei-patru 

vilete de cite o mie pentru un număr oare care de comitagii din So- 

“branie, au fost de ajuns ca să bage pe bulgari în Serbia, în ajutorul 

naufragiatului Potărek — pe cînd Delcass€ -era sigur că "i are în jocul 

Ententei pe bragagii. 

Intorş la Berlin, Stans a fost felicitat de împărat pentru ncaşteptatul 

succes dela Sofia şi bălţat cu nu ştiu care Cruce de Fer «pour le merite». 

La 1915, după Marna, operaţia se tăcea simțită și în Romînia. 
Brutele cari hotărăsc de soarta celor șaptezeci de milioane de vite 

dcesate cărora li se zice germani, pricepeau, cu toată mintea densă şi 

tîrzie a rasei acesteia de troglodiţi superiori, că revendicările noastre 

în Transilvania sunt legitime şi că starea de spirit în ţara noastră nu 

„poate, orice întorsătură ar lua răsboiul, să fie favorabilă aliaţilor lor 

austro-maghiari. De aci, necesitatea de a se lucra şi la noi opinia publică. 

Staus era indicat, prin mirobolanta isbindă de la Sofia, pentru a- 

-
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ceastă delicată wisiune — de şi începuse, încă de pe atunci, să se svo-- nească, în unele cercuri de la Berlin, cum că directorul dela Deuche- Bank umilă conturile par'că ar privi cifrele prin ultramicroscop. Stans, dar, a venit Ia Bucureşti — şi, ca să scurteze drumul, s'a dus de-a dreptul la Giinther, marele pontifice de la Sfeaua Romină, sediul statului major, în toată vremea, al spionilor germani. Giănther, care avea catastifui tuturor, mari Și mici, cari se închiriaseră, în “trecut, cu titlu de ziariști, avocaţi, scriitori, ingineri ori mijlocitori la ransacția îm afaceri de ptirol, l-a pus numai de cit în raporturi cu Enenvogel; socotit ca mare macher de cînd reuşise să viuză Băncei Generale pe frensul cu ale lui Filip edecuri ; Seara şi Minerva, Eneavogel s'a uitat în ochii lui Stans, şi, după ce "i-a pătruns Zechntca, i-a zis numai atita : — Se face, dar trebuie parale. 
— Suma e indiferentă, a consimțit împuternicitul kaiserului. — Atunci, afacerea e încheiată, . — Dar? a întrerupt Stans — şi a făcut din ochi un semn al cărui . înțeles nu figurează în uici un dicţionar dar pe care sagacitatea lui; Enenvogel I-a prins din sbor, 
— Se înţelege, a răspuns samsarul, făcînd un semn expresiv — şi din momentul acesta, cei doui «confidenţi» n'au mai avut nevoie să'și vorbească, 

| A doua zi Enenvogel a prezintat pe Bogdan-Piteşti, un îel,. la rîu- dul lui, de Enenvogel al prensubu. Și înţelegerea s'a făcut din două vorbe : directorul „Serei a primit trei sute de mii de lei şi a dat chitanță pentru un milion. : : | În schimbul cifrei acesteia, citră care ia Berlin trecea drept milion întreg, gazeta lui Griguţă, care în urma accidentului dela Blank de- venise o otreapă imundă, continua, din capriţiul lui Wecksler, să în- iure pe Bădărău. Când s'a băgat de seamă, însă, că organul de propa- gandă al germanilor atacă furios pe singurul român calificat pentru a se ralia, împreună cu Blumenfela, „Ja politica Puterilor Centrale, a fost scandal omeric în. redacţia Sezei. Şi pentru ca pentru pe viitor să nu mai fie cu putiuţă o asemenea scandaloasă gafă, Brociner, procu- ristui lui Euenvogel, a alcătuit o jistă de toți filogermanii recrutaţi „ori numai prezumtivi, listă în fruntea căreia figura <vulturul>” Moldo: vei cu :Blumenfeldul său — a pus pe Antim de a iscălit-o ze Darielui. şi a lipit-o pe perete, 
| De personagiile din lista aceasta, s'a pus în vedere redacţiei, n'arp dreptul nimeni, în gazetă, să vorbească decât bine-— ca despre morţi. : Din moment, dar, ce'i s'a smuls Bădărău din mînă, Wechsler a rămas fără subiect, A îost silit, deci, să sară asupra lui Take Ionesa: — şi l-a pisat pînă l-a tăcut vice-preşediute de Consiliu. Şi, în n$- destia-i recunoscută, redactorul de acum al Gazetei Bucureşti 

Take Ionescu, , 
Dar printre cumetrii cari se.uitau prin ochelații celor dela Berlin . ” 

, . * |  
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ia operaţiile lui Stans, erau doi oameni, mediocri foarte dar nu destut 

de iniopi ca să ia drept treabă de un milion ceea ce le servia Seara: 

“sui Bogdan-Piteşti. Aceşti cerberi erau: Petersen, dela Banca Gene-. 

rală, şi von dem Busche, trimes de kaiser ca să mineze curtea consu- 

latului german, De ochii acestora a trebuit să se facă sacrificii: s'au. 
scos redactori de pe la alte gazete şi s'au tocmit la Sara cu lefuri fa- 

buloase. Aceste exzra, împreună cu tablourile pe care le tot cumpăra 

 Bogdan-Piteşti precum şi cu onorariile avocaţilor cari să-l apere de 

calomuia lui Blank, aproape lăsaseră în sapă de lemn pe directorul 

Serei, — mai vîrtos că, cu prestigiui personalului și cu politica simpa- 

tică pe care o făcea; ajunsese ziarul la tirajul revistelor de provincie. 

Trebuia, prin urma:e, raniorsat capitalul — şi cum Enenvogei nu 

era om să se codească de a primi cîteva noui mii de lei, combinaţia s'a 

încheiat cît te-ai şterge la un ochiu; s'a fundat Libertatea alt organ de” 

propâgandă, cu separat tacîm de redactori, plătiţi princiarmente ca să 

apese condeiui aşa încît gazeta să pătruudă în straturile cele mai adinci 

ale societăţii. Şi, pentruca succesul să fie complect asigurat, Bogdan- 

Pitești a angajat ca director pe însuşi Fleva, marele, incoruptibilui, po- 

pularul, tribunul fost;ministru, şi, pe răbojui iui Stans, neapărat viitor 

preşedinte de coasiliu. 

Actele justificative trimise la Berlin pentiu această a doua afacere 

_de propagandă cuprindeau iarăş ciira de un milion. 

Bogdan-Piteşti, nectiutilil în pretenţii, a primit iarăși trei sfie . 

de mii. 

Din ceasul acesta, însă, încep zile grele. Sara, după condamnarea, 

pentru şantagiu, a directorului ei, tot se mai trăgea în vre-a două mii 
de exemplare — dar pe /zberfatea n'o vedeau decît culegătorii tipografi. 

Afară de asta, Fleva, curagios şi consecuent cum a fost în toată 

funguiaţa-i carieră, o îngăimase îatliu şi pe urmă tăgăduise categoric 

că ar fi director al ignobilei reptile, atunci cînd, în parlament, îi aruu- 
case Delavrancea ofensa, pe atit de sîngeroasă pe cit de meritată : 

— Eşti directorul abiectei Lideriăţi !. 

Acestea, şi aite fapte, ajunse la urechia, deja rău dispusă pentru 

„ Escroci, a celor doui cerberi, cam puseseră pe gînduri pe Bogdan, pe 

Enenvogel şi pe de la Berlin trimisul Stans. De aceea, despre o atreia 

gazetă numai putea fi vorba; 

Cum, însă, a! treilea miliou erâ necesar, trebuia căutată altă vînă 

Şi nimic nu era mai uşor la asociaţia asta de oameni onorabili, de cât 

să găsească isvoare. 
. Liga Naţională, în fruntea căreia apărea cînd Eleva. cînd Zorilă, 

cînd Take "Policrat, ca să ceară, la /Dacra, desrobirea... Basarabiei; în- 

trunirile meseriaşilor, la Circ, unde domnişoara Arbore făcea să pă- 

lească reputaţia Ini Demostene când pleda, elocuent şi cu autoritate, 
pentru <pîine şi pace»; şi adunarea lucrătorilor argintari, sub comanda 
tinărului Radivon. adunare în care oratorii se băteau cu pumnii. în, 

piept cînd reclamau «neutralitate leală şi definitivă» — au fost mijloace 

„sigure pentru ca boriaşii să înscrie, fără grijă de bănuială, la pasivul
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“comanditarilor, al treilea: milion, din care Bogdan.Piteşti, potrivit convenției, primia trei sute de mii dar dedea chitanţă pentru suma în- treagă. | | i 
— Ştii de ce m'ai găsit cu palpitaţie, ieri ? zicea directorul Seri, către un prieten, a doua zi după o întrunire a Ziger lui Policrat, 
— De ce? ' 
— Fiindcă mă teineam că o să fac fiasco cu adunarea dela Daria. 
— Ei şi? | . 
— Aşi fi pierdut trei sute de mii de lei. 
— Şi asreuşit ? 

N 
— De minune. Dar am şi cheltuit parale cu agcnţii. 
— Cam cît ai cheltuit ? 
— Peste cinci sute de lei ! o - ' 
Toate astea sunt bune ŞI frumoase, va zice cititorul, dar nu explică "pentru ce complicele lui Eneavogel şi omul lui Stans e închis acuma, Ce a fănut, a tăcut prin bună învoială : văzut şi plăcut. Cine, acum, are dreptul să. ceară socoteală pungaşului — cînd, mai ales, judecătorii de azi sunt beneficiarii escrocheriilor lui de atunci? 
Aşa ar fi, domnule. dacă ai avea a iace cu altă seminţie de oameni; dar germanul, cu /echuzca lui, e animal curios: se aţine la codru, şi, după ce face lovitura Împotriva drumeţului, îşi asasinează tovarăşul, pe urmă, ca să ia şi partea lui de pradă. Uiţă-te ce fac cu bulgarii şi | cu? turcii. aliaţii cu cari au pornit să omoare copiii şi femeile din Xuropa ! 
De cîud fură la uoi, aşteptiad să le dea Carp putiuța de a opera: şi în Moldova, piraţii ap aflat dela spionii întrebuințaţi la cele două gazete ovreieşti, spioni cari au avut lefuri scandaloase la ordutele lui Bogdan-Piteşti, că aşa zisa propagandă pe care au plătit-o cu milioane, “a fost o farsă, de care, la vreme, rîdeau şi copiii în Romînia. Bănetul a mers la altă destinaţie — şi, atară de cei din lista lui Gunther, cari au îost plătiți prin Banca Generală, toţi derbedeii cu cari se figurau întruniri de protestare, manifestații populare sau Zizi de diferite feluri, erau pușlamale tocinite cu cite cinci lei de cap — pușlamale care, după 2mascaralic, se duceau regulat să spargă geamurile lui Bogdan-Piteşti, pentru că impresariul însărcinat cu recrutarea uu le număra decît cite doi lei de căciulă, după ce-şi făcea treaba cu ei. . | 

Şi cînd fac aceste delaţiuni, redactorii de pină mai deună-zi ai Sete nu ştiu că directorul lor lua numai trei sute de mii şi dedea chi- tauţă pentru un milion — cuna nu ştiu nici cei dela Berlin că Stans plătea trei sute de mii şi lua documente pentru un miliou de cîte ori punea în lucrare cîte o treabă care, de pe naivii de pe marginea Spreei, trebuia să ducă 'numai de cât la decizivă. , 
Aceste denunțări, şi altele făcute de spionii speciali aduşi din Ger- mania şi puși în contact cu colonia nemţească de aici, au deschis ochii învingătorilor; cari, pe bună dreptate, trebuie să-şi fi zis: am iost es- <rocaţi — prin urmare suntem în faţa unui om pasibil de pedeapsă. 
Şi cum au puterea şi concursul lui Marghiloman, căruia Bogdan- 
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Piteşti, cu Zaga. dela. Dacia, îi făcea concurenţă Zigei dela Amiciția, ger. 

manii au pornit să'şi reîntre în bani sau să se răzbune. Dar, parale, de 

la Take Policrat, e o absurditate —de aceea l-au închis 'şi, se zice, 
1-au expediat ca să facă sezonul într'o temniţă exotică; Cu. Bogdau- 
Piteşti, îusă, au nițică nădejde : a încasat atîtea „parale escrocul acesta, 

în cît cu lingura să le fi mincat și tot îi mai rămînea ceva de restituit 
Iau legat, dar, l-au pus la secret şi aşteaptă: nu dă paralele înapoi, 
acolo *i putrezesc oasele ș înapoiază ceea ce a furat sub pretextul pro- 

'pagandei jilogermane, poate să “i se mai îndulcească suferinţele, 

" Faţă cu atîta naivitate din partea nemților, cari cred că Bogdan Piteşti e 

în stare să le dea măcar un gologau din produsul tovărăşiei cu. prea on0- 

rabilul director de la Deutsche Bank, confidentul lui Grizuţă nu ştie 

cum să-i clasifice pe prietenii de pină ieri : smintiţi ori stupizi ? 

Dar chiar dacă, par impossible, l-ar muşca şarpele de inimă şi ar 

“căuta să cază la pace cu... persecutorii lui, bietul Bogdan.Piteşti tot 

n'ar putea-o face — pentru că, vorba lui către unul care'l trăgea de 

Vimbă: dacă, dragă, ar fi să restitui măcar jumătate din suma prevă- 

zută în chitanţe, ar trebui să dau fo/ ce am primit şi încă a-şi rămîne 

dator, de vreme ce am iscălit milioane şi am luat cu ţîriița ! 

Iată cum, o simpiă calomnie a zuliarilor, ţine la popreală un ora 

util! societăţii şi lipseşte ţara, în împrejurări grele, de sfaturile unuia 

diatre cei mai vrednici fecior ai ei — după P. P. Carp. 

Astăzi, 21 Aprilie, anul una fie nouă sute şapte spre zece, se sco- 

tea, pe la 4 ceasuri după prînz, clopotul cel mare de la. biserica Cre- 

tulescu. Ieri s'au luat de la mitropolie şi de la sfintul Spiridon. Tot 

ieri s'au ridicat şfeşnicile de pe la sinagogele ovreiești. 

; Pentru miine e vorba să se... rechiziţioneze icoanele şi odăjdiile 

preoţilor. 

Candelile de ia morminte se zice că tămin pe loc, de o cam dată, 
pînă la noui dispoziţii, 

ACTIVITATEA Ştiţi că, în romîneşte, se zice, despre femeea le- 
n neşă, că cerne toată ziua ca să w'aibă vreme să 
PARAZIȚILOR _trămite. Despre neamţ se poate zice acelaş lucru — 
dar nu de lene, ci,.din potrivă, din pricina prisosului lui de energie, 

statică. Fiindcă, să nu se uite ce am spus într'altă parte, s'au adus în 

Muntenia corpuri întregi de sedentari. Aceşti bravi sunt; afară de. 

muieri, de trei categorii : unii, cari s'au învirtit, ca la noi divizia de 

pumaunteni ; alţii, feciorii bogaţilor cari au subscris, în schinib, cu ne: 

smiluita, la de. pomină împrumuturile de răsboiu ale Gerinaniei — şi 

cari, ca să uu bată la ochi în Berlin, au fost trimişi la iernatic în Bu- 

xureşti ; şi, în sfirşit, cei scutiţi de serviciul militar pentru motive plau- 

zibile, între cari intră şi madamele, şi cari, ca să nu dea prilej de 

gilceavă acasă, au fost expediaţi pe fronţ, în Bucureşti. 

Aceste cadavre nu puteau fi lăsate să putrezească prin cafenele
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Sind că ar fi demoralizat pe combatanți. De aceea, ca călugării, cari, 
ca să n'aibă vreme să se dedea Ja... cele lumeşti, erau, în vremea veche, îndatoraţi de regulamentul monăhicese ca în fiecare zi să'şi descoasă peticile antiriului şi să le coasă, pe urmă, la loc— ca călugării, lepra teutonă e pusă să asude, toată ziulica, la lucrări care, din punct de ve. dere al utilității, seamănă foarte cu activitatea celui care cară apă ia gîrlă. In vederea acestora s'au creiat în capitală peste şapte-zeci de biurouri, unde, testele de nemți; cu tot felul de titluri, scriu de dimi- neaţă pină seara ca să aibă ce şterge, după aceea, de seara pînă dimi- meaţa — căci nu e, pe faţa pămîntului, nație mai faperasieră ca germa- nul, obtuz, îndărătnic şi fără sex. 

Unul din aceste nenumărate biurouri e instalat într'o aripă a mi- nisterului de lucrări publice, Nu'mi aduc aminte cum îi zice dar 'mi ziintesc perfect că numele acelei autorităţi cuprinde două zeci şi trei de consunanțe, Aci lucrează, la așezarea hirtiilor prin care ni s'a po- ruucit să declarăm, în câte trei exemplare, scrise în nemţeşte, că suntem sau nu căsătoriţi ; că'ne mutăm de Sf. Gheorghe ; şi unde am locuit înainte de a ne mută acolo unde stăm acuma — aci, zic, lucrează vre.o patru zeci de germani, sub comauda unui deutenant, pus la rindul lui, sub ordinele unui sergent stupid, aspru şi sanchiu. Un prieten şugu- băț, ceea ce nuw'] împiedecă de a ţi numai inimă, a intrat ieri în acest arest ca să ceară o desluşire, și văzînd obediența şi aiecul umilit al locotenentului faţă de furier, s'a servit, la eşire, de formula-i infailibilă prin care trage de limbă pe şvabi, și, adresîndu-se ordonanţei dela dşă, l-a întrebat, cu tonul naiv al omului care nu ştie mai multe de- cit spune: . . 
|. — Rogute, aşi vrea să te întreb ceva. 

— Bitte, bitte, s'a grăbit neamţul, politicos, 
— Eu sunt şoțial democrat şi 'mi a făcut plăcere ce am văzut aici — dar au pricep cum se face. . 

. Soldatul, cînd a auzit că. interlocutorul e, ca şi diînsul, șoțial.de- ziocrat, s'a împurpu'at la față, parcă văzuse pe frate-său — fiind că toată armata reacţionărei Germanii e socialistă — şi s'a. repezit, cu veselia în ochi, să-i dea desluşiri : i 
„— Dar ce aţi văzut, mă rog? 

— In biuroul în care fusei, e un locotenent, 
— Da, 

— Şi un feldwebel. 
— Este. , 
— Şei al serviciului, însă, na pare să fie ofiţeral ci sergentul, 
— Natiarlich. 
— Cum, natural? La germani nu e mai mare locotenentul de cît 

sergentul ? 

— Ba, da. 
— Atuaci, de ce stă ofiţerul la ordinele feldwebelului ? 
— Fiindcă unfer-ul e baron. 

m — Aşa ?
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— Vezi bine. 7 . 

= „Şi cine l-a numit mai mare peste otiţer, pe baronul. “sergent ? , 

— Asta n'o ştiu, .kamerade, fiind-că 'şi a înființat biuroul i încă de 

“<iud era la Berlin — dar ştiu că e graf. - 

— Atuaci, natirlich, 

Ja, ja, natiirlich, - 

— Servus! 

— Ich empfele mich, s'a ploconit neamţul, bucuros, fiind-că, cu ti- 

tuiatura de șofial- „democrat deschizi toate ușile în armata kaiserului. 
Atita, numai, că socialismul lor e cu ausweis. 

Şi ca biuroui acesta sunt cîte-va duzini în Bucureşti: pentru re- 

censămîntul genera! al populației ; pentru statistica celor cari au pă- 

răsit capitala în preziua invaziei ; pentru înregistrarea «elor cari au 

rămas ; pentru numărătoarea proprietarilor';, pentru fixarea numărului” 

chiriaşilor ; pentru starea civilă a celor însuraţi; pentru statistica ce- 

libatarilor ; pentru cei cari ţiu păsări în curte; pentru cei cari n'au 

orătănii ; pentru femeile cu bărbat; pentru cele care n'au — şi au, cu 

toate astea ; pentru cantitatea de fasole pe care o mai are populaţia; 

pentru untură, pentru cauciuc, pentru linte, pentru porci, pentru 

brînză, pentru femeile publice, pentru cele particulare — şi pentru nu- 

mărul cîinilor rămași în Muntenia după ce 'i-au împuşcat teutonii ca 

să furniseze pe Stella cu săpun ; apoi pentru recensămîntul boilor, al 

cailor şi al oilor ; pentru cămăşi, pentru blănuri și pentru: plăpumi ; 

şi, în fine, biurouri speciale pentru reumatici, pentru vegetarieni, pen- 

tru prizonieri, peatru răniții din spitaluri, pentru cei cu ausweis, pen- 

tru copii, pentru. moșnegi, pentru cei proprii la munca cîmpului, pentru 
intirmi, pentru. gurile inutile — şi, întrun cuvînt, cîte un biurou, ade- 

“sea „mai multe, cu zeci de beamteri, aduşi. din Germania, îmbrăcaţi 

soldățeşte şi cu grade militare, pentru înregistrarea, îuldublu, în triplu. 

şi în centuplu exemplar, a tot, a toate, pînă şi a modului cum se în- 

deplinesc unele funcțiuni fiziologice ale populaţiunei din capitală, bo- 

tezată ori... anabaptistă. 

Munţi de hîrtie înegresc aceşti paraziți ca să- ne îndrumeze spre 

organizaţia germană — şi toată hiîrtia asta, sute și sute de vagoane, e 

xechiziţionaţă de prin librării şi de priu depozitele ziarelor, gratis 

adică. Unica prăvălie de care nu s'au atins escrocii, e a lui Socec—şi 

singura imprimerie care face potopul acesta de tipărituri, e a lui.,. 

Socec. 

Şi explicaţia, o să-mi ziceţi, e simplă: Socec, librarul, e frate cu 

Şocec generalul ! 

“Toate aparențele ar îi că e aşa — dar, atunci, întreb : de ce Bădă- 

rău, pe cînd era ministru, dedea tot lui Socec, în potriva legei, impri- 

„matele dela drumul de fier ? Tot pentru că era frate cu generalul? 

De aceea, să nu adincim prea mult chestia, fiindcă ajungem, te” 

pomeneşti, să ne întrebăm: pentru ce Ion Brătianu, bătrinul, a dat, 

timp de doui sprezece ani, monopolul lucrărilor tipografice, lui „Socec, 

înteineietorul. dinastiei ? 

Şi ar avea dreptate toţi, Căci dacă e vorba să cercetăm dea aproape
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„auersul lucrurilor de altă dată, ar trebui să întrebăm de ce Sturdza a dat, trei zeci de ani, lui G5bl, bănoasele lucrări ale Academiei, cîn& erau zeci de tipografi romîni în Bucureşti cari muriau de foame ? — şi n'am mai isprăvi. aici odată. : 
Să ne oprim, dar, bună-rea, la explicaţia că Socec, librarul, crea-— tură a lui Papamihalopol, a rămas scutit de rechiziţie, sub nemți, şi îrapovărat cu lucrări de o jumătate de milion, numai fiindcă e frate cu Socec generalul — şi să trecem înainte, 

s 

Singurul local care a mai păstrat ceva din caracteru-i romiînesc, în. ceea ce priveşte clientela, a rămas tot bodega lui Mircea, Vin şi evrei, 
i 

e drept, dar vin în general cei cari se mărginesc la treburile lor — nu; ale jirmanilor. Cit despre nemți, abia zăreşti cîte o scăfirlie rasă, îci- colea, fiindcă preţurile lui. Mircea nu sunt pentru orice pungă, În colo, obiciuuiţii, . NR Printre credincioşi, Vasile Pişca, la dejun, pentru cele cîteva ţuic: dela care l-a oprit doctorul—și, seara, cu eternu:i pahar de vin TOŞir “dinainte, Iancu Culogiu, solitar, taciturn şi ocupat veşnic. să stea de vorbă cu el însuşi. Sunt puține, în Bucureşti, inteligențele adinci ca aceea cu care e împodobit Culoglu ; nu mulţi se pot lăuda, apoi, cu Spiritul caustic al acestui om subţire; dar oameni discreţi, cu pro-.. „digioasă putere de observaţie şi cu educaţie de gentelemen ca Iancu Culoglu, nu se găsesc mulţi nici în capitalele cele mari. | : Să te ferească Dumnezeu, însă,'să-i displaci. Și'i displaci pentru lucru de nimica: niţel să fii titan, ori lipsit de bun simţ, sau trăncănău—că. formula prin care Culoglu "ţi face cunoscut că nu-i convii, face rană— şi rana sfirie ca sub fierul roşu. , 
Aseară, o sumedenie de cunoscuţi căzuseră la masa acestui origiuat Culoglu îi răbda cu, resemnarea cu care “ţi ai purta ochelarii — dar în- cîntat de ei, nu era, 

Ia un moment, însă, vine ua intrus care nu cunoștea, din jumătatea de duzină care înconjura masa, de cît pe Sfetescu — şi, fiindcă n'avea scaun, şedea în picioare şi pisa pe unicu-i prieten fără să'i dea în gîn€ că plictiseşte de moarte pe ceilalți. 
Culoglu, care, altiel, nu e în stare să lovească o muscă.., dacă e bine crescută, ar fi sfişiat cu voluptate pe nesiimţitorul peripateti cian-— „dar nu era provocat. căcea, dar, şi'şi ucidea victima cu reflecţii lăun- trice. După o jumătate de ceas, în care vreme toată lumea se îatrerup- sese din conversaţie ca să poată vorbi intrusul, acesta se hotărăşte, în sfirşit, să-i dezrobească, Iși ia ziua bună dela Sfetescu—şi pe urmă, în- tinzîud mîna fiecăruia dintre ceilalți, îi dedea zor cu: 
— Mă recomand: Popescu-Mamorniţa. | 
Cînd a întins mîna lui Culoglu, provocarea era, acum, directă. II casă cu mîna întinsă, şi, la «Mă recomand : Popescu-Mamorniţa», în epe să-l prohodească cu fraza scurtă şi sacadată a astmaticului scos. din pepeni: ” , 
— Eu, domnule, am atitea cunoştinţe vechi încît nu le pot cultiva.
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— nu mă mai îucărea, te rog, şi cu a dumitale. Ş'apoi, am un prin- 

cipiu: nu fac cunoştinţe după apusul soarelui, Salutare ! 

- Popescu, sub biciul de foc al acestor vorbe, rostite tăios, de către 

omul cel mai delicat din câţi cunosc, s'a retras. cu mîna întinsă, cura. 

şedea pe cînd îl dojenea Culoglu. 

„Nu ştiu dacă, pînă azi, o îi găsit pe cineva să'l desluşească cea în- 

ţeles inacciul de interlocutor prin principiul pe carei l-a pus înainte— 

dar, dacă, cumva, ma găsit, să răsloiască literatura vremei şi o să afle 

că, în Franţa, era, pînă la un timp, o lege, numită a constrângerei corpo- 

vale, pe temeiul căreia luai binişor,de guler, cu ajutorul forţei publice, 

pe debitorul rău de plată, şi'l duceai binişor la puşcărie. Urmărirea, 

însă, tot de pe legea aceasta, nu se putea face decit pînă la asfinţit. 

De cum apunea soarele și pînă dimineaţa, legea rămînea fără putere, 

Mofluzii, cîrcotaşii. şi datornicii abraşi profitau de acest răgaz, şi, după 

„ce şedeau ascunşi, toată ziulica, pe unde puteau, eşiau, cînd se însera, . 

ferchezuiţi, ca Roller şi văru-său dela noi după cea plecat Boboc, şi 

se plimbau în voie bună. Grădinele, bulevardele şi catenelile Parisului 

erau, din pricina aceasta, pline, după apusul soarelui, de oameni insoi- 

vabili, deci suspecți — de aceia aristrocraţii rari ţineau să frecuenteze 

numai lume bună, se fereau de a face cunoştinţe după ce se ducea soa- 

sele să se culce, 

. „O întîmplare, banală de altiel, petrecută ieri, 

MORILE DE VÂNT îmi dă prilejul plăcut să constat încă odată afi- 

O vitatea dintre apucăturile Dământenilor noştri şi 

moravurile curate ale supraoamenilor, 

S'a luat ca principiu, de către autoritatea care reprezintă aici virtu- 

tile kaiserului, ca, acelor străini, botezați ori nu, cari n'au scăpat aten- 

țiunei lui Panaitescu, cînd cu mobilizarea noastră, să li se dea, lor ori 
familiei—dacă ei au rămas tot dincolo de front — cîte o situaţie lucra- 
tivă, ca răsplată pentru necazul de a nu fi putut ieşi cu flori înaintea 

jirmanilor. Aşa, s'a dat iui Ritz monopolul, pentru toată: Muntenia, al 

drojdiei de bere; lui Tenhofi, negoţul mărfurilor furate, de pe la negus- 
tori, şi debitate en detail în Magasir Universe] ; iui Kiuberg, consumul 
de sub Cercul Militar; lui Degen, prin bestia care-i ţine loc de nevastă, 

privilegiul de a suspenda moratoriul pentru clienţii romini, ca să poată 

“ Sucasa dintr'o Gată prețui vechiturilor vindute în rate de cite unul, doui 

şi cîte mai mulţi ani. 

Taţre animalele favorizate pe calea aceasta de către înalta dregă- i 

torie tudescă, e şi Zehender, expioatatorul  moarei Albertstadt, dela 

Teiu. Acestui teuton "i sa concedat, ca desdaunare pentru cele trei săp- 

tămini petrecute la Ialomiţa, oteupul fabricărei de făină pentru alimen- 
tarea Capitalei. ! 

Convenţia prevede că antoritatea administrativă nemţească i va: 

aduce zece vagoane de grîu pe zi, socotite a 2.300 de lei vagonul — şi 

plăribile după ce se ză desface făina, peşin, pe la brutari. Morarul, în
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"schimb, e obligat să inacine aşa în cît vagonul să "i dea 20%, tărîțe— iar 
din celelalte 80%, să 'scoaţă: 10%, făină 00; 25%, jimblă: şi 45 % piine “neagră. E - 

| Pentru întocmai îndeplinirea acestor eondiţiuni, kommandantura a în. 
sărcinat pe căpitanul Albrecht cu controiul operaţiilor dela moară. 

Zehender, în posesiunea ausweisului care-i punea ia îndemină bi. 
berouu! Capitalei, a crezut, în primul moment de emoție, că, cel pația 
la început, va avea nevoie de ceva capital — şi cum el n'avea sfanţ, și-a 
asociat pe Sternbach, un pzmuntean paraliu, gata să intre în orice în- 
reprindere al cărei control-sever e îu mîna cinstită a jîrmanilor, 

Și spelunca a început să. funcționeze. 
| In loc de zece vagoane pe zi, însă, moara măcina dovă spre zece, 
'graţie «technicei» junkerului controlor; și, în loc să scoaţă 20, deșeuri, 
-scotea, printr'o eroare neînsemnată, numai 7%, —aşa în cît, tărițele, . 
care, de pe convenţie, trebuiau să meargă la bucătăria animalelor, in- 
tran, sub formă de tăină, în fabricarea pîinei destinată oamenilor. 

Potrivit conțractului, zirmanii dela moara Albertstadt urmau să 
scoată, de pe urma celor 10.000 de kilograme griu pe care l& conţine 
iiecare din cele zece vagoane; şi: pentru care se debitau cu 2.300 de lei, 
—urmau să scoaţă: ” 

1.000 kilograme făină 09; e 
2.500 > > jimblă; 
4.500 » piine neagră; 
2.000 > „> tăriţe, 

Şi să vînză brutarilor: prima calitate, -cu opt zeci de bani kilogra- 
mal; jimbla, cu şaizeci şi cinci; pîinea, cu cincizeci — şi tărîţele, cu şapte bani kilogramul. , . 

Ar fi încasat, deci, pe vagon, 4.815 lei, fără să fi scos din buzunar 
o centimă. „Scăzînd din cifra aceasta prețul măcinatului, pe care, fiindcă 
avem de unde, să-l socotim la 455 lei de vagon, adică de trei ori mai 
scump de cît în timp normai, le-ar fi rămas, pe zi, 4.360 de lei pe va- 
gonul care li se aducea în coş cu 2.300 de lei, adică, beneticiu net, fără 
o lăscae de capital, de 43.600 lei în două zeci Şi patru de ceasuri, în 
care vreme munciau alţii. - 

Şi operaţia asta rotschildiană a început în Decembrie, durează, dar, 
de şase luni, adică de 180 de zile. 

Contractul, însă, nu s'a executat în litera lui, ci «nemțeşţe», adică 
conform technicei gerinane, care, în materie de organizație corectă, în- trece tot ce poate bănui imaginaţia unui director de penitenciar. 

lată reţeta în toată simplitatea ei germană. 
Mai întîi, escrocii nu scoteau două zeci la sută tărițe, ci numai 

șapte — ceeace face că vindeau, zilnic, drept făină, treisprezece la sută 
deșeuri, sau o mie trei sute de kilograme de tărîţe, la vugon, cu preţ 

„de cincizeci şi nouă de lei diferenţa la fiecare vagon .pe zi. 
Numai această deosebire face, pentru o sută optzeci de zile din 

trecut, o sută de mii şase sute douăzeci de lei, dintr'un condeiu, 
Apoi, nu desfăceau zece vagoane, ci douăsprezece pe Zi, de Ja care 
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“mai rămineau, fără să socotesc pungăşia cu reziduurile, alte patru mii 
o sută două zeci de lei pe zi, net, cifră care, repetată de o sută opt- 
“zeci de ori, face aproape un milion. 

Din aceștia, nouăzeci la sută sunt banii noştri, ai populaţiei din Capi- 
tală, care plătim, din grîu! nostru, cu cincizeci de bani, kilogramul de apă 
cu. tăriţe, piinea, necoaptă și fără sare ; iar restul de zece la sută, sînt 
bani furaţi din ceea ce ar fi trebuit să folosească administraţia germană, 
dat fiindcă, odată ce au băgat în Romînia pe bulgari, pe turci, pe un- 
guri, pe austriaci şi pe de bun neam junkerii Majestății Sale, se cu- 
vine, conforin moralei celei mai severe, să se socotească, aici, stăpină 
pe pămint, pe foc şi pe apa care curge în teritoriul ocupat. 

Pentru cei nouăzeci la sută ai noştri, nu s'a mişcat nici o ploşniță 
-din duzina de poliţii secrete cu care ne miluieşte guvernatorul militar ăi 
pentru celelalte zece, însă, au. băgat în puşcărie, pînă la noui, Gispo- 
ziţii, pe Zehender, pe Pauker, pe Schwartz, pe Sternbach, și pe alţi 
“oameni de încredere prepuşi de guvernator la exploatarea flămiuzilor 
din Bucureşti — toţi roni, cum vedeţi, toţi dintre cei cari, profitînd de 
naivitatea germanilor, i-au învăţat, în citeva luni, să întreacă în bau- 
ditism chiar pe haiducil din cari purcede aşa zisa aristrocraţie nem. 
ţească, - : 

Pe căpitanul Albrecht, cel carele, ales dintre cei mai incorigibili 
ofiţeri glorioşi, era pus să. privegheze ca corectitudinea cea mai teuto. 
nică să domnească la moară, nu Vau arestat, fiindcă e de neam, dar, 
drept pedeapsă fiindcă a lăsat pe Geiser, frauzelarul, să'şi bage nasul 
unde nui fierbea oala, pentru ca pe urmă să denunțe potlogăria tocinai 
1a Berlin, așa în cât să nu se mai poată cocoloși aici—pe Albrecht Vau 
îmat din Bucureşti şi l'au trimis pe frontul din apus. dacă cumva n'o 
evada pe drum ca să:! vedem controlor al morijor din Belgia ori poate 
prin Slatina chiar, 

Atita suntem jefuiţi de germani, de turci, de bulgari, de ovrei, de 
austriaci, de unguri, de albanezi, de greci şi, mai aies, de comercianții 
români, a căror rapacitate întrece orice închipuire, încît tilhăria dela 
Alberistadt, deși însumează milioane, nu mai are, blazați cum suntem, 
decit proporţiile unui episod, ca atîtea altele din timpul ocupaţiei ; pot: 

"dar, să luminez, în treacăt, o lature veselă a acestui trist eveniment, 
Sternbach, luat ca tovarăş de către Zehender înainte de a-şi orga 

niza banda pe picior mare, are un cumnat, sărac lipit, aşa cum era 
Sternbach ieri-alalțăieri. 

S'a dus omul, cînd a auzit că'i sa procopsit ruda, să ceară şi el o 
piinişoară în serviciul moarei — dar cumnatu-său l'a gonit cu bi- 
ciu de foc: | 

— Nam loc pentru cerşetori, s'a răstit asociatul lui Albrecht. Şi 
-din buzunar nu pot să dau, fiind că'mi trebuie paralele ca să-mi fac 
casă ca a lui Berkovici.-Nu voiu să se deosibească de a lui Berkovici nici 
ia clanţa uşei, ” 

A zis — şi l-a dat afară pe cumnatu-său, 

15
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% 
Şi cumnatu-său, obidit, reflecta, către Grunberg, prieten comun af 

cumnăţilor, care șade, din întîmplare, peste drum de Sternbach: 
— La tat-său acasă, unde toață familia minca dintr'un hering, toț. în casă ca a lui Berkovici a stat el! Parşiv! 
De aceea, cind, ieri, a venit Griinberg la Cafeneaua Comercială şi a: 

povestit odiseia meleonerilor de la mbară, cumnațul lui Sternbach a 
crezut că se risipeşte de bucurie: - 

— Şi va să zică, l-a înhăţat pe şoltic ? - 
— Dragă, ce să'ți-spui! Eu, de cînd am văzut că'şi dă aiere Qe Blank 

et Comp. am înţeles că trebuie să pocnească, 
— Dar cum ai prins de veste? 
— Să vezi. Fiindcă ştiam că traje peste cinci, aşteptam din ceas în 

ceas să facă dac. Şi ca să nu-mi scape amănuntele operaţiei, mă scol de 
dimineaţă, mă duc în grădină şi mă uit,drept la Sternbach în biurou, 
ca să văd ce se aude, 

Ieri, la 5, pînă 'n ziuă, eram la post. Nu ştiu ce'mi spunea mie că 
trebuie să crape chestia. La el, perdelele lăsate. 

— Doarme mult, vezi bine, de cînd s'a procopsit, 
-— Dacă e buier! Fi 
— Pe la 6, văd că se opreşte la poartă un automobil. 
— fiman? 
— Jimaaan ! Din automobil se dau jos trei ofiţeri şi un ţivil. Sună. 

Aşteaptă. Iar sună, 

— lar aşteaptă... 

i— De unde ştii ? 
. — Păi,—nu 'uţeleg eu! Pungașul, cînd a simţit că e scadenţa, a în- 
ceput să ascunză maria. Ă - 

— Marfa ? 

— Bănetul. 

Păi, ce, avea a face cu procurorul care a scăpat pe Filotti? Aştia. 
au împins, au intrat înnăuatru—şi, după un sfert de ceas, au eşit cu 
el de guler. 

Țivilul aducea în braţe corespondenţa, 
— Dar nu-i pasă şolticului. Averea trebuie so aibă la bănci. 

„— Deştept mai eşti! Par'că firmanii, înainte de a-l aresta, n'au oprit 
tot ce aveau pungașii la bănci! Am auzit că cumnată-tău avea un de- 
pozit de șapte sute de mii, 

— Şi "Pi “l-a luat? 
— Să fii sănătos! 

— Ei, dragă Griinberg, 'mi-ai făcut aşa o plăcere—pe onoarea mea? 
— Ştiam eu că o să te bucuri, de aia te căutai ca să ţi-o spui de 

dimineaţă, 
— Dar numai Sternbach singur a făcut haupltrefar astă? 

„— Aşi! Avea tuvarăşi. Pauker, de !a Manutanţă; Zehender, dela 
moara Albertstadt; Schwartz, făiuarul din strada Oiţelor.,, . 

— Şi ală? " 
— De ce te miri? 

P 3 
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— Fiindcă fetile dela Schwartz vorbiau numai tranțuzeşte. 
— Vai de cap a lor cu aşa franţuzească! 
— Şi mai cine?. 
— A închis şi pe altul. 

— Pirman ? 

— Vezi bine, Şi pe căpitanul Albrecht. 
— Raman ? 

— Neamţ. Ce să caută ruman acolo! 

— Toată familia, va să zică? 

— Toată. Şi mai vin. 
— Ha? | . 

— Mai vin şi alţii. Acu se face cercetare la primărie. 
— Păi, şi acolo sunt evrei ? 

— Nu, dar sunt jirmani şi telegrafişti, 
— Merşi, dragă Grunberg. Mă duc să fac o vizită la sora mea, suţia 

dela Sternbach, O să-i zic că 'mi pare deja rău — așa să aibă el bine, 
„Parşivul de cumnată-meu | 

Şi ruda morarului a plecat radios, 
Nu "i venea să crează că Iehovah s'a imilostivit să-i trimeată, pînă'n 

ziuă, atîta covirșitoare bucurie, 

REMANIERE MI- Mi se spune că Virgil Arion, ne mai putind, 
era a  căpăta fonduri de la fabricele de potcoave din 

NISTERIALĂ. Germania, pentru a iace să reapară Mol/doua, ar 
îi gonit pe Litzica de îa fu/turmrnisterium şi i-ar fi luat locul.. 

Nu garantez veracitatea faptului, fiind că sub teutoni se păstrează 
taină chiar în jurul actelor oficiale — dar lucrul e -verosimil, fiindcă, 
lipsit de eleimozina caselor nemţești, întrucît Carp nu dă nici un soro- 
covăţ, prezumtivul vrceveruallung ajunsese străveziu. 

Gura de om. gură de cîiue — ce, te joci dumneata! 
Schulder, scăpat de grija concurenţei pentru gazeta 7ndependentă pe 

care proiectează s'o scoată cu Burăh Braunstein, sub comanda lui Stere, 
cu ausweis dela poliţeimeister, zicea aseară, către un prieten, care se 
mira că reuşise deja el, uvreiu, să'l facă pe Arion ministru firman : 

— Eu, dragă, când eram băgat ja Cavalerul de Modă, stropeam tro- 
tuarul cu timburuşul tinichelei — şi am reuşit să fac milionul speculind 
gazetele subt rîmîni; cum să nu fac, cu Stere, sub jirmani, un fleac 
de viceverwaltung la departamentul unde numai Crivăţ şi uşierii au 
de lucru ! 

Şi, după o pauză, în timpul căreia se vedea că reflectează adine : 
— Nu prea ştiu să citesc bine slovă râminească, că i-aşi arăta eu, 

lui Milea, cum se scrie la Ador! 

Cîteva apariții interesante, 

- Vă aduceţi aminte de Monske-—Monske, servitor la palat, însărcinat 
de « Mama tăniţilor» cu direcţia Verei Zuminoase, şi care, într'o - zi, s'a
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constatat că furase tot avutul orbilor. Monske, atunci, silit, cu toată înajta-i protecţie, să «se retragă» de la Parra Luminoasă, deschisese 
negoţ de oglinzi, Avea de comauditar pe Staegmeyer, pe care l'a pus 
să iscălească poliţe de peste o sută de mii de lei, şi pe urmă a dat 
îaliment — şi, cu dispreţ pentru țara ingrată căreia "i “adusese atitea 
mari servicii, a fugit peste graniță cu ce bruma agonisise într'o viaţă 
de muucă... nemţească. - 

Staegmeyer, de inimă rea, a murit cînd s'a văzut ruinat, 
Azi îl văzui pe Monske, E biciclist în armata germană, armată în 

care au loc de favoare toţi nemţii cari, ja noi, au fost în puşcărie sau se pregăteau să intre înainte de isbucnirea războiului. 
Ca răsplată pentru serviciile aduse imperiului pe cind era aici şi ca 

omagiu pentru înalta ui ciaste, e însărcinat, acum, de către statul major 
economic, cu deverul vinurilor zechizițtonate de nemți din toate. podgo- riile noastre — weinbursch. ” ” 

Mi se spute că el, Monske, împreună cu Neniţescu, a organizat, deunăzi, panahida de la Curtea de Argeş, pentru pomenirea auguştilor răposaţi. . - Ă 
Recunoștinţa e o floare care nu creşte decit în inimile alese, 

Ordonanţa de ieri ne făcea cunoscut că guvernatorul s'a împuter- 
bicit să deporteze, să ia ostatici sau să determine domiciliu forțat fn dez trabililor, a 

Cea de azi, e o poemă. Ni se rechiziţionează fructele din grădină Şi ni se pune în vedere că, sub pedeapsă de trei luni închisoare ori trei mii de lei amendă sau, de pe alegere, amîndouă deodată, n'avem dreptul, 
cind se vor coace, să ne culegem caisele, să facem dulceaţă de vişini ori magiun de prune. i 

Miine, ca să se execute întocmai proclamația lui Makeusen cum că ni se va respecta viaţa şi avutul, va veni, desigur, o ordonanţă prin care să ni să spuie cum că, fără ausweis, n'avem dreptul să ne ducem.., nicăiri — şi că tot ce produce rominul e rezervat penttu statul major al administraţiei militare, - 

Pereţii oraşului gem iar de cite-va zile de afişe care anunță: «In curând va apare Lumina, organ rominesc, independent, sub direcţia d-lui C, Stere, profesor universitar, ” 
Ce are de gind să scrie Stere, cindependent> şi românește, azi, cînd nici cărţi de vizită nu'ţi poţi face dacă Censura nu'ţi admite textul, nu pricepe nimeni. Dar afişele, mari şi colorate, acoperă zidurile de două săptămîni de zile, alături de ale cinematografelor. - 
Azi mă întilneşte cel care urma să fie administratorul lui Stere şi'mi destăinuieşte că Lumina rămine tot în întunerec, şi că, din pricina asta, e o adincă depresiune în personalul ce fusese angajat. Schulder, Berger, Brauusţein, Marcus, 7omizii toţi cîţi se puseseră, din patrio- tism, sub oblăduirea profesorului universitar, tună Şi fulgeră în potriva şicanelor cu cari îi asasinează poliţia nemţească, - 
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— Persecuţie, doiunule, pe toată linia, îmi spune interlocutorul, 

— Cum: persecuție? Nu era să fie nenaţească? 

— Ba da, dar dacă s'a încăpăţinat directorul ! 

— Schulder ? 
— Nu — 

— „Berger, atunci ? 
— Aşi! 

— Braunştein, poate ? 

— Nu, domnule, Stere, 

— Păi ce, şi el e director? 
— Şi. 
— Aşa? 

—. Da, de ochii lumii. 

— Şi cum sa încăpăţiuat ? 
— Nu ţine seamă de situaţie şi vrea să discute chestia reformelor, 
— Din Germania 

— De unde! P' alea l-ar lăsa guvernatorul să le desbată, că n'au 
nici-o importanţă; dar el vrea să vorbească despre reformele agrare 
proiectate de Brătianu înainte de isbucnirea războiului, 

— Şi ce le pasă nemților? 

— Cum să nu le pese! -Păi ei spun ţăranilor noștri că guverneie 
“ romineşti îi țineau fără pămiat, ca pe nişte iobagi — şi că ei, germanii, 
au venit aici ca să le dea cîte o sută de hectare de cap, din moşiile 
boiereşti, fără plată; ba "i învaţă să dea cu patul în proprietari, cînd 
se vor întoarce din Moldova, dacă vor încerca să le ia pămînturile 
înapoi sau să li le puie la socoteală. 

Îmi Ei, şi ? ? 

— Şi acuma, Stere, vrea să le spuie în gazeţă că, înainte de cata- 
clism, partidele căzuseră de acord să exproprieze latifundiile ca să îm- 

proprietărească pe ţărani, după războiu, cînd avea să se întoarcă ger- 
manii din Moldova, unde trebuiau să meargă sub comanda lui Carp... 

Şi te întreb: se potriveşte ce vrea el să spuie țăranilor cu ceeace 

ie spun agenţii nemţeşti-ca să pregătească o nouă revoltă la sațe ? 

— Nu se prea potriveşte, e drept. - - . 

— Atunci, cum 0 să 'i dea voie poliţia să'şi scoaţă gazeta! Durmu- 

neata nu te gândeşti ? Ă 
— E logic. 

— Din pricina încăpăţinărei acesteia, stăm, o sumedenie de oameni, 

cu mîinile în sîn. | _ 
— Trist şi nedrept, întrucit aţi pornit cu toţii întrun gind, 
— Vezi bine că e trist. Toţi ziariştii româîni se învîrtesc — numai 

noi mincăm din puagă. 

— De... 

* — Dacă nu ne ţinea Stere cu vorba, ne angajam şi noi la Gazeta 

lui Brociner. Fă socoteală cît am pierdut, 

— Păi, ce, Brociner, la Gazeta Bucureştilor, era să augajeze tot 

neamnl lui Israel ?
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— Pe tot, domnule, E destul să te oferi — şi te primeşte cu bra- țele deschise, Dacă au primit ei pe Camburopol, băiat de prăvălie... 
— Ru înţeleg ca condeie ca Schulder, ca Berger, ca Braunstein, ca Marcus, să fie căutate în redacţia lui Salzmanau, unde talentul şi buna credinţă sunt de tradiţie — gar cum, Doamne iartă-mă, să fie loc 

pentru toţi ovreii ? 

— Dar pentru Camburopol, siugă la bogasierie în Ploieşti, cum s'a găsit loc? Aud? 
— Cu ăsta e altă chestie: le-a făgăduit, cu Neniţescu şi cu Stoian, să le dea pe mînă Sindicatul Ziariştilor, 
— Bogasierul ? | 
— EI, cu Bacalbaşa, cu „Neniţescu, cu de Herş, cu Popescu-Duţa, cu Căcău, cu Macri., 
— Se poate, dar eu cunosc sistemul germanilor, 
— Adică ? 

. — Ki nu se uită dacă ești băiat de prăvălie ori mitropolit, de ai talent ori nu — şi de eşti ori nu de bună credinţă. Ce talent îi trebuie lui Antim, de pildă, ca să polemizeze azi cu Filotţi? Ce muucă i se cere șperzalestului ca să reproducă, zilnic, în Gazera Bucureştilor, cite o coloană, scrisă, anii trecuţi, în Adevărul, tot Ge el 1, Şi ce bună credinţă, _“i se poate cere unui redactor cînd pune titlu mare: Dezastru? Zugle zbor, d'asupra unei telegrame dela Berlin în care se spune că <eroismul sol- daților germani a fost, cu ocazia ofeusivei britanice, aşa de extraordinar, încît au raurit pină la unul — şi așa numai au putut înainta englezii» ? — Dar ce caută, atunci, şi pentru ce plătesc ? | - *— Ca să poată spune, pe urmă, cînd vor scrie istoria vremilor de față, că 0/4 ziariştii din Rominia s'au pus, pe parale, în serviciul lor — neam mişel, deci, care n'are drept la viaţă de sine stătătoare sau la solicitudinea Europei, 
— Dar unu e nici un romiu acolo! 
— Ba sunt: bulgari cu posesie de stat; transilvăneni pribegi cari au stat la puşcărie pentru Spionagiu ori cari „trebuiau să stea la tem- niţă pentru furtişag — și un dezertor şi'vre-o doi rătăciţi dintre cei cari timizi şi ruşinoşi,. bălăcesc în murdărie cu iluzia că, la urma urmelor, nu ştiu despre turpitudinea lor decît trei-patru duzini de ovrei din redacţie. Dar nemţii ţin registre în regulă. 
— Ca să facă cu ele, ce? . — Să le publice, ca să arate lumii că purtarea lor aici a fost aşa de civilizată încît, pe lîngă Carp, Stoian, Marghiloman, Verzea, Prager, Miller, Flechtenmacher, Dobrovirz şi atiţia Neniţeşti, i-au secundat şi * ziariştii foi. 
— Ziarişti de ce nație? 
— Romini. 
— Salzmann, Wechsler, Schwartz, Jonsohu, Grossman, români ? « — Dar de unde ştie străinătatea ce sunt? Şi cind îi va zice: Să rățeanu, Antim, Negreanu, Tăut, Olteaau ori Avirescu, cine o să se 1aai îndoiască de originea lor? 

C
p
 

e



i PORCII - . 231 

— Oricum... - 

— Fără niciun oricum», Au să facă statistică şi să spuie: din 
<ouăzeci, treizeci de profesioniști rămaşi în Bucureşti, numai unul sau 

doi r'au făcut act de supunere. Și o să-i spuie pe nume. O să poţi 

dumneata, atunci, contesta adevărul acesta? ! 

— Nu. Dar adevărut acesta sprijină pe o minciună: nici unul — 

sau, exact: mai nici unul din cei cari au săvîrşit ticăloşia de a sluji 

pe dușman în potriva ţărei, nu e botezat; şi, absolut precis: nici unui 

— auzi? nici unul din câţi s'au angajat la Gazela ovreiască n'a fost 

om liber înainte de declararea războiului — ci zoţi erau fînchiriaţi de 
germani, cu titiuri diferite, pe la întreprinderile fundate de Bock, de 

Iversen ori de Henenvogel. Prin urmare statistica tudescă va cuprinde 

nu nume de ziarişti, ci lista de prostituate cărora le-au plătit ca să se 

preiacă cum că se lasă seduse. 

— Astea sunt amănunte pe care le ştii dumneata şi eu; străină- 

tatea, însă, va vedea că nemţii au avut, în cursul ocupaţiei, concursul 

presei pămânfane — prin urmare că e minciună ceeace se va spune despre 

ororile săvirşite de ei. 

— Dacă te-ar auzi un coreligionar, te-ar însemna ca antisemit, 

— Pentru ce? . . 

— Fiindcă din raționamentul dumitale rezultă că ovreii nu numai 

<ă au primit pe duşmani cu flori; nu numai că au împănat poliţia lor 

secretă ; nu numai că ne-au jăfuit în tovărăşie cu germanii — dar că, 

ceeace e mult mai vinovat, dau teutonilor, pria concursul ce le oferă, 

mijlocul de a falșifica istoria. Şi, pentru motivul acesta, situaţia ovreilor 

în ţara romînească înţelegi că nu va fi comodă. 

— Ce naiv eşti, domnule! 

Păi, crezi dumneata că redactorii ăştia nu cunosc ţara, şi că, 

înaințe de a se înjuga la carul nemţesc, nu şi-au făcut socotelile ? 

— Dar ce socoteală se încape aici ? 

— Păi, ce au făcut evreii la Gazeta asta? Au scris potrivit cu con- 

vingerile lor. In opera asta, însă, ei sunt plagiatori. Inainte de ei, sau 

în acelaş timp cu ei, scriau în acelaș sens: Carp, în Afoldova lui Virgil 

Arion; Marghiloman, în Za Pohitigue — şi atiţia iuşi la Iași, cati ame- 

ninţau cu revoluţia dacă nu ne unim cu germanii, 

Cei dela Iaşi spuneau chiar că Take Ionescu e dz pr7sos,... 

Cit despre Carp, este şi azi nemiugiiat de încetineata, ce puie Mac- 

kensen de a ocupa Moldova! Ce face, te întreb, Gazeţa Bucureștilor mai 

mult decît atita ? Atunci, de ce ar fi odios Mircea, Ştefan, Văcărescu, 

Sărăţeanu, Tăut sau cum își mai zic israeliţii dela organul nemţesc, 

cînd atiţia roimini au crezut şi unii mai cred îucă cum că Virgil Arion 

primia, din patriotism, subvenție dela germani ca să scoată gazeta lui 

Carp — iar Marghiloman, prin Isvoranu, oferia pensie, Gin punga lui 

Iversen, tuturor romiînilor cari s'ar fi declarat neutri! 

— B mizerabilă, nu zic nu, purtarea şi a acestor pseudoromini; 

dar între ei și măcabeii cari scuipă ură şi dispreţ în faţa neamului 

nostru, e o deosebire prăpăstioasă,
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— Care? 
— Marghiloman şi Carp, oameni cu situaţii înalte, oteră, ca gagiu» pentru sinceritatea convingerilor lor, fundamental greşite, însăşi jertfa acestor situaţii. Politica lor, dezastroasă rominismului, duce, însă, la 6 sancțiune: se dovedeşte bună — Sunt sacraţi idoli ai poporului; are. să sfirşească rău, cum este evideut, devin, cum au devenit de tault, obiect -de hulă a rominilor, și pierd dintr'odată avantagele unei întregi vieţe de muncă şi de succese. 
In capitalul acesta imens stă garanţia că Marghiloman şi Carp — mu vorbesc de Arion ori de Neniţescu — lucrează greşit dar de bună. credinţă, şi, de pe părerea lor, în direcţie, folositoare țărei. Dacă, ceeace pare în afară de iudoială, vor pierde partida, vor îi, drept pedeapsă, pentru totdeauna înmormîntați sub biestemeje întregului lor neam — şi la aşa cumplită osîndă nu se hotărăşte cineva din capriciu sau pentru: interes. Pe cînd ai dumitale au intrat în slujba duşmannlui ay drept unic capital, tradiționala sete de bani şi acea lipsă de simț moral care'i face străini și vrăjmași tuturor popoarelor pe care le bîntuiesc.. — Fiindcă cu parale se cîştigă toate procesele... — Se angajează toți avocaţii, vrei să zici, — Aşa, dacă vrei. Cîţ despre simţ moral, îl au, dar îl au pe al lor, special — şi toate seminţiile Suut-vrăjmaşe acestui fe] de simţ moral. A lor e vina, prin utimatre, dacă, din gelozie, îi dușmăneşte toată lumea ? „. — Din gelozie, adică, se aruncă var peste gunoaiele imunde ? Și, cum îi duşmăneşte ? Cultul, le e liber pretutindeni ; comerțul, tot așa —. pină şi privilegiul de a face falimente li se recunoaşte. Atunci, ce vor inai mult ? 

“ — Să fie admişi la cetăţenie, 
— De aceea colcăie în poliţia secretă şi în redacţia Gazetei 5 Păi, mai întîiu, afară de Romînia, pretutindeni sunt împămiuteniţi — Şi pretutindeni uriţi mai mult decit în Romînia. In Germauia, barem, sunt consideraţi ca animale stricăcioase — fiindcă, de pe concepția teu- tonului, judaismul nu eo religie ci o proiesiune pe care legea şi cou- Știința publică o țin printre industriile insalubre, — Germania e barbară, 

- — E şi părerea mea că, cu toate aparențele de contrariu, germani: sunt barbari, 
| . 

Dar şi dacă n'aşi fi avut documente umane de pe care să'mi fac această convingere, mi-ar îi fost destul să văd filogermanismul ovtreilor ca să ajung la aceiaşi încheiere, 
A propos: ai putea să-mi explici dumneata pentru ce toţi ovreii —. toţi — ard tămiie la picioarele kaizerului, care numai cu spatele se. uită la neamul lui Israel ? | . : — Mai înțiiu, nu pricep nici eu; al doilea, nu sunt toţi filo-ger-. Hiani; şi al treilea, de unde aj Scos că ovreii mor de dorui germanilor g Ce, redactorii de la Gazeta Bucureştiloy cred ce scriu acolo? Ce, ei nu ştiu că antisemitismul în Germania e mai furios decit în Rusia? Nu pricep ei că puterea kaizerului a muriţ la Verdun — Şi că acuma, ca 
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cochetărie, îşi face preparativele de îumorimintate fiindcă nu vrea”să 
sămiie dator Angliei pentru amabilitatea de a-l băga ea în groapă ? 
Le ştiu ei astea, mai bine decît noi, n'avea grijă dumneata. 

—. Atunci, ce caută acolo? | | 
— Afaceri. Ce, de colea e să cişiigi citeva sute de iei pe Tună, în 

- vremurile astea de seumpete şi de chesat! ! 
— Va să zică, pentru evrei nu e îndeletnicire, cînd e vorba de pa- 

rale, dela care să se dea îuapoi, chiar dacă ar trebui să împrumute 
flegmă dela nemți ca să scuine în faţa ţărei care-i hrăneşte ! | 

— Ce să facă bietul! evreu! Siujbă, mare; pensie, n'are; capital ca 
să învirtească- negoţ, nu — trebuie să se bage ori unde,-la orice, numai 
piinea să iasă, - " ” 

— Bine, dar concepţia asta imorală duce la concluzia că, pentrit 
_motivul acesta, ovreiul trebuie strivit ca şarpele — ca șarpele, care se 
tîrăşte furiş de se bagă oriunde ca să se hrănească împrăştiind venin, 

— Să fii sănătos! Ai rămas cu trei sute de ani. în urmă, Cine să-i 
strivească ? Vintilă Brătiaau? Păi, cine să mai aduleze pe Tone], pe 
urmă ? Ionel? Dar, atunci, cine să ciucifice pe Take Ionescu ? 

— Poporul, noi, cei mulţi şi fără însemnătate. 

— Aşa ar îi dacă Europa ar lăsa pe Cantuniari de capul lui. Dar 
presa din lumea întreagă e în mîna Alianfei — şi presa, în străinătate, 
e o armă căreia aici tunul de 42 nu-i poate sta împotrivă, 

— Va să zică, de pe părerea dumitale, ovreii rămîn stăpîni aici să 
sape temeliile riaţiunei, să împrăştie otrava morală şi să ne riză în nas, 
pe urmă, ca unor neputiucioşi cari nu îndrăznesc nici să se apere? 

- — Ba, nu. Dar exagerezi, Nu toţi ovreii seriu la ziarul nemţese — 
îiindcă unii sunt la Iaşi iar alţii au fost duşi. la Ialomiţa; apoi, au, 
toţi ovreii speculează mizeria populaţiei - — şi nu toţi s'au vîrit în vi 

zuinele de unde pîudeau germanii pe romini ca să se arunce asupra 

lor ca jaguarii. Sunt israeliți, puţini dar sunt, cari ar fi refuzat onoarea 

de a lucra cu Slavici şi cu Antim; alții S'au ferit de contactul cu jir- 
aauii, deşi ar fi putut face averi; şi în sfîrşit, mulţi au pătimit tocmai 

“din cauza mişeilor de cari se slujesc nemții ca să culeagă victime, 

Sunt ei mulţi, ticăloşi, perfizi şi hrăpăreți, dar e nedrept să zici că ff 

sunt așa, | 

— Cunosc şi eu, într'adevăr, cîţiva ovrsi de treabă, mai de treabă 

în tot cazul decit Steze ori Neniţescu; dar zic 7oţi, fiindcă pe cei de 
ispravă îi pot număra pe degetele dela o mină — și pentrucă, pe de o 
parte, vorba dumitale, mişeii sunt ecorin de mulţi; iar pe de altă 

parte, n'am văzut, de cînd sunt, ovreiu, chiar dintre puţinii cum se 
cade, care să protesteze împotriva infamiei la care se dedau cezlal, 
imensa majoritate, sau desaprobîid felonia microbilor cari scriu, ovre- 
ieşte, în numele rominilor, la gazetele nemţești. 

— Dar în contra roininilor ticăloşi cine. protestează ? 
— Nu e ouă, în Muntenia, care să nu blesteme pe negustorul creștin, 

pe toţi negustorii creștini, cari, fără motiv, au înzecit preţul mărfurilor 
cumpărate acum doi ani — şi nu e român, afară de Stoian, care să nu 
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imanifesteze cea' mai adincă scîrbă pentru canaliile, mai prejos de dis- preţul omenesc, cari, pentru o lulea de tutun, pentru un: ciocan de rachiu ori pentru un Pumn de gologani, s'au. aşezat sub cortul duş- manului şi împroaşcă pe conaţionali cu bale infecte care desgustă adînc pînă şi pe cei cari îi plătesc, - 
— Şi ce vrei să spui cu asta ? . . 
— Voiu să spui că, dacă între ticălosul botezat şi cellalt ticălos nu e nici o deosebire, între creşiini, în general, şi între ovreiul de pe toată suprataţa globului, e una prăpăstioasă: creştinul are o morală Îixă şi aceiași în toate împrejurările ; pe temeiul acestei morale, osîn- cleşte deopotrivă pe imișel, indiferent de confesiune oi de naţionali- tate; — pe cînd semitul, are lege specială a lui, Credincios acestei legi monstruoase, orice hoţ este, pentru coreligionar, uu <bieţ nevoiaş», iar trădătorul un «revoltat» care face ce poate ca să înlăture nedrep- tatea spre a puteâ agonisi diamante pentru. suţie şi baclavale pentru cupilaşi, | 

: , 
Aci, mai vîrtos, rezidă deosebirea — şi imeteahna aceasta, iremedia- bilă la neamul lui Israel, face pe ovreiu, de patru ufii de aui, impo- „Sibil printre creştini şi dușman de moarte, individual, către fiecare din ai lui, ori unde s'ar găsi, ori cum s'at afla și ia orice rang social ar ajunge. 
— Dar, atunci, cum rămîne cu solidaritatea evreiască ? -— "i se pare antiteză solidaritatea dintre Vrăjmaşi, nu e aşa? Şi cu toate astea e nu se poate mai logic: sunt. solidari ca rasă — în timpul procesului 'Dreyius, birjarii din Iaşi, cari nu ştiu să citească nici în jargon, cumpărau L/Aazrore, ca să contribuie şi ei la apărarea neamu- ui; dar un ovrei singuratic, față de altul, e aşa de duşmănos încît nu se cunoaşte caz, în Lipscani, cîud prăvălia unui israelit să'i fi fost luată din mină, îndoindu-i chiria, de către altcineva decit tot de una ovreiu. ” 
— Şi clientela unui medic evreu w'o îură tot un-zvreu ? —-. Ei, vezi? | " 
— Lupta pentru existenţă, 
"— Păi, bine, domnule, vă faceţi cămătari, pentru existenţă; svin- taţi uegoţul cu falimeutele, pentru existenţă; pălmuiţi, pentru exis- tenţă, sentimentele cele mai sfinte ale neamurilor în mijlocul cărora sunteţi primiţi : batjocoriţi, aici, aspiraţiile romînilor; dincolo, pe ale ruşilor; în partea cealaltă, pe ale germanilor — și pretutindeni, pentru existenţă, nu este ignominie pe care să n:ol săvirşiţi, In lupta pentra existenţa voastră tindeţi să faceţi cu neputinţă existenţa celorlalţi. La uoi, în Bucureşti, din o mie de pungaşi pe cari "i-au îuchis nemţii pentru potlogării ce nu se tai puteau ascunde, sunt nouă sute nouă- zeci de jidani — şi numai restul, germani. Sunteţi, va-să zică, o rasă al cărei ideal stă în burtă — în existenţă ! - 
— Face omul ce poate, nu ce vrea, 
— Dar, ca să ne întoarcem de unde am plecat, crezi că o să le fie moale evreilor cînd s'or întoarce roihinii, spre dezolarea lui Salzman, 

* 
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derectăr peste (razea Bucurețilr, care striga, deunăzi, că eventualitatea . 
aceasta e un zis? 

— Nu ştiu cît de moale oricit de gloduros are să le fie, fiindcă nu 
sunt prufet: dar cunosc obiceiul pămîntului. 

— Şi? 
— Şi vădpe evrei eşind la gară şi strigînd, uvă/ Văd-pe cei bogaţi 

angajînd avocaţi scuinpi pentru procese ieftine —-şi pe Hyperion scriind 

ditirambe la “adresa lui Vintilă. Cu doftoria asta se potoleşte cupilul în 

momentul dintiiu — şi pe urmă, cu entusiăsmul, cu bucuria, cu neca” 

zurile şi cu jalea pentru cei căzuţi pe front, cine mai stă să gîndească 

la trecutul mort faţă de actualitatea vine! 

2 

4 

“FOCANA Pe vremurile astea, cînd se vinde ceapa cu doui lei 
me  kilogramul şi seul cu opt spre zece; pe vremurile astea, 

MAIORULUI cînd guvernatorul deportează în pustiu pe romînii pe 

cari în denunţă spionii ca 7pezirabiăi ; pe vremurile astea, în sfirșit, cînd 

oferi trei sufe cinci zeci de lei, vara, pe stînjenul de lemne şi samsarul 

“ţi întoarce spatele—pa' vremurile astea de tragedie sumbră, gluma şi ten- 
dinţa la veselie constituiesc un ultragiu ce s'ar aduce bunului simţ. De 

aceia voiu căuta să nw mă depărtez, în ceeace am să însemnez mai la 
vale, de culoarea dramatică pe care, pentru circuimstanţă, o împrumută, 

azi, evenimentele cele mai grotești. 

Cunoaşteţi, desigur, vorba, care, poate, mai la urmă, să fie chiar a 

exagerare piiă la oare care punct, că, în ce privește sensibilitatea pa-.. 

iatului gurei, vin, întiiu, ciinii — şi numai în al douilea rînd, nemţii: 
„Această idee trebuie să fi fost formulată de vreun hoinat, care, obici- 

muind să călătorească prin ţările tudeşti, va fi observat, cu spiritul lui 

de iscoadă, că neamţul pune zahăr în varză acră, mănîncă friptura cu 

dulceaţă şi culege sosul din strachină cu cuţitul—sos pe. care'l îufuudă 
în fleoancă împingînd lama custurei pină în plăsele, 

Obiceiul acesta, care face parte intimă din fiinţa etnică a neamțului, 

cum face pipa, orgoliul şi pirateria, a fost adus şi în Muntenia, unde 

si-a trimis kaiserul într'adius ca să aducă gustul rafinat, civilizaţia 
înaintată şi wanierele extra. 

De dimineaţă şi pînă seara — afară de cele zece minute cit se ser- 
+eşte berea — germanul umbiă din cafenea în cafenea şi cere:  îu- 
tiiu, un 'melanş; apoi, imediat, un capuciner — şi, pe urmă, dacă e 

vre-o caracudă de ovreică ungurească prin apropiere, o șacolade, ca să 
arate că, junker, şiie şi are mijloace să trăiască fin, d Ja frangaise. Nu e, 

fireşte, nici o legătură între cheltuiala aceasta, cu totul pentru aparență 

şi în disproporţie cu mijloacele /ufenantului, şi nesfirşitele rechiziţii — 

spre pildă—dar, oricare i-ar fi explicaţia şi oricare motivul pentru care 

"şi leimpune germanul, faptul rămîne: o cafea cu lapte, un capuţiner şi, 

„pour da -montre, faimoasa șotolade, cuvint pe care numai un teuton îl 
poate rosti cu tot -ridicolul de rigoare. 

Seara, la masă, e mai puţin complicat.
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Maiorul care prinzia, ia Continental, ieri, cu Berta Surda, o patri- ciană pe care doctorul Gheorghe Fischer o înjură de yreo cincisprezece: ani la dispensarul comunal, şi care trebuie să fi trecut în faţa neam. ţuiui cel puţin drept nevasta mitropolitului — maidrul acesta, cea mai aristrocratică floare din grădina junkeristnului german, a mincat: un cîrnat pe varză şi două porţii de tocană — peste care, pe urmă, ca să arate Bertei cu cine are aface, a turnat trei sticle de şampanie Mumm făcută atunci, proaspăt, îu pivniţa restaurantului sau aiurea, M'aşi opri aci, fiindcă tema e demonstrată, Dar -prinzul neamţului a avut urmări, - ia 
La o masă vecină mincau doui iuși : Gartenberg, un ovreiu inchis la forturi de Panaitescu ca să poată lăsa liberi pe spioni, ovreiu care, pentru sentimentele lui romineşti, trece, în oshii Păniîntentlor, drept agent provocator — şi Iancovescu, ineluctabilul Iancovescu, artistul irondeur dela Teatrul N ațional. 

, Gartenberg ride lesne, dar infirmitațea pe care a căpătat-o la... botez îl obligă Ia oarecare rezervă; Iancovescu, însă, nu cunoaşte friu "pentru veselia-i debordantă. | 
Cind a văzut actorul pe neamţ că îndoapă pe Berta cu. şampanie: dupăce înghițiseră un găvau de tocană, s'a pus pe ris cu hohote; Gar- tenberg, la rîndul lui, luat de curent, a uitat rana făcută de haha: — şi a isbucnit şi el, . | Neamţul, a cărui inteligenţă, cum ştiţi, nare nevoie să mai fie atirmată, a priceput cine e obiectul hilariautului destriu al vecinilor de masă — și a luat act, Adouazi, Iancovescu abia se culcase cînd se po- menește cu detectivul că'] poiteşte la poliția teutonă. Se duce, omul, şi. se explică trei sferturi de cess, Cu toată intervenţia lui Kutschbach. care asistă regulat pe pozez în timpul instrucției, judecătorul n'a putut | "pricepe cit de natural este să se fi petrecut ceeace se petrecuse. Da- “i aceea, a mai întrebat odată, grav: E — Ce e de rîs cu tocana? | 

— Uit'-te ce e de zis, domnule: la noi, tocana are ritual anume: țe carabinezi, întâiu, cu câteva țuiuri de tescovină ; striagi, apoi, în pumn, duticatul de mămăligă, pînă ţișneşte ptintre degete ; şi, pe urmă, începi să întulci — aviud grijă să potoleşti schinduful cu turburel din oaiă nouă. — Dar şampanie cînd beţi ? To 
— Cind, în cabinet particular, oficiămm în odăjdii de ceremonie, cu „ diaconi de sex viceversa ; sau cînd obosim de metanii pe aitarul Ve- erei, sub baldachin de mătase așa de „fină încît s'o spargi -cu limba; oricind, la banchete oficiale, mîncăm trufe şi ortolani, pe ctad Jeante- haşii măniucă de vii pe adversari, 
Neamţul, tîmpit de jargonul elegant Şi de erudiția culinară a cubo- tinului, a intrerupt interogatoriul şi a trimiş pe Iancovescu în alt biurou. pînă să ia e] instrucţiuni dela forul competert., 
Pe cind eşia artistul în entr'acte, detectivul aducea pe Gartenberg. La uşe se încrucişază delicuenţii și începe dialogul, în treacăt: -— Ce e? 
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-— Chestia cu tocana, 
— Pentru asta ne-au adus? 
— Păi, ce, e giumă—o tocană şi trei sticle de Mumm > 
— Şi? — 

_— Dă-mi câteva ţigări şi intră la chibzuire, 
„Şi s'au despărţit. 

Interogatorul lui Gartenberg a fost savuros: 

— Ai mîncat aseară ia Continental ? 

— Da. 

— Și ai ris? 
— Da. 

— De ce? 

— Mia venit aşa, să riz, ' - 
— Ai ris de un ofiţer german? | 
— Am rîs de ce făcea uu ofiţer german. 

„.— Pentruce ? 

— Pentrucă minca tacană şi bea șampanie? 

— Şi ce scria Rosenthal la Adevărul ? 
— Nu ştiu, 

— Vezi că minţi? Il cunoşti bine. 

—-Dacă'l cunosc personal, nu e un cuvint să-i îi citit şi articolele, 

— Dar apăreau în ziar. 

— Da, dar auonim. 
— Filipescu a lăsat testament ? - A A 
— Nu cred, ea 
— Nu te'atreb ce crezi; te întreb ce ştii? 

— Nu ştiu nimic în chestia asta, 

— Treci dincolo. Să aştepţi ! 

Gartenberg a trecut în odaia lui Iancovescu. Procurorul a plecat 
cu Kutschbach şi cu dosarul ca să ia instrucţiuni. Sa întors seara, 

Beat, la 9 ceasuti; a chemat pe deţinuţi, :le-a spus că sunt puşi sub 

supraveghere, şi, după ce, jovial, le-a făcut cunoscut la ce represalii se 

expun dacă vor mai ride cînd mănîncă nemţii... toeană, i a pus în 
Tibertate provizoriu, 

Biindcă suntem la tocană, să profităm de ocazie ca să vidăm o 
chestie arzătoare. Sa 

De cînd au intrat nemţii, o sumedenie de agenţi, dinte cei cari au 

primit taina botezului din vîrful cuţitului, 'şi-au luat sarcina, poate 
din ştiinţă personală, să facă reclamă virlităţei caștilor supuşi ai 

kaiserului. “Toate: cocoanele mari din Bucureşti au trecut pe sub... fur- 

-cile caudine aie buzeranţilor — şi, ia Colenţina, la Maternitate şi ia 

spitalul Caritas avortează zilnic cîte şapte-opt sute de aristocrate, vic- 

time ale prea de aproapelui contact cu dosnicii Don Juani. 

Unul — şi'l numesc: Antim, dela Gazefa Buoureștilor, îmi spunea, de 
-a doua zi după invazie, că nevasta, foarte frumoasă, a ui: prefect 

fîuăr şi bogat, 'Şi-a luat în gazdă şi irăieşte maritalmente cu un ofiţer
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austriac, pe cînd bărbată-său e în Moldova — şi, circumstanță agravată: rudele prefectului, indignate de devergondagiul acestei femei fără pu- doare, au interzis restului de muieri din familie de a mai veni în atingere cu frumoasa neruşinată. 
Asta e ceeace ştie Wechsler — care, am spus şi altă dată, e în corespondență directă cu Bethman Holweg, şi, ptin urmare, cu ale lui organe de aici. Ceeace ştiu eu, şi cu mine toață lumea, însă, e că pre- fectul în chestie, dregător într'un judeţ dela graniţa despre Muntenia, a Moldovei, n'a mai călcat prin Bucureşti, nici el nici delicioasa-i so- ţie, dela Iulie auul trecut şi pînă azi, 16 Mai uua mie Honăsute şaptes-. prezece, 

Aa dispenscze de femeie, încât, de trei ori, pînă acuma, pentru motivul acesta, a trebuit să se schimbe personalul polițienesc. Și azi, Piuskhofs înlo- cuieşte, la poliția secretă, pe Amelung. In afară, apoi, de ceeace ştiţi toţi; în afară de ce văd cu scîrbă chelnerii eari servesc la cabinetele separate ale restaurantelor de noapte; în afară, în Sfirşit, de taina pu- blică pe care o cunosc birjarii, şi femeile pierdute, care le Slujesc de perdea — nu surprind, în Bucureşti, nici pe Antim, dacă spun, de pildă, că pastorul prepus ca director al Operei jirmane, se sărută, cînd se îmbată, cu un tenor celebru pentru ianteziile-i anapoda, şi se sărută piuă cînd se umplu de bale pe obraz — şi, în văzul lumei, se string în brațe cu frenezia care isvorăşte din cel mai degradator viţiu, Şi e pasfor — nu un Elenburg ori care! 
Sunt acestea, şi o mulțime altele pe care nu le pot încredința hîr. tiei, sunt dovezi irefutabile că nemților nu le trebuie sex decit, rar, ca - să mascheze... solidaritatea dintre bărbaţi — că, deci, e calomnie stu- pidă afirmarea cum că aristocratele din capitală au jertfit pe altarul Venerei în limba lui von Tuelif. 
Dar, o dovadă pe care o puteţi controla toţi: care doamuă, dintre cele cu nume, a mai rămas în Bucureşti în urma exodului dela Noem- bre? De.unde, atunci, sutele de parturiente de pe la spitaluri ? O altă dovadă, în privinţa căreia mă refer la mărturia celor trei sute de mii de locuitori surprinși de invazie la Bucureşti ; cine, cîud, unde aŞvăzut neam cu o femeie, nu 'de neam, nu elegantă, dar măcar dintre cele cărora e obiceiu să li se plătească cinci lei fără părere de rău? 

Unde? Cine? Cînd? 
Atita dispreţ inspiră teutonii printre damele rămase în Capitaiă încât comenduirea, pentru trebuinţa puţinora nededaţi încă ia... tradiţia istorică a Germaniei, a importat, de prin tavernele din Seghedin, Bu- dapesta, Passau ori Nuremberg, tamazlicuri întregi de femele, dintre acelea care hu seamănă cu femeea decit anatomiceşte, Inspiră chiar un fel de milă ofiţerul trufaş, în corsetat şi plin de el însuși, g: braţ cu cîte o ordiiră, care, încălţată de prima oară cu ghete, dă focurile pe spate şi calcă în lături ca rațele leşeşti.  
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E destul să vă spui că Bertha — ce-o mai ocăra Fischer la dis- 
pensar |! — că Bertha, e, printre germani, cea mai chir reprezentantă a 
Jumei orizontale, ca să pricepeţi cât de modeste sunt aspiraţiile crai- 
donilor kesarokrăieşti şi cu ce ieftină marfă s€ îndestulează libidinea ». 
chiar a excepțiilor rarisime cari, în siminţia tentonă, simt nevoie, ca 
toate dobitoacele, să cultive sexul odată pe an. 

Dar, înşir, oare, toate astea, câ să încheiu cum că la Bucureşti 

„lipseşte varietatea care nu se odihneşte decit cînd stă în picioare — ori 

că, chiar printre femeile măritate, nu vor fi fiind, aici ca pretutindeni, 

şi dintre cele care'şi aruncă boneta peste mori? 

Cum o să pretind eu o astfel de absurditate! 

Ceeâce voiu să stabilesc, însă, este: întiiu, că nici una dintre 

doamnele pe care ie vizează clevetirea celor însărcinaţi să facă reclamă. 

ploşuiţelor, n'a fost la Bucureşti în timpul urgiei ; că, abjecţi cum sunt, 

piraţii nu Sau putut face simpatici nici. femeilor de rang mijlociu, ră- 

mase în capitală din pricina lipsei de mijloace; că, mai mult: chiar 

printre cele cu tarif reglemantat, accesul le e aşa de anevoios înctt au 

trebuit să se resemneze la remonta naţională, adusă într'adins din 

meleagurile Puterilor Centrale — și să scrie acasă, 'cînd prinzesc cu 

Miţa Roaiba, cu Corina Pămătut ori cu Pertha Surda, că au... șamoa- 

nizat cu logodnica îrumoasă a celui mai brav general la pensie. 

Atâta voiu să fixez — nu altceva, 

„Pină şi bulgarii 'şi aduseseră de acasă facîm. Obicinuiţii dela Bras- 

serie de la Pat nu vor uita multă vreme pe una, lungă, lăliie şi ridi- 
culă, compatriotă de ale lui Radoslawofi — care, de gît cu zfiţerii lui 

- Coburg, impesta cafeneaua cu mirosul zăprit al... ciorapilor ei nespă- 

laţi, o particularitate de pe care simți pe bulgar cum recunşti pe Dia- 
mandescu de pe vorbă, 

Dar dacă antipatia adîncă, pe care cu atîta succes ştie s'o împrăş- 

tie în jurul lui germanul, ţanţoș, prost şi poseur, 'i-a ţinut pe teutoni 

departe de farmecul fluturilor grațioşi care inundă Calea Victoriei cu 

parfum primăvăratic — cu ochii n'au putut să nu soarbă culoarea 

fragedă, liniile armonioase, elascilitatea taliei și alura maiestoasă a 

copilelor de promoţie proaspătă care sburdă, seara, cînd ies de pe la 

ateliere, ori, la braţul părinţilor, merg pe stradă ca să guste spectaco-" 

lul vicleimului pe care'i oferă vitejii aliaţi. Şi tinereţea aste, şi distiuc- 

ţiunea asta, şi supleţa şi sburdălnicia roiului de adolescente, fiecare 

dintre ele cu drept la rang de prinţesă îu catagrafia esteticii — trebuie 

să pălmuiască prezumțiunea neamțului netot, care se gindește că a lăsat 
acasă pe madamă, polis informa, cu sînul ca sidilele, cu accidenţi formidabil; 

la picioare şi cu o asietă pentru care jeţul Louis XIV. e o meschinărie... 

Un ovreiaş din Fălticeni plecase înăuntru, la studii. , 
Tată-său, biet negustor de mărunţişuri, care 'și agonisea viaţa cu 

trudă, de azi pe miine, îi trimetea, rupînd dela gură, atîta cît să uu 
,
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snoară băiatul de foame. După vreme îndelungată, cina copilul era în- naintat la învăţătură, bătrinul nu şi-a mai putut domoli dorul — şi a plecat să'și vază odrasla, | 
Acolo, la Viena, băiatul, copil bun, "i-a arătat moşueagului: tot ce „credea că poate să deştepte curiozitatea ignorantului dela Fălticeni — Şi simţia plăcere mare să] vază că gustă cu satisfacție ceeace face mindria artiştilor mari, - 
Intr'o pinacotecă, după ce 'i-a arătat fel de îel de piuze, îl duce înaintea unei Venus, Bătrinul se uită; analizează; se apropie; trece la lumină; se pune în umbră; micşorează pupila; deschide ochii mari — într'un cuviut examinează tabloul cu mişcările și nesaţiul unui cunoscăţor. ! 
Băiatul, fericit că instinctul tatălui său e atit de desvoltat încît soarbe o artă care rămîne mută pentru un prezis dacă nu e înzestrat «dela fire cu simţul frumosului, se uită atectos la unchiaș — cînd se po- meneşte că ovreiul întoarce capui, odată, cu scîrbă, şi scuipă: — Ptiu! 
Inmărmurit, băiatul îatreapă: 
— Cusu, tată, nu-ţi place? 
— Mai e vorbă! 
— Păi, de 'ce scuipi, atunci? - i — Pentrucă m'am gîndit: Rifcă, de acasă — mamă-ta — femeie e? Ptiu 1 

. “ 

| Abdicarea lui Tino, şi, în general, întorsătura SU RS SUM _CORDA pe care au luat:o lucrurile în Grecia, produc o E aducă perturbaţie la Bucureşti. Starea de pînă aci, avea două avantage: grecii, neuri, erau priveligiaţi de germani, şi, ca atare, împinși la jat, sub protecţia polizeimeisterului ; şi pe de altă parte, Grecia, în afară de răsboiu, n'avea nevoie de soldaţi, de aceea chiar pe ai ei de acasă “i împrumuta Germaniei cu titlul de prizonieri, De aci, buciucul de ataceri pe capul delegatului însărcinat cu girarea fegaţiunei eline, Armenii, albanezii, bulgarii, aşa zişii macedoneni şi toți ovreii din orient se înscriseseră, la începutul ocupaţiei, în controa- a lele cancelariei turceşti, socotind că răsboiul, pe frontul acesta, s'a is- prăvit, şi că, cu cîteva rubiele — căci la turci e ieftin — cumpără pro- tecţia unui:stat învingător, După succesele Ententei în Asia, însă, otomanii au primit ordin, dela comandantul armatelor germane, să scoată soldaţi de unde or şti — şi, turcii, în fața ultimatului nemţesc, au înrolat pe toți ciţi, de teama răsboiului şi a represaliilor, se făcu. „seră supuși ai sultanului, 
Dar fiindcă etapa musulmană din Bucureşti n'avea organe sufi. ciente ca€să facă urmărirea şi recrutările iar streinii cari ceruseră protecţia ca să scape de belea nu se prea grăbiau să se îmbulzească la uşa comisiei de recrutare, s'a recurs de pe sfatul germanilor, ia un :marafet de bilciu : s'a anunţat, prin Gazeta ovreiască, din partea auto- 
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rităţilor militare turceşti, că la biuroul comandantului. ttapei se vor 
da, cu începere dela o dată determinată, ajutoare: bănești supuşilor 
fără mijloace. Chelnerii neocupați, bragagiii cu afacerile suspendaţe şi 
arnăuţii ale căror întreprinderi lincezeau, s'au repezit ca uliii după 
ajutoare — şi s'au pomenit înrolați în armia de başibuzuci,. Păcăleala : 
aceasta a servit de lecţie celor întîrziaţi — din care pricină, dela căde- 
rea Bagdadului şi pină azi, nu s'a mai tureit nimeni, “Toată lumea, de 
orice lege şi de orice naţionalitate, dedea ce dedea şi se umbrea, acut, 
sub cutele steagului grecesc — ţară în strînse legături de rudenie cu 

* împăratul nemţesc. Aşa s'a făcut că, de pe la Bobotează încoace, sunt, .” 
în catastifele consulatului elin, regimente de palicari cari vorbesc toate 
limbile afară de a lui Homer; iar în Bucureşti, greci mai mulţi decit | 
pe vremea Eteriei. Toti balcanicii,. existenţele dubioase. cari, năstuţi 
“în Yureia, trecuseră prin Bulgaria şi se proptiseră în Serbia, fuseseră 2 
ba romini, ba turci, ba de alt neam — toţi se pomeniseră, peste noapte, 
greci ca Pericle şi sfidau lumea par'că fiecare dintre aceşti plăcintari 
se întorcea dela Maraton. , | 

Iată, însă, că se întoarce roata şi neutralitatea Eladei primeşte un 
picior la căderea rinichilor. Grecii, negrecii, pseudogrecii, toată. puz- 
deria de vagabonzi internaţionali cari intraseră sub bairacul regelui 
Constantin în schimbul citorva drahme, s'au simţit fără adăpost în 
ziua cînd au aflat că vasilevsul dela Atena le-a lăsat muită sănătate. 

Şi se întreabă, acum, armeaii, elenii adevăraţi, cei falși, cei. luaţi 
cu chirie, grecofonii, grecomânii, arnăuţii şi bulgarii fugari. şi ovreii şi 
toate jigăniile cari se tolăneau sub cutele drapelului neu/ru — se în- 
treabă: dar, acu, încotro, bre? Și aici urmează o frază sacrilege pe 
care nu ştiu dacă o întrebuința Eschyl, dar ştiu că: nu lipseşte din 
vocabularul cleitului filotim care abuzează de sarea atică pînă ce face 
ţir din fiecare: frază, | | 

E greu de prevăzut ce se va alege de untertanii aceştia, dar nui 
„poți ține rîsul cînd priveşti tristețea - adincă întipărită pe feţele. lor, 

coboritori toţi din cei cari au vorbit skipităreşte la Terinopile, . 
-Oricum, fenomenul e interesant: supus grec, de religie mahome- 

dană, vorbind bulgăreşte, de origină din Prizrend — şi cu hiîrtiile .de 
vecunoaștire a calităţii de cetăţean toniin, pe 'biuroul parlamentului 
nostru ! ă - ” 

"Şi sunt zeci de mii de aceştia — fără să mai vorbesc de cei: cari 
siejază în Senat, la Bucureşti, şi votează cu guveraul la Sotia ori sunt 
ofiţeri de rezervă în landwehrul dela Berlin. 

URMĂRILE Vreţi să vă spuiu două vorbe despre Olteanu, di- 
TREI DETIN. - rectorul Teatrului Naţional din Craiova ? . 
UNUI DEJUN: „Oiteanu e om de ispravă în accepţia largă a cu- 
vîntului. Cu miue, personal, s'a purtat, într'o ocazie delicată, curaţ...., 
bulgăreşte — dar asta nu mă împiedică să constat cu plăcere că, vred- 
nic, credincios daţoriei, corect şi popular, Olteanu este, la Craiova, un 

- - 16
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€lenient mai util de cât mulţi dintre milioaarii egoişti cari fac vecinic mătănii la coada vițelului de aur, | Se - 
Intr'o zi, prin Februarie pare-mi-se, cînd, necăjit că berea dela fu prea e crudă, pelinul dela Minerva cam acriu şi bfaghina dela Meorcup începuse să prinză zmag, Olteanu, amărit, a angajat o partidă de ţa- ble, pe câte un şpriţ, cu -Andreiescu, ziaristul iabricant de ghiață. Şi, norocos cum e, a cîştigat o partidă, â cîștigat două, a cîştigat nouă — pînă ce spetise pe adversar tot plătind la şpriţuri. Atunci, aducîndu-și "aminte că e pottit ja masă de către o cocoană din lumea cea mai bună, directorul Teatrului 'şi a lăsat partenerul ja Andronescu, în pagubă, şi a plecat să răspundă invitației amabile a cărei victimă era, 
La masă, vezi bine: o țuiculiță, şi încă una; ba și un pahar de viu, ba şi două dacă nu mai multe ; apoi liqueur — ca la masă bogată, însfirşit. Ca să scurtez: cînd se servea cafeaua, nici Demostene, după ce se exercitasa cu bolovanii, nu era mai loqace decit Olteanu. ' Con- versaţia, diatr'una într'alta, a alunecat, cuui era şi natural, pe un su- biect de războiu': virtutea femeilor — şi Olteanu, care ar fi un Cresus dacă ar avea atîtea parale cîtă inimă are, a îuceput, cu verva lui de moldovean din Oltenia: 
— E, ruşine, doamnelor, e ruşine ca cocoane din societate să um- ble de git cu ofiţerii din rasa din care ies chelnerii, Şi e ruşine nu pentru că se calcă decalogul, care porunceşte să nu prea... fubeşii — ţi-  înăcă vergurile care suspină acuma de pe nemți, au oftat în totd'auna după chipiu ; ci e rușine pentru că ploșaițile nu ştiu că frumuseţile acestea rîncede au dreptul la pensia întreagă pentru anii de serviciu în batalionul Cyterei, şi'şi închipuie că asta-e feineea romină, şi că aşa, paşnică, iubeaţă şi fără pudoare e romînca — copila dumitale, sora dumneaei ori nevăsta dumriealui,. | „.— Dar care, dintre craiovence, 'şi a uitat, pînă într'atita, respectul ce'şi datorește, în cât să'şi facă bărbat din primul ticălos îmbrăcat nem. țeşte, domnule? a întrebat, cu revoltă, amtitriona, cocoană grijulie de reputația concetăţenelor sale, - 
— Păi, de-o pildă, uit; dumneaei, şi dumneaei, şi madam Cu. tare, şi madam Cutare, a isbucnit Olteanu, arătînd cu degetul pe cele. prezente şi zicînd pe nume celor cari au erau de faţă, 
Cologuiul a ţinut mult şi Olteanu a vorbit răspicat, fiindcă mări- cel fusese numărul partidelor cîştigate de la Andreiescn — şi'i steteau pe suflet cele două aristocrate, mai ales, care'şi deranjaseră coafura în stradă disputindu-şi favoarea unui buzăranţ. 
De la masă, damele asupra cărora se exercitase, în special, verva iui Olteanu, Sau dus drept la comenduire: 
— Daca mă iubeşti, a.zis una, care 'se avusese bine cu Mihail Co- golniceanu, dacă mă iubeşti — fă-mi o plăcere. 
— Dorinţele dumitale sunt ordine pentru mine, a răspuns, galaat meamţul, a cărui îraaţuzească dedea impresia-că vorbitorul atunci scă pase din mina dentistului, 
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— Arestează pe Olteanu cîte-va ceasuri, aşa de an haz — că prea 

a cîştigat la tabie şi... 

— Bine, frumoasă doamnă, a zis şvabul, şi a dat poruncă slujito-. 

lor să îuchiză pe directorul Teatrului, - 

La intervenţia prietenilor, teutonui răspundea, jegănindu-se « su gra- 

ţie, ca ursul cînd joacă menuet : 

"— Bo glumă, domnilor. O să'l ţiu cite-va ceasuti, ca:să'l învăţ să 

nu mai facă poartă'n casă cu şase-pateu, şi să cîştige, șpriţul. Pe seară 

"] pun în libertate. 

S'a întîmplat, însă,-un incident, fără importanță dar care a schim- 

bat niţel situaţia lui Olteanu, arestat printr'o farsă, numai vremelnic : 

getreiterul care comanda la Craiova, a fost, chiar în ziua aceea, mutat 

telegrafic — iar ofiţerul care "l-a înlocuit, n'a putut fi pus în curent cu 

condiţiile speciale în care şedea la arest directorul Teatrului Naţional. 

Penţru acestenou venit, Olteanu era un arestat, ca toţi arestaţii, osta- 

țic ca țoată lumea, cu. dosar în regulă şi cu motive determinate — prin 

urmare, bine şi frumos inchis. - 

Mulțumită, dar, acestei împrejurări fortuite, norocosul partener al 

Jui Anâreiescu, închis, pe cîte-va ceasuri, pe la jumătatea iernei, din 

capriţiul unei cocoane care a fost foarte frumoasă în timpul opoziţiei» 

unite, închis e şi acum, cînd au dat caisele i în pirg! 

Tar s'a afişat că cîn curînd va apare Lumina, organ «<romînesc> p- 

dependent, sub direcţiunea d-lui C. Stere, «profesor universitar». | 

Daca, cu tot afişul, va apare ori nu, e greu de prevăzut ; că, însă, 

în cazul cînd va apărea, va fi independent, nu încape nici o îndoială — 

întrucât iese. cu censură şi 'snb înaltul patronagiu al polizeimeistrului ; 

dar că va îi românesc, asta pot să v'o afirm din ştiinţă personală. Iacă, 

de altfel, compoziţia redacţiei viitorului /Zozoetz: Schulder, Marcus, 

Berger, Burăh Brauustein şi Siniol — «sub direcţiunea d-lui C. Stere, 

profesor universitar». 

Dacă nici cu această severă selecţiune nu se va da graiu adevăra- 

tului suflet romînesc, atunci numai rămîne de cît o încercare de făcut: 

să se aducă rabiuul de la Buhuşi ca secretar de redacţie! - 

Se făcură două arestări sensaţionale — sensaţionale, adică, peutra 

că li se cunoaște motivul. Pină aci, miile de oameni luaţi de acasă, îu- 

riş, şi închişi te miri pe unde, nu ştiau nici ei ce li se impută. Te po- 

meneai cu cîte iun prieten că 'dispare din circulaţie, şi, fiindcă sul 

nemți totul se îace pe ascuns, tilhăreşte, n'aveai de unde atla ce e cu 

e]. Căci gazeta ovreiască spune precis cîte fise de păr are Cadorna şi 

de citeori... bea apă Take Ionescu, la Iaşi, pe zi — dar cîte doamne din 

Capitală sau cîţi oameni importanţi au iost închişi, deportaţi sau re 

legaţi prin oteluri, nu'i permis să afle; Cu aceştia doui din urmă, 

se ştie. “ : 

Prezidentul secţiei a doua a tribunalului comercial a avut un...



      
204. ARHIBALD 

schimb de vederi cu sin neatmţ, probabil magistrat printre chelneri, re- - prezentaut al guvernatorului, | ÎN „Din pricina lipsei de combustibil, palatul de jăstiţie n'a putut fuac- ţiona astă iarnă, Judecătorii, cu blana pe ei şi cu căciulele pe cap, erau siliți să amine procesele. din oficiu. Acum, e cald, s'ar putea întă- ţişa pricinile — dar firmanii, ca să'şi instaleze aşa zisul lor /bunal, “care e un simplu cuib unde se fură rominii în folosul viperelor străine, au ocupat cele mai multe din sălile în care se fineau şedinţe. Secţia lui Maghieru. au virtt-o în odaia unde era: Curtea cu Juraţi, devenită mai pe urmă încăpere pentru arhivă — şi magistratul, gelos de maiestatea justiţiei, găseşte că este sub demnitatea judecătorului să împartă drep- “tatea. într'o odăiţă căreia'i lipseşte nu nuinai solemnitatea dar chiar confortul cel mai elementar — pe lîngă că, reacţionar cum €, uu vrea, la maturitate, să înveţe procedura germană ca să ia parte, cu com- plectul nemţesc, la judecarea, în rominește, a procesului intentat de Behles statului nostru, e | a | « Faptul, adus la cunoştinţa Supraoamenilor, a determinat, mi se Spune, un curent pentru trimiterea lui Magheru la Îmberial, ca să ţie de urit colegilor cari "l-au precedat în închisoare, 

Prea Stinţiţul Sofronie, episcopul de Rîuinic, primise, de la nemți o injoncţiune prin care i se desemna, într'o chestie de cult, o conduită nepermisă de... tipicul bisericei ortodoxe. Prelatul a îutimpinat: „— Ware nimeni cădere să se amestice în rîuduiala “sacerdoţiului meu. Apostolatul pe care” exercit, e tîlcuit de canoane cecumenice şi, îu afară de ele, nu cunosc putere lumească de la care să purceadă în- dreptări pentru modul cum să slujesc altarul, , A doua zi, Vlădica a fost surghiunit la mănăstirea Peştera, unde călugării din Siuaia i aduc, drept hrană, cîte un codru de mămă- ligă rece. 
- Pe De ună-zi, a venit la Peştera prefectul de Dimboviţa, numitul For- tunescui, călare cu două ovreice — Și a stăruit din răsputeri să smulgă episcopului iscălițura pe chemarea mitropolitului primat; — Nici mort nu cad eu în păcatul acesta, a fâst respunsul vredni- cului călugăr — din care pricină, surghiunit a rămas prea sfinţitul, Și în mijlocul îutunericului acestuia, apar, ca duhurile rele în pu- „ terea nopții, ticăloşii cari s'au vindut dușmanului în schimbul privile- giului de a face averi din mizeria populaţiei robite, de a răsbuna ran-. _<une personale ori de a-şi cultiva slăbiciuni Tuşinoase. Lupu Kostake puue, în serviciul complicilor bogaţi, influenţa că» pătată pe lingă nemți legînd populaţia sărmană şi dinq-o ferecață în ghiara bandiţilor — Lupu Kostake care patru. zeci de ani a fost ţinut, în slujbă, de toate guvernele, numai de milă ca să nu-i moară copiii de foame. Şi puterea acestui, ignobil agent neruţesc merge aşa de de. „Parte, în cît scoate din Puşcărie vinovaţi ăriunisiţi — pe cînd Rosetti, cuscru-său, cu dusweis special, tociește, ca Ia Obor, cu chiabririi de 
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prin lagările de ostatici, lagăre unde nu e îngăduit_să 'pătiunză nici. 
pasărea în sbor! a - Aa 

Ori pe unde şi ori pe cine întilneşte Lupu Kostake, are aceeașii 
frază de expectorat : - 

— Răsboiu aţi vrut? Na : răsboiul! Săturați-vă ! i 
„Fiindcă voiu să fiu drept, însă, sunt silit să recunosc că păcatul. 

acestui huligan pierde mult din gravitate cînd te gindeşti că, după 
Matache Dobrescu, Lupu Kostake e cel mai „nait om dia ţinutul 
ocupaț. . i 

Carp, incomparabilul, descifrează pe Wagner aşteptind, ca vracii, 
“ora de consultaţie cînd să'şi îndestuleze, cu delicateţă trascendentală, 
neputinciosu-i dor de răsbunare, cea mai nobilă voluptate la. care as- 

- piră zănateca lui deşertăciune, 
D-uei Crihan, care, socotindu-l în toată firea, se dusese să 'i-se 

piîngă cum că îi s'a iateraat bărbatul fără nici o vină, olimpianul gău- 
nos care represintă aici, în lipsă de altă ocupaţie, ceea ce 'şi închipu- 
eşte el că ar fi politica statelor din Mitteleuropa, "i a răspuns, pe ton 
care în vedera că, în ce priveşte calviţia, nimic nul deosibeşte de 
cel-l-alt Caesar: | : 

— Pe voi, rominii, şi în ţeapă de v'ar pune germanii, încă w'aţi fi 
îndestul pedepsiţi. , : 

Antipa, cel însărcinat să iscălească, la ministerul de domenii, or- 
dinele concepute de Wirtschaitstabul nemţesc, — Antipa răspunde, in- : 
solent, unui prieten care "l ruga să intervie pe Bagă stăpînii lui ca 
să-l lase pe Procopiu să moară, păzit de gardă, în patul lui: 

— Procopiu să-i mulţumească lui Brățianu de halul în carea ajuns, 
Răsboiu a vrut, poftim: răsboiu are! . 

Şi lepra greceas:ă ocupase, cu demnitate, douăzeci de ani, loc de 
îrunte în anticamera lui Procopiu ! 

Verzea, alt ocrotitor al Capitalei, care a dezertat, în momentul din 
urmă, ca să se facă primar al Vrăjmaşului, ia București, oferă, dia ave- 
rea-i spurcat dobindită, să facă fericute pe femeile care vin să-i solicite 
intervenţia, în favoarea bărbaţilor închişi, pe lîngă a tot puternicii lui 
complici. 2% | - 

Această purtare de mişel a făcut pe o artistă, spirituală şi plină 
de mindrie, să riposteze trădătorului, cu zeilemea caustică : ” 

— Dar cine'ţi spune dumitale, domnule, că nu sunt -eu fericiţă ? 
Şi, în cazul acesta chiar, pentru sarcina cețţi propui dumneata ţi âr 
trebui calităţi pe care le ţii, se vede, ascunse, de vreme ce nici ut 
se zăresc! , 

Stere, după ce cade în adevărate accese de epilepsie cînd "i se 
vorbeşte de cîte un romîn. internat care n'a fost pentru politica,,, 
ukrainiană, se teculege, îşi Şterge zemusrile cari "i spurcă buzele ca în , 

Pi
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paroxismul hidrotobiei, şi, istovit de sbuciumul isteric, se scuză, blind: 
— Nu pot, fiindcă acu am nevoie de toată influența ca să scap pe 

un văr al meu. Mai tîrziu, cu plăcere voiu încerca, 
Şi ceeace dă osrecare speranţă solicitatorului, este faptul că aq- 

versarul țarului n'are, din ferfcire, “de cât. un singur văr — şi acela "i 
e cumnat, | | - 

„Dar cel mai scîrnav dintre martirii cari au fugit de la datorie 
ca să rămiie în București spre a se sacrifica pentru interesele locuito- 
rilor, este, aţi înţeles : Tănase — Tănase Neniţescu, şeful de cabinet al 
“Jocotenentuiui neamț care ţine răbojul vistieriei romîneşti, 

Colegul, la ingineria hotarnică, al lui Ghirgiu, şi emulul, în avoca- 
tură, al lui Giuvelca, a strîns, cu cinci lei decalitrul, toata vinurile de 
ia Valea Călugărească, şi, cum numai el şi Verzea au, ca răsplată a pa- 
triotismului german, ausweis pentru d l-transporta şi desface în Bucu- 
reşti cu patru zeci de lei, l-a cărat şi a făcut milionul într'o iarnă. 

De atunci, zaszisfrul de finanţe nu mai încetează de a destăinui că 
ei, spre deosebire de a/ii, a renunţat la leafă şi lucrează gratis la gre- 

" adiul nemţesc.., . | | 
Dar, odată bogat, Tănase s'a pomenit cu îmbolduri pe care categoria 

de bipede din care face parte el nu le simte, zice Eminescu, de cît odată 
pe an. De aceea, unei doamne frumoase care se dusese să-i amintească 
cum că inspectorul general al băncilor populare este iziternat ; că nemţii, 
văzînd că suteră serviciul, au întrebat ministerul dacă nu crede căe 
bine să fie pus în libertate ; şi că ministerul ar fi răspuns că Dumi- 
“trescu-Bumbeşti e bine unde e — bulgarul, abil, insinuut şi unctuos ca 
un vagmistru de pompieri, S'a uitat drept în ochii elocvenţi ai graţioasei 
victime şi “i-a zis, scontind cu anticipație triumful, care, de: pe soco. 
teala sa boccie, nu se putea să nu urmeze declaraţiei : ... 

| — Bambeşti, ca unul ce a fost pentru idealul naţional, e o canalie 
şi'şi merită soarta ; dar, fiind că'mi placi ca femeie... 

Doamna, într'un hohot de ris, care chiar în scenă ar dezarma pe 
partener, a asvirlit, printre niște dinţi de ţigresă tinără, o replică tul- 
gerătoare, care a lăsat pe "Tănase „cu restul madrigaluiui în gitlej — iar 
pe Butubeşti, la Săveni, între Cimpina şi arhimandritul Gordun. 

Christescu, domnişara.. Arbore, Icibovici, Moscovici, Edelștein — 
maximaliştii! noştri, întrun cuvint, sunt, :de ja o vreme, de o activi. tate febrilă. Nici cînd îi vizita, la București, Parvus, pe legea lui ade- vărată : 'Griinberg, — care venise în urma lui Ledebur, ca să'i stimu- jeze, în numele lui Seheidemann — nici atunci nu puneau acita zel dom= nişoara Arbore, Leibovici, Moscovici, Edelstein şi Christescu, 

De cită-va vreme, cu sau fără ştirea kommandanturei, maximaliştii 
tipăresc manifeste incendiare și, ca să nu Se zică cum că le duce la adresă însăşi poliţia nemţească, le aruncă, noaptea, personal ei sau pria agenţii lui Pinhois, în curţile oamenilor. 

“Fiindcă legea care obligă pe tipograf, să trimiţă Academiei cite două 
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exemplare din tie care imprimat, pe care “1 “lucrează, e "desfiinţată de 

ploşnițe, să vă dau, de curiozitate, textul proclamaţiei pe care o primii, 

astă noapte, peste gard: 
Li 

_ CETĂȚENI ŞI MUNCITORI a 
> 

Sirizaţi şz cîntați de bucurie ! - 

Pe o întindere de mii de kilometri, de. la darea Baltică şi finăm prui= 

vile Dunăre: trecînă prin Carpaţi: Moldovei, popoărele nai se mat văzbolese, 

amorul fratricid a încetat, armistițiul s'a închătat. Noul guvern fevoluţionar . 

rus, în numele poporului muncilor şi al milioanelor de soldați din tranșee 

a început tratativele de pace. 

JZUNCIZORI ! 
Zarea, dorința tuturor popoarelor, unu ne este adusă nici de Papa dela _ 

Roma, nici dă împărați şi vegi, nici de doeri şi fabrecanţi 3 pacea a fost cu 

cerită pe baricadele oraşelor Rusiei cu sîngele revotujionărilor, mmunetiori şi 

" Zărani, călăuziţi de lumina Socializmului ? 

MUNCITORI ȘI CETĂȚENI 1. - 

_ Energia, cinstea şi convingerea muncitoimei use, socialiamul 7evolu- 

.. Jionar a salvat omenirea dir. Drăpastie, 

De az: începe o nouă eră în istorra zummei ? - 

S'a isprăvit e cu partidele burgheze, cu partidele democratice, ca partidele. 

de reforme, j 

Revoluţia rusă a făcut Primul pas, nimicind cu Quînt titanic tot ce j-a 

- stat în cale, De-acum, soarta humei e legată de victoria proletariatului ! P o- 

ctalismul stăpîneşte astăzi fara cea mai întinsă din Europa; socialispiul Pa 

: nai poate fi un vis frumos ; dinsul e triumfător, de dinsul tremură teacțiuruă 

de pretutindeni. Ailoane de proletari, de desmoşteniţi, de soldați se bucură az 

de tiumful soctalismulut, 

Muncitori! In Rusia mu mai există nici împărat nici prin, n ici dori 

- şi fabricânți car: să exploateze, nici pohţie nici mazerie, In Rusia totul e gu- 

vernat de popor — peniru Zapore Zn Rusia s'au împrțit pământurile şi s'ae 

confiscat fabrisele. 

A UN CITORI! 

Zn fața acestei revoluții mrăreţe, î în faţa acestei transformări pentru vecie, 

care e datoria soasiră ? | 

De noi depinde totul! Noi vom. cuceri totul! Eliberarea noastră poate şi 
trebue să fie numai opera noastră „roprie ! ! Muncitorimea din satele şi oraşele 

- României nu mot poate da destinele ei în miinele clasei stăpânitoare. Interee 

sele muncitorilor şi țăranilor sunt tocmai protiunice intereselor celor două 

muti de boieri ŞI! fodricanţi din România, 

„ont sta aa 

  

Trăiască pacea, care lasă să cotoare peste sufletele noastre, peste anizeria 

noastră, peste putinele mesfirşite, pazele unei lumi nouă, speranță nouă ! .
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Ohigar ia română, grupată în cele ret partida „Bolitice, întruchipaţă as- „ dăzi în Brătianu, Zache Zonescu, Costinescu, Carp, Marghiloman, Stape ş foţi ajutorii lov, fofi cari. mau făcut ninte Dentru împiedicarea dat, foţi cari ai omorit țărani da 1007 şi cari au înecat în Singe strigătul de pace Qi nus 

Muncitorii de da sate Ş? oraje mau Znferesil să se zăzboiască cu Boporul Lerman, ungur, bulgar Sau rus 1 Duşmană. ne este stăpinirea ! Guvernanţii de la Jai, criminalii cari ne-au adus în mizeria zilei de az, Zofi ctocori ce si erau la slujbe za rase într'o Rominte dare, e 

ZA SPINZURĂTOARE cv DINŞII + 
„SE nu fim mmilostiaă şi să PU cruțăm pe Bihteni, Pricuna au cruța? pici dinţii sutele de zii de viefi ale a lo zoștră.. ! > Dar nimeni, nimenă din clasa stăpinitoare mu “trebue să vorbească în tele proletariatului romin ! Wit Carp, nici Marghiloman fi nici C. Stere, - Broefsor universitap romina, care prin siazul său «Zamina> caută să Cucerească 7niinile Şi sufletele Hoastre  dceştia insultă azi pe eroii căzuți pe baricadele Biastei * şi încearcă să ja locul criminal ol lui Brătianu Şi Take Zonescu. 

1 Cin Germania Și Austria contra Rusiei, în tinp ce poporul ronin are nevoie 

Înlături cu clasa sfăpinitoare + Orice . colaborare cu burghezia vomină : este o aăatere de li Brinârpiile revobuționare ale socialismului, ale: frafilor Zoştri din Rusia, în ochii cărora Toți ce nu Suzt sociatişti formează O Sin "gură şi nedespărțită masă 7eacfionară, ! " Prem ca Zaporul 7omin să hotărască 1 | Vrem dreptul de vat deopotrivă pentru Zoți locuitorii țării, fără deoae. &ive lie religie şi sex, Vrem o constiluantă aleasă de tot poporul care să Ho  tărască 7epubliua socială, darea 7oştiilor la fărani, confiscarea averilor, fădri- cibr şi a tutror măloacelop de producție; vrema desființarea 2oştenirilor / Zoţi acei cari nu Sunt Bentru aceste 7eforme sunt duşmani ai Boporuhua, Și în ceasul când facea va fi Închezată Și armatele zomine se vor întoarce, să Me unim cu fraţi noştri din Ioldova, “care nu vor depune “armele Şi În Dreună cu dinşii să duptăm pentru doborirea ciocoiniti şi pentru rrumfid 

MUNCITORI + IN 
Cetace noi cerem, în Rusia s'a Şi înfăptuit, * Sus înimele? Societatea capitalistă trebue să dipară, Jos cu aservirea economică şt politică. Jos cu demacratisinud  falj şi ipocrit. Je5 cu răsdotul dinlre ogoare, trăiască războiul între clase 1 
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Trăiască organizarea, curajul, vornța prolelariatului din România. 

Aoi mii Saten siguri în duptă,: Cot la col cu: proletariatul lamei întrega. 

şi ca baionetele guvevnnlui maximalist din Petresbueg, VOIA INVINGE. 

Afintiți-uă. privirca şi îndreptați-vă paşii numai într'acol unde flutură 

stedgul roşu. Trătască proletarianii internațional. Trăiască repubhiea socialistă. 

Twărască socralsnuul veloluționar “al hui Lenin, „Zroiaty, Karl Liebknecht şe 

Fviedevich Adher. 

Trăiască pacea între popoare. 

Un grup de stoialişti maximalişti 

Ordonanţa de azi e sugestivă. Se spune în 
CĂLUSUL PRESEI. toate literile că de acum în colo, debitul, în sta- 

tele neutre, al Gazetei Bucureştilor şi Pubarestentag- 
daf! este cu. desăvirşire interzis. 

Nemţii, dar, cel mai fără de pudoare popor de pe glob, s'au ruşi- 

  

naț, ei înşişi, de stupida competință cu care scriu condeierii pumanteni 

— dar rominii de rit mozaic, nu. Ce să se fi întîmplat, adică. pentru ca 

statul major al presei tudesci să interzică riguros ca inepţiile lui Wech- 
sler, Bercu, Satzmann, Burăh, Camburopol, Grosmaun şi Slavici să 

meargă în Elveţia, în Olanda sau în Scandinavia, de unde pot trece în 
_ Rusia — şi de acolo la Iaşi, în Franţa, în Italia şi în Anglia? 

Apucătura de spion a guvernului nu lasă să li se pătrundă scopu- 
rile, dar faptele fac evident motivul acestei interdicții. 

Ceeace scriu circumcişii în 7irfantlali este aşa de monumental idiot 

în cit fiici Buharesfter Zagblal! nu se îujoseşte să reproducă — şi infa, 

iile neroade pe care le debitează, sub formă de /e/zzram., cretinii “re- 

dactori ai acestor pamflete imunde, nu se văd, nici odată, în ziarele de 
ia Viena ori de'1a Berlin. Mai mult: în gazetele neutre, redactate de 
jirmani în Europa, nu se găsesc informaţiile pe care ovreii de aici pre- 

țind că le reproduc de acolo. Afară, prin urmare, cînd adimițeţi că Mau 

sin Ghidale, redactăr peste Gazeta Bucureștilor, este, în privința politi- 
cei imperiului german, mai bine informat de cît Theodor Woifi, de la 
Berliner Tugbiatt, e de presupus că, la auanghie mare, poliţaiul din Bu- 
cureşti dictează telalilor săi prăpăstii a căror chemare e să ne alar- 

mere pe noi — dar să nu cumva să fie citițe de cei de la cari, în ge- 

nuuchi şi cu lacrărfii fierbinţi, pun pe socialişti să cerşească pacea. 

Şi cum că aşa este, rezultă din faptul că, pe cind Wilhelm trizaite 
în Rusia pe toţi agenţii disponibili, teutoni sadea ori luaţi cu împru- 

mut de la Elveţia, ca să provoace mila guvernului provizoriu, Împu- 

terniciţii evreilor pumantebi scriu, aici, că, în Rusia, spre pildă, bintuie 
ciuma ; că anarbia e aşa de mare, în cit soldaţii refuză să depuie ju- 
rămîntul noului așezămint politic; că comitetul. muncitorilor, „care a 
tăcut pe miniştri prizonieri, a fundat vre-o cinci: zeci de republici; că, 
în sfîrşit, fără armată, fără mijloce băneşti şi fără autoritate morală,
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Rusia, care nu.se mai poate bate, nu va aștepta -să fie învinsă de Cer. mania ci va tocmi O .pace separată ! : a Acestea, pentru ţara muscălească, In Ialia, apoi, revoiuţiile se ţin lanţ ; în Franţa, Poincare e lovit de apoplexie ; Anglia moare literal. mente de toame — şi Sarrail a primit ordin să plece din Salonic! Vă închipuiţi ce sar zice în Germania cînd s'a aila că Rusia nu mai există, că Italia nu mai există, că Franţa nu mai există, că An. glia nu inai există — şi, cu toate astea, nemții petrec pe îront, fără ad. Versar, dau înapoi, «de bună voie», în fiecare zi, și numărul morţilor a ajuns să covirşască pe ai celor vii! Şi înţelegeţi cu ce forme căză- ceşti expulsează ruşii pe Grimm și pe cei-l-alţi spioni trimişi să se umi. lească pentru a obţine pacea, cînd citesc, primite prin Suedia, nero- ziile pe care le niăscoceşte reptila ovreiască în schimbul arginţilor pe care “i-i plăteşte Pinkhofs; înțelegeţi cît trebuie. să viză Soniao cînd, după ce vede diplmația adîncă a lui Burăh, află amănunte exacte des- pre ofensiva continuu victorioasă în potriva austriacilor ; vă daţi seama de hazul ce trebuie să tacă /25 Zotlus cînd primesc pe front, cu aclama- ţii, vizita prezidentului mort de dambla ; pricepeţi ce părere 'Şi fac en. glezii despre informaţiile nemților, cînd în regatul-unit nu Sau intro- dus, pînă acum, nici măcar cartele de piine — şi judecaţi starea de spi- rit a germanilor de acasă cînd, după ce au citit În Bufareste Zirtan- dat! că puterile înțelegerei sunt pe punctul de a lepăda armele, văd în Ailmische Zeitung că ofensiva duşmanilor Germaniei este generală şi aşa de formidabilă în. cit teutonii acad pînă la unul în sarciua, covirşitoare pentru puterile eroilor, de a se apăra în iadui în care ciocotesc !» Este, aşa dar, foarte probabil că considerațiuniie acestea, şi altele care, rămîn taiua poliției secrete, au determinat pe cei cu "cădere de a porunci izrailtenilor să oprească emigraţiunea, în Europa, a ideilor nă- strușnice cu care scribălăii mercenari îşi bat joc de credulitatea naivă a ueinţilor şi'şi fac rîs, pentru cîţiva gologani, de propria lor demnitate, Ca acele case interlope în care oamenilor cumsecade nu le şade bine să intre, aşa ziarele semite sunt ascuuse de ochii locuitorilor dia. ţările neutre — fiindcă, oricît sunt de cinici germanii, tot simt că [i se dogoreşte obrazul să se vază în Buropa cit sunt de aziatici aici, Numai pumrntenii nu se tuzbură — ci merg înainte, din succes în Succes... - - 

„Emoţie mare, azi, la şetul lai Stoian. 
Feciorul, francez- stilat, intră, palpitînd, în biurou, cu o' atitudine neobicinuită pentru uu darbiu de casă mare,- şi, fără reglementara atenţiune obsequioasă în prezența stăpiuului, strigă, aproape. înăbuşit. . de groază: a 
— Un turc, Monsieur! - 
— Comment? 

1 — Un, soldat ture! A 
— Et qwest-ce quiil veut, votre soldat turc ? 
— Je n'eu sais rien, Monsieur, mais si Monsieur voulait bien se 
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donner la peiue de regarder par la fenâtre, Monsieur vereait qu "il toule 

- des yeux de monstre: 

Intrigat de tremurăturile servitorului, iese secretarul «şefului» — 

şi vede, într'adevăr, un soldat turc, murdar, jerpelit şi cu figură în, 

„uică a omului care nu mai ţine minte de cînd n'a mîncat, 
— Ce e, turcule? întreabă, priu- semne, secretarul <şetului ne-. 

contestat». 

— Ce să fie! răspunde turcul, pe romîneşte ; iacă, venii să'mi dea . 

boierul un rînd de ţoale d'ale noastre, să mă duc şi eu p'aci 'ncolo. 
— Păi, ce eşti dumneata? 

— Lâutar, ce. să hiu! 

— Imbrăcat turcește? 

— Poi daca sunt soldat, miucate-aşi i ! a Pi 
—: Soldat turc? 

— M'a feiit Maica Domnului ! Sant. rumin toată ziua. 

— Jn uniformă turcească ? 

— Vezi că sunt prizzoner. 

— Ei, şi? Ce, te-a îmbrăcat turcește? 

— Nu, măria ta; dar, mi-se hartaniseră țoaiele de tot. 

— Şi? 
__— Şi muri-un camarad.: 

-— Romina, i 
„— Ba, de ăi cu cealma. 

— Ei? 

— Şi i-am lăsat neforma romînească şi o luai p'alui, că e ca nouă. 

— Şi acuma? 
— Acuma, uit-te ce mă rugam de bunătatea măriei tale: dă-mi o 

jaghetă şi o căciulă, ca să mă "nbrac ţivil şi s'o şterg p'aci 'ncolo, că 

mi s'a urit ia miliția turcească. 
— De ce? 

__— Păi, mâncate-aş! le cîat toată ziulica — şi nu-nii dă sărăcia . de 

turc, aici o para chioară, . NE 

— Şi wrei să tugi? 
—. Păi, ce să fac! Că a datără drumul la toţi lăcuitorii — da pe 

Tăutari nu-i lăbărează neam. | | 

Restul episodului nu mai interesează. De altfel, nici nu e creştinese 
fucru să ştie stinga ce face dreapta... 

a 

O plimbare la Ploieşti pe vremurile astea cînd sun- 
PROVINCIA tem fiecare incapsulaţi în regiunea desemnată de po-. 
T  lizeimeister, este cu deosebire. interesantă. Iţi trebuie, 
e drept, certificat, de la medic neamţ, precum că n'ai,.. paraziți — dar 
dacă, în timpul cît se preface că țe examinează, ai precauţiunta să nu 

vii în atingere-cu dostorul, eşti sigur că, în schimbul onorariului, capeţi 

fără diticultate, ausweisal, : 
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“Vino, dar, cititorule, dacă nu eşti reținut la Imperial ori ocupat la Ialomiţa — şi am să te fac să asişti ja o comedie dramatică, ale cărei trei acte şi un epilog te vor instrui, într'o atume -materie, mai mulţ decit cursurile dela Vilenii de Munte, | Personagele cari înfăţişează această pagină de viaţă tristă sunt şase: Ochsenberg și Lazarovici, doi tineri Spioni de poliţie ; Marcovici, un biet tinichigiu. împovărat de familie; Cioară, secretar al nina ovreilor pământeni, sfătuitor al corporației tăbăcarilor locali ; Kornfeld, negustor de coloniale, un fel de patriarh Ja d de cer ajutor şi îndemnuri — Şi nu se întore niciodată cu mina goală; şi Wiegenteld, prezidenatul comunităţei israelite, Toţi de'o. lege și un Heam, cum vedeţi, dar nu toţi de aceeaşi Structură sufletească, 
: dctul ÎI, — Marcovici, surprins de invazie, au Şi-a mai putut cîştiga piinea cu negoțul de tinichigerie — Şi, câ să nu-i moară copiii de foame, s'a gindit să întreprindă, vremelnic, alțceva, Norocul i-a scos în cale un alt nevoiaș, care, ca să aibă ce mânca, încerca să se desfacă de nişte cositor pe care "1 avea din vremuri. bune, Marcovici, bucuros că a dat peste chilipir, îuchide în “cositor cele citeva sute de lei pe care le avea drept capital — Şi porneşte să caute muşterii, De cum s'a lățit vorba cum că tinichigiul are cositor de vînzare — căci cositorul devenise, ca Şi arama, ca Şi bronzul dela clopote, meta] Prejios — Sau şi înfiinţat Ochsenberg și Lazarovici, cari au oferit pe marfă cit a cerut negustorul, : | "Au îacheiat tirgul, au băut aldămeşul şi s'au despărţit: Marcovici, ca să împacheteze cositorul — şi clienții, că să vie cu banii şi să ridice taria, ” 

Pe cînd aştepta, însă, negustorul, bucuros că a făcut baupttreier, se pomeneşt cu poliţia germană: îi tace perchiziţie, îi confiscă cositorul — şi pleacă ameninţindu-l cu amendă şi cu închisoare pentrucă n'a făcut deciaraţia cerută de ordonanța respectivă, A rămas pe drumuri bietul tinichigiu dar îşi tace ioimă bună ca nădejdea că, amenda ca amenda — dar dacă Vor închide nemții, cei de acasă scapă, barem, de grija unei guri... dctul ZI — Kornfeld, filantropul, avea, ca tot negustorul înstărit, magazinul încărcat cu mărfuri, căci Ploeştii, de cînd cu mirosul de pă- cură, a ajuns un fel de Alaska, . " Cind a venit porunca guvernatorului să se dea, pe bonuri, trei pă- triwi din martă, Kornield, om prevăzător, a dat la o parte niţică, a pus la dispoziţia şnapanilor trei părţi din ce rămiînea şi a reţinut pătrimea <ruţată. 
. - Ne mai fiiud alimentată, însă, băcănia s'a golit repede de ceeace ”j lăsase onestitatea teutonă — şi a trebuit, omul, să scoaţă, discret şi cu băgare de seamă, sov/uil din marta ascunsă. L.azarovici și Ochsenberg, cari pîndeau ca hicnele, atîta aşteptau, S'au prezintat la negustor, au cercetat mostrele, s'au informat de cantităţi — și, după o zi întreagă 

Care se duc ovraeii nevoiaşi ! 
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„de tocmeală, s'au iuvoit, în fine, asupra preţului. Au daţ o tmie de lei arvună şi au plecat să vie cu căruţa şi cu. restul de parale, | -  An'cam întirziat, însă, se vede treaba, căci, pînă să sosească ei, a venit poliţia nemţească, a ridicat gratis toată marfa reclamind exact cantitatea declarată către îutirziaţii săi clienţi — şi au pornit ca să dre- seze actele de dare în judecată, după ce au luat fuapoi şi arvuna deo mie de lei, a , | Actul II]. — Cioară, secretarul Uniune: lui Labin, este, cum am spus, „„ Sfătuitorul juridic al societăţei tăbăcarilor. Cînd a apărut circulara " kommandanturei cum că comercianții sunt datori, sub ameninţare de pedeapsă grea, să predea trei părţi din marfă, Cioară, cu simţul prac- tic al rasei, a priceput că perechea de ghete are să ajungă 150 de lei— de aceea s'a adresat unuia din tăbăcari şi a cumpărat, cu prețul din timpurile normale, trei-patru kilograme de piele pentru mai tîrziu, 
Lazarovici ori Ochsenberg — amintirea mea asupra numelui devine „confuză aici — îşi face, cu instictul pervers al neamului, socoteala 'că pielarii nt se poate să nu fi ascuns din mariă, şi că de teama perchi: ziţiilor, n'o ţin la prăvălie. . 
Apoi, că, daca € vorba de ascuns talpă, unde se poate pune mai în 

siguranţă, 'şi-a zis pionul, de cât în pivniţa unui avocat, unde - nici dracului nu "i-ar: trece prin gînă să caute cişit de cizmărie ! Și fiindcă Cioară era singurul om de legi cu care țăbăcarii aveau raporturi aproape. zilnice, Cioară trebuiă să fie verişagul care ascunde taria, dată la stînga, -de către pielari, i | 
Se prezintă, dar, Ochsenberg ori Lazarovici — căci a lucrat autaj unul de astă dață — şi începe: , | | 

.-— Dumneata, domnule Cicară, socotesc că, fiind cunoscut de aproape 
<u tăbăcarii, trebuie să te fi asigurat de niţică talpă. : 

— M'am 'asigurat, vezi bine, LC 
— De bună seamă, însă, că n'ai cine ştie ce <autitate, 
— Multă nu — dar, ori cum, aul. 
— Cam cîtă să fie ? Că aşi fi muşteriu, 
— Vre-o opt sate de kiiograme, . 

— Puţină. Mi-ar trebui vre-o două mii, 
— Nam, domnule, mai multă. 

— Şi cu cît ai da-o? - - - 
— Cu 45 de lei kilogramul, | 
— Scump. Nwmi dă mîna. | e 
— Se poate, dar am cutmpărat-o eu cu 40, | 
Spionul căuta să se informeze precis asupra cantităţii; Cioară, la rîudul său, care cunoştea isprăvile dia ajun ale chentului, îşi făcea o 

plăcere diabolică să'i dea apă. . 
Dialogul contiauă, îndreptat de fie care în spre scopul respectiv : 

„— Daca cel puţin ar îi mei multicică,,. 
— Atita e, domuule. Ce, aşi fugi eu de parale dacă aşi avea mai 

multă ? ăi DC 
— “Uite ce e, domnule Cioară : caută de'ţi mai procură de pe la 
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tăbăcarii dumitale. “Mi-ar face trebuință vre-o două mii de kilograme. — Păi, dacă nu mai au. pe 
„— Aşi! Se poate să nu fi ascuns ei marfă ? 

— Se poate, de vreme ce au adus-o pe toată la mine, 
— Şi nu mai laşi nimic? o 
— Nu pot. Am cumpărat-o scump și eu, 
— Bine, atunci. Fie: 45 de lei. Dare bună,. ? 
— Prima. Pa , , 
— Poţi să'mi arăţi o probă? - ” — Cuw să nu! ăi | 

-Şi avocatul scoate cele trei-patru kilograme de toval. 
Se uită spionul la materiali ; '] întoarce; "1 pipăic ca să-şi dea _aie- ral de cunoscător — şi, după ce'şi face convingerea că € fain, scoate punga. 

| 
— O săţţi las o mie de lei arvună, Peste un ceas aduc restul şi ridie marfa. - 

i 
-— Puțin. 

— Poitim două, atunci. 
— Nu, nu. 
— Peste un ceas viu cu paralele toate. 
— Nu'mi dă mina. 
— Dar, bine, cît să'ţi dau ? , 
— Să laşi aci cîte măsele ai în gură! zice. negustorul, şi, apucind tovalul, începe să-i care spionului în cap, | 
Cite io fi dat, nu ştiu — ştiu atita, numai : că, după ce a ostenit cărindui'i, l-a îmbrîucit, cu amețeli, pe geambaşul din serviciul militar- polizei-ului nemţesc. a 

"Şi comedia dela Ploeşti s'a sfirşit, veţi zice dumneavoastră. Ce are aface ! Acum urmează. epilogul — epilog asupra căruia atrag în special atenţia doctorului Erdreich, vechiul meu prieten, care, cu toată experienţa-i anatomică, tot nu găsește deosebire între victima hahamului şi omul botezat în legea lui Galaction. 
Printre «dispăruţii» aduşi de firmani dela Stralsund “şi puşi în_|i- " -bertate, pe cînd pe «prizonieri» îi ţine, aci, închişi iar acolo îi înjugă la 

Î 

plug, e unul, care, deşi nu vorbeşte nici o limbă, a fost, ca. Montau- . reanu, făcut do/melscă, la Ploieşti, pe lingă uua din cele șaptesprezece autorităţi înfiinţate de guve:nator ca să-şi Piaseze sedențarii. In si, tuația asta, evreul, ca evreul: denuuță, minte şi calomniază pe ro- mîni —.şi'i calomniază aşa, ca să se insinueze pe lingă feidwebelui co- mandant, în cît acesta, revoltat, a întrebat, răstit, întwo zi: 
„— Cum vorbeşti aşa, măi, jidane, de propriul tăn popor ?. „“— Popor al nicu ? De unde, domnule zfiţer ? Ci, eu sunt rîmiîn? — Nu eşti soldat romîn? i 

! — Soldat, da, fiindcă m'a luat cu silă; dar rîmîn, de unde! — Dar ce eşti, atunci? 
» — Austriac. Tatăl zieu « din Galiţia. 
Conversaţia s'a închis aci, 

i 

| 
„ 

| 
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S'a închis, adică, pentru <dispărut> — căci feldwebelul a xontiuuat-o 
în scris. Anume, a raportat la kommandantură cazul gustriacului care unu 
sa prezintat la mobilizare, | 

Şi aiei s'a-isprăvit în fine, cugeți dumneata. Ă : 
Aşi! Abia aici începe. Căci, a doua zi, Wiegenteld, preşedintele ca: 

munităţii, a primit adresă, din partea autorităţii militare austriace, să-i 
- trimeaţă de urgenţă, — sub pedeapsă: de amendă sau închisoare sau 
amindouă de odată — listă exactă de toți ovreii între 17 şi 45 de ani! 

Dacă sunt austtiaci, se înţelege | | 
Aici stau lucrurile, deocamdată, azi, 17 Iunie 1917. Despre rezultatul 

acestui demers cominatoriu sper să mai vorbesc la vreme, - 

Cind, din victorie-în victorie, rîndauriie nemților se prea răresc pe 
iront, îucep să se culeagă cei aduşi la îagrăşat în Bucureşti — căci cei - 
de pe front au trecut de mult ja viața de veci. Li se dă, cu două- 
trei zile mai înainte, libertatea de a hoinări; li se servesc, copios, 
băuturi la masa din ugmă — şi, turlaci, îi porneşte, îu pîlcuri, precedaţi 
de o îaniară ale cărei fifre stridente te trimit cu gindul la tamtamul 
Pieilor Roşii. Ă Ă 

Azi, secţia adăpostită în şcoala primară de la Mecet ofcria, în mo- , 
mentul plecărei, un spectacol pe care mi-e jale să-l caracterizez, 

Se îormase-grupul în stradă. Muzica se pusese în fruntea trupei —. 
şi, la comanda ae plecare, alămurile încep să ţipe, odată cu cei dintiiu 
paşi ai soldaţilor. Victimele din primul rînd, mihnite de veselia lugubră 
cu care încearcă comandameftul să le amorţească conştiinţa, s'au oprit 
din mers, au făcut semn cu mina să tacă instrumentele = şi au pornit, 
pe urmă, la abatoriu, numai sub armonia tristă a imnului fur unebru care 
răsună în sufletele lor. ' Di 

Numărul 'tentonomanilor a crescut, la Bucure şti, cu 
DOCTORUL unul: doctorul Kohn, bărbier din Craiova. NI Acest docfor Kohn era, acum vre-o ' douăzeci de 
ani, la Burdujeni, chelner ori danţ-meister — ns'rui aduc aniinte bine, 

Bătut de clienţi şi alungat dia Burdujeni, chelnerul — ori danţ- 
maestrul — a rătăcit prin Galiţia, s'a cul/ivat la Sadagura sau prin alțe părți, şi, prigonit; pe urmă, de sărăcie, s'a reiugiat la Craiova, unde a 
deschis tarabă de dentist american. , 

De ațunci îşi zice Zocfor Kohn. 
Cînd s'a decretat răsboiul nostri, acesta a fost mobilizat, ca toţi 

bărbierii din oraș, la un spital militar, ca să 
clizme și să scoaţă măsele răniților. 

Acolo, în această demnitate importantă, a avut, la început, de în- 
grijit răniți nemți aduşi de pe frontul dela Gorj. Nu era, în timpul: 
cât înaintam noi,-romîn mai cală, patriot mai aprins, 

- incandescent decît Zocforul Kohn — 
de dinţi stricați. 

De cum, însă, covîrşiţi de liota retrasă dela Verdun, am început. - 

puie lipitori, să facă 

naţionalist mai 
pe adevărata lui meserie, negustor 
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să dăm înapoi, zdrailitul 'şi a lepădat masca — şi a devenit insolent şi provocator, ca toţi L.abinii, | 
In ziua cîud divizia bavareză a făcut invazie la graniţa noastră, 

Kohn, care avea în căutare ciţiva soldaţi germani, intră radios în sa- lonul spitalului şi se adresează bolnavilor: | 
— Vă aduc o veste bună, domnilor: qi noşiri. au rupt frontul la Jiu şi au intrat în Valahia. De acu are să fie bine şi de voi şi de noi, Un plutonier polonez care zăcea în fundul sălei, indignat de mi- şelia coreligionarului lui Autim, chiamă o infirmieră şi'i zice: 
Dumneata vorbeşti nemţeşte ? e 
Nu, . e Di | 
— Trimete, atunci, te rog, pe cineva care înţelege limba germană. S'a dus un medic militar — şi polonezul "i-a povestit infamia tică- 

losului.: . 
Kohn a tost judecat şi internat la Iveşti — de uude, pe urmă, lau adus nemţii, la Craiova, cu toţi vinzătorii de 'neam, cînd au. deschis pușcăriile. Da 
Din ziua aceea, pămiînteanul sfidează lumea cu făţarnicu-i patrio- 

tism jîrmau, dar stă cu bagajele strânse pentru ceasul cînd va trebui 
să iasă pe graniţă. . . 

Acu e la Bucureşti, unde pune la cale afaceri corecte cu un romin, farmacist sas, care a făcut de mult avere: din ruina localnicilor, căci nu se făcea nimic la iministerul nostru de răsboiu fără” această caltă _de spiţer, mai ales în timpul neutralității, - 
. , 

Cind, la 23 Noembrie anul trecut, am ciţit ordonanța lus Mustaţă, 
feldwebelul cretin dela poliția Capitalei, ordonanţă prin care făcea cu- 
noscut că tinerii cari au fost pe front în armatele <duşmane» : romină, franceză, rusă, engleză ori italiană, să se prezinte la comenduirea ger- 
mană, sub pedeapsă de a fi împușcați cei cari nu vor fi următori, o 
singură rugăciune am avut de adresat Celui care trimite seceta, grin- 
dina şi 'boala somnului: - - 
-— Doamne, în urgia pe care ai deslănţuit-o asupra ţărei mele 

cruţă-ne, barem, de umilinţa de a fi stăpîniţi de... Cazane. | 
Și m'am rugat cu ardoare, ca primii creştini în peşterile- unde se ascuudeau de legionarii cruzi ai lui Titus — dar glasul meu a răsunat în pustiu, N'an trecut, întradevăr, nici cîteva luni, şi Rominia lui „Mihai Viteazul a căzut pradă neamului spurcat faţă de care năpircile 

rămîn reptile inofensive. 
S'a poruncit, tot de către Mustaţă, peste cîteva zile, ca toţi băr- baţii aftători în București, între 17 şi 45 de ani, să se înfățişeze, la zi şi ceas anume, în grădina Cişmigiu, ca să se constituie prizonieri. Şi s'au înfăţişat, fireşte, afară de ai luiiMarghiloman, toţi cîţi erau în ca- tegoria. aceasta: | | 
Aceştia sunt cei trecuţi în controalele kommandanturei cu titula. tura:  Cismegtugefangene. | ! 
Cei botezați dintre dinşii, au fost închişi la Tonola şi în celelalte 
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lagăre de concentrare ; ceilalți, nouăzeci la sută, s'au instalat în poliția secretă, ori ca tilmaci pe lingă diferitele biurouri nemţeşti. | Intre bravii cari, ca Roller şi ca văru-său, au stat subt pat pe vremea lui Boboc şi n'âu reintrat în circulaţie decît odată cu căşciie prusiene, sunt doui cărora li se cuvine mențiune specială : Goldstein 
Şi Schwartz/'angajaţi, după multe, mari şi furtunoase peripeții, ca inter- preţi de jargon în lagărul dela Cotroceni. 

Unul dintre acești zăniuteni, leit Antim ori Burăh sau alt Gross-: 
manu, fusese servitor în biuroul lui Schulder, comanditarul lui Stere 
pentru Zumina ; celalt, care arăta de timpuriu că o să ajungă mare, 
îşi tăcuse adolescența mai mult prin beciurile lui Rafail. | 

Amîndoui aceşti enoriași ai sinagogi: din Udricaaui sunt, acum, 
funcționari prepuşi la stabul de unde se recrutează interpreţii pentru 
toate cancelariile din Bucureşti — şi împuterniciţi să învoiască pe pri- 
zonierii cari își au familia în capitală să se ducă acasă peutru cîte un 
ceas-două. : 

Procedura, aci, e ca la hala vechitutilor. 
Ciud vine, dela vre-o autoritate din oraş, cerere pentru un tîlma- 

ciu dintre captivii cari vorbesc. mai mult sau mai puţin nermţeşte, 
Schwartz ori Goldstein, sau amîndoui deodată, intră, măreț, în lagăr, 
"printre ovreii cari nu Sau putut încă învâîrti, şi întreabă, cu gravitate: 

— Se cere un Jo/mersch. Cit daţi ? : 
Şi prizonierii se reped, ca la licitație: oieră, se concurează, se în- 

3ură — şi pe urmă se apucă la bătaie, Feldwebelul, comandant al biu- 
roului, așteaptă, liniştit, în cancelarie, pînă cînd “i aduc pămîntenii 
partea alicotă din suma cu care s'a adjudecat locul de tilmaciu — şi 
lagărul, potolit, cade din nou pradă insectelor vorace. 

Goldstein a făcut azi chiar act de autoritate, 
Un magistrat din Silistra, cu numele, :mi se pare, Lala, prizonier 

la bulgari şi adus în Capitală după şapte luni de robie amară, a rugat 
pe servitorul lui Schulder, fiindcă e din București, să'1 îngăduie citeva 
ceasuri ca să se ducă să'şi schimbe rufele. 

Goldstein, superb ca un kaiser, "i-a ris în nas — şi, la insistența 
prizonierului, a început să-i vorbească răstit. - - 

— Lâmbagiul acesta, domnule, să'l păstrezi pentru ai dumitale, a 
răspuns Lala. Eu sunt magistrat, 

— Magistrat? a ripostat ploșnaița căftănită. Dacă eşti magistrat 
Turnu... 

Aci aruncă o serie de graţiozităţi care ar umili pe un agent deja 
Cuibul cu Barză. 

Şi doar d'atita să fim cruțaţi rugasem pe Părintele ceresc, Cel ca- 
rele priveghează ca oamenii, făpturi de pe chipul şi asemănarea Lui, 

sa aibă: unii, cocoașă; Griguţă, milioane ; şi alţii, nimic, 
De surda, însă, fostu-mi-au evlavia: şi ruga zmerită şi mietaniile. 

Invazia nemțţească n-d'virit, ca supremă injurie, sub obrăznicia ma- 
cabeilor, ca îu cămaşa mitologică, mistuitoare ca jăratecul, 

17 
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, Ne. umplu de brînză «gouvernemans-ul. 
INTRE TOVARĂŞI „Hotărige, deunăzi, prin ordonanță specială, 

: " căe prohibită vinzarea laptelui de oaie şi fabri- 
carea briazei. Potrivit acestei comandiravce, se rechiziţionaseră toate 
tirlele din Muntenia. Laptele, în maximă parte, se condensa şi se ex- 
pedia în Germania — iar zerul se dedea Sparanjea, care, după ce'i ex- 
trăgea ultima picătură de unt scăpată dela sseparatorul» nemţesc, îl 
traasiorma întrun fel de cauciuc pe care'l vindea, ca brtază, publicului, 
cu preţ de Roquefort. Monopolul acesta reprezenta, pentru antrepre- 
nori, cîteva mii de lei pe zi— și „antreprenori, naţural, erau: Nini 
Taller şi Guttmann, doui păminteni, cărora, ca culoare locală, li se ata- 
şaseră,  lafere, pentru «control», cu puncte egale de cîştig, vre-o cîţiva 
dintre junkerii cu trecere la kommandantură, 

Prea era bogată operaţia, însă, ca să dăinuiască multă vreme. Ofi- 
ţerii ceilalți, căci Guttmau, cu tot altruismul lui, nu era să-i intere- 
seze pe toți ; ofițerii ceilalț, au aflat dela ovreii lăsaţi afară din com- 
binaţie — că p: etul Taller, cu toată solidaritatea-i de rasă, nu putea să 
împartă beneficiul cu întreaga seminție a lui Roller — că atacerea Spe- 
anței e o panama, a! cărei stigmat îl va purta vecinic pe. fruite nea- 
mul teutonic. Cînd au auzit germanii, pe cari arghirotilia camarazilor, 
asociaţi cu contraeciii monopolului, îi iguorase la înjghebarea gheșei- 
tului, s'au făcut foc: 

— Este ua scandal, strigau prin sălile kommandaturei supraoa- 
menii cărora nu. li se făcuse partă din-hoţie; este un scandal şi o ru- 
Sine ca oiiţerul german să. se facă complice cu .piraţii jidani pentru 
a jefui populaţiunea săracă !: . 

Şi încheiau: a - 
— Această spoliaţiune trebuie să înceteze, dacă nu vrem ca tradiţia 

despre probitatea severă a poporului germau să sufere e eclipsă ruşinoasă! 
Graţierevoltei acesteia a oainenilor cinstiţi, tilharii din societatea Tal- 

ler, ăuttman und Comp. s'au pomenit singuri față ca junkerimea germană. 
Monopolul, atunci, a trebuit, neapărat, să înceteze — şi brinza a 

redevenit marfă de comerţ stobod. Din ziua aceea, onorabilii asociaţi ai 
brînzarilor evrei au fost, conform si-temuiui, expediaţi pe front — nu 
ca pedeapsă pentru brigandagiul făptuit, ci ca nu cumva, la rîndul 
lon, ei, din răsbunare, să cerceteze, prin alţi ovrei, şi să descopere, 
potlogăriile la care sunt tovarăşi cei străini de briază, pentrucă tot 
conform sistemului, nu e neamţ, în tot ţinutul ocupat, care să nu fie 
complice la cel putin una din pirateriile organizate de pumanteni. 

"Pe zidurile Capitalei s'a lipit azi, 29 Tuuie, o în- 
SANTAGIU ŞI ştiinţare, aşa, ni tam ni sam, prin care autoritatea 
MINCIUNĂ militară ne face cunoscut că trei ţărani: doi din Pra- 
To -  bova şi unul din Viaşca, 'au fost condamnaţi la 
moarte pentrucă au răspindit svonul cum că ruşii ar fi luat Braşovul 
— şi că sentinţa a fost executată, 

..,   
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Judecînd de pe ce ctinose eu despre lealitatea chelnerilor Zari cou- 
stituiesc antoritatea germană în teritoriul ocupat, sunt în drept să cred. 
că mint nemţii și astădată. De cînd cu ciensiva Inţelegerei, teutonitor 

„„ lea intrat frica în oase că o să le sărim în cap — deşi nici cuțite de 
bucătărie nu mai avem. Toată strădania lor e; acum, să nu aflăm noi 
ce se petrece pe „fronturi, să nu pţindem de veste despre răsvrătirile 
cari se ţin lanţ acasă la ei, şi, mai vîrtos, să nu fim puşi fa curent cu 
sitiaţia jalnică del Siret. De aci, toate invențiile, toate miaciunile, şi 
ameninţări, şi zăngănit de custură că, doar-doar o amorţi, speranța 
noastră în succesul definițiv “şi se va tempera disprețul cu care întoatr. - 
cem capul dela maiestosul lor cabotinagiu,: 

Şi sunt atît de inferiori supușii kaizerului încit nu numai că nu se 
pun de acord, barem ei în de ei, dar nu sunt consecuenţi dela un număr 
la altul al aceleaşi Gazere, | 

Aşa, săptăminile trecute, ZIzzojetzu/ Bucureştilor spunea, solemn, că 
Kerenski e pe moarte; că nu mai are de trăit decît citeva ceasuri ; şi 
că medicii îi oblojesc. agonia cu morfină, Şi, în aceiași zi, Bezhher 
Tagblal! anunţa că Kerenski s'a dus la Odesa, unde a ţinut o mare în- 
trunire populară — şi că de-acolo a piecaţ la Kiew, unde a: convocat pe ruşi pentru ă-i îmbărbăta să continuie războiul pînă la capăt! 

Aceiaşi Gazelă a Bucureştilor ne aduce la: cunoştinţă, de pe irfor- maţiile lui Mizrahy, cum că socialiştii din Iaşi au tăcut, acum vre-o zece zile, o mișcare față de care guvernul roma a rămas neputincios. 
Armata rusă a scos pe Rakowski din închisoare şi i-a plimbat pe 
stradă în /riumf — şi că autoritatea lui Brătianu e atit de nulă încât i-ar putea lua locul domnişoara Arbore ori Frimu dacă -ovreii din Iaşi 
ar fi organizaţi pentru putere. Peste trei zile, pumantenii, uitînd ceeace 
spuseseră, aduc vestea că guvernul din Moldova a împuşcat treizeci de 
socialişti, la Iaşi; şi, în sfirșit, azi comunică o telegramă din Berlin „Priu care ne informează că guvernul romîn a executat 442 sugar so- cialist, şi anume pe ce! care... ajutase pe Rakowski să evadeze, 

Cu patru zile înainte de această comunicare, Gazera lui Grossman „ne spusese că regele Ferdinand a părăsit, cu familia, Moldova — şi-toț în această zi Possische Zeitung aducea vestea că regele Romîniei a primit, “Ia Iaşi, într'o lungă audienţă, pe Wandervelde, ministrul “belgiai, cu care, apoi, însoţit de un general rus, a vizitat frontul, Aa 
Cum să crezi, dar, ticluirile neroade ale nemților, cînd, mai ales, „aceste născociri sunt poruncite de teutoni şi scrise de mercenari de- 

zertori, cărora le e îrică, la capătul războiuiui, de urmările mişeliei 1a care se dedau: cei dintiiu, ca să cotropească Europa — ceilalți, ca să agonisească gologanul pentru rachiu! : 

Panait Macri, veselnicul părinte al <haiducilor>, a jucat englezilor . 
oiestă care nu se va uita, în vecii vecilor, pe marginea Tamisei, Anume, cînd a văzut că Venizelos face, în. sârșit, <planșă» în apele Ințelegerei, el, Macri, ca să neutralizeze eiectul, s'a băgat redactor la Gazeta ovre- iască a Jîrmanilor, IE . 

 



  

269. | „o ARHIBALD. 

„Cu tncepere de azi, deci, figurează, în josul articolelor din Gazeta Bucureștilor, şi vumele, ilustru în literatură, al iui Macri, printre Şu- lămii, Wechslerii, Burăhii şi ceilalţi - Camburopoli de romînească ex- tracțiune. | 
„Macri, dar, a redus la neant succesul obţinut de Inţelegere la Atena — şi, de acum încolo, Venizelos, în partida Eutentei, abia va ține cumpăna cu Macri în tabăra lui Pinckhofs. 

A murit Maiorescu... | 
Dintre vechii prieteni aflători în Capitală, singurul care n'a făcut vizită de condoleanță, a fost Carp. Ba, ca să ştie lumea că e în Capitală, că e sanătos şi că întradius nu se duce să'şi ia adio dela omul cu care, cincizeci de ani, trăise în comunitate de idei, s'a urcat în automobil, şi, în haine albe, a încrucişat de zece ori, pe Calea Vic- toriei, convoiul trist care ducea la capela cimitirului răuăşițele pă- miîntești ale celui care a fost Titu Maiorescu — teoreticianul, crițicul. şi filosoful juniiismului, o . 
Maiorescu fusese îusăreinat, la 1912, cu formarea cabinetului — şi "partidut conservator îl desemnase ca şei în locul uriașului dela Țibă- nești, care declarase războiu lui Vodă. A 
De aci ura, care nu s'a potolit nici în faţa mormintului, a măriai- 

mosului Carp, " 

Vă părăsesc, deocamdată, fiindcă am primit citaţie să mă înfățișez 1a Zentralpolizerstelle, e. : 
Curierul care mi-a adus-o unu e Stoian — că'l cunosc et pe cel-l-alt 

Marghiloman, 

x 

18 Iunie, 1917. Mă dusei, 
MAGISTRATURA N'a fost nimic deocamdată. De aci încolo poate 
P UDESCĂ să vie partea fundamentală a... iastrucţiei. Do ali ial 

Un beamter, mare, gros, ordinar — un fel de 
putzelmeister, îmbrăcat civil, tuns pînă la piele şi cu cap în formă de 
pară, m'a întrebat, politicos, în nemţeşte, despre starea civilă. La între 
ruperea mea, tot în nemţește, că nu vorbesc limba esta,. mi-a adus un 
'ovreiu, slab, jerpelit, de aparență meschină, miop şi bolnăvicios, care 
mu ştia nici rominește nici memţeşte, 

Ovreiul, timid foarte, îmi făcea impresia că se teme de mine, par'că. 
Prin intermediul acestui tilmaciu, m'a întrebat neamțul: unde sunt 

născut; cum chema pe tata, pe mama, pe părinţii părinţilor lor; dacă 
am fost vreodată soldat; dacă am avere; dacă şi ce fel de decoraţii 
am — și cîte limbi vorbesc. - - 

Două dificultăţi mari a întîmpinat interogatoriul acesta: îatîiu, la 
întreruperea mea că «ich kann nicht deutsch», magistratul a rămas cu 
impresia că limba lui Goldenberg n'are taine pentru mine. De aceea, 
ciud i-a tradus ovreiul declaraţia că pemţeşte nu vorbesc, a sărit în sus: 
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— A vorbit adineauri în limba germană, '. i 
Ii spusese, întradevăr, cele patru cuvinte, dar asta e a patra ori: a cincea ideie pe care o pot cu exprimă în limba lui Schiller — poate: mai corect decit tilmaciul, dar numai atîta. A trebuit bătaie de caz ca să desluşesc pe ovreiu ce e cu nemţeasca mea, fiindcă şi lui îi tre- 

buia dolmeteh pentru limba romînă, o a 
Judecătorul m'a putut pricepe, dar a trecut înainte. - | 
Cu decoraţiile, a fost mai greu. Ovreiul, pus să mă întrebe dacă 

       

am decoraţii propriu zise ori simple medalii, nu putea, fireşte, înţelege. ” 

să răspundă în numele meu. _ | 
Eu pricepusem din capul locului ce vrea judecărorul de instrucţie, 

dar i-am lăsat, întîiu, să asude explicindu-se reciproc, şi numai tirziu; 
după ce l-a repezit pe interpret, am tăiat nodul problemei. Cînd am 
ajuns, însă, la Bene :Merenti, ne-am încurcat cu desăvirşire:. ovreiul nu 
putea să rostească cuvîntul — şi judecătorul nu ştia să-l scrie, 'Inter- . 
pretul, luînd pe Bene Aerenti drept cuvînt romîuesc, îl rostia circumeis: Bene Merit ; fiudaşul, „aşteptind să i se dicteze literă cu literă, scria 
așa cum suna blestemăţia tîlmaciului, Eu, care mă uitam la ce scria 
argatul — magistrat, îl corectam. -Neamţul, la protestarea mea, ocăra 
pe ovreiu; ovreiul, tremurînd, mă ruga cu ochii să-i scot din încur- 
cătură — ceeace văzind eu, m'am pus de am silabisit beamterului cu- 
vîntul așa cum trebuie rostit în legea lui. Dobitocul a scris, însă, Bene 
Merendi — din care pricină, am fost silit să-i iau condeiul din mînă şi să scriu eu numele acestei banale distincţiuni, pe care o merită rar 
cel ce o poartă dar „pe care mai niciodată n'o merită cel care o conferă. 

M'a mai întrebat neamţul dacă sunt însurat, dacă am fost vreodată 
popă, şi alte cîteva fleaciri — şi. pe urmă, adresindu-se ovreiului, i-a 
zis, cu gravitate: 

— Jetzt kann er gehen. 
— Şi am plecat salutîndu-ne amical : 
— Bună ziua! 

„— Pun sîuă! | 
E probabil că în urma acestui interogatoriu să am de făcut, în 

curînd, comunicări de prin oazele Bărăganului, 

nuanţa, şi neștiind ce să întrebe în uumele neamţului, nu ştia nici ce 

4 

Nu asigur că e de crezut, dar vă dau svonul așa cum circulă, 
Se zice că C. C. Arion, tras de limbă ca să spuie ceva despre si- 

tuație din ceeace se poate să îi aflat dela P, P. Carp, carele stă toată 
ziua în atingere cu oamenii mari, ar fi declarat, între două intermina- | 
bile căscaturi : - Ia | 

=— Carp zicea azi într'o adunare select ; “Toată viaţa mea am pro- 
fesat credinţa că ovreii trebuiau de mult împămâînteniţi în masă ; acum, 
însă, îmi dau seama că concepţia aceasta ar fi cea mai mare nenoro- . 
cire pentru ţară». | 

Eu, .unul, nu-l cred pe ilustrul dela "Țibăneşti capabil să-şi schimbe 
9 părere, oricit de greşită sar dovedi — pentrucă ar intra, atunci, în 

7
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rindul oamenilor normali, şi prin urmare, âr înceta de a fi, ceea ce'i face tot orgoliul: siagur pe lume în. felul său de a fi, 
Am consemnat “calomnia, însă, fiindcă. circulă ca maculatura lui Petersen. i . “ : 

MOARTEA LUI | Azi, 29 Iuuie, la opt ceasuri dizaineaţa, sia săvir- 
'şit din viaţă Ion Procopiu, preşedintele Sindicatu- PROCOPIU. „7 lui Ziariştilor, deputat, priețen personal al lui Bră- tianu şi om cu loc de frunte în partidul liberal, E 

A murit asasinat de nemți şi chinuit de ingratitudinea multora dintre cei cari îi datorau recunoştinţă — şi a închis ochii plin de du- tere că n'are zile să facă bine Şi duşmanilor. | - 
Fire biindă, cinstită şi dreaptă ; irapresionabil, generos și delicat; „rob al cuvîntului, prieten crediucios şi patriot fervent, Procopiu, cu îa- - Suşirile lui suteteşti, a trecut prin viaţă aproape stingher, deşi cuno. ştea pe toţi şi era de toţi cunoscut — atita se deosebia de mulţime. A rămas în Bucureşti după exodul dela Noembiie pentru că, zi. cea, în sincerițatea lui naivă, «mi e tuşine să plec. NI "A fost, din primele zile ale ocupaţiei, luat ostatic şi, din pricină că era bolnâv, lăsat acasă sub strașnică pază ca să nu... dosească, Pe ia jumătatea iernei, cînd'boala-i de. inimă făcuse așa pro- grese în cât era vizibil că au'l va ierta, a tost, în urma unei denuațări absurde cum Gă se Bhimbă noaplea pe stradă, smuls cu brutalitate din pat şi dus, pe targă, la spitalul militar, unde "l-au tiântit intro odaie cu Bogdan-Piteşti, odaie în care avea, drept unic mobilier, patul de su- terinţe şi birdăul de toate primitor. Da ! Aci, pe cînd eşia dintr'o sincopă ca să cază într'alta, Procopiu era „„Ziluie zguduit de cite un medic german care'i striga, congestionat “de îurie:. Na ! 

— Şi d'aici ai găsit mijlocul să fugi noaptea ! 
După două luni de agonie, în 'care timp canibalii au: întrebuințat toate mijloacele de tortură, l-au gonit din spital ca să du moară în "niîinile lor. Ă | 
Intors acasă, omul acesta, pe care nu'i bucula decît bucuria al. tora, s'a stins, tăcut, între patru pereţi, singur, cum mor, îu aziiuri, ne- fericiţii culeși de pe drumuri, căci nu s'a îngăguit familiei să'] apro-= pie — el care avea şi drept şi mijloace să trăiască somptuos şi să moară înconjurat de o lume de prieteni şi de rude. 
Şi a trecut, Procopiu, întru Domnul, fără o veste despre copilu-i de pe front, fără un cuvînt de miîngiiere din partea celor pe care'i a iubit — fără o mină atectuoasă care să-i închiză pleoapele la ceasul din urmă, . - Ă _ A avut sfîrşit crud preşedintete Sindicatului nostru — dar puţini, 

  
părăsind viaţa pământească, pot lăsa, ca «i, impresia, care să umple sutletul tuturor, cum că a murit UR om, | i  
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RISCURI „Reformele de fațadă anunţate de Germania , sub 
presiunea sugrumătoare a Entantei, au, la Bucureşti 

PROFESIONALE, o repercutare stranie, Petersen destăinuieșşte, sub 

secret de jurămint, la urechia fiecărui romîn, că, dacă va, îi ca ger- 

manii să fie goniţi din Capitală, va fi vai de capul oraşului — fiindcă 

toate imobilele de seamă sunt minate ; ovreii tocmiţi ca redactori ro- 

mini la Gazefa nemţească evită privirile celor pe cari îi sfidau ping 
aci şi se afundă în de ei, întrebindu-se, par'că, din ochi: ce ne facem, 

deja ? De ajtă parte, ofiţerii. germani devin limbuţi, şi în reflecţiile ce 

fac, nu uită să dea, cu prodigalitate, kaiserului. ceea ce e al kaiserului. 

E o atmosieră alta, o atmosferă nesrespirabilă pentru cei cari, din 

patriotism ori dia alte pricini, aruncau, pînă aci, tămiie, cu pumnii, pe 

altarul teuton. 
Nu pricep de unde pină unde se pune ipoteza isgonirei germanilor 

din Bucureşti a propos de rescriptul imperial prin care se poruncește 

preşedintelui de consiliu din Prusia să alcătuiască un proiect de lege 
electorală pe baza zo/ulut universal, ca să transforme, cu prilejul celor 
dintiin alegeri, sistemul arhaic de pînă acum într'un fason pseudo-de- 

mocratic. . E 

Nu pricep, dar văd fenomenul și mă pun pe gînduri. 

Nu pricâp, aşijderea, întru cît faptul că se “proiectează o inovaţie 

în muzeul de instituții preistorice ale imperiului german, poate să în-. 

urească pe teutonomani pînă în punctul de a-i reduce la mutism a. 

doua zi după asurzitoarea-le vorbărie. Dar mai vîrtos numi intră în, 

cap felosia subită a mutilaţilor cari, închinători smeriţi, pînă ieri, ai 

faimoasei (Goi/esgnade, se pomeniră peste noapte cu veleităţi de indepen-, 

denţă şi crucifică pe împărat pentru tendinţe care erau mai ales ale loz-. 

Cum, însă, toate se fac în taină la germani, e inutil să-mi dau 

osteneala de a căută să pătrund cauza acestei fundamentale schimbări. * 
Las, dar, să se desfăşoare împrejurările, câ să citese în ele ceeace e 

"bizar în atitudinea şi - sentimentele, de azi, ale trabanţilor tudeşti. 
Pină atunci, datoira mă calcă să aduc aci omagiu public cîtor va pa- 

trioţi cari, departe de'a se lăsa intimidaţi de întorsătura suspectă pe 

care pare că o iau lucrurile, a au -găsit, dimpotrivă, în comoara lor su- 

sutletească, virtuţi străbune. care "i aşează de vii în rîndul eroilor antici. 

Pină aci, evreii, intelectualii, pumentenii într'un cuvint şi în 5pe- | 

cial cei naturalizaţi, erau împărţiţi îa două categorii, profund distincte : 

prima categorie cuprindea pe dușmanii românilor — şi cealaltă, pe prie- 

teii firmanilor. Categoria din urmă, cuprindea, din câte ştiu eu, doui 

indivizi, doui pe cari evenimentele "i ridicaseră la oare care natorie- 

tate: Jonsohn, dela Independența, şi Grossmatin, dela Vizzorul, «rmersiaţi» 
amiîrnidoui, brusc și fără forme, în ziua cînd s'a dat citire iistei lui 

Giinther. . . 
In categoria primă intră nouăzeci şi patru la sută dintre ovreii din 

țara romînească — afară, poate, de usii zugravi, ciţi-va 'vopsitori şi 
acei negustori de.begălă cari impart pe oameni, de regulă, simplist, în ; 
mozaici şi goimi, 
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i. “Douj la sută, cei cu fire aleasă, în privința cărora am făcut rezerve 
"Încă 'dela început, nu intră în nici o categorie — şi sunt repudiaţi ae evrei ca toţi <renegaţii», _ 

- Dia pr zi 
a că s'a înlăturat Bethmana Hollweg dela cancelariat, ca prim act de su- 

punere la injoucțiunile Eutaautei, pămîntenii s'au păstrat, fiecare de pe 
canoanele sectei din care făcea parte, 'în atitudinea indicată de. pro- 
gram: uu grup te asasina cu puterea inviacibilă a Hindenburgului 
dela Berlin, cu belşugu-i economic, cu technica şi cu acea extraordi- 
nară ştiinţă de-a creea sintetic materiile prime, ştiinţă care face slă- 
nină din porumb, acid -prusic diu zeamă de castray eţi, potasă din k.k. 
brod — şi salpetru, peatru explozibile, din imbelșugatul aier atmosfe- 
ric; celălalt, te aşeza, frumuşej, pe Scaun, şi 'te grămădia : cu nevred- 
nicia ofiţerilor romini; cu moravurile disolute ale cocoanelor noastre ; 
și cu hoţiile lui Brătianu, cu excrocheriile lui Take Ionescu, cu vena- 
litatea mitropoliţilor, Şi, înteun cuvint, cu cleptomania fiecăruia dintre 
ciţi nu Sunt evrei în țara aceasta, ţară care, dacă ar fi lipsită de pă- 
minteni, a căror corectitudine fraușează cu apucăturile localnicilor, ar 
trebui încinsă cu zid şi pe frontispiciu să se scrie : “Puşcărie», pentru 
a pune pe străini la “adăpost de cursă, 

a "- Aşa se Vorbia în gura mare, și se vorbia exCluziv. așa, pria cate, 
nele, pe stradă și pe ori unde se întilnia Ovreiu cu ovreiu — iar faptul 
că erai şi dumneata faţă, departe de a-i: face să se jeneze, - le ascuţia 

Scoață. din temniță pe vre-un romia, era osîndit, pe dată, fără apel, de, 
întrun glas, întreg sanhedrinul ovreiesc, gălăgios, furtunatic, așa în 
it nu era chip să se apere. De era creștin, nenorocitul era virit, prin 
“unanimitate de hărhăială, în rindul antisemiţilor maniaci, cari trăiesc 
din vise și din ură îtăpotriva inofensivului POpor uns; dacă se îutim- 
pla cumva ca protestantul 'să fie ovreiu, atunci mu era necinste care să 

lor atunci cîad votului universal în Prusia îi va urma şi... alte re- 
forme, pun afirmările acestea sub chezășia miilor de romini cari le-au 
auzit, cu inima sîngerîndă, de sute de Ori, şi mă refer la mărturia ace- 
lora dintre ovrei — cinci-şase, cîţi vor fi fiind — cari nu odată s'au cu. 
tremurat de indignare fiind faţă la supliciul ce suferiau rominii de 

„câte oţi cădeau În -mina urmașilor lui Israel, Şi a mers aşa, cu categoriile precis demarcate, pînă cînd, punind 
mina pe. tot ce. era valoare în Muntenia, germanii au putut alcătui 
un buget — buget în care, cu Sume meschine de alttel, băgau pe ori- 
cine avea de denunțat ceva în coritra rominilor,. | Atunci, cafeneaua, ceainăriile şi marele comerţ din Hanul cu Teiu 
au intrat în slujbă; categoriile, prin forţa lucrurilor, s'au contopit — şi 
fenomenul a dat Bucureștilor ua aspect necunoscut Bină aci: nu se 

  

  

 



    

„PORCII a 

mai vindeau pe “uliţă ăce cu.  gămălie, şiretari ac ghete. şi tocuri de 
cauciuc; tiu se mai puteau angaja, pentru Tucrări: mărunte, acele ne- 

numărate fete, care, pînă să le sosească norocul, brodează, scriu ja ma. 

şine, repară corsete ori consolă pe celibatarii. cari păstrează "încă do- 

- ruri şi speranţe — iar rasa ambulantelor magdzinuri universale, pe care 

o reprezentau cei cari, în timpuri normale,.vind, prin grădini! şi sloca-” 

“luri publice, scoţind de prin buzunare, potrivit cu fasonul clientului” 
provincial: batiste, ciorapi, prosoape, stofe de haine, ceasoarnice, inele, 

cămășuțe şi uneori costume întregi, ieftin şi de ocazie — rasa aceasta, 

interesantă, simpatică şi mai presus de toate utilă .societăţii, dispăruse 

par'că intrase în pămint. Toţi aceşti chemați, eu lesqueis toute gloire et 

toute vertu abondent — îuseseră aleşi și -puşi de-a dreapta polizeimei- 

sterului, cu simbrie, ca să slujească, credincios, “pe vrăimaşul, « care 

apăsa, cu potcoava cizmei, grumazul ţărei romîneşti, - 
“Tot. atunci, şi în acelaş scop, s'a fundat Gazerele Bucureştilor, care au 

cules întrun mănunchiu pe ovreii răsleţi şi pe dezertorii rătăciţi,, ca 

să-i puie să proslăvească în jărgon îualtele însuşiri ale neamului teu-. 

tonic şi să scuipe, ca odinioară strămoşii lor pe Christ, otravă şi spur= 

căciune în obrazul. romiînului strivit de obidă. Celor dintiiu, li se plă- 
tea, de pe importanţa victemelor ce aduceau poliţiei. Provăzuţi cu un 

fel de /e//res de chachel,. spionii se concertau la cafenea pe cine să de: 

nunţe — şi nemţii, ca să le stimuleze zelul, le plăteau cu bucata: 

şapte-zeci de lei de cap, afară de un fix modest care li se dedea 
ca spese. 

Fiind remuneraţi “de pe vrednicia la muncă, sicofanții cari nu'că- 

pătaseră slujbă nu prea aveau nevoie să siluiască intrarea bugetului: 

întrebau pe ici pe colo; căpătau cite-va ştiinţe vagi despre o persoană; 

adăogau  cite-va minciuni inedite — şi se duceau cu informaţia la poliţie. 

Nu mai era, dar, vorba de a face, ca pîuă aci, propagandă pentru 

germani — ci, simplu: de a lupta cu germanii, pe aceleaşi căi leale, 

în contra rominilor. . 

Simplificată astfel, misiunea ticălosului devenise aşa de ușoară în 
cit o putea îndeplini ori-cine — şi mmuierile. / 

lacă de ce dispăruseră din circulaţie . chslnerii intirrai, regii co-. 

mesţului ambulant, stilpii de cafenele şi acele graţioase fiinţe cu tocu- 

. rile descurajate care ţin, în vremurile normale, mijlocia între stelniță 
şi wlădioasa preoteasă a Venerei, 

"Și toată lumea asta interlopă, care urmablă desculță pe cînd ghetele: 
şe vindeau cu doisprezece lei perechia şi se mulţumiau cu castraveți 

muraţi la mesele ior copioase, e încălțată elegaut, acum, cu cipici de. 

două sute de iei — şi, zacredibrie dictii : mănîncă la Continental ! | 

Acestor <instrumenta civilisationis» se datoreşte arestarea a cel pu- 

țin nouăzeci la sută dintre romînii cari au fost privaţi de libertate — 
şi tot acestora li se datoreşte ienomenul economic că se plăteşte cu 

„sute de lei perechea de încălțăminte 'şi cu preţuri fantastice articolele 
de primă necesitate. 

„Urgia e așa de cumplită din pricina legiunii de spioni, încît ro- 

  

  



în chestia celorlalţi ticăloși, a trebuit să intervie germanii localnici şi 

  

" docea de leone. 
Îndignaţi ei înşişi de atita nemernicie, nemţii, ateia dintre dinși, 

cati au mai păstrat un reșt de Pudoare, au cam început, ca coutrol, 
să ceară, în unele cazuri, părerea conaționalilor localaici, căci nu pot, în 
împrejurările carecum delicate, pune temeiu pe atirmarea unor agenţi 
al căror neam întreg e spion — şi mulți dintre Tominii . cari S'au: stre- 
Curat îşi datorese libertatea acestor anonimi, Şi denuuţătorii, de cîte ori 
€ vorba de persoane a căror notorie corectitudine e chezășuită cu 
tărie de acești informatori speciali, mănîncă, deia „beamterii necăjiţi, 
cîte o bătaie sor'cu moartea. . 

a Săptămini de zile a umblat unul după Victor Bilciurescu = şi ieri, 

mă întrebe chiar pe mine despre biografia lui Arhibalg,,. - Faptul că spionii umblă, ia întimplare, din om în om, ca să se do- 
Cumenteze, confirmă Ccecace am spus mai nainte: că denunţări!e nu se 
cer ci se oferă, prin concurenţă, Altfel, n'ar fi nevoie să se caute cu 
sămptăminile domiciliul luni Bilciurescu, care "şi ia zilnice aperetivul ia 
Ciobanu — sau al meu, chemaț de două Ori, pînă acum, :la Sigureuţă, 
prin citaţie cu adresă precisă ! Nu, dar, poliţia caută ci jidanii se fur- 
nisează cu date ca,să aibă ce oteri — ȘI, neștiind ce e în dosare, unde 
Sau adresat denunţările de alții, mai nainte, pămintenii se înghesuie. - 
ca în aceste două cazuri, să spargă uşi deschise, La rîndul ei, Gazeta Bucureştilor 'Și-a simplificat şi ea technica, 

Ne-a spus timp de două luni, nouă, bucureştenilor, Cu amănunte 
citcumstanţiate, cum, astă toamnă, zepelinul a distrus Capitala din te- 
melie; a vorbit, ge larg şi Sstăruitor, de uriaşela succese ale armatelor 
germane ia Verdun; a înşirat invenţiile,distrugătoare ale technicieni- 
lor nemți, invenții cărora nu le poate sta în potrivă îitreg globul pă- 

să deschiză ochii imbecililor dela kommandatură asupra ridicolului la 
cabeii 'și adapă cititorii în desirînatul dar fățarnicul lor filogermanism, 

Și kommandatura a interzis folicularui. ovreiesc eşirea din graniţă, 
Redusă, astfel, la rolui, în Scris, pe care] îndepliuesc, prin Braiu, cei 
de vind şireturi de ghete. Gazera Bucureştilor se tăvăleşte, şi ea, acum, 

în acelaș subiect, mestecat de toţi paraziţii cari putrezesc prin ceai- 
nării: ură, clevetire ŞI defăimare împotriva romiînilor — ca să nu lase 

  

 



   
-, mane, feşurile mutilate ale jidanilor redactori. români Sar legăna în 
“ spînzurătoare, atîta e de aspră kommandatura. . 

- In așa situaţie, fireşte că cele două categorii au trebuit: să se to- 
"pească într'una singură: numai sunt admiratori ai germanilor — ci, 
evreii. toţi, sunt duşmani ai rominilor, scurt şi simplu. Aşa e porunca, 
aşa a ajuns să fie conjonctura. | 

Din situaţia aceasta a ţişnit un fenomen nou sau un fenomen care : 
" pare să fie nou: filogermaâii, cari se mențineau cu grijă, strict, în ati- 
tudinea aceasta, au lepădat masca, şi, unii, deocamdată cei isterici, se 
arată, pe faţă, antiromîni, brutal, impertinent, agresiv — pe când alţii, 
cei împăuaţi cu pertida filosofie taimudică, î încep să se uite împrejur 
cîud au de formulat cite o părere, 

Cazurile lui Iousohn, al lui Grossmann ori al lui Caneanu sau Wechs- 
ler, ca să nu citez decît pe cei î/așfui, sunt, ca motive de studiu, de 

- importanţă covirşitoare; 
Jonsohi, douăzeci şi cinci de ani redactor la Zadependența, o.viaţă, 

deci, în comunitate de sentimente şi de idei cu corifeii partiduiui care a 
declarat răsboiul, scria, pe cînd Romînia era încă neutră, articole pem- 
feșii în oficiosul guverniilui — la dreptul vorbind, sera articole mili- | 
tare carei se trimiteau scrise gata, poate deadreptul în franțuzeşte. 

Grossmana, se aciuase dela o vreme în redacţia Pi/orulu, şi, pro- 
fitind de vigilenţa. direcţiei, dădea: evenimentelor de pe front aspect. 
binevoitor germanilor, . îi 

Cind s'a ridicat şaua de pe miîrțoaga lui Giinther, i Sau văzut 
măruuntaiele. Abia atunci au înțeles liberalii de unde venea competinţa 
lui Jonsohn în ale milităriei şi au descoperit pe pertidul autor al sifua- 
fiilor lui Grossmann. | 

Jonsohn, însă, rafinat și închis, a. luat o atitudine — şi o păstrează 
pînă azi: e un Carp circumeis. Pamantean, Jonsohu, ca şi diplomatul 
dela “Ţibăneşti, moare de dragul nemților, al nemților cari se risipesc 
de scîrba pe care 1e-o inspiră evreii — dar, ca să nu poarte ponos, se 
fereşte, cu romînii, să calomttieze pe valahi, uter judacos, însă, e altceva, 
De aci, o uşoară dificultate. Cind vorbeşte cu un pumantean, e lesne: 
<tumanii, escroci şi laşi» ; faţă de dumneata: «de, dragă, să aşteptăm 
siirșituls, Dacă, însă, împrejurările vor să-i joace festa, îl pun în. pre- - 

zenţa dumitale tocmai pe cînd Antim î îşi face eternu-i boniinent, Atunci, 
dacă, pentru a salva aparetţele, protestează împotriva calomniilor mi- . 
zerabile pe care le expectorează viermele acesta, trece, în ochii micro= 
bului, drept om care minte credinţei strămoşeşti ; dacă tace, rămîne, în 
ochii cumitale, jidan ca toţi jidanii— taler cu două feţe. Şi tangentă 
nu e,fiindcă Antim, obraznic şi brutal cânduu e pălmuit, scuipă, la adresa 
poporului romîn, atîtea iimundicii, îucit nu lasă diplomatului portiţă lă- 
taralnică — trebuie să fie cu el ori contra lui. De aceea e un supliciu 
pentru bietul Jonsohu să se strecoare printre dificultăți, 7 
Dar cînd e lăsat în-voia lui, fără zăticneală dia partea semenilor, 
alunecă omul cu prudenţă, şi se păstrează pînă la sfârşit un fel de Carp 
văzut dela spate. Şi, făcînd pe Carp, face, se înţelege, pe Jirmanul “ 
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- Tată, însă, că, tocmai când romiuij dela Gata Bucureștilor erau pe: „punctul să dovedească cum că, cu Germania învingătoare pe toată linia, visul nostru. de a mai vedea pe cei din. Moldova a. devenit o aberaţie, iată, zic, că, tocmai în tnomentul acesta, soseşte telegrama cul... reformele în Prusia — şi cu celelate reforme. Ce să facă Jonsohn în aşa situație ? Să continuie a face pe. Carp, 'nu se poate — fiindcă Jon- sohn, în felul lui, e om în toate minţile, Ce, atunci 2 Să nu răspunză "la întrebări? Această tactică "Iar descoperi ca şi cum ar răspunde „ Jermăneşte. Ce să facă, dar? A început, atunci, bietul: creştin să re- curgă la un limbagiu sucit, obscur, ambiguu, care ţine şi de galima- tias şi de volapik: <Da, se înţelege, evident că, mai mult sau mai pu- ţin, dacă — dar în orice caz au se poate prevedea clar sfirşitul», | Aţi înţeles? Și aşa o duce, cînd e atacat în faţă, de cînd cu proiee- tul de a se trimite, la alegeri, kronprinzul german, bras dessus-bras . des sous cu lăcătuşii şi cu obezi Ge pe la gasthausuri, . Dar tot e o atitudine, să zicer, 
Grossmaun, însă, tălălău şi pălăvatic, se ţinuse închis ca o stridie N'avea preferinţe, n'avea opinie... de expriinat. Epilepticul avea un singur dor: să te prefaci că'] crezi cînd jură că n'a avut simbrie dela, Giinther. De ce ţinea atita la nimicul acesta, nu pricep — întrucât Bog- dan. Piteşti, mai om deşi tot atit de canalie ca şi el, îşi făcea o fală nu numai să mărturisească dar chiar să exegereze tainul! Nu'1 credea ni-. meni, vezi bine — dar, iață cu mina lui de reptilă al cărei. contact.te îngreţoşază, nu căuta nimeni să adincească faina cu dinadiusul,- Şi ră- minea Grossmann așa cum vrea fiecare să'l ia, fără dovadă pipăită îitr'un sens s'au cellalt. Dela O vreme, de cînd Salzmânn, Wechsler. Duţascu-Siavicici şi Camburopulo au început să-i dea zor, prin Gazeta Bucureştilor, că roraînii din Moldova au murit; că, pe urmă, San bol- văvit de titos exantematic; că guvernul a fost răsturnat de Ghelerter; că, socialiștii, după ce au detronat pe vodă, au fost împuşcaţi de Bră- tianu, căzut dela guvern; și că puterile Inţelegerei nu mai bagă în seamă pe regele Ferdinand de cind s'a ivit ciuma în armatele ruseşti — Grossmann, lunatic, a căzut victimă minciunilor lui Antim, şi, luina drept monedă bună ceeace se scria pentru Finkeştein dela Princiar, s'a pus, 'acusu, cînd nemţii au amuţit, să ridice în slavă 'succesele kaiseru- lui. Şi, prins de vîrtej, şturlubaticual Pumuntean a tot ridicat tonul pînă cînd, spre martea mîhnire a autorilor farsei, s'a pomenit că, sub pseu- donimul Zau, proclamă, verde, clar şi precis, victoria, acum, a germa- nilor, astipra genului uman, deocamdată — iar disprețul pentru englezi - *şil condesează în formula elegantă, care'i revine mereu sub condeiu: «Canalia de Lloyd George»! . 

A vorbi de victoria ostrogoților, azi, cînd împăratul s'a urcat în foişor, şi, ca hogii turceşti, urlă, făcînd pilnie cu mîinile: pace, oameni buni, că mă arunc de aici și o să vă pară rău !— este ca cum ai vorbi de lealitatea ovreilor, de iuteligenţa lui Iupu-Kostake ori de demnita- tea lui Virgil Ation. De aceea, lumea care priveşte lucrurile la “supra= 
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„taţă, îl lua pe Zăuz drept stupid, cînd ei, sărimanul, era tn priua fază 
"A unei specifice nebunii furioase. 

De cui, întradevăr, s'a intoxicat cu palavrele măscăricilor. dela 
R Gazeta, Grossmann, blînd, retras, timid şi laș pînă aci, a. isbucait, ca 

E pensionarii dela balamuc pînă a uu îi puşi. în cămașa de forță: 

— Rominii? N'a, romîuii!. Pungași, escroci, mişei — au tugit dela. 

  

răsboiu ! Nici n'au avut cu cine lupta frmanii! Rominii ? Aștia nici“: 

„ mu formează naţiune — ci o bandă ! 

Şi, la recomandaţia lui Gartenberg că rominii se vor  îutoarce-: şi. «a 

. — Na, rominiil făcea macabeul—şi se bățea în josul pintecelui, ca 

“<hivuţele. 

— Nu mă tem de eil Rominii? Fac... ceva pe ei! 

Şi, făcea spumă murdară ia colţul ritului; se congestionase ; şi 
tremurau muşchii feţei ca în paroxisinul;epilepsiei. 

Şi era în Calea Victoriei, pilnă de trecători, 
Pentru Grossmaun şi pentru încă unul, despre-care o să vorbesc 

mai la vale, am deschis această lungă parenteză ca să le aduc, îu faţa 

opiniei publice, omagiu pentru zmintita sinceritate cu care, ca pelica- 

nul ca să-şi hrănească bobocii, 'şi au spintecat pieptul Ge li s'a văzut 

pînă şi cutele ascunse din fundul closetului lor sniletesc. Grossmaun, 

Labin, Roller, văru-său, Wechsler, şi cel ce urmează, nu sunt ovrei; 

sunt, toţi la un loc şi fiecare în parte, simbolul nevindecabilei mişelii : 

din care e plămădită rasa, zasă, pe care nici lehova n'a putut-o iixa 
într'o țară care să fie acei. ! 

    

Le Petit Parisien aauuţase, săptămîna tre- 
 WBCHSLER-KAHANA cută, că- Take Ionescu şi conservatorii din 

cabinetul dela Iaşi au demisionat. 

Peste. câteva zile, informaţia e reprodusă de Pester Lloyd, care, 

respectiud obiceiul mozaic, îi aaină niţel sos indigest — dar nu dă nici 

el vre-un motiv al acestei demisii. . 

Azi, Căneanu, un-Antim ipocrit și pervers, se repede la mine pe 

cînd steteam de vorbă cu un prieten care <împrumutase» - Gazelfe de 
Lausane dela un soldat neamţ cu intrare liberă la Ceasură, şi ne de- 

1ectam cu noutăţile d'acolo : 

— Ai văzut? 
.— Ce? 

— Pester Lloyd. . 

— Nu citesc ovreieşte. - .- 

» — B interesant. 

— O0îi! - 

— Demisia lui Take Ionescu. 

— Ştirea trebuie sr fie adusă de vre-un Grossmann din redacţie. 
— Şi ştii care e motivul ? 
— Iadifetent. 

— Nu e indiferent. 

— Take Ionescu ştie ce face, dacă a ieşit din guveri,
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— Dar cine'! întreabă pe el? - = 
— Atunci ? ! Pe 
— i-a poruncit străinătatea, e — Asta o ştii dela Antim? - 
— Și dacă m'o face, îi dă cu piciorul. | " Vorba, formulată tot aşa de vulgar, o mai auzisem, dacă vă adu- „Ceţi aminte, dela Labia, secretarul genera! al Vhiuner microbilor pă» mâînteni. Dar celait, cu cei din jurul lui; erau numai stupizi în tri- viala lot iluzie; Căneanu, însă, mai întîiu nu mă îutiinise odată fără să crucifice pe nemți; Căneanu, apoi, este, printre ovrei, cel care a be. ficiat, mai mult și mai scandalos, de... naivitatea celor cari cred că nici folfloră rominească nu se poate face fără jidani, oricît de igno- ranți ar fi; Căneanu, în Sfirşit, este, de douăzeci de ani, ziarzsă fără să fi scris odată un rînd — Şi viaţa de expediente a lui Căneanu, organi- zatorul. escrocheriilor ini Bogdan-Piteşţi,. imprinea oarecare rezervă. Cind am-văzut că şi năpîrca asta, ascunsă, prudentă şi tirîtoare pină . aci, îşi dă poalele peste cap şi intră, cu romînii, în răsboiu vijelios pen- 

z 

tru cauza pumantenilor, axa înţeles că e poz d'ordre ca seminția să ridice vizetia şi să înceapă ostilitățile, pe față; crunt şi fără grije de mîine, I-am răspuns. cu firea mea blajină, aşa în ctt coropișniţa a ?uceput să dea din mtini cu tradiționalul gest al telalilor, cum face Diamau- descu cînd ?1 atingi la zuluti — şi a plecat dondănină : - = Ai rămas tot-la mentalitatea aia! ai 
— ŞI, întradevăr, eu, ahul, spre deosebire de alţii, am rămas, în ce priveşte chestia ovreiască, tot la mentalitatea az. 

De la mine, răsboinicul macabeu a pornit la High-Life, ca să gă- sească pe Wechsler, în braţele căruia 'să se console de ferocitatea auti. semitismului meu. - = 
” " Wechsler — Iţic;- Natan ori Burăi — este fratele lui Antim; Ca toţi ovreii, ca frate-său şi ca toţi cei-l-alți, Wechsler sufere de bovarsym. In judecata lui Wechsler, ca a neamului întreag, dar la el mult mai patologic de cît la serheni, cul ia proporţii gigantice, "Bratele lui Antim, ca toți de legea lui, își exagerează puterile in- tectuale pină ajunge să Socotească cum că lumea stă în cumpănă numai graţie sprijinului ce'i dă el, Chinuit de ituzia atitor insuşiri Superioare, Wechsler are halucinaţii, ca şi Antim: i se pare că le ştie pe toate, că -le poate pe toate, că pe toate le-a văzut, E documentat asupra ori cărei chestiuni, de aici ori de aiurea — de omni e scibili et guibusdam aliis. 

persorai, a obrăznicit pe consilierul de la Casaţie care, cu ocazia unu proces, încerca să'] ia ca pe un biet ovreiaş — pe el, fratele iui Antim ; "Wechsier ştie, cu acte la inînă, cîte vagoane de lînă au furat Brăţienii, din depozitul armatei, ca s'o puie în podul casei pentru a împiedica explozia bombelor aruncate e aieroplane; Vechsler a fost faţă cind 

4   
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"armatele romine fugeau, mişeleşte, din faţa germanilor, ia Mihăieşti 
Wechsler se uita pe fereastra ministerului de răsboi cînd Dinu Stolojan 

venea, în fiecare dimineaţă, în automobilul încărcat cu giuvaericale, de 

aștepta pe Vintilă, curmanată-său, în ultimele zile cari au precedat 

evacuarea Capitalei; Wechsier, în sfîrşit, a văzut, cu amindoi ochii, între 

altele, cum, ia Argeş, artileria colonelului nw'mi aduce aminte care; 

trăgea în divizia lui Socec — ceea ce a făcut pe acest brav general să; - 

piarză o bătălie cîştigată. i 
— Ai văzut dumneata toate astea ? am îatrebat eu crucit, întro zi. 

—. Ca ochii mei, domuţle. 

— Păi unde erai dumneata? 

— Acolo! 

— In tuptă? 

— Acel. _ 

Afirmarea, făcută cu o tărie care răsturna,. 1m'a pus pe ginduri. Am 

luat informaţii despre situaţia acestui preţios martor la tot ce s'a întîm- 

"plat şi la ce nu s'a întîmplat în cursul acestui răsboiu — şi iacă ce am 

aflat : - - 

Wecbsler, grămătie ia d,oteria de Stat, era, ca poziţie militară, re- 

zervist bătrîn la -Dorohoiu, de unde e localnic, şi unde moşu-său avea 

porecla de miusser, adică kdelator> — și unde se atla unitatea din care 

făcea «el parte. Acolo, persecutat de comandaat, fusese lăsat priutre se- 

” dentari. Firea belicoasă a lui Wachsier, fiasă, nu se învoia cu viaţa 

nulă de erou în cancelarie ori la croitorie, îutr un orăşel ferit de pri- 

imejdie. De aceea s'a răstit, priu scris, la cartierul general, unde era & fi - 

el ă foi cu generalul Iliescu, şi a ajuns în Bucureşti. Sunt de nedescris 

suferinţele bravului acestuia cînd s'a văzut în Capitală, otaş mort unde ; 

mu trăgea nimeni cu tunui şi nu se dedeau asalturi la baionetă. Pentru 
a-şi scutura toropeaia, ca unul ce simţea că are în gibernă bastonul de: 

mareșal, Wectisler a. mai luat o dată de piept pe Iliescu şi'șia atins idealul: 

a ajuns copist, în Capitală, ia binroul corpului de antomobilişti, a 

"In această strălucită situaţie, la care, pe cît ştiu, n'a ajuns nici Jotire, 

„nici Cadorna, nic; măcar Hindeuburg, cu toată idolatria ce au pentru 
ei compatrioţii lor, Wechsler, contabil de profesiune, scria în condică 

numărul automobilelor militare şi asista, de îa fereastra ministerului de 
Tăsboiu, la sîngeroasele. băţălii care se dedeau pe Argeş şi, arbitru al , 
operaţiilor ' "comandamentului, însemna, pentru uzul coreligionarilor de 
ia sinagoga tinichigiilor, greşeliie criminale ale ofiţerilor. lașitatea. sol- 
daţilor şi eroica purtare a jirimmanilor, Şi le însemna ca văzute, cu amîndoi 
ochii — pentru că Wechsler, ca şi frate-său, stăpînit de egotism pînă 

în punctul de a se substitui. personajelor din anecdote, nu ştie nimic, 
de la aiţii, ci toate localizările le dă ca petrecute în faţa lui, fiină el 
personal în joc, actor pururea, cu miinile şi cu picioarele, î în dramele, 
adesea din istoria antică, pe care le povesteşte, , 

Nu e, pe suprafaţa pămîntului, nici un ovreiu mai caracteristic evreu 
de cit el — de aceea să nu vă suprinză cînd îl veţi auzi, mai la vale 
cum are să vorbească, Dialogul nu se poate: tăgădui, ori cât de Prudenți. 
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var deveni pămintenii, pentru că, loviți de nevroză, au scăpat din vedere martorii. , Ă . | — Inchipuește-ţi, monșer, a început, de la ușă, la High-Lite, Kahana, “care venea dela Brassezie, unde avusese incidentul cu mine; închipueşte-ţi că Arhibald a rămas, faţă de ch 
de acum trei zeci de ani! 

| "— Şi, ce, te miri? a replicat, important şi giav, fratele lui Antim, Arhibald e cel mai atroce dintre toţi păcătoşii de antisemiţi din ţata asta de escroci! Mă surpriude căţţi ai pierdut vremea să stai de vorbă deja cu un așa maniac, 
Şi, sentenţios, a îucheiat: 
— Mizerabilii ăştia trebuiesc suprimați ! | 
— Evident, evident, sa grăbit, caritabil, să consimtă Misu. Ii tolerăm de cinci zeci de ani. A venit vremea să punem mina pe ciomege şi să pornim noi pogromul. - 
Zicînd aceste fioroase vorbe, neînfricatul orator simţea că, pentru aşa elan, e meschină aprobarea numai a lui Wechsler — şi căuta cu ochii galerie, Privirea'i cade. din întîmplare, asupra lui Goldenthal, ovreiu naturalizat îrancez, care, provocat de ochelarii lui Mișu, ia cuvintul: — Dar. ce vrei să facă româînii, domnule, cînd tot ovreiul se simte dator să se puie în serviciul dușmanului, socotind că serveşte cauza iudaismului? 
—. Care? Unde? Cum? întreabă, deconcertat, Kahana, — Ki, şi? înfruntă, vitejeşte, Wechsler. Li se cuvine mai bine? — Ce vorbă e asta, domnule ? mai insinuiază, timid, francezul — şi se pomenește potopit de verva fumuntenilor : ! - — De cinci zeci de ani ne chinuiesc. 
— Trăim în ghetto, ca în evul mediu. 
— Suutem trataţi ca fiarele. 
— Trebuie să ne muiăm în lăcrimi bucata de piine, - — Plătim cu hrana copilașilor ca să răscumpărăm, de la bandiți, dreptul de a agoniza. . | — Destul! Ne au ajutat împrejurările să aşezăm domnia no şi moarte cui se va încumeta să ne stea îa potrivă ! —:Ori noi ori ei! 

Şi, palid, vibriud de revoltă, Kahana Sfirşeşte; — La. nevoie, am să mă duc în străinătate ca să fundez ziare în potriva mişeiior de români |! 
, Goldenthal a trebuit să se retragă, gîrbovit sub torentul de invective -Sspurcate cu care îl striveau pămtatenii. Ecoul purta pînă în stradă pe: «renegat !» cu care candidaţii la împamîntenire gratificau pe imprudențul care crezuse că poate să aibă şi el o părere. | - Ca să îucheiu capitolul, uit'-te, fac o prinsoare : gladiatorii de la High-Life o să citească rîndurile acestea, o să spumege de turie uepu- tiucioasă, ba poate o să mă şi blesteme în havră — dar n'au să'mi ceară „-nici socoteală nici... deslușiri, 

astră, aici ; 

  

estia crez, tot la mentalitatea ruginită - 

  
|
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N Cu începere de alaltăieri, 13 August, uu ue mai BOSPODĂRIE spălăm cu săpun, Se emisese, astă iarnă, o ordonanță, | : i priu care, afară de Stella, care e în combinaţie cu kom- mandantura, se amenința cu tsei luni închisoare şi cinci rii de lei amendă oricine ar îndrăzni, -ca profeşiune sau în gospodărie, să îa- 'brice săpun. Pe cel existent la data ordonanţei, l'au rechiziţionai şi Pau pus în vinzare ei, cu preţ de paisprezece lei kilogramul. Stella vindea cu cinci, cu opt şi pe urmă cu zece lei bucata săpunul “aşa zis de toaletă, săpun strîns de nemți cu cincizeci de bani calupul, în contul primăriei, şi depus la taraba nemțească spre dastacere. | Acum, dacă s'a consumat mereu cel rechiziţionat iar altul nu sa 

mai făcut, nădejdea rămăsese, pentru ruie, la cel pe care şi”! îucropeau gospodinele pe ascuns din untură cuinpărată cu optsprezece lei kilo- gramul sau cu cel pitit de ţărănci şi adus, pe furiş, în sîn sau prin... regiuni şi mai retrase. Il plăteam ca pe apa de trandafir — dar se “chiamă că ne puteani premeni de Paşti, de Crăciun, ba, cei cu avere luată de zestre, chiar pe la celelalte sărbători împărăteşti. Ei, dela 13 ale lunei, nu se mai poate — fiindcă guvernatorul, caritabil către uoi şi respectuos către manitestul lui Macizensen care ne garanta viaţa şi 
averea, a emis un nou edict, care osîadeşte greu pe oricine ar vinde ori ar cumpăra săpun. i 

Usmători acestei ordonanţe, căci neamțul, om subţire, trebuie să fi auzit că gradul de civilizaţie a unui popor se socoteşte de pe eanţi-. tatea de săpun ce consumă, următori acestei ordonanţe ar trebui -să 
„tăminem cu cămăşule uespălate pînă va isbuti Carp să ia Moldova 
'cu Lupu Kostake, cu Cammburopol, cu Tănase, cu Weehsler, cu Mar- 
ghiloman şi cu Virgil Arion. : 

Aşa ar fi fost dacă n'ar veghia tutelara administrație militară, Dar 
von '“schappe, guvernatorul, deşi dat afară, ca incapabil, din armata 
pe care o comanda ia Marna, are destulă couipetință, ca: să analizeze 
fundul rufelor noastre şi să preconizeze mijlocul. de a le supune legilor 
de higienă. Drept aceea, generosul nostru protector a orînduit ca statul 
major ecotiomic. al armatei imperiale să iabrice, din oasele tiiturate ale 
ciinilor cu a căror grăsime a prăjit, astă iarnă, rostbratul populațiunei 
bogate din Germania, un fel de pastă imundă, pe care s'o vinză romi- 
nilor drept săpun, cu opt lei kilogramul, în folosul costeiivului tezaur 
de războiu ai chiaburilor dela Berlin. 

Cu această umanitară iutervenţie, noi avem putinţa să ne spălăm 
rufele iar kaizerul să'şi încaseze lista civilă. E o oarecare diiicultate, 
deocamdstă, căci spălătoresele se cam umplu de bube pe milini, iar că- 
măşile noastre... miros de te trăsnesc în cap — dar sistemul să sperăm . 
că se va perfecționa, pentrucă, de acum şi pînă va cuceri Carp Mol- 
dova, mai e un deal şi o vale, ” | 

Fapt «e, însă, că, plătind un franc şi douăzeci, pentru o cămaşă, la 
Falk ori. la Schmidt, ai rufe spălate — rufe. care te scapă de... credi- 
tori, fiindcă, oricât de obtus le-ar fi simţul oltactic, au se pot apropia. ' 
de dumneata fără pericolul vieţei... . Su 7 

2 
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Şi grija guvernatorului pentru buna stare a populaţiei . din Ro- - 
amînia, faţă cu nevoile bănești ale patriei, nu se opreşte aici. Magaăzi- 
mele de consum pentru militari sunt ale kommandanturei, cu marfă jă- 
înită dela comercianţi și trecută pe răbojul primăriei ;- Gaze/a ovreiască 
se tipăreşte pe hirtie rechiziționată, în aceleaşi condiţii, dela librari şi 
cu mașinile luate, pe bonuri, dela tipografi; dughiana de sub Cercul 
Militar, unge se vinde, exclusiv pentru supușii “Puterilor Centrale, — 
-Faufhaus — mariă proastă cu prețuri mai urcate decît în piaţă, este 
octroiată unui pungaş de buzunare, care plăteşte zeciuială lui voa 
Tschappe şi împarte cu Kinbergii lui Dobrovicz. 

__ Grădina căreia i se zice <Amicii Orbilor», grădină pe care o ţinea 
eu contract Sinigalia, e rechiziţionată de autoritatea militară — şi în- 
chiriată, pentru spectacole obscene, lui Schulder, cu preţ de... 35% din 
venitul seral în folosul orbeţilor dela' kommandantură, 
- In aceiaşi ordine de idei, Parcul Oteteleșanu, pe care'l ţinea în 
arendă Jaja, a fost, de asemenea, rechiziţionat, ca trebuincios armatei, 
şi iăcut, pe urmă, danie lui Leonard — care, la rîndul său, nu refuză 
nemților nimic din ceeace, în farmecul meșteșugului liric, îace pe ora 
să juiseze de voluptate, _ 

Spusei, par'că mai sus, că, sub raportul corectitudinei teutone, să 
tot scotoceşti ocnele noastre şi nu dai peste un pensionar care să ţie 
piept guvernatorului german. Bismark 'răspundea Reichstagului, cînd 
minoritatea a protestat că i se dăruiseră domenii, de către împărat, 
după ce, la 70, consolidase unitatea Germaniei: | 

— Popoarele cari vor să aibă oameni ca mine, trebuie să le plă- 
tească berea! - | | 

Maimuţărind pe făuritorul imperiului, antropoidul' care face pe gu- 
vernâtorul la Bucureşti, fiindcă n'a ştiut face pe comandantul la Marna, 
trebuie să fi cugetat în sinea lui: | 

— Cine a fost miluit de kaizer cu paraziți, trebuie să'şi ţie rufele 
soioase, ca să aibă lighioanele cu ce se hrăni! 

De aci, prohibițiunea săpunului. 

—— Vorba, vorbă aduce — vorba aia. . 
Numele cancelarului de fier 'mi-amintește o scenă tragi-comică, al 

cărei actor a fost, acum treizeci de ani, un omonim al lui Bismark, 
Proprietarul, acum defunct, al moşiei Străjeşti, dintre Vilcea şi Ro- 

mâyuaţi, avea un peusionar cu numele acesta ilustru. II] cumpărase 
pentru curse, cu un preţ fabulos. Nărăvaş, însă, deşi falnic şi cu sînge 
albastru, Pismark se betejise dela prima alergare — și beteag rămăsese. 
Tnproprit, dar, pentru menirea-i dintru început, i se schimbase desti- 
naţia : cumpărat pentru curse, armăsarul era ţinut acum pentru repro- 
ducere. 

Această virtute nu, ține, însă, vai! pînă la suflarea din urmă a su 
„ biectului. Surmenajul şi vîrsta pun capăt carierei acesteia galante, cun 
4roahna pune la 'remiză pe tenorii cu si natural în gitlej, Cînd n'a mai 
fost în stare, deci, să îndeplinească nici rtvnitul rol de... amfibiu, Bis- 
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mark, sultan al grajdului de cavale, a trecut ia trăsută, ca orice do- 
bitoc care 'şi tirăşte încă oasele moarte. A 

Dar, plin de ambiţie, se vede treaba, ca unul ce'şi aducea aminte 
cu mândrie de patriciania care'] purtase în pîntece, armăsarul a măsurat, 
cu ochiui-i ager, prăpastia dintre sprinceana dealului unde e așezat cas- . 
telul din Străjeşti, şi, peste rîu, peretele Marmului, gol de apă dar plin 
de pietre — şi, cînd, la cea &'intiiu expediţie, s'a opintit odată afară 
din opritori, a spălat toată umilinţa : trăsura, desarticulată, a fost fă- 

“xeută țăndări ; stăpînul, izbit de un copac, a rămas acolo ca să aştepte 
viaţa de apoi — iar ei, Bismark, cotonogit de propria-i operă, a zăcut 
muit, în nemişcare, lungit pe coaste, în fundul văei, cu lacrămile sor- 
bite de muşte şi cu câpăţiua pradă bolovanilor cu cari copiii din sat 
se exercitau să tragă la ţintă, 

După ce a eşit din lunga-i convalescenţă, armăsarul acesta, tnâul 
ca un junker, altădată, nu niai avea, şoldiu cum ajunsese, decât atita 
vlagă cîtă îi trebuia pentru ca, întrebuinţind-o toată, să proptească sa- 
caua cind cobora la gîrlă, ca să nu vie grămadă peste el. 

Trăgea Ja saca, Bismark, dar trăgea cu ifos, pentrueă, fecior de 
oameni, ştia şi el, pasă mite, că «il n'y a pas de sot mâtier». 

In interval, cînd nu era nevoie de apă ia bucătărie, veteranul se 
„plimba liber prin parc, că un slujitor bătria, căruia, şi cînd nu mai 
„poate aduce servicii, i se îngăduie, totuşi, să'și isprăvească zilele acolo. 
unde şi-a cheltuit tinereţea. 

Intr'unul din răgazurile acestea s'a petrecut scena pe care voiu se 
povestesc. 

Seară, Boare partumată dinspre livezi, la asfințitul unei după amieze 
caniculare. 

Se pusese masa pe veranda castelului, verandă î in fața căreia se 
întinde cimpia, ca uu uriaș culcat, pînă la Drăgășani. Jos, în parc, 0- 
cîrlană, graţioasă și cochetă, înhămată la un dokar elegant, aștepta să 
ducă pe cineva la gară — şi alături, Bismark, de-abuşelea, dormitînd 
cu un şomoiog de fin în gura-i nedinţată. 

Deodată, pe cind miucam, auzim că vuieşte parcul de chiotele ar-. 
gaților. Ne uităm, trimitem domnișoarele să... ia îngheţata în casă, şi 
analizăin tabloul. Bismark, împins, se vede treaba, de vre-un vis care'i 
dădea îmboldul tinereţei apuse, se sculase deși lungise arterele-i scle- 
tozate, se ridicase pe cotonoagele dinapoi, şi, cu atributele bărbăţiei 
spiuzurînd fără prestigiu, se lăsase, ca o ruină, peste crupa cîrlanei 
O ţeapă dela hutuba stărimată 1 se înfipsese de-alungul carotidei — şi 
armăsarul agoniza, acum, plin de stage şi înecat de clăbucul carei 
„Săpunia gura. 

Murise într'un spasm erotic Bismark, şi murise din pricina iluziei 
deşarte că anchiloza membrelor ar îi să fie excedent de putere, ceeace 
i-ar îi dat prilej să „cucerească acum ceeace poate nu: știuse dobîndi 
la vreme, - 

Şi nu s'a rîs la nunta Zazatirei cit au ris argaţii la moartea armă. 
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“sarului acestiuia — atîta erau ei de impii şi aşa de cinic fusese răpo- 
satul în ceasul cînd şi-a dat sfirşitul. E 

Tacălecai pe o şea şi vă spusei aşa — fără aluzie la energia nena- 
turală pe care o manifestă Carp în politică, de cînd a ajuus să numere 
optzeri de roze, - 

Pi 

Pînă va apare Zumina lui Schulder, ne amuzam 
DEZASTRUL. cu spectacolul ridicul pe care'l dau confrații lui Stere PERMANENT dela Gaze/a Bucureștilor. 
ÎN nai Dela, 1916, cînd a început ofensiva englezească pe 
“Samme, macabeii și-au comandat un clișeu: «Jarele dezastru al Fngle- 

- azlor>, şi-l pun regulat, pînă azi, ca titlu al telegramelor cu care ascund 
ceeace se petrece pe frontul occidental. Orice sar zice în textul depe- 
şilor, titlul e acelaş: <Aarele dezastra-al Englezilor». 

Armata britanică a cucerit amindouă Fiandrele, de atunci şi pînă 
acum — dar ovreii m'au eşit din carele dezastru». Deşteptăciunea şi 

„buna credință cu care sunt serviţi germanii de către pămintenii dela 
Hajojela întrec toate aşteptările... ă 

Dar nu numai engiezii se bucură de favoarea deosebită a scribă- 
lăilor dela Gazeta ovreiască; francezii şi romînii au şi ei clişeul res- 
pectiv. Francezii sunt respinși zilnic. cu Dierderi sîngeroase — cât despre 
romini, distruşi cu desăvirşire, au aruncat armele şi deschid porţile ca 
să intre... Carp în Moldova. 

Or, francezii, respinşi în toate luptele, au ajuns stăpini pe trei pă- 
"trimi din ceeace cuceriseră teutonii în trei ani de carnagiu — cît despre 
ai noştri, iată ce telegramă citesc în Ze Mau de Joi, 2 August stil 
nou, ziua cînd agenţii lui Lupu Xostafe anunțau că ui s'a rupt frontul 
în nu ştiu cîte puncte: - 

PETROGRAD, 29 Julie. — «Se telegrafiază din Jaşi că în 0fen- 
«sia ruso-romină, între Valea Caşinului şi Putna, inamicul, în peri- 
toada ela 24 pină ia 28 Iuke, a pierdut 98 de tunuri şi vre-o 4500 
«de oarmenz, „2 

<Spărtura frontului duşman se întinde pe 60 de kilometri Jungiime 
«şt 17 până da 20 de kilometri adincime». 

Şi Lupu Xostafe stă cu geamantanul gata să plece la Odesa, ca 
să salute pe Mackensen, în numele lui Carp!. 

N 

Că aliaţii se iubesc fierbinte între ei, v'am spus'o, or, fără să vă 
îi spus eu, o ştiţi fiecare din observaţie. personală, Ceeace am să vă 
povestesc mai la vale, însă, nu ştiţi niciunul, cu toată omnisciența 
dumneavoastră. 

Germanii, veţi fi auzit, cred despre austro-maghiari că sunt lași şi 
"nemernici; austro-maghiarii, la rîudul lor, cred despre nemți că suferă 

| ide ceeace se chiamă /ac/or caprinus, că, adică, miros a brînză de capră, 
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Pornind dela această premisă, la Budapesta citculă următoarea anecdotă... istorică : | - | 
Pe muntele Jungfrau sa vătăciseră, cîndva, pe un viscol cumplit, trei turişti: un german, un englez şi un francez. Ameninţaţi să fie înmor- 

miîutaţi sub zăpadă, călătorii bat la uşa colibei unui cioban, 
— Eu, zice omul zăpezilor, waşi primi bucuros, dar n'am decit o 

odaie cu două paturi, - 
— Nici nu ne trebuie mai multe, întrerupe unul din turişti. 

"— Da, reia ciobanul, dar întrun pat dorm eu cu nevasta. 
— Foarte bine; noi vom dormi în cellalt, 
— Greu, Patul cel-l-alt, e mic fiind că într'însul culc copilul. . 
— Atunci? 

| 
— Atunci, atita pot să fac, zice filantropul cioban : - să iau copilul 

în pat cu noi — şi dumneavoastră, să dormiţi: unul în pat şi altul 
pe jos. - - 

— Dar al treilea ? | 
— Al treilea să aştepte, pe rînd, în cotiua porcului. 
— Cum, pe rînd? | 
— Da. Cit se vor odihni doui, al treilea să stea cu porcul ; apoi să se odihnească acesta, şi altul să se ducă la porc — pînă dimineaţa. 
Fiind că tiu era chip să se facă alt-fel, drumeţii primesc, | 
Se culcă englezul și germanul iar îrancezul se duce în cocină, cn - daţelegerea ca, după un .ceas, să se culce el în pat şi în cocină să se ducă altul, - pu 
După un ceas, vine francezul și în locul lui se duce englezul, Trece alţ ceas şi acesta vine. In locul lui, pleacă neamţul. Nu trecu. . seră, însă, zece miuute, și se aude zgomot la fereastră, -.. 
— Ce cochon de boche veut se payer notre tâte, zice francezul, şi se întoarce pe partea cea-l-altă. Englezul, mai practic, văzînd că bă-. tăile la geam nu -mai încetează, iese afară, cu gîndul să tragă o să-.. puneală neamţului, care, necinstit, voia, de pe părerea lui, să se în- toarcă înainte de ceasul reglementar, - 
La uşă, dă peste porc: i 
— Ce e, mă ? întreabă englezul. 
— Lmaţi-mi pe german din coci ă, că nu mă pot odihni. — Dar de ce? | 
— Pute de mă trăsneşte în cap! 

Cu prilejul potopului de răniți pe cai "i aduc germanii de pe frontul dela Siret, dovadă a «dezastrului». suferit. de... romîni, se ob- servă un fenomen pe care n'au cum '] ascunde escrocii kaiserului, cu toată truda ce'şi dau : după fiecare bătălie, soldaţii lor îutinerese —. aşa în cît, dacă se vor mai opinti două săptămîni pină să croiască, pentru... Bismark, drum la Țibăneşti, o să aducă în Bucureşti, ca ră- niţi, soldaţi cu biberon. i 
Şi fenomenul se explică: trupele care pornesc spre Siret, rămta acolo, culcate la pămînt, pe cîmp, probabil ca să aştepte pe Lupu 
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” -Kostake — şi în locul lor, se aduc contingente de băieţi, cari. nici la 
Tuchejarea păcei nu vor avea nevoie de bărbier, i 

De citeva zile, de cînd ofensiva lui Cadorna a luat o amploare care 
tngrijeşe foarte pe teutoni, ZZajojetaul” Bucureșilor.a mai turnat un cli- 
şeu : < Dezastrul Jfahenilor». Şi o ţin într'una, într'o jale, pentru soarta 
acestor nefericiţi, cari, la data cînd scriu aceste rioduri, vor fi pornit 
pe drumul «dezastruos» care duce la Triest. 5 

Caritabili oameni evreii — și fericită mînă au avut firmanii cînd 
"i-au cules de prin ceainării ca să-i puie să le facă răsboiul de condeie ! 

Astăseară se joacă ia Blanduzia «Die Mădehen auf Popa Nam», 
Georgian, autorul Ffelr din Popa PNan,- trebuie să se răsucească în 

mormint de farsa pe care "i-o joacă gemţii, 
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Schuidetr, o îi ei cum o fi, dar e om de cuvint. La 1 Septembre 
nemţesc a apărut, întradevăr, Zuimina, organul pămintenilor cari coman- 
ditează pe, Stere. E tot aşa de nulă că şi a Îvi Brociner; antiromi- 
aească, aidoma ca cea la care Wechsler şi Salzmann distrug zilnic. pe 
duşmanii teutonilor ; şi informată din sursa cea mai autorizată, cum e 
„Hajoțetz, pe care, pentru cele adinci, o alimentează Camhuropol ca 

ceea ce aude de la Tănase. - . i 
Pentru ceea ce dă Zamina în primu-i număr, se poate zice că or- 

ganul lui Schulder este ediția de dimineaţă a Gaze lui Karnaba/f. 
Toată. deosebirea, sadea formală, constă întraceea că, spre deose- | 

bire de Gazeta Bucmeoştilăr, âiarul <rominesc independenb» are pe Burăk 

Braunstein însărcinat să vorbească, aici, zilnic, de pace — cum dincolo 
e însărcinat Antim să facă, de. şase ori pe săptămînă, răsboiu ţărişoa- 
Trei acesteia, distrusă, moartă, măcelărită şi pe veci îngropată. 

Stere, «directorul, are rol măraut îa sinagoga aceasta, dar, totuși, 
frumos pe seama dumisale, “ 

Ia numărul de faţă constat-cu plăcere că Berger, despre care am 
avut întotd'auna părere bună, “i-a dat voie profesorului universitar să: 
promiţă că va spune «adevărul — nu tot adevărul, însă». 

Nu. e treaba mea să întreb pe directorul ziarului cromînese înde- 
pendeut» ce s'a petrecut în timpul celor trei luni, de latprimul afiş care 
anunţa apariţia Lumina, şi pînă azi, cînd a 'eşit pe piaţă ca ceapa. de 
Bărăşti, şi ce fel de tocmeli s'au purtat în intervalul acesta — cum na -- 
"1 întreb pe baza cărui gaj "i s'a dat lui voie să spuie parle din ade- - 
văr, cînd mie 'mi se cere să trec pe ia censură, mai întiiu, dacă voiu 
să'mmi tipăresc invitaţii pentru nuntă, | 

Nu întreb, fiindcă siagur mărturiseşte în programul Lurânei : «poate 
nui va fi dat să spun tot ce cred», 

„Cu prilejul lecturei descoperii o pare “d adevăr pe care nici 1'o 
bănuiazm, Ă 
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Mă rog: ştiţi Gumneavoastră la ce vîrstă “a început colegul lui Schulder să se lupte cu ţarul Rusiei CA - Nu ştiţi. Ei, atunci, ascultați să vă spună singur? . 
<Trecutul meu poate fi o chezăşie ; dacă la virsta de 18 ani am îu- drăsnit să mă ridic în potriva atotputerniciei țarilor»... 
Trecutul «directărului» lui Schulder este, cum vedeţi, o chezăşie.., „pentru Burăh ; dar cit pentru a declara răsboiu țarilor, la vîrsta de 18 anişori — asta e o vină mare a pensionului care găzduia pe. Stere atunci. Dar păcaţul s'a prescris, deci să trecem fără să ne mai între- băm zadarnic ce fel de supraveghere era la acel kindergarten. » 

Azi, în al doilea număr al ziarului <7orifnesc independent», Burăl Braunstein cere, prin pana «profesorului “niversitar», să ne alipim de. Ungaria ca să faceru, pe viitor, politica statelor din Mitteleuropa, Mai «romîneşte» şi mai «independent» dâcit aşa, aici la Budapesta. RU se scrie, | 
Ne-am edificat, care va să zică. 

Ca să ne reducă prin foamete la concspția lui Carp de a răsturna dinastia şi a proclama pe “Tănase Neniţescu ori pe Keuthauer împărat al Munteniei, guvernatorul a obligat populația capitalei să'și scoată acte de identitate, Cu formalitatea aceasta, ca şi cu auswais-ul de pină 
aci, cînd vrei să intri în hală, îţi cere strajameșterul pașuşul — şi cînd vede că eşti romin, te dă afară. Strainii, cei autenţici sau cei cari au cumpărat de ocazie supuşie, sunt admişi, exciuziv ei, la beneficiul de a se hrăni în ţara lui Marghiloman. . 
Îi Şi tot actul de identitate dă dreptul și la scutire de rechiziţie — 
aşa că sarcina, ştraful şi corvadele sunt rezervate nuwai pentru ro- miui. Inţelegeţi, dar, ce înghesuială 'e la uşa biuroului turcesc mai ales, unde se vinde sudiţia cutm se vînd catiîrii la Erzerum — şi la can- celaria austro.germană, unde se preschimtă 'ausweis-urile pzmznteni- lor cari se lepădaseră de protecţia străină ca să intre în U. E, PP. - 

Un caz tipic: Dumitru Bragagiu, din strada 13 Septembre, avea în 
- Sioici, o turmă de albanezi, toţi cu pasport sirbesc, De cum a venit po- runcă.să se scoată acte de identitate, ca să se ştie cui "i se cuvin ghe- “Jirurile, albanezii aceştia s'au... turcit toţi într'o zi. 

Printre privilegiați sunt, se înțelege, și grecii, mai ales grecii, ca 
unii al căror ţar e în alianţă cu sora kaiserului. Penopol, Magariadis, 
Mutzunakis, Zevzechidy şi toţi misiţii de mărturi orientale au fost fe= 
riţi de jaf — iar caprele cari se îndeletnicese cu negoțul de politică 
externă prin cafenelele de pe la răspîntii, au ajuns, ca prin farmec, în 
aşa favoare la kommandantusă, în cît, pe baza auswreis-uliii, întră în 

„hală ca în cîrciumile de la Pireu — şi ies cu braţele pline de tirgueli, 
pe care ni le viud, pe urmă, nouă, supușilor lui Lupu Kostake, cu 
preţ îutreit. : 

A fost, însă — acum nu mai e. Venizelos a băgat şi pe: Cambu- 
zopoli în acţiune — şi, intrată în rîndul duşmanilor, Grecia le-a egit 
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"nemților de la ipolipsis, Din pricina aceasta, elinofonii - du 1 căzut, față 

de kommandantură, în categoria obijâuită a românilor. De aceca e mare 
zarvă printre teutoni. Toate cele trei paliți: secrete umblă la'vinătoare 

“de cațaoni — şi unde dau peste un celebi, îl duc la Cercul Militar, 

unde grecul, ca să scape, reneagă pe "/enizelos şi se declară pe un cap 
partizan al lui... Carp. 

Azi ni Sau rechiziţionat nucile — şi nucile nu numai din depezi- 

tele negustorilor, ci toate, chiar ale gospodatilor cari vor fi avind cîte 

cinci zeci-şai zeci păstrate pentru colivă. Şi porunca zice să le ducem 

la komimandantură, cu o hirtie scrisă în nemţeşte — ca, pe de o parte 

să ne lase fără praznic la Simbăta morţilor, iar pe de alta ca să încu- 

rajeze comerţul de tilmaciu al pământenilor asimilați cu /îrmanii. 
Odată cu nucile, Bekanntmahungul rai poruinceşte să ducem gi 

vernatorului şi obiectele de cauciuc. Adiu, dar, de azi încolo, aparatele 

pentru kigiena specială — adio pungile de gumă ale celor cari suferă 

de intontinenţă ! i 
Și pedeapsa, pentru cine ar ascunde o nucă sau un galoş vechiu, 

nu mai e de trei mii amendă şi trei luni puşcărie — ci de şase luni 

închisoare, 

Dar biletele de ideatitațe despre care vorbii mai sus mai au un 

seop, în afară de acela de a procura hrană ieftină liftelor — scop care 

dă o strălucire orbitoare caracterului de probitate al administraţiei 

germane. Moratoriul se aplică ori nu se aplică ploșnițelor, după .cum 

morpionul e creditor ori datorie. Cînd ești neamţ, bulgar, austriac, 

uugur ori diritre cei cări au închiriat vremelnic una din aceste pavi- 

lioane, îţi urmăreşti creanţele prin polizeimeisterul guvernatorului — 

iar dacă, împotriva dorinței arzătcare a lui Carp, ai rămas romîn, ju- 

decata, pe-temeiul moratoriului invocat de debitorul strein dar escroc, 
îţi respinge ăcţiunea şi te condamnă la dauze. | 

Zahărul a trecut de treizeci de lei kilogzamul, untura. de douăzeci 
- iar cafeaua de șaizeci. ” ă 

Incă o ordotanţă a guvernatorului, și, potrivit manifestului prin 

care ni se garantează averea, yora fi siliți să dăru o pereche de panta-' 

loni pentru o căpățină de ceapă. Momentul acesta, core nu poate să 

întirzie, ne va vîri cu un ceas mai 'nainte în concepția ilustrisinului 

de la Ţibăneşti : plebiscit pentru detronarea suveranului şi înlocuirea 
dinastiei printe ua prinţ din seminţia lui Pinkhofs, 

Revoluţie ca în ţara rusească, 

Acasă la Lupu Kostake — în pglzful său, cum îi zice, dinţiilotimie, | 
Gazeta Bucureştilor, imobilului” peste care Mişu Marghiloman "l-a Jăsat 

vătat — se întraniră uzi conspiratorii pentru a organiza un cSniplot în 

potrive dinastiei. Asistă : vătaful, Virgii Ariou, colonelul Verzea, Dedu 

Neniţescu, Victor Beldiman — şi, din partea ţarului, Samnreaş, na- 

cialnicul, 
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Nu vă mai spui ce s'a hotărit, fiind că o ştiţi pe din afară, Am ţi- nut să vă comunic eveniineutnl numai pentru originalitatea că, cura se face la muscali, prefectul de poliţie s'a dus să 'şi dea încuviințarea 
. 

- 
* peutru revoluția ce se punea la cale. 

Se vade că, cum zicea Rosetti odinioară, nemților le place trădarea dar urăsc pe trădători. 
ă 

Verzea a fost dat afară de la primăria capitalei şi înlocuit, încă de la 15 Iunie trecut, cu frații Kiaberg, doui ovrei păduchioşi, cari, ocu- paţi cu îndeletnicirea de samsari, au delegat pe Dobrovics să exercite, în numele lor, meseria de părinte al oraşului. | Rolurile sunt împărțite : Dobrovicz, lucrează cu nemții, la primărie şi în internlaiă — pe; cînd Kinbergii, haiducesc pe din afară. Simbăta, regulat în fiecare Sîmbătă, Seara, se fac socotelile şi se distribuiesc dividendele. 

-- Pînă unde merge technica. nemțească, domnule | 
Servicilul sanitar al armatei de ocupație a făcut azi o descoperire sensaţională : lipseşte, din depozitele împărăteşti, chinină şi iod de peste 900.000 de lei. 
S'au arestat vre-o cîți-va fârmacişti cu. cască. Se aşteaptă, acum, sezultatul cercetărilor din Calea Văcăreşti, unde se crede că s'a dus, spre consumație internă, depozitul farmaceutic al oștirei imperiale. 

Nu ştiu dacă ofensiva generalului Kornilov va duce la „rezultatul ce urmăreşte — dar la noi, a produs o stare de lucruri îngrijitoare. Cele patru zeci de mii de prizonieri luați în ciuci zile; tunurile „nenumărate ; uriaşa pradă de războiu cum și reapropierea muscalilor de Lemberg, au, la Bucureşti, un ecou la care nu se aştepta nimeni: au curbat şira spinării ovreilor obrazuici — iar Carp, maximus ponti- fex, aproape. egalul lui Stere în virtuţi înalta, a fugit "la Călinești ca să nu mai vază pe neputinciosul -de Mackensen. , Antim unu nai rinigeşte de o poştă cînd te întilneşte pe stradă, ci trece, potolit şi cu minte, pe trotuarul” cel-l-alt; Căneanu — dfișu î — evită pe Wechsler, ca să nu fie silit să-i dea cu ceva în cap spre a-l aduce la realitate; Popescu-Duţu — chiar el — pare jeuat de demnita- tea de reporter Ia Gazeta Bucureştilor, Cemaitate apăsătoare, are i-a făcut dungăipe cerbice; Farnaba//ar preferi un cutremur care să distrugă planeta în locul mesiguranței de a trăi fără să ştie. ce pedeapsă poate să aducă ziua de miine; Neniţescu solicită stăruitor, de ia stăpină-său, privilegiul de a-și vinde vinurile de la Valea Călugărească, spre a ie "transforma în monedă portativă pentru cînd va fi să plece cu ultimul zug din gară; C. C. Arion e aşa de preocupat în cât nu maai cască în trăsură; Grossmann, silit să tacă pînă la noi dispoziţii, a rămas, la gură, fără acele desgustătoare bale care denunţă pe rabiaț — și Jon- sohn, vorbăreț, diplomat, strateg şi inițiat, ca Antim, în toate proiec- tete kaiserului, pînă ieri, mişcă din scăfirlie, stringe din pleog., se su- 
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ceşte de trup, Îşi crispează buzele, clipeşte şi face discursuri mute, CA 

Simionescu-Rimniceanu, în permanente accese de coreea. 

Numai Diamandescu a rămas acelaş stejar la... îndemîna ciorilor : : 
calm, bănănăindu-se, intănînd cu graţia din Podul Roşiu, cu docu- 

mente în buzunarul laibărului, gata să-mi spuie mie o infamie, pe sa- 

„coteala nemților — şi iui Camburopol o mie la adresa romînilor. - -. 

Mie, unuia, să vă spui drept: îmi place Diamandescu — zică duş. 

manii lui ce-or potti. Afară, poate, de Antim, da care antirominismut 

are formă patologică, nimeni, nici chiar doctorul Erădreich, nu e, ca 

Diamaudescu, ovreiu în monstruoasa accepţiune talmudică a cuvîntului, 

„= Bără alibiul că pe vremea aceea lucra, în Darabani, pentru împă- 

miintenirea Gyreilor, Diamandescu ar fi fost implicat în procesul dela 
Tisza Eszlar — atita e de răscoluic, așa de intim legat de doctrina ra- 

binică, atita e de robit sinagogei şi sublimelor ei învățături întru iu- 

birea de aproapele. 

Cind vezi pe Diamandescu, poţi zice că ai văzut Israelul. şi blajia 

şi cu tact, şi plin de atenţie. Cu dumneata, indiferentul, n'are lege — 

are numai sentiment de umanitate ; cu mine, antisemitul, e om modern, 

emabcipat: nu părtiueşte pe ovrei — dimpotrivă, dar nici nu aprobă , 

cruciada în contra nevinovaţilor; cînd, însă, e la lojă, cu Grossmann, “ 

mprumută nu numai judaismul ci. și balete acestuia, - 

Afară de aceste însușiri morale, apoi, Diamandescu e ud tezaur, o 

arhivă umblătoare : întrun buzunar, are dovada cumcă judecătorul de 

'ecol din. Pîrlita, un magistrat venal, n'a aplicat art. 151 în sensul cum 

cere ştiinţa dreptului — căci. Diamandescu e jurist consumat; în alt 

buzunar, poartă dovada subcomisarului șef al poliţiei din Urziceni, 

dovadă din care rezultă că acest superior organ administiativ este, ca 

meşteşug de condeiu, mai prejos de redacțorii gazetelor ovreieşti; în. 

vestă, păstrează nota dela birtul Sarmaua Naţională, ca să fată, oricind, 
probă de incuria primăriei faţă de contribuabili, pe cari îi lasă ex- 
ptoataţi ' de negustorii escroci; în ivinghercă, ţine, spre a învedera 

barbaria gradatului dela cazarmă, o scrisoare publicată în Adevărul, 

scrisoare prin care sergentul Gogoneaţă Vasile "i spunea, socotindu-i 

prieten, pe cînd Diamandescu era soldat îa cougedi'cu schimbul, cum 

a tras două palme lui Ițic sin Ițic pentru că n'a vrut să:l împrumute 

cu o piesă; şi la pantaloni, în buzunarul dela-spate, păstrează pubii- 

caţia prin care primaruj din Cimpulung face cunoscut orăşenilor că a - 

primit poruncă dela cancelaria militară germană să puie în vedere ad- 

ministraţilor săi că, pe viitor, sunt îndatoraţi, sub pedeapsă grea, să -- 

salute, în stradă, pe ofițerii din armatele aliate. 

Şi documentul acesta, istorie tangibilă a vremilor de azi şi de ieri, 

le exhibează Diamandescu nu la întîmplare; nu isteric şi fără metodă. 

cum ar face Labin ori vărul lui Roller, negustorul de quarţ şi de ti- 

nichea poleită — ci calculat, sistematic, cu rnduială, de pe omul că- 
ruia i vorbeşte. Cu dumneata, spre. pildă, are să îuceapă, ' “iasinuaânt, 

cu, în gesturi, o vervă torențială: 

— „Orice g'ar zice, mMonşer, sunt tari firmanii. De trei ani, nu e zi 
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dud, vorba lui Erdreich, să nu fi repurtat o victorie. Au răsturnat, "._ Dînă acuma, nu mai puţin de patru suverani şi au supus tot atitea re- gate. Numai ei pot să rezolve chestia evreiască deia noi — fiindcă, mă cunoşti: știi că nu mor de dragul jidanilor, dar trebuie să fii de acord că așa nu poate să mai meargă. Un popor de paria întran stătuleţ, care, din pricina acestei inichităţi, Hu'şi poate apăra fruntariile, con- stituie o monstruozitate pe care Europa n'o va mai tolera. 

Cu vecinul meu, tontul director de conştiinţă a1 omului de stat la care, de pe o expresiune rămasă celebră, <tout est faux except ses plata d'argent», cu Stoian, limbajul lui Diamandescu ia altă, culcare : i — Ei, nici acu nu s'a convins guvernul dela Iaşi de claritatea -cu care prevăzuse Marghiloman evenimentele? Atţit mai Tău, în cazul acesta | Neutralitatea, domnule, era atitudinea ce ni se impunea, dacă kotărtrile ar fi fost luate de către oamenii vrednici, în ioc:să le fi dictat mediocrii, nebunii şi samsarii veroşi. Neutralitatea ne-ar fi pus la adă- post de ororile invaziei, ne-ar fi cruțat oamenii şi ne-ar fi menţinut legenda, înteineiată ori nu, că avem o armată, tînără, vitează şi in- struită, care să ne apere, cu succes, hotarele, la caz de nevoie. „Cît trebuie să'şi muşte mîinile Filipeştii și Take Ioneştii că n'au ascultat sfaturile şefului dumitale, singurul care a văzut ca un profet în infernul singeros în care avea să se înnece continentul ! ” Ceeace se petrece pe îront, cu soldaţii care dezertează în masă, cu 

douăzecilea, să se ţie o parte din popor departe de lumină și altă parte lipsită de drepturi politice. pi , Dacă nici după această tristă experienţă nu ne desmeticim, soarta Poloniei ne aşteaptă ! | : | 
Cînd intră în vorbă cu Ion Bacilbașa, care, pentru Carp, e un fel de Egerie, cum e Gică — Milicescu, de! — pe lîngă cartierul general al marghilomaniștilor, Diamandescu se învăluie întrun fel de tene- broasă demnitate, ca întrun caftan, și, împrumutind notă de cavernă, - 9 ia, Iigubru: 

” o Ki, tot nebun e cconu Petrache? Tot nebun e patriotul care le-a spus, profetic : războiu, da -— dar războiu alături de Jirmani, popor civilizat şi în măsură să bată Europa întreagă ? Carp, va să zică: nebun — şi Take Ionescu, Filipescu, Brătianu, măcar şi Marghiloman cu ermairodita “lui neutralitate, oameni înţelepţi, cu dor de ţară şi cu resurse care să le dea cîştig de cauză! | ” „Dacă ascultau pe c'conu Petrache, aveam de mult Basarabia — şi 

minia ar fi dobindit deja loc de frunte în concertul statelor respectate A quigue chos maler est bon, însă. Cu organizaţia pe care o va da, ţărei Ză/rinul, acum, cînd Mollova e prinsă de Mackensen ca o nucă în cleşte, se vor pune deja oamenii fiecare la locul ce i se cuvine — 
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şi chestia evreiască, racila corozivă care distruge țesutul țării ca un 

„ulcer fagedenic, va primi, graţie sentimentului de dreptate care face 

deja fondul moral al lui Carp, deslegarea firească, nu pentru evrei, cari 

ştii că'mi sunt indiferenți, ci pentru interesele superioăre. şi permanente. 

ale neamului romînesc, 

Cu mine, din pricina faimei mele de antisemit, Diamaudescu e silit 

să îmbrace piele de împrumut: 

— Cum îţi place, domnule, deja, atitudinea junimiştilor? Bine, oa- . 

„menii aceştia sunt deja criminali. Auzi, dumbeata : ţara, îngenunchiată | 

„sub căiciiul dușmanului; viaţa locaitorilor, la cheremul bulgarilor; fe- 

meile, la sate, necinstite de başibuzuct — şi dumnealor acu au găsit 

momentul să provoace mișcări care să le dea guvernul pe mină! Oricât 
de nebun îl ştiu pe cinicul dela Țibăneşti, mărturisesc deja că pînă la 
atita aberaţie nuw'] credeam capabil să meargă. O ţine una cu împă- 

miîntenirea ovreilor în masă. Nu zice nimeni că chestia asta unu e deja 

coaptă pentru deslegare — şi că nu e, pentru viitorul ţării, de impor- 

tanţă vitală. Dar e deja vremea acuma pentru astfel de reforme? Şi, 

mă ştii cît sunt de imparţial, deşi sunt israelit: eu nu admit deja ca, 

ia încheierea păcei, să se dea drepturi evreilor în bloc, nu admit să se 

împămintenească un Wilheim Benedict, jidan venit dia Cernăuţi, căre 

n'a împărtășit niciunul din necazurile evreimei bășţinaşe, Drepturi deja 

pentru toţi evreii, da — dar numai -peatru păminteni. Fâptul că sunt 

_deja născut îu legea mozaică, nu mă -orbeşte pe mine pîiă în punctul 

de a reclama drepturi pentru Wiiheim Benedict. Asta, nu! 

Dar ce zici deja despre onestitatea îrmanilor? Jai cu rechiziţiile ; 

jaf cu morile; jaf cu comerțul în general, căci fiecare soidat s'a trâns- 

format în negustor, care vinde, cu zece preţuri, marfa luată dela bieţii 

comercianţi, pe nimic, cu bonuri decale primăriei! Sunt sigur că nici 

în vremea cînd ieșea, aici, o făcea iataganul turcesc, nu erau mai mari 
necinstea, brutalitatea şi samavoinicia.. ” 

„Şi barbarii aceştia au pornit să civilizeze Europa — cu bulgarii, cu 
Carp, cu Enver paşa şi cu Stoiau al famelicului dela Albatros! 

Abia pe urmă, tîrziu, cînd se întilneşte, Ja loja vopsitorilor, cu 

Zwiebeli, cu Salzmann, cu Stern, cu Wechsier, cu Kahana, cu Rud- 

berg, cu Antim, cu Schulder, cu Braunstein, cu Jonsohn, cu Grossmann, 

și, într'un cuvint, cu nația căreia Iehova i-a încredințat privilegiul de 

a produce pe Iuda — abia atuuci se desbracă. Diamandestu de artifi- - 

ciile care îi transtigurează, şi, în limba armonioasă a strămoşilor, în- 

cepe da să scuipe cu sinceritate: 
— Jidani, hai? Jidani, noi, fără drepturi politice — şi escrocii: bui- 

gari, greci, armeni, țigani, stăpiui pe pămîntul care. înfloreşte deja 
numai graţie muucii israeliților! 

Ei, sature-se, - acum, -usurpatorii cari nu voiau deja să auză de. 
Grepturile evreilor! Şi nu s'a isprăvit. Marcus Drecksohn, care e deja 
funcţionar lâ poliţia de Siguranţă, și băieţii dela Gazeta, î în contact cu 
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. 
aghiotantul lui Mackensen, mi-au spus, şi informațiile amîndurora con- cordă deja, că von Tschappe se instalează deja la aşi săptămîna yii- toare. Să-i văz, atunci, pe romîni — tot aşa obraznici o să fie! Acuma, domnilor, să ne orgauizăm, pestrucă ceasul eliberărei noastre de sub domnia mizerabilă a goiului a sunat. Să ue organizămm, însă, aşa fel, încât să nu fie loc între noi pentru cei cari formează corp străin. . _ 

Să poitească Wilhelm Benedict, jidanul dela Cernăuţi ! ŞI, mă cunoaşteţi: nu _vorbese pentru mine, fiindcă pe mine m'â împămîntenit Victor Antonescu — vorbesc deja pentru coreligionari, 

PACE FĂRĂ Ofensiva rusească în Gaiiţia, ofensivă ale cărei suc- ANEXIUNI cese alarmaseră adîne pe teutoni, s'a oprit, pare-se. De- i = „peşile nemțeşti, mincinoase, mieşteşugite şi tendenţioase, lasă, totuși, să se vază că se petrec evenimente neobişnuite în arma- tele cu care generalul Korniioy se îndreptase împotriva. Lembergului. * Svonurile ce se împrăştie, oricît de- exagerate ar îi, sunt de naţură să îngrijoreze. Dacă e să credem informaţia diu Frankfurter Zeitung cum că la soldaţii ruşi, răzvrătiți, pe frontul galiţian, s'ar fi găsit, plăzmuite de miini criminale, fotograţii de pe desenuri în care se arată pogro- muri în interiorul Rusiei Şi măcelărirea poporului — ațunci devine evident că mfiii infernale lucrează ca să învrăjbească pe soldați cu autoritatea din Petrograd şi să introducă anarhia în oştire. Adevărul nu se poate pătrunde, pentrucă poliţia germană a stins toate luminile şi a împănat localurile publice, în Bucureşti, cu agenţi ovrei gata să închidă pe oricine ar rosti un cuvînt Sau ar exprima o părere asupra eeeace € probabil să se întîmple pe cîmpul de bătaie. - Grija, teama, demoralizarea încep să cuprirdă suiletele, „Atmosfera -a devenit cu atit mai apăsătoare cu cit pămîntenii, cari amuțiseră de vre-o două săptămîni, scot dia nou capul și încep să devie din non provocatori. ” 

Situaţia polițică în Germania pare că iese din nebuloasa care o făcea de nepătruus. După şase luni de minciuni, de fraze ambigue, de iormule alambicate, de contradicții şi de sibilice declaraţii ale cance- larului, ca răspuns la intrebările adresate, de pe comandă, de către Scheidemann şi şleahta de socialişti mercenari, A6/774s5cke Zeilung se pre- tinde, însfirșit, autorizat să confirme că guvernul german consimte ja <pace fără anexiuni şi. fără despăgubiri», -a treia ori a patra formulă de momeală pentru. Înţelegere. 
Modalitatea aceasta, tot aşa de improprie pentru a pune capăt mă- celului ca și cele precedente, constituie, totuşi, un pas gigantic stră- bătât înapoi de trufia tudescă. Cu pacea «fără despăgubiri şi fără anexiuni> deşi departe de sfîrşitul carnajiului, suntem Ia. antipodul formulei de astă iarnă: Bacea germană — adică aneziunea Curiandei, Lituaniei, Livoniei, Estoniei; Marocului, Africei occidentale franceze,   
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Atricei de răsărit a englezilor, a coastei Somalului, a Gibraltarului, a 

Maltei, a Cyprului, a goliurilor Aden şi Peisic, a coloniilor africane 

- ale Partugaiiei, a Calais-ului, a Boulogne, Briey şi Longwy. 

Numai atita cerea Germania la Crăciun, cînd cu prima propunere 

de pace a kaizeului, atunci cînd formula era: sz/uafia de pe front. 
Programul acesta apăruse atnnci într'o broșură, scrisă de un oare- 

care Lehman, din Miinchen, cu ştirea statului major, şi răspîndită pe 

frontul german de către marele cartier general, în sute de uiii de exem- 

plare, ta desluşire, pentru soldaţi, asupra scopului pentru care șe bat. 

De aci, dar, dela această creştinească şi desinteresată concepţie şi 

pină ia pacea caritabilă «fără anexiuhi» e distanţă destulă ca să se poată 

presimţi dificultatea în care se sbate Germania... victorioasă, Să aștep- 

tăm tîrgul. Cunoaşteţi vorba: mai dă rumine, mai lasă iupine... 

Ua tip interesant, pe care nu mă lasă inima să'l trecsub tăcere, e 

un oarecare Weissman, samsar de lemne, pumantean din ortaua celor 

ce cred că, odată cu oştile împărăteşti care ne-au adus tifosul exante- 

matic, a venit şi Mesia în ţara româînească. | i 

In ziaa cînd duşmanii invadau, ca lăcustele, pe toate barierele Ca- 

pitalei, Weissman, care'şi zice Albeanu — cun Dimant s'a botezat Dia- 

'mandescu — *şi-a. convocat coreligionarii în cafenea la Schreiber, în 

Lipscani, şi, urcat pe o masă, le-a vorbit, ca tribun al poporului uns: 

— S'a isprăvit, domnilor, cu tirania rominilor. Azi, noi suntem ro- 

mini — ei, robi. Potriviţi-vă purtarea aşa încît să se simtă că suntem 

învingători. Am zis, - 

Mai tirziu, cînâ golanii kesaro-krăieşti aveau nevoie de gazdă, Weiss- 

man îşi luase misiunea îilantropă de a denunța poliţiei nemţeşti pe cei 

cari aveau norocul să fie, pentru un motiv sau aitul, feriţi de onoarea 

de a găzdui teutoni. 
Şi cum caritatea chibzuită începe cu sine, cei dintiiu denunţaţi de 

samsar au fost însăși cortligionarii săi — căci Albeanu, ca şi Diaman- 

descn, este eclectic cu ovreii: are şi el pe Wilhelm Benedictii lui, cu 

cari s'a certat cine ştie în ce împrejurare meschină, - 

| Şi, ca să pun punctele pe șî, fiindcă nu voiu să zică, pe urmă, 

“Wechsler, că vorbesc vag, prezizez: deocamdată, a dennnţat pe ilie 

Drăguşau, care, afară de dormitor şi birou, nu mai are altă încăpere — 

şi pe Sanielevici, în a cărui singură cameră în care ar fi putut primi 

oaspeţi îi zăcea nevasta greu bolnavă. 

— Dar de unde se ştie, veţi întreba, că Drăguşan şi Sanielevici a au 

fost denunţaţi poliţiei nemţeşti tocmai de Weissman şi mu de alt spion? 

- E foarte simplu. Cind s'au pomenit oamenii cu comisarul că le aduce 

musafiri; sau dus la; autoritatea germană să explice că n'au camere de 

prisos — şi neamţul, mirat, le-a arătat hiîriia prin care Albeanu tăcea cu- 

noscut că la aceşti contribuabili e loc de instalat cîte o cazarmă... 

Dar nu pentru această fraternă ticăloşie vă prezint- eu pe. Weiss- 

man — ci pentru un fapt altul, petrecut sub ochii a sute de inartori,
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“fapt care, analizat de aproape, face, 
" Băminteanului pe vreme de nenorocire, 

Săptăminile trecute, ovreii, ca să 
teatru. Albeanu forma ultima vertebr. 
întreg. "Un prieten din grămadă 
morţească litnba: , 

— O să avem, oate, răbdare să aşteptăm pînă Aibene? i 
Și parazitul, trivial, răspunde, faceţios : NR — Au aşteptat rumanii cincizeci de ani ca să vază Romîria Mare — şi au văzut un... rahat; de ce să: n'avem uoi răbdare cîte-va ceasuri ca să ne destătăm la teatru! 

se arate în lume, făceau coadă !'a 
ă a coadei. Inaintea lui, un popor 

1 întreabă, atunci, ca Să-şi mai des- 
“pi 

7 

din Samsarul de lemne, simbol al 

de-o veni rîndul 
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Suntem în plin sezon al boibotinelor. Părinteasca oblăduire irmană, 
xăreia nimic nw'i'e indiferent din ce ar putea contribui la belşugul şi 

fericirea rominilor, ridicase la şase franci kilogramul de caise, de 

care anul acesta le păsa pomilor. 

Şase lei ocaua de zarzări, în Bucureşti, cînd arborii se rupeau sub 

greutatea rodului, e o binefacere : vine caisa cam la optzeci de bani bu- 

cafa — pret care, din timpul Potlomeilor nu se mai pomenise la Kam- 

ciatka şi în împrejurimile Polului Nord, - . 

— Tot germanii! exclamă, după ce citise peste umăr ceiace scriu, 

“aa teutonoman frenetic, care venise să mă vază pe cînd notam faptele: 

— Da, zic, germanii, 

— Manie, zice. Cum să facă germanii preţal pentru niște bolbotine 

pe care le vind oltenii! - 

— Cu tehnica. 

— Eşti maniac, mouşer; lasă-mă în pace! 

— Mă rog: cine administrează Capitala? 
— Dobrovi/a şi Samurcaş. -. 

— Cu dela cine putere? 

— Cum: cu dela cine putere ? Dela cei cari i-au numit. 
— Și cine "i-a numit? 
— Păi... 

— Pără niciun. «păi». Cine ? i-a pus în slujbă ? 

— Lupu Kostake. A 
— Dar cine e prapurcicul acesta, care a fost patru zeci de ani zapciu, 

şi acum, deodată, a ajuus haham al Munteniei? 

„— Nu ştii cîne e Lupu Kostake? Bravos! 
Şi, după un moment, în care vreme, dacă ar îi fost păun, 'şi-ar 

şi răsfirat coada ca să nui se vază labele jigărite, atita pompoasă solem- 

miţate își impunea ca să rostească fraza ce avea să urnieze, a coatinuaț : 

19
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— Lupu Kostake €..... Carp. o 
— Şi Carp? : 
Aci urmează o scenă tumuluoasă : | 
— Nu ştii cine e Carp? s'a răstit, odată, Îa mine. Atunci, păcat că mai trăieşti pe lumea asta! Uu romiu care nui cunoaşte pe Carp, cu pa- “ îriotismul lui înfiăcărat, cu virtuțile lui necormparabile, cu al lui pres- tigiu european şi cu munca gigantică pe care o depune pururea în serviciul ţărei — un asemenea romîn ultragiază pămîntul pe care'i calcă, E-am lăsat să'şi scuipe tirada şi am reluat: 
— Bine. Dar, ce e Carp în ţara rominească ? 
— Ce fel: ce e Carp? Carp e uua și uua cu Mackeusen — şi Mac- kensen,. doar, oi fi ştiind cine e! i 
— Cum să nu! am răspuns. Nu ne-a lăsat el fără cămaşe! De cit, Mackensen, pe cit se poate şti pe vremurile astea de mister, de ne. cazuri şi de spionagiu, par'că n'ar fi romîn, | 
— Asta'mi place! Mackensen, romina! Imi dau seama, acurmu, de ce voi, adversarii zoș/ri, vedeţi lucrurile anapoda — sunteţi de o miopie îngrijitoare. Auzi, dumneata, să nu ştii că Mackensen e mareşal german ! — Ba, de știut, ştiu — nu ne-a iuat el, astă iarnă, cerga din patul copiilor! Ştiu, de ştiut — de cît nu pricep ce are aface el, comandantul trupelor de ocupaţie, cu Carp, patriotul, virtuosul şi plinul de prestigiu romîn, cunoscut ca cm mare dela Țibăneşti şi pînă în Vaslui. * 

_— Are aface, şi prea ate — fiindcă, fără el, fără Marghiloman Şi fără Stoienii lui, Mackensen, strein aici, ar fi avute situaţie grea. „.— Fireşte: îatre ovreii cari'l înşală şi romînii pe care îi jăfuiggte ca în codru... Pe cînd cu el? ; - | - 
— Cu el 'şi-a făcut administrație germană. 
— Cu nemți? 

*— De unde! Cu români, 
— Romini, şi administraţie neinţească ? 
— Vezi bine. Carp i-a împrumutat organe ; komaudantura le-a pus în slujbă — şi azi, graţie concursului nostru, Muntenia "e organizată mai abitir decît Bavaria, - 
— Cu germani? 
— Nu, cu romini. | ă 
— Atuaci, romiînii rechiziţionează untura țăranilor cu doi lei kilo= giamul ca s'o viuză ovreii cu douăzeci, la Bucureşti ? i 
— Evident, ” 
— Şi ce zice Mackensen de sistemul acesta de a se respecta averea, jecuitorilor ? , - 
— Parcă tot ştie Mackensen ce se petrece la Cacaleţi : 
— Dar Carp o fi știind, oare? 
— De und'să ştie ? | 
— Delia Lupu Kostake, - . 
— Păi, ce, Lupu Kostake e duhul sfint ca să pătruuză în misterele satelor de pe suprafaţa ţărei? 
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— Cum? N'are administraţia la îndemină ? Că doar e, aşa zice e], 

ministru de interne, mai mult sau mai puţin. ! 

— Este — dar fără telegraf, fără teleton și fără serviciu poștal, cute 
vrei să se puuă la curent .cu ceiace se petrace la ţară? . 

— Ca în Bavaria, va să zică! Dar, de vreme ce Lupu Kostake e 
Carp şi Carp, Mackensen — nu pot cere. ei dela administrația militară 
un mijloc de coresponderiţă, care să le dea măcar putinţa de a înre- 
gistra faplele ? 

— Dar cin'se uită la ei! 'Telefoaul, telegraiul şi automobilele sunt 
pentru trebuinţele armatei. Nebuni sunt nemţii să le puie la dispoziţia. 
dușmanului ? -- 

— Păi, cum administrează românii, atunci : ? 

— Administrează, pe dracu ! Işi primesc lefşoara, şed zmirna îua- 

intea nemților şi'i asistă ca să dea caracter pămiîntean diferitelor ! lor 
operaţii. 

— Tocmai ca în Bavaria! 

— Dacă a-ţi vrut războiu... 

— Şi operaţiile astea? 

— Parcă nn le cunoşti! Se îngraşe oștirea, să expedieze celor 

d'acasă, să închiză pe recalcitranţii cari nu se pot răscumpăra — și să 
pregătească cucerirea Moldovei, 

—. Şi toate astea se fac cu romtni ? 2 
— Neapărat. - Ă 

— Şi în fruntea romînilor ăstora e Lepa Kostake? 
— Vezi bine, 

— Şi Lupu ăsta îşi i-a puterile dela Carp? ? 

— Care e uua şi uua cu Mackensen. 

— N'avem dreptul, care va să zică, să ne plingem că jumătate țara 

e în puşcărie ; că suntem despoiaţi de tot ce avem; și că, lăsaţi pradă 

ghominiei jefuitorilor, o să ajungem să ne vindem copiii ca să căpătăm: 

şun blid de legumă cu care să ne proptim anemia! 

— Neapărat că nu! 

— Natural, Dacă toațe astea le fac romiînii.., 

— Păi, de, pun'-te în locul lor: dacă nu dai concurs nemților, te 

închide Pinkhofs — şi'ţi pritrezesc oasele cine ştie pe uade! 

— Evident. Pe cînd, dacă le slujeşti drept coadă de topor, ajungi 
prefect, primar, gerant de minister — întrun cuvint devii, în ochii ploş- 

niţelor, patriot cu virtuţi mari, cu prestigiu... 

 — Dacă aşa a-ţi vrut voi! 
-— Voi? Care «voi»? 

— Cei care a-ţi declarat războiul. 

— Păi, lui Lupu Carp "i-am deciarat noi războiu? 

— Dacă aţi vrut războiu, trageţi consecinţele, acuta. Ă 

— Păi, nu î€ tragem? Copiii nu ne sunt pe front, poate grămadă 

de oase prin şanţuri? Noi, nu suntem ruinaţi ? Pămintul, nu s'a umplut 
de pălămidă? Această urgie, însă, o răbdăm bărbăteşte, cum o rabdă 

toate nvroadele în războiu — cum, de cînd lumea, se rabdă pe vreme
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"de întrico şată pacoste. Dar atita socoteam că are să fie urmarea faptului 
de a ne fi impus jertia pe care o pornucea misiunea istorică a gene- 
raţiei de faţă. | ” " “ 

— Atunci, de ce vă plîngeţi ?. 
— Eu, mam plins? Greşeşti. Vorbeam de caise — ce lacrămi se încap 

într'o chestie de poame! 
— Păi te văd că ciîrteşti. 
— Nici nu cîrtesc, măcar. Constat, pur şi simplu, că, la un moment 

al procesului nostru etnic, la cel mai de cumpănă, ne înnccăm într'un 
ocean de vrăjuafași; că, avind să ținem piept, noi singuri, germanilor 
austriacilor, ungurilor, bulgarilor și turcilor, din: afâră, ne pierdem 
sîngele preţios din pricina rănilor pe care ni le fac, pe furiș, mişeii din 
năuntru—şi. că, în situația asta, cea mai dramatică din cite poate stoarce 
o imaginaţie fără îngrăditură, se găsesc romini cari ascut cuțitul celui care ne duce la înjunghiere. N 

— Să vă săturaţi de războiu! 
— O să ne săturăm după ce ne vom îndeplini menirea, oricît de 

Sugrumătoare se arată clipa de faţă — dar, rogu-te, o întrebare: cunoşti 
fară pe lume unde ticăloşia să fi luat, ca la noi, proporții covirşitoare? 

— Cum, adică? . , 
— Fiindcă cercetezi ziinie pe Marghiloman, care vede pe Lupu 

Kostake, în a cărui barbă se reflectează înţelepciunea lui Carp, trebuie 
să cunoşti niuite din cela ce se petrec în Europa. 

— Ba, bine că nu! ! 
— Ei, “ţi sa întîmplat undeva să vezi, acum ori în trecutul tenebros 

ai istoriei popoarelor, ca oamenii dintr'o țară, oameni a căror părere 
n'ă fost împărtăşită de majoritatea naţiunei, să se inroleze, ia războiu, 
în oastea vrăjmaşă, și, din ambiție personală, să slujască de ochi duş 
manului pentru a dibui potecile şi adăposturile pe unde apărătorii pă- 
miîutului strămoşesc fac meterez . din trupurile lor ca să zăgăzuiască 
năvala cumplită a inamicului? „ - 

— Dar ce, ai îi vrut să se unească şi Carp cu Take Ionescu! Mergi, 
In cazul acesta cu ciue am fi rămas la Bucureşti? 

— Cu Mackensen, 
— ŞI ar fi fost mai bine? _ - 
— Cu un Mackensen, ar fi fost, se înţelege, foarte rău; dar cu dom? 
— Dacă a-ţi vrut războiul! Fanatismul dumitale... 

Re 

Fanatismul meu a făcut cu neputinţă continuarea discuţiei cu pa- 
“riotul care mă citea peste umăr, Să reviu, dar, la preţul caiselor, 

Am spus că se vind cu şase lei kilogramul. 
Dar lor, emulilor lui Carp, uu le trebuie? mă veţi întreba. Şi dacă 

ie trebuie, de ce piătese şase lei, cînd ar fi putut impune un preţ maxi- 
mal şi să le cumpere cu te miri ce? 

Le trebuie — și se îndoapă. Fiecare neamţ a mincat, în vara asta, aai multe caise ca în toată viaţa lui, acasă —dar ei le zechiziționează, 
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Preţul de şase lei, e pentru noi, cei rămași aici în grila lui Lupu: 

Kostake, 

Şi cu rechiziţionarea îructelor e o poemă tristă, cum poeină tristă. 

- era, astă iarnă, cu rechiziţionarea rufelor. 
Vine: neamţul, la grădina dumitale, în Fundătura Baicului, îu strada 

Austrului, pe Şoseaua Ştefan cei Mare ori la Puţul lui Crăciun, drept 

şi precis, cum s'ar duce la el în bucătărie, cînd nu e beat. Culege, umple 

coşurile, aruncă cîțiva gologani, dacă vrea, şi pleacă adresind proprie- 

tarului amabilități câre fac o brută din fiecare supus a! kaiserului. 
Bietul proprietar îi urmăreşte cu ochii şi se cruceşte, nu de tilhăria a 

cărei victimă este, în Muntenia, tot epitropisitul lui Carp, corporalis deus 

— ci de îndeminarea surprinzătoare a jirmanului, hamal în Pomerania, 

care, sosit de ieri în Capitală, cunoaşte topografia oraşului cum n'ar 

ajunge Samurcaş să 'i-o cunoască nici în zece ani de ipistăţie. 
Şi fenomenul, ca irucurile prestidigitatorilor vulgari, e de o simplitate: 

rară: ovreiul, care, trmind legea pămîntului, a pus stăpinire, cu con- 

cursul administraţiei militare şi cu îngăduiala primăriei lui Dobrovizz 
<romînul>, pe grădinile imobilelor părăsite, denunţă formal, și, la tre- 

buință, duce de mină pe neamţ pînă la poarta proprietarului, care, rămas 

în București, are o fărîmă de grădiniţă. Tentonul, recunoscător evreului»: 

devastează ce găsește. Cu chipul acesta, «păminteanul» 'şi-a menajat. 

poamele lui, cuceriie dela cei plecaţi în pribegie sau închiriate pe nimic 

dela nenorociţii cari nu 'şi le pot apăra; pe de altă pârte, extermiuă 

pe vecinii cari ar putea să îi facă concureaţă; şi, în sfirşit, rămas 

“singur pe piaţă, face. preţuri de războiu pentru marfa trustului semiție. 

Să citez, de-a minune, cîteva nume proprii, ca să nu zică ă În /rățiea 

că iusinuez fără preciziune şi îără dovezi: 

Moriţ Filip Lazăr a avut, pînă la invazie, dughiană cu mobiie vechi 

în Calea Văcăreşti. Dela năvala păduchiio., s'a făcut agent la poliția 

lui Amelung, îulocuit mai.tîrziu cu Pinkhofs. Cu această importantă 
calitate, a închiriat, întrebuinţind şantajul, dela servitorii lăsaţi de pază, 

grădina lui Sachelarie, director la ministerul de interne, şi pe aceia a 

„unui oarecare Rădulescu, din şoseaua Giurgiului, amîndoui refugiați 

în Moldova, Tot acest fumantean: a rechiziționat grădina și zece po- 
goaue de vie ale căpitanului Grigoriu, plecat ia iaşi, căruia, pe d'asupra“ 

"i-a încărcat şi pianul de l-a pus la... păstru, . 

Steinberg, alt pumiutean, s'a împosesuat în șase pogoane de vie 
şi pomi roditori din fosta proprietate a irginerului Costinescu, din 
comuna Şerban Vodă-Belu. Şi odată introdus în negoț, şi ajutat de 
administraţia militară, a cotropit, apoi, fermele şi pogoanele de trifoiu 

ale ţăranilor vecini, duşi toţi pe front. | 

Schânfela. alt stiip ai Z4/rălirer, strecurat ca funcţionar ia Wirt.. 

schattstab, întrebuinţează un sistem propriu pentru a se îmbogăţi din 

sărăcia populaţiei. Macabeul are de metresă pe fosta prietenă a unui 

inginer cu trecere ciad-va, In timpul idilei, inginerul, bătrin libidinos, . 

îi făcuse «prietenei» o vie în Şoseaua Piscului. Schânfeld şi cu muierea 

au înjghebat un fel de societate cooperativă, societate în care, de ochii 
.
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- fumei, au băgat pe Gheorghe Tănase, din strada Puţul cu Tei, şi pe 
Dumitru 'Țăranu; din comuna Şerban Vodă — şi, în numele sătenilor măy- ginași dela Belu, au luat în exploatare, muierea şi cu Schânfeld, dela astatul major economic» german, pădurea Cernica, pen/ru araci Și Detitru defe de sprijinit fasolea. De atunci, dela Martie 1917, societatea, zecte - Schnfeld, vinde pe un cap lemne de cer şi matetiai de construcție... 

Cu <organizaţia» germană, cu scrupulozitatea proverbială a conce- tăţenilor noştri de rit niozaic și cu vigilența veadormită a pandurilor iui Lupu Kostafe, a ajuns să fie de actualitate vorba din bătrîni: ţara moştenire tiharilor s'a dat, 
Devastată cum va fi pînă: atunci, pădurea dela Cernica nu va mai 

putea sluji la nimic cînd se va încheia pacea. Va trebui, dar, ca, pentru spinzurători, să se aducă furci din alte păduri... 

| Armata rusească de pe frontul galiţian a 
PRĂBUȘIREA RUSIEI suferit un dezastru. Otrăvită de propaganda 

| Ssubversivă a <maximaliştilor», sectă derivată 
din buud-ul ovreiesc de odinioară, oştirea muscălească a căzut în mre- 
jele lui Trotzki — pe- numele-i de botez;; Goldenberg.. 'Şi a împuşcat 
ofiţerii, a aruncat armele şi a luat-o la fugă, abandonind în mina duş- 
manului fructele cucerite în trei ani de jertfe colosale, 

Eroii astro-germani merg în urma ruşilor în pas de paradă şi pun 
stăpinire pe ceeace le răpiseră muscalii în lupte sîngeroase. Desordinea, 
răsvrățirea, panica au luat așa proporţii încît, în patru zile, nemţii au 
luat, fără să tragă unu toc de puşcă, Kaliș, Tarnopol, Stanisiau, Kolo- 
meea şi Cernăuţii. Acum se rostogolesc ca potopul spre graniţa noas- 
tră. Ruşii dezertează, fug şi se împuşcă între dinşii, 

Rominii ţin piept pe frontul dela Siret —iar în valea Caşinului 
stirnesc pină şi admiraţia dușmanului, _ 

Intimplările din Galiţia constituiesc cel mai tragic episod din lunga. serie de sîngiuiri din cursul răsboialui acestuia fără asemănare în istorie 
A apărut, şi s'a trimis, deocamdată Ia ţară, spre subscriere, o pan- tahuză, prin care locuitorii, împinşi de baioneta jandarmului neamţ să tragă cu degetul, împuternicese pe Carp să trateze pacea în numele poporului romin, 
In Capitală, o împrăștie, din porunca lei Virgil Arion, care a şi 

redactat-o, un oarecare Manolescu, un fel de soitariu pe ia ministerul de iustrucţie publică, 
Tmmea, terorizată de cele ce se petrec la graniţă, se vită cu fiori ia birtia soitariului şi nu ştie ce să crează — lumea creștină, se înţelege „Ciorna ignobilă are următorul cuprins: ” 

sSubemnaţii cetățeni avind convingerea că, în împrejurările Prin care trece fara, acțiunea d-lui P. P Carp e singură în stare a reda Romi- nici sifaafiunea pierdută, îi încvedințăn sarcina de a apăra dreplurile arei pu Hegoctetele ce'se vor deschida Bentru dobindirea păreri dorite ie topi. 
” 
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- Veştile din Bucovina sunt din ce În ce. mai sinistre, A căzut Cer- 

năsiţii. Gazeia ovreiască ne miluieşte sistematic cu informaţii. care nu 

mai lasă nici o îndoială că Moldova este ireviediabil pierdută. Numă- 

vul de azi dă amănunte largi asupra modului cum se evacuiază lași. 
Armata romînă, spune Gazeta Bucureștilor, se va preda; guvernul a iugit 

în Rusia — iat populaţia civilă va rămîne pe marginea. Prutului, care, 

„pînă la capitulare, va deveni teatru de răsboiu-pină vor trece germanii 

în Basarabia, i 

Stere, radios, se urcă de cinci-şase ori pe zi la Censura nemţească, _ 

unde se primesc depeşile, şi, febsil, cere noutăţi despre înaintarea vi- 

jelioasă a duşmaniiorj 

Ne neurastenizăin de nelinişte şi i de desnădejde. 

Coborîudu-se azi din cuibut de spioni nemţeşti, pahonţul îost de- 

can al facuităţii de drept spunea lui Roman, un dascăl prieten, care 1 

îutrebase ce crede că are să urmeze de aici în colo: , . 

— Acuma, comitetul muncitorilor şi al soldaţilor o să ia pe Fer- 

dinaud ca să "1 îachiză unde-va şi germanii o să înainteze triumfător, 

ca să dicteze pacea generală în însăşi în inima Rusiei, 

Şi le spunea fericit, curgător, cu accentul aşa de caracteristic al 

lipovenilor castraţi cînd vorbesc romineşte. - 

La pantahuză, cu toate astea, nu se uită: încă nimeni — decit cu 

groază şi cu scirbă, 

- “Trei armate ne-au călcat teritoriul, Situaţia disperată a ţărei a ri- 

dicat la paroxim îndrăsneala ovreiior. Acum nu se mai sfiesc—ci ne 

sfidează şi ne amenință deadreptul. - 

Cei cîţiva cari mai cutezăm să ne afirmăm rozmîni, ducem viaţă. 

de iadsub teroarea jidovească. Pămînfenii umblă în cirdusi, urmaţi de” - 

spioni nemţeşti, şi ne provoacă pentruca, la ripoata nostră, să ne po-" 

menim îu faţa orgaaejor polițienești, 

Pilcurile- de nemernici se așează pe trotuar, la terasa catene elor, 

şi atacă pe trecători. : Ă 

La otelu! Bulevard operează cohorta a cărei cea mai caracteristică 

expresiuns este Jonsobn. Aci nu e notă. discordantă. Grupaţi, zece 

cincisprezece, îi jirul unei mese, candidaţii aceştia la împămintenire 

angajază dialoguri cu întregul puhoiu din grădină, Rominia e sfişiată 

cu ferocitate, pe întrecute, de ceata de samsari, în mare parte puşcă- 

viaşi — şi nu se aude un glas întru apărarea țărei pa care o răstignesc 

jidanii ca odinioară pe Christos, 

Dincolo, la Brasserie de la Parx, comanda intamel armada o ars 

Grossmaun, cea mai băloasă dintre tîritoarele cari au pingărit vre-o- 

daţă pămîntul acesta îugăduitor, viermele care, în solda lui Giinther, 
spiona 'ce iuspiraţii-se trimet Vzzforului de către ministrul apărărei na- 

ționate 
Această inolie ignobită își salută semenii cu « Mazttoa , formulă 

soiemwnă, la orei, pentru felicitare în caz 'de evenimeut suprein „de fe- 

zicit în viaţa lor de familie, | : Ă
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Pe terasa dela High-Lite e alt trib. Kahana şi Wechster, înconju- rați de o bandă de sceleraţi laşi cari pînă aci își scoteau căciula în îaţa portarilor dela ministere, expectorează imundicii la adresa popo- rului romina, sub conducerea unui oarecare Rudberg, un urduros de jidan care n'a îndrăsnit niciodată, pînă azi, 14 Iulie, să treacă drumut deacurmezișul pe dinaintea unui sub-comisar, E „Viermii aceştia aţin catea trecătorilor şi *i strigă, pe categorii: — Moscovici, ai poftă de mîncare ? 
— Cu căldurite astea, nu prea am. Dar qe ce? 
— Vino “coace, să'ți fac eu poltă de mîncare. 
— Ce e? , 
— Austriacii au intrat în Moldova! 

- — Domuule Arhibald, ai poftă de mîncare ? 
— Poftă at — nu prea am ce mînca, însă, 
— Vino să "ţi-o taiu eu: a căzut Iaşul! 
Şi se pun jidanii pe râs, și face Wechsler spirit şi necinsteşte Rud- berg pe romîni; şi Căneanu face refiecţii triviale faţă de care aici ştreangul n'ar fi pedeapsă destulă. Dar. poliția nemţească veghiază — şi un cuvînt de ripostă e destul ca să te priveze de lumină. Antim, mai ferpce decît toţi, îşi adună coreligionarii şi le spune, cu gravitate comică, gîndindu-se la cucerirea Moldovei de către duşman : :— Miine serbăm Uusea Principatelor ! 
Se face, în jurul mişelului, un haz de nedescris, | Wechsier, dar, o scîrnăvie de funcţionar comercial ; Rudberg, slugă îatr'o prăvălie de haine vechi, la Iași; Kahaua, o existenţă dubioasă care 'şi zice gratuit ziarist dar care trăieşte din șantagiul ce exercită asupra patronilor de tripouri unde se joacă cu cărţi măsluite; Antim, o lichea greţoasă, perfidă şi tirîtoare; şi Grossmann, un dedecus naty- 2de — păimuiesc, în mijlocul hohotelor de rîs ale neamului lui Israej, țara şi sfhutele noastre legături cu ea. | Și “i asistă, ca să le facă galerie: Popsscu-Duţu, dezertor, cel mai inept dintre reporterii fără chemare: Camburopul, băiat de prăvălie, distins, acum, ca vultur, în presă, de către inteligenţa pătrunzătoare a lui Neniţescu; şi Nae Alexandrescu, gazetar, astăzi, şi el — onorabilui „i6st casier al administraţiei pescăriilor din Coustanţa... 

„= Să nu te auză vre-un antisemit, coaue Mişule, zice, în zetiemea , Yechsler, la un moment, către Kahana, oratorul tagmei. 
— Antisemit A se răsteşte Căneanu. O să le piinem căluş la gură ! S'a dus vremea pungașilor! _ - — Nu acum — pe urmă, recomandă păduchiosui negustor de zdrențe, devenit oin bogat graţie persecuției barbare pe care a suferit-o în Ro- minia, 

- - - „— Pe urmă? Pe urmă, se aprinde <a'conu2 Atișu, la congresul de pace, noi o 'să exercităm suveranitatea — nu escrocul de Take Ionescn, banditul de Brătianu s'au imbecilul de Iorga. 
— Ori canalia de Lloyd George, complectează YVechaler, Ri, după o pauză : 
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— Nu e a noastră presa din toată lumea? Pinanţa unu e în miinile: 

noastre ? Să poftească anțisemiţii ! Pogromuri avem să îacam, 

Pantahuza, trimeasă de Lupu Kostake lui fiu-său şi celorlalţi ipis- 

taţi nemţești cari închipuiesc pe prefecţii, pentru ca d'acolo, prin jan- 

darmii germani, să meargă pe la primăriile rurale, trece, la oraș, tot 

nebăgată în seamă. Cu atita scîrbă o priveşte lumea, închit nici agenţii 

nu mai îndrăznesc s'o ofere spre subscriere, _ 

Cu toată propaganda lor, ideea de a se împuteriici Carp să de- 

clare răsboiu Moldovei şi să facă pace ct Germania, e e considerată” ca o 

concepţie de balamuc. 

SINDICATUL O mișcare de zurbagiu,- care se schiţează încă-de astă 
ZIARIŞTILOR iarnă printre rarii membri ai Sindicatului Ziariştilor, 

——— capătă consistenţă pe măsură ce se îndesesc ştirile 

grave de pe front. Este, de sigur numai în aparenţă, aşa de strinsă le- 

gătură între rebeiiunea diu sînul Sindicatului şi torentul-de telegrame 

sinistre ce vin de pe cîmpul de răsboiu, în cit, dacă nuw'i aşi şti pe con- 
îraţi în afară de binuială, aşi crede că între aceste două fenomene este 

legătură ca de la cauză la efect. Toată vremea cit armatele. vrijmaşe 

au stat la iernatic și 'şi-au îngropat morții, insurecţiunea celor cu pro-- 

munciamentul păstra cu giijă caracterul latent. Cu toată vivacitatea lui 

Camburopaol ; cu toată intransigența Iui Popescu-Duţu; cu. tot rachiul 

ingurgitat de Macri ; și cu tot dorul fierbinte al lui ion Bacalbaşa pen- 

tru interesele acestei asociaţii profesionale — lupta fratricidă din Sin- 

dicat nu trecuse de pragul cafenelei. Se numise V/r/ăfoare spelunca de 

la Princiay, unde perora Macri, sub imboldul... foamei, cerind ca tova- 

răşii să crucifice pe Procopiu, președintele, care, de pe părerea calor 

de la Gazeta ovreilor, prea se grăbea încet spre viaţa de veci ; dar la 
Urlăloare rămineav, pironite la uşă, grieturile şi doleanţele coufraților, 

Acum, de cind, cu ofensiva nemţească, nu niai avem ţară de cît pe: 

-aceea pe care o va întocmi Carp după ce va 'detrona pe Vodă şi va 

purta, pe marginea Căcaiuei, stindardul triumtător al junimizmului pa- 

triot — acum, revolta diu. sîuul Sindicatului, pacinică plnă.aci, a luat 
o recrudescenţă care arată că, întocmai ca chestia ovreiască a lui Dia- 

mandescu, nu se mai poate amina fără riscuri mari. 

Faţă cu această din ceas în ceas înăsprire a spiritelor, Ion. Popescu, 

vice-prezideiitul, a trebuit, sub presiunea imensei mulţiini a celor șapte= 

opt nerăbdători, să convoace <adunarea generală» a douzeci şi ciuci de 
membri prezenţi, în București, din peste o sută de refugiaţi la iaşi ori 

duşi pe front. 

Convocarea s'a tăcut pentru ziua fixată — şi, ca simplă coiucidență, 

de bună seamă, Bacalbaşa, care purta în buzunar ausweisul de prezi- 

dent, ne-as-spus, cu ascendentul pe care "i-l dă barba-i de patriarh și 

Jegenda că străuută cînd are Carp guturaiu, ne-a spus că, chiar atunci: 
Mackensen, plecînd pe frontul Siretului, s'a despărţit de Lupu Kostake,



  

298 “ “ARHIBALD a -- 
atinistrul care lucrează, autokefal, ia:iuterue, sub ordivele Iui Rosen- berg, cu cuvintele : ae o o * La revedere în Odessa ! | o „__ Pleca, dar, Mackensen să supuie Moldova şi să treacă în țara mus. călească toctnai cînd, printe'o potriveală fortuită dar de aparenţă elo- cientă, redactorii de la Gazela Bucureștilor, membri în Sindicat, ne mai putindu-şi infrina toainca şi, deci, stăpîni indignarea în potriva comi- tetului afszui, bruscau evenimentele şi se constituiau, violent, în areo- pageal ziariştilor din Bucureşti. 

- = Pină să se intre în ordinea 'de zi, fiecare âintre cei de faţă vibra, potrivit cu sentimentele care îi animau, la auzul osîndei ce se rostia fără apel: Mackensen la Odesa — prin urmare, germanii cu cizma pe gtumazu!l Moldovei, a 
De aceea Bacalbaşa, văzînd bucuria unora şi consternarea- altora dintre cei cari auziseră oracolul, a continuat : E — De altfel, ce mai era de aşteptat ! Dacă au luat Cernăuţii, de acolo pină la Iaşi şă tot mai fie douăzeci de kilometri. Ii fac într'o zi de drum, cum merg de repede geimanii. 
a auzul acestei desiuşiri, care pe la Bacalbaşa venise numai în treacăt, ca energia pe sîrma de teiegrat, dar de fapt purceda de la Go. escu, care se furnisase dela matele Dalai Lama ; la auzul acestei ex- plicaţii, Popescu-Duţu, grijuliu, pe Semne, ca nu cuni-va să se fi făcut greşală de calcul și speranţele... pacifiştilor să fie, poate, desamăgite, a deschis harta, a pus un deget pe Cercănţi şi altul pe Iaşi — şi, după gindire matură, în care vreme se vedea câ socotește, a zis, cu conviu- gere de astă dată: | - 
— Adevărat : de la Cernăuţi pînă la Iaşi e 6 palmă de loc! Şi sa 'nseniuat Ja față, ca în ceasul de poliţie binecuvîntat cînd Brociner plătește tainul cu anticipație romiinilor cari scriu ovreieşte la Gaeta neraţească, E | | Aduuarea, deşi unii "şi aduseseră şi doeninele ca să-apese în ba- laaţă, î'a ajuns la nici un rezultat, pentru că iustrucţiile date de Ne- zițescu lui Camburopol nu erau precise, | 

Intre timp, Dragomirescu, care, deşi bolşevic, are, îusă, fempera- ment, nu se sfia să spuie că, măi de grabă votează pe Schulder decît sk bage pe Cafelută acolo unde su' fierbe oala. | Intre buze și pahar, însă, este, cun ştiţi, 10c pentru O nenotocira— „de aceea, de la o convocare ia alta, e cu putinţă ca Dragomirescu, sta- toruic ca o stincă, să treacă la 0 hotărire mai conciliaută... 

Ieri soapte, Sîmbătă, la ora 2, spre ziuă, a început ofensiva torimi- dabilă pe irontul Siretului, ofensiva despre care vorbia Bacalbașa la adunarea Sindicatului Ziariştilor, 
De săptămina trecută, de cînd a pornit îu Galiţia debandauda oş: tirci ruseşti, se întrerursese, în Muntenia, circulația pentru călători, fiindcă toate trenurile duc la Focşani musiţii, soldaţi şi tunuri. N'au fuai rămas, prin cazărmile din Bucureşti, zici ordonanțele ; priu sate s'a  
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“ Săsat cîte un miliţian pentru cîte două comine — şi, de peste graniţă? 

“curg, mereu, trenuri cu bavarezi şi prusieni, trupe care în oştirea nem. 
_ţească sunt considerate ca fiind de elită, Si da 

Planul măreşaiului este evident: pe cînd austriacii, coborînd pe 

urma ruşilor cari se rostogolesc, vor iavada, fără să întâmpine rezis= 

“ tenţă, punctele de frontieră care rămîn fără apărare la nordul nostru, 

Mackensen să me atace în centru —iar turcii şi bulgarii! să lovească: 

“flancul de sud. Suntem, dar, înciaşi de un foc internal, dela Carpaţi şi 

pină la Dunăre — şi potopul de fier topit care piouă necurmat asupra 
noastră, ziua şi noaptea, ne pridideşte şi ne ţine pironiţi ca într” un colţ 

-de iad, 
şi n'avem ajutor de nicăeri, căci mascat, aruacind armele, au 

1ugit în interiorul ţărei ca să'şi proptească,.. republica, 
Suntem siaguri în fața a trei vajnice împărăţii. Copiii noştri pe 

îrout — și aici, sufletele noastre frământate de dorul celor de acolo şi . 

chinuite de atitudinea celor cari ne pălmuiesc în nenorocire, 
Agenţii lui Virgil Arion poartă pantahuza lui Carp cu un zel nă- 

vainic. Aţiia sunt de îudrăsncţi, acum, când ţi-o viră în ochi pentru is- 
călitură, în cit îţi vine să crezi absurditatea că uriaşa desfăşurare de 

la Siret se face ca să înlesnească circulaţia hirtiei lui Impu Kostake— 
şi că junimiștii profită de viscolul de pe fronţ ca să'şi asigura succesul 

pantahuzei, 

Tremur îucă sub teroarea vorbelor supuse de Bacalbaşa la adunarea 
generală a celor. doisprezece membri ai Sindicatului Ziariştilor — şi 

mi-a rămas viue inaintea ochilor semoapa În lui i Popescu-Duţu cînd măsura 

distanţa dintre Cernăuţi şi Iaşi. 

E spre seară. Răcoare, , 

Mă pomenesc, la Brasserie de la Paix, cu Chiulbasan, inspector co- 
munal şi fin al lui Matache Dobrescu. Mă ia ia o parte şi'mi giiiie la -.. 

ureche: 
— Viu” 'de la Paul Teodoru. Mackensen a rupt frontul de la Siret 

şi a luat Mărăşeştii. 

" Mara uitat în ochii lui fără săi mai văd, şi cînd m'am îutora ja 
cercul de priețeni de lingă care mă rupsesa “inspector: sl comunaj, se 

vede că eram gaiben, de vreme ce se întreceau toți să mă jintrebe ce 

mi sa întîmplat, + 

Mi-a fost milă de ei să le  cosanie vestea — de aceea am schimbat 

vorba, 
Manolescu, cu pantahuza lui Carp, se tot băga în om, sub nasul 

nostru, ca să iscălească hirtia pe care- neamul rominesc îiputernicea 
pe «barbatul di ştate să facă pace separată. 

Pe cînd admiram zelul acestui patriot, soseşte Gatudescu, fost re- 

“ dactor. la Sleazul, şi, cu ochii traşi şi cu vocea întretăiată, mă vesteşte, 

aproape plingînd: ” 
— In patru puncte ni s'a rupt frontul! 
— De unde ştii ? întreb eu, stins de emoție, 
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— Imi spuse acum “Bărbătescu, directorul poliţiei, Frontul rupt în patru puncte, dintro singură lovitură, suntei pier. : duţi, mă gîndeam, atît cît mai era 
cînd ce! cu pantahuza așa se înghesuia în oamenii dela terasă încit unul, care nu aflase ce e la Siret, a fost silit, la ua momenţ, să-l în. lăture cu o frază care, în altă dispoziţie sufletească, mar fi tăcut să riz cu poftă: . . 

— Ci ca lasă-mă, ftăţioare, în pace! Te înfigi ca strechea pe sub., fracul boului! aa 
In momentul următor, iacă Grossmaun. Balele de pe la colţurile fleoancei *i se Uscaseră şi înfățișau, acum, nişte dire Spurcate: — Douăsprezece mii de prizonieri ! Merg asupra Tecuciului. Gărni- zona. din Galaţi își demontează tunurile. Pînă Duminică, Mackensen e. la Iaşi. 

“ ” ” Și, nitîndu-se spre noi: 
— SȚineam să vă fac plăcere aducindu-vă ştirea aceasta îmbucu- rătoare. 

- Stere, în timpul acesta, nu mai avea astîmp ăr. S'a dus de zece or la Censură, şi de zece ori s'a întors, cu Brauanstein, grăbiţi, freneticii transtiguraţi. - - . Vine un d! doilea agent pentru iscălituri pe plebiscitul Jui Carp —, Şi, după el, un a] treilea, Cred că la ceasul acesta, iutreg ministerul de culte -era pe drumuri cu hîrtia mîutuitoare. 
“Mă uitam năuc la credinţa cu care Sslujiau, de şi fără pic de succes, agenţii lui Virgil Arion — cînd soseşte Suhame], fost redactor la B- rierul Financiar, şi amploiat, acum, la Crucea Roșie, prin urmare în Con= tact cu ai lui Marghiloman: | 

i — Ei, căzu şi Dorohoiul! 
— Vorbe! întrerupe un „Qomn, care tocmai imbrincea pe cel ca pantahuza.: . 5 — Ce vorbe, domnule! Mi-o spuse Lupu Kostaje, insistă Suhatmel, Nu 'mi mai dau seama: am înnebunit eu ori a înnebunit lumea! Cite trăsuri sunt în Bucureşti, căci nu se nai cere autorizaţie ca să faci cursele, toate aleargă forfota, în sus şi în jos, parcă gonite de pe urmă, Şi îa toate sunt tolăniţi Schuiderii, “Braunsteinii, Sterii şi ceilalți admiratori ai lui Carp, discutînd, gesticulind şi căutiud într'adius să atragă atenţia: publicului asupra misiunei covirşitoare pe care o în- deplinese. | 

Şi cei eu pantahuza dau peste om, 
Pe sub seară, apare unul, lung, lăliu şi lăbărţat, un anonira pe care nu'l cunoştea nimeni dintre noi, şi se adresează unuia dintre cei cu procura, pe care tocmai îl gonia un domn pe care '] plictisise ca bonimentul lui patriotic :- | | — Viu ela Poştă, dragă. Mă dusesem să îutreb cum să fac ca să > trimet niște parale la Iași. Şi ştii ce'i a spus funcţionarul german ? Zice: 

— Aibi răbdare, domnule, citeva zițe.. 
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— Pentru ce? zic. - : 

"— Fiindcă, zice, săptămîna viitoare începe să meargă poşta pînă 

ia Iaşi, Ă 

Nici o nădejde nu ma! e, complectează cel cu împuternicirea: Ne- 

niţescu a dat ordin azi, la direcţia contribuțiunilor directe, să alcătu- 

iască bugetul Moldovei, Vezi, priu urmare, cum stăm pe îront. 

Un ţigănuş dintre cei cari viud Gazefa ovreiască se pleacă sub 

masa mea ca să adune resturile de ţigări — şi în mişcarea pripită pe 

„care o face, îşi risipeşte toile pe jos. Am fost ispitit săi erunc ochii 

pe dinsa. O întorc, o sucesc, o învirtese — nimic. Văd, acolo :. foame- 

tea din Anglia; anarhia din Franţa; dezastrul Ententei în Flandra; 

îmbelșugata recoltă din Germania; moartea lui Kerenski; apoplexzia 

lui Poincar€ — dar nici un cuvint despre frontul dela Siret, 
— Cum se poate! îmi zic. Un succes atit de răsunător, şi, deciziv, 

incontestabil, să fie trecut sub tăcere? Căci evenimentul, de pe spusa 
atitora, trebuie să se fi petrecut astă noapte de vreme ce “i stia toată 

lumea încă dela prînz. 

Şi mă destăinuesc lui Drăguşaun, avocatul inimos care de atitea 

ori 'mi a slujit de sprijin sufletesc — pe cînd cei cu pantahuza roiesc 

în Brasserie de la Pata, 

Drăguşau încremenește. După un minut, în care se vedea că îi se 

* răscolise toată fiinţa morală, isbucneşte întrun hohot de ris: 

— Dumnealor, deunăzi, scoasară (razefa Bucureştilor îa ediţie spe- 
cială, cu litere de afiş, ca să anunţe... evacuarea Cernăuţilor; și crezi 
că sar fi jenat să scrie pe pereţii oraşului, acum, cucerirea Moldovei, 

dacă faptul ar îi fost adevărat? ” 

Şi, fiindcă unul dintre cei cu procura tocmai trecea. pe lingă uoj, 

preţiosul prieten "mi-i arată cu degetul şi zice, aşa îucit” nu se poate 

să nu fi fost auzit: - 

— Uiv-te, pentru combinaţia ăstora s'au cucerit Mărăşeştii — cura 

obţin germanii, pe hîrtie, succese colosale îu ajunul lansărei fiecărui 

nou împrumut de răshoiu. “ 

Raționamentul 'mi a părut solid, dar atita mă lovise armia de 
<rainici cari ne veştiseră pieirea, încit, cu toată îmbărbătarea ce primi- 

sem, maveam, pe semne, aierul oinului convins. De aceea, Drăgușau, 

înfluenţat, poate, el însuşi, de îndoiala mea, se scoală, botărit, după ce 

plăteşte 'consumaţia : . 
— Stai, mon şer, zice, să mă duc la sursă, Astfel de Ştiri cobitoare 

nu se lasă să dospească mult, că demoralizează lumea. 
Şi pleacă. 

In lipsa lui, vine Gartenberg, un ovreiu care, pentru a consolida 
sențimentele lui Grossmana, "i-a tăgăiduit, în pliu public, o duzină de 

palme pentru roiminofobia lui. 

Cînd "i-am spus cine şi ce ni s'a aniinţat de pe îroat, renegatul a în. 

"ceput să tremure. Şi-a mușcat unghiile un sfert de ceas, şi, nemai pu- 

find 'sta locului, a pornit de-a curmezişul stradei, aplecat cam înatr'o 

parte, ca o pasăre rănită îu aripă.
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Reapare Drăpușan, & radios. Suride de departe. 
— Se înţelege! zice. Cum ar fi fost cu putinţă, domnule! Nişte mi. zerabili ori budalale, inferioare animalelor ca inteligență. Auzi, dumneata! Dar în nici un caz nu S'ar fi putut — ce, e ptăcintă Ja Sireţ! "—. Dar spune-mi repede, omule, ce ai aftat şi de unde ai aflaţ? - — Simplu: m'am dus îa isvor. 
— Unde? 
— La telegraful nemţesc. 
— Giumeşti! | 
— Ba, nici decum. Ce, eu sunt de cei cu pantahuza ca să glumese cu lucrurile cari ucid sufletul ! : 
— Păi, cum te-ai dus la telegraf? 

—_ Dar, ce, crezi că am fost prost să mă duc în binrou? La — Atunci, unde? | , - | — La inadame I,aureutz. | | . | = Laurentz ? | 
| — Da, Laureutz. 

— Nu pricep. e 
— Ştiu. Madame Laurentz, o clientă a mea, e obligată de poliţie să » tin sergent neamţ din serviciul felegratiei aieriene, 

— Incep să înțeleg acum, 
— Şi l-am felicitat dela poartă, pe neamț, pentu succesul pe care "l-a dabîndit Mackensen, | E 
— Succes? m'a întrebat Zimmermann, mirat, 
— Da. Nu. ne-aţi rupt trontul? A — Unde? 

a 
-— La Siret, 
— Fugi, domnule, că te rîde cina te-o auzi ! Ceeace a fost pînă acum la Mărăşeşti este Incru aşa de fără importanţă încît nici Hu poate să iacă obiectul unui comunicat, 
— Dar de unde ştii dumneata ? - - — ăi, primii, adineauri, telegrama care rezumă luptele de Simbaătă Şi pină azi la priuz. S'au luat cinci sute de prizonieri ruşi ; în urma furioasei intervenţii a artileriei, pe vre- 

— Și atita. Regiunea dela Siret e oţelită ca la Ar 
tele de-acolo vor avea caracterul 
celor dela Verdun. 
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N'am mai avut răbdare să'] 
incoa ca să te pui în cunoştinţă. . „In vremea asta sosia: Gartenberg. Nu'şi mai rodea unghiile îiiudcă gura 'i era dată de perete, aşa de sgomotâs rîdea: 

. — Stau tăcut de risul cîinilor şi Mackensen şi hahamii cari aprind tămiie în templui teuton. ” 
— De unde ştii? - ă 
— Păi, nu sunt socialist? 
— Ce-are a face! 

mai descos, zice Drăguşan, și fugii 

 



    

    

PORCUL.” 

—.Şi bulgarii uu sunt mai toţi socialişti? 
— Ri, şi? , 
— Dacă suntem socialişti şi ei și eu, suatem, care va să zică, frați. 
— Iatru Chrisţos ? a - 

— Aşi! Intru Kari Marx, m 
— Şi: 2 i -- 

— Şi, ca iraţi, nu putea avea secrete unii faţă de alţii. 
— Spune repede şi desluşit, măi, omute — nu mai ocoli. 
— Uit-te ce e: aim fost la bragagiii dela Capşa şi am citit: întiiu, 

„ depeşa prin care Mackensen face cunoscut rezultatul preliminar a ai ofen- 
sivei. Nimic — mai puţin chiar decit nimic. 

— Cum: nimic? Ciîte-va sute de prizonieri. 

— Cinci, da, Dar îutr'o ofensivă furioasă, vorba bulgarului, rămia 
de căruţă cinci sute de oameni numai dintre cei roşi de cizme. . 

— Şi ceva teren. 

— Da, cel cotropit în prima navală. Dar cît an pierdut şvabii! 
Ochii din cap, pentru că, de pe ceeace ştiu bulgarii, acolo toată regiu- 

nea e încinsă cu briu de fier, care aruncă foc ca un vulcan. 

— Par'că ziseși că ai văzut în/i/u depeșa lui Mackensen? 

— Da. - 
— Atunci, a/ doilea, ai mai văzut ceva? 
— Comunicatul rusesc. | 

— De cînd? | e 
— Te ieri, -- 

— Venit, cum? _ 
— Prin Olanda la Berlin, şi Gacolo aici, 
— Bi? 

— Să nu te miri, mi-a spus buigarul, dacă vei auzi, în cite-va zile, 
că muscaiii au reluat Cernăuţii. 

— Dar amănunte, ceva? - 

— Eu nu înţeleg termenii milităreşti. Ceeace am priceput e că re- 
zistă de au pus pe nemți pe ginduri — şi că acasă se reorganizează. 

— Rominii ce fae la Caşin? 

— Bulgarul zice că, dacă vor merge tot așa încă o săptămină, nemţii 
trebuie să îugă din București, 

— Dar ce grad are zarzavagiul dumitale ? 
— Soldat simplu. . 
— Şi, simplu soldat, are el putinţa să se introducă în secretele sta- 

tului major ? | 

— Păi, de meseria lui e protesor de filosoiie, 
— Rezervist, va să zică? | 

— Vezi bine, şi în societatea de tot momentul a căpeteniilor, Afară 
de asta, aici, la Capşa, unde şade el, e clubul ofiţerilor 

In Gimineața următoare nvam uitat, ca niciodată, la Bularester Zag- 
blat. N'avea nimic de pe front, Seara, în Gazeta Bucureştilor, fleacuri — 
nici o cucerire, nici n succes, Văzînd, atunci, cei . cu: pantahuza, că 

+ 

- 
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fitmanii se desinteresează de marafetul, lor, au intervenit, se vede, ja locul competent, cu lăcrămaţie, căci, a /reia zi, a apărut în PBu/farester Tagbiait comunicatul cu cesaca ce'i spusese lui Drăguşan, neamţul — şi lui Gartenberg, buigarul — şi cu o hartă în care se arăta linia pe unde fusese frontul vechiu şi linia unde a fost împins frontul cel nou. Ca să se crează, însă, că distariţa e cine ştie de cîte poşte, harta w'are scară. Deosebirea, dar, dela un front la cellalt, poate îi citită: o sută de kilometri, ori o mie —ad libitu, 
- Cît despre frontul romînese dala Cașin, amănunte nu dă Bfarester Zagblait, dar înregistrează o telegramă dela Berlin, îu care se zice, cu- viut cu cuvint: «Entuziasmul ce manifestă” ziarele Fatentei faţă de sutcesele armatei romîne, este exagerat». 
Aţi înţeles că avea dreptate bulgarul ? - 
Dar, veţi întreba, români: dela Gazeta Bucurejtilor ce scriu despre cucerirea Moldovei ? 

| 
Puțin lucru scriu chiar ei, fiindcă, pentru fapte ce se pot controla, au şi ei censură riguroasă. Dar meşteșugul talhmudic tot şi 'l-au făcut. Aşa, pe cei 500 de prizonieri 7uşi, “i-au transformat în '7ş00 de zominz 

iar cuvintul Porschfors, din titlul tui Berliner Zagblalt, cuvînt care în- 
seamaă catac>, 'l-au tradus cum ar fi fost Durchbriich, «străpungere» — 
operaţie în urma căreia, titlul nemţesc: <Atacul contra frontului romi. 
nesc la Sireţa, a devenit: <Străpungerea irontului rominesc dela Sireţ. 

Nu se poate, dar, zice că pămintenii nu 'şi pun zuluiii la caznă ca să aducă servicii reale teutonimei. 
Apropos: de ieri încoace au dispărut cei cu pantahuza, parcă au intrat în gaură de şarpe. ” 

| 
; 
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PE PRAGUL, PIEIREI 
  

Ne fcîngem sub greutatea nenorocirei. 

Austriacii se infiltrează în ţinutul Bacăului; germanii, cu. jertte 
sucalculabile, năzuiesc să se apropie de Panciu. Pe frontul dela Galaţi 
e foc ucigaș; şi la Bucureşti teroarea e aşa, încît cel care s'a sculat 
dimineața, acasă, nu ştie unde va înopta — atita mişună spionii ii, aşa 
curg, la poliţie, denunţările anonitie, " 

Se bat romiuii, de pe însăşi mărturisirea nemților, cum nu s'a po- 
menit în cursul războiului acestuia de exterminare. 

Cu mii de morţi cumpără germanii fiecare palmă de pămînt — şi 
:se bat ai noştri cu ce armă găsesc la îndemiînă,  Răniţii bulgari aduşi 
în spitalurile din Capitală poartă, pe acelaș trup, urme de glonţ, de 

“baionetă şi de ghioagă. 

Se vede, apoi, din examinarea cadavrelor, că, isprăvind muniţia, | 

romiînii se reped îu rîndurile dușmanilor şi, după ce întrebuințează cel 
-din urmă cartuş, apucă pușca de ţeavă şi trag cu patul ca cu bita! 

— E infern pe frontul dela Siret, îmi spune un locotenent aus 

triac. Nu ştiu dacă pină în cele din urmă se va hotărt comandamentul 

să sacrifice atiția oameni cîţi trebuie ca să trecem la Tecuciu, Ceeace 

stiu, căci viu dela Focşani, e că pierdem patruzeci la sută din numărul 

celor pe cari îi băgăm în foc. . 

Această înfiorătoare. proporţie de morţi şi răniţi, proporţie care nu 

s'a mai produs din timpul luptelor dela Yser, a pus pe gînduri, se 

vede, pe Mackensen, căci, de unde plecase să facă o simplă expediţie 

„de plăcere pînă la Odesa, acum, după ce şi-a tocat cele mai bune di- 

vizii prusiene, a cerut dela Bexlin cinci sute de mii de oameni noui — 

şi, aici, recurge la adiuvante şi caută aliați. Fiindcă pantahuza 

lui Carp a început să lîncezească chiar la ţară, mareșalul a însărcinat 

pe Lupu Kostache să trimită regelui, la Iași, o telegramă cominatorie, 

redactată de Rosenberg în jargon newmţesc şi tradusă de Beldiman-fiui 

20
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în romînească precară, . telegramă prin care'i adresează injocţiunea că 
«acum cind armatele germane ameninţă Moldova, guvernul Majestății 
"Sale să nu ducă peste graniţă tezaurul țării» — ci să-l lase în mîna 
năvălitorilor ca, cum se zicea pe vremea turcilor, despăgubire pentru. 
dinţi | a 

Scopul acestei fenomenale obrăznicii a unui zapciu cretin, obrăz- 
micie pusă la cale de ploşuiţe prin misitulovreiu care e mai mare peste: 
Lupu Kostake; scopul acestei insolenţe- nu este, o ştie şi subprefectul, 
să ințimideze pe suveranul viteaz care stă neînfricat în iața hordelor 
teutone. Oricit de stupid ar fi nacialnicul acesta, fără onoare şi fără 
demnitate, trebuie să simtă cit e de odios să sfătuiască pe moldoveni, 
spre binele dor, să primească pe duşman cu pîine şi cu sare — pe duşman, 
care, la Bucureşti, a furat pînă şi țoala cu care copiii săracilor îşi aco- 
pereau goliciunea, şi a vîndut-o în tîrg, prin organele lor, cu preţuri 
cari vor trece în basmele romînilor. Nu vre-o influență demoraliza-. 
toare asupra celui mai mindru rege ori asupra populaţiunei brave care 
palpită înapoia frontului a patut urmări vîndutul care înfăţişează pe 
Carp în cancelaria lui Rosenberg — ci scopul e să spuie aici, celor 
cari nu'şi mai pot stăpîni bătăile inimei, că, de pe ştiinţa guvernului, 
cu, la îndemiînă, toate mijloacele de'a se informa exact, situaţia este: 
iremediabil disperată, Moldova căzută şi ea în ghiara vrăjmașului — 
că, priu urmare, să nu se mai codească a subserie jalba prin care Mesia: 
dela Țibăneşti să fie împuternicit ca, cu mîinile în brăcinar și cu sticla 
în ochiu, să încheie pace cu Germania, în asistenţa, poate, a lui Bog- 
dan-Piteşti, chemat ca să dea credit iscăliturei lui Neniţescu şi a lui 
Virgil Arion. Gazeta Bucureștilor o spune de un an, dar o spune “za- 
darnic: wa convins decît pe Jonsohn. Trebuia, dar, ca plastografia să 

"fie girată de un pomojnic român recunoscut pentru importanţa... barbei: 
pe care o poartă. i 

Și pentru ca rominul, îndărătnic, să nu crează cumva că gestul lui 
Rosenberg este întîmplător sau izolat, komandantura a smuls, prin os- 
tatic anume adus dela Săveni, şi mitropolitului primat un asemenea. 

. ausweis infam; şi ierarchul, care dormitează, oblojit în sanctitate, ca un 
vultur rebegit, pe piscul mitropoliei, a iscălit şi el o depeşă către rege, 
precum că mare păcat ar ace suveranul dacă n'ar preda nemților sabia, 
potrivit preceptului evanghelic că «cel trufaş se va zmeri, iar cel umilit. 
se va înălța» — şi acest arhieresc sfat îl dă înalt prea siinţitul pentru 
că, în pustiul pe care i l-a aşezat Atotputernicul sub sacrosancta-i scă- 
firlie, acest august reprezentant al trindăviei vede mîna lui Dumnezeu 
în ceeace se petrece, cum mîna lui Dumnezeu vede în îaptul că "i se- 
serveşte simbrie princiară, stoarsă din lacrămile orfanilor, 'i se dau: 
onoruri ipocrite ca să nu tinjească faţă cu jaful la care sunt supuse 
oile-i cuvintătoare şi e ţinut, în închisoare poleită, cu caraulă nem- 
ţească la uşă, cum şade Take Policrat astăzi sau cum stătea Mărunţelu. 
mai anţărț. 

Acest al nostru vrednic Mercier a sguduit, prin virtutea lui arhi- 
păstorească, tronul mitropolitan, de frica feld-polizeiului, cum nu reu-
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şiră s'o facă legiunile de cavaleri teutoni pe cari îi trimisese Papa să 
se sălăşluiască la Tîrgovişte ca să dea cu securea, în numele jejuiţilor 
dela Viena, în cânaturile bisericei ortodoxe. 

Şi pe cînd întru toate tichnitul cap al legei strămoşeşti se pleacă 
»merit şi tremură în fața jandarmului tudesc, la o vîrstă cînd viaţa e 
de mult o povară, Sofronie, episcopul de Rîmnic, se îmbracă în nebi- 
ruita za a aihieriei, şi, cu toiagul păstoriei de suflete drept orice armă, 

îşi face semnul crucei şi porneşte la Peştera, pe drumul surghiunului, 
ca să unu injosească, în ochii vrăjmaşului, vrednicia episcopatului romîn 
— Sofronie cel așa de pe nedrept hutit. 

Grele şi de nepătruns sînt căile tale, Doamne ! 

Intră un agent. pe poartă. Nu e Stoian — că pe Stoian îl cunosc eu, 

„Armata de mișei pe care o comandă, aici, lupu Kostake, Carp, 
Virgil Arion, Marghiloman şi Neniţescu, € întețit din nou ofensiva pen- 
tru a obţine semnături pe pantahuza carear fi să întărească pe negusul 
din Ţibănești domn și stăpinitor a toată Muntenia, | 

Şi în vremea asta, cel-l-alt duşman ne bate, de ieri dimineaţă, la 
Mărăşeşti, cu şarte sute de tunuri, care plouă moarta peste copiii noştri. 
Urgia este aşa, acolo, în cit întrece iadul de la Dizmude. 

La 6 dimineaţa a început să se cutremure pămîntul. Şi vrăimaşul 
ne e de cîte.va ori superior ca număr. Pe aproape de prînz, s'a des- 
lănţuiț potopul de infanterie. Nu scâpă nimeni de slonţul, de mitralia, 
de obuzul său de ascuţişul baionetei. Germanii vin în valuri, 

Regimentele noastre 9 de Vînători şi 40 de Infanterie se aţin cu 
pieptul la năvala furioasă a nesiirşitelor pâlcuri ce se reped însetate de 
singe — pe cînd tunurile, de o parte şi de alta, varsă foc şi pară peste 
cei din spate. 

Ne îndoaie, la un moment, puhoiul; ne-friînge, ne întoarce şi ne o- 
cupă tranșeele. Suntem siliţi să dăm înapoi, atiţi cîţi am mai rămas- 
Dușmanul, pentru o coloană pierdută, asvirle şapte altele ; noi, încor 
dăm aceleaşi energii, și tot aceleași şi ne împotrivit cu aceleaşi piep- 
turi, rănite şi pătrunse de gloanţe. 

Muscalii au fugit. 

In momentul acesta, cel mai cumplit din toate prin cîte am trecut, 
se reped ciți mai rămăseseră din 9 Vînători ; se năpustesc, apoi, regi- 
mentele 35, 34 şi 40 şi, după ce isprăvesc cartușele, fac, cu patul puşcei, 
cimitir din liota de nemți. 

Două noui divizii bavareze se vîră în îoc ca să astupe golurile. Se 
tîrăsc, nemţii, ca șerpii, prin porumburile cari maschiază tranșeele ro- 
mineşti — dar cînd ajung la luminiş, sunt ţintuiţi pe ioc de tirul arti- 
lierei noastre. , | Aa 

Se bagă şiruri proaspete, mereu și mereu proaspete — pînă ajuug 
de, cei nou veniţi, încalecă, ca să poaţă înainta, peste grămada de leșuri 
a celor cari îi precedaseră,



308. ARHIBALD 

De sus, parcă's sparte cataractele cerului, cad, din aieroplane, potop de ghiulele, - , 
Hordia iar ne sparge rîndul, iar ue ocoleşte pe la spate — şi ne decimează. Atunci sosesc rezervele diviziei noastre a 13, şi, însăilate cu frînturi resleţe din regimentele 47, 48 şi 50, se năpustesc vijelios, pa la coasă, asupra duşmunului, | i Lupta se dă, cu baioneta, înfricoşat, piept la piept. Rominii, lepă- diad tunica, se asvirlă, turbat, şi surpă, frîag, dărîmă tot ce [i se îm- potriveşte, | i "Praf s'au făcut diviziile bavareze şi prusiene, o Aşa de îngrozit a fugit vrăjmaşul, în cât Mackenseuul lor, umilit şi ruşinat, a lansat, a doua zi, către comandanții de unităţi, un ordin "de zi prin care le ordonă să evite cu orice preţ atacul de tront al tru- pelor romineşti, fiindcă este «foarte primejdios». E Și în timpul acela de măreaţă tragedie, muscalii fugeau ca să des- chiză duşmanilor porţile — iar ticătoşii umblau din om în ou, aici, cu pantahuza prin care român cer împăratului vemțesc să se milostivească de socrul colonelului Sturdza şi să'l inscăuueze la Bucureşti ! 

Ta clubul «conservatorilor progresişti», 
Marghiloman intră și, de la uşă, aruncă o exclamaţie care sguduie clientela : 
— In sfirşit ! , 
«Publicul» încremenit, e numai urechi ca să auză pe «şeb. Şi emulul lui Stoian continuă: 
— Se dărîmă şi haraca de la Mărăşeşti ! 
Cociaş, inginerul, și avocatul Kiriac, martori auriculari la această supremă ticăloşie, s'au retras, ostentativ, din club, atunci — şi: retraşi sunt şi acura, - - , 

Viu de la Centralpolizeistelle — a treia oară de la începutul lunei, De astă dată, beamterul a intrat de vre-o două palme în adincul pto- cesului care mă va duce la iochisoare ori în Ialomiţa. Păminteanul care slujeşte de tilmaciu nu ştie. cum vam spus, ro- minește — asta se vede ; cum o fi stiind nemţeşte, nu e gieu să'mi în- chipui. In tot cazul, pricep mai lesne pe neamţ în ceea ce-i spune o- vreiului să-mi traducă, ca întrebare, de cît pe acesta în ceea ce mă întreabă, romineşte, ca din partea pretorului. 
— Umblaţi prin localurile publice şi vorbiţi de rău pe aliaţi, — In ce local public? 
— Indiferent, 
— Ba, la instrucţia unui proces unu e indiferent, = Aţi fost lăsat de Brătianu în Bucureşti ca să mergeţi prin biu- rourile autorităţilor noastre, să însemnați pe o listă pe toţi funcţionarii germani. Aveţi vre-o șapte zeci, pînă acum, pe listă. 

Zisei că magistratul german a intrat, astă dată, de o palmă în mă- 
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duva procesului în ale cărui amănunte superficiale se sbate de o lună, Intr'adevăr, învinuirea că aşi avea o listă cu șapte zeci de nume pro. prii, nu e lipsită de temeiu — numai caracteru-i îi e altul de cîţ cel sub care a fost denunţat la poliţie. 

” De fapt, n'am nici o /isfă în sensul concret al cuvîntului, Dar, dis- cutînd, încă astă iarnă, cu evreii, despre atitudinea lor în timpul inva- ziei, spusesem, față cu tăgada lor obstinată, că mă ofer .să le fac o 
Jistă de şapte zeci de jidani cati au eșit cu flori la sosirea dușmanu- Îui — şi cu tot atîtea nume de muieri pimuntene care, în fața palatu- lui regal, sărutau gitul cailor ca să linguşască pe călăreţi, Faptul e cunoscut de către de șapte zeci de ori câte. şapte zeci de roiwmini, deci, la ziua răfuelei, nu. se va putea nega. Cind am zis eu, însă, «listă», am înţeles să spui că'i ştiu şi că'i am în amintire, cum îi au sutele de bu-. cureşteni martori ai mişeliei, - 

Nu pricep, dar, azi, cînâ scriu, după vizita mea la Siguranţă, cum şapte zeci de lipitori dintre cei cari, din tată în fiu, sunt puchinoși şi obiect de batjocură — nu. pricep cum afirmarea făcută de mine despre iaşa înfamie a scirboșilor microbi cari se cultivă la Uniune, a luat, la Centralpolizeistelle, caracter de ..„..urmărire, pentru mai tirziu, a germanilor, 
cari vor pleca o dată cu autorităţile militare ! - 

M'ar înlesni foarte Wechsler şi cei de o lege cu el dacă im'ar de- sluşi cum s'a făcut această neînsemnată confuzie — şi, mai ales, cui fo: losia această inotensiva denaturare a faptelor, - - 

| Sunt vrre-o şase luni de cînd sosesc la Bucu: ALTĂ PACOSTIE reşti, zilnic, prizonieri din lagările germane. Nu 
ştiam de pe ce criteriu se face selecţiunea dar ve- 

deam că, spre pildă, din trei sute de prizonieri aduşi în Capitală şi puşi 
în libertate, vre-o trei sute erau evrei, - 

Mi s'a respuns: 
— Fiind că vorbese nemţește. 
Şi am întrebat: 
— Dar, oare, au nevoie, la Bucureşti — fiindcă în Bucureşti ră- 

mîn mai toți — au nevoie germanii de atiţia oameni cari să vorbească 
nemțţeşte, admiţind că hărhăiala ovreilor e limbă firmană ? - 

— Da, 'mi s'a replicat, - 
Eplicaţia nu mă satisface, Intîiu, fiindcă, dintre miile de zugravi, 

tîmplari, vopsitori, cafegii, vînzători de haine vechi, telali şi codoși pe 
cari "i a adus în Capitală administraţia militară, nici doui la sută nu 
vorbesc. în afară de jargonul infect în care s'a plămădit pentru prima 
oară ideea de drepturi politice la păriuții lui Caneanu, altă idiomă de 
cît 'cea de pe departe asemănătoare cu limba omenească; şi al doui- 
lea, fiind-că, în Bucureşti, e, ad antiguo, o colonie de patru zeci — cinci 
zeci de mii de austro-germani cari, cel puţin dia punctul acesta de 
vedere, sunt ceva — ceva mai nemți. de cît evreii. De ce, atunci, 
această văzută şi escluzivă preferință pentru neamul lui Iuda ? 

7
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— Pentru că, 'mi s'a desluşit ciad s'a văzut că prima interpretare 
nu prinde, fiind-că sunt specialiști pentru lucrările pe care le proiec- 
tează jirmanii, cum de pildă exploatarea petrolului și altele, 

Misiţii din Bucureşti ; boiangiii; cei cari, cu marfă veche, cutre- ieră bilciurile ; calfele de la croitorie şi cei cu magazinuri de ghețe 
gata... pentru faliment, specialişti în ale păcurei — este o idee pe care 
poate s'o răspîndească Diamandescu şi s'o crează Grossmann, Eu, uuui, 
caut altă explicaţie. - 

De cite-va zile au început să sosească şi ofiţeri. Cel dintiiu venit, plecat cel din urmă, e Pop Șerbănescu, procuror al prensului, 
Ieri au venit -patru zeci Şi trei, şi sunt, de o cam dată, instalaţi la otelul lui Bratu; azi 'mi s'a părut că zăresc pe colonelul Sturdza cu 

locotenentul Wachmann — şi pentru miine e anunţată o serie ns- 
siiîrşită. 

S'ar'părea că Germania, bintuită de foamete, s'a hotărit să trimeaţă 
pe prizonieri la urma lor, ca să nu moară la Stralsund ori la Bres- 
kow. Lucrul ar fi aşa daca "i-ar fi expediat pe toţi sau dacă s'ar 
anunţa pentru mai tîrziu cei rămaşi încă acolo; dar pînă acum au so- 
sit numai <dispăruţii», iar dintre cieştini,-au venit anuue, ofițeri cău- 
taţi întradius, pentru motive determinate, 

Cit despre cei-l-alţi, mare parte, nici nu vin nici au par să sosească pînă la, încheierea păcei. 
Faptul, curios, m'a intrigat — şi am întrebat din nou: de pe ce 

normă se conduc germanii ca să aleagă, dintre prizonieri, ofiţeri ori 
soldaţi, pe cei cari trebuiesc aduși în ţară ca să tie puşi în libertate — spre deosebire de soldaţii şi ofiţerii osîndiţi să piară de foame în la- 
gările de pe marginea Balticei ? 

Scena dintre un locotenent, sosit ieri, şi mama lui, o bătrînă vred.- nică de admiraţie în epoca aceasta de generală ticăloşie, e de natură 
să îndrumeze pe curiosul care ține cu orice preţ să pătrunză adevărul. 

După lacrămi, după îmbrăţişări şi după tot felul de întrebări care țișnesc, în asemenea împrejurări, din inima de mamă, locotenentul 
a început: 

— Ori cît dor 'mi era de voi, cu anevoie m'am despărţit de. ger- mani. “Țară ca a lor, nu mai e pe lune —- și popor ca cel german, în zadar ai mai căuta pe pămînt. 
— Pe noi, măiculiță, ne-au fătuit ca la drumul are, 
— Calomnii! - 
— Şi salteaua din pat ne-au luat-o. 
— Nu "i-aţi înţeles! 
— Ce să înţeleg, dragul mamei, cînd ne-au luat, pe degeaba, ore- zul din cămară şi ni 'l:au vîndut, tot ei, cu douisprezece lei kilo- 

gramul ! 

— Vorbe! 

— Cum, maică, crezi că te mint eu? 
— Ori cine cleveteşte pe germani, minte ! 
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— Eu, dragul mamei? 

— Şi tu şi toţi cari nu se pot ridica, cu sărăcăcioasa lor minte, 

pină la concepţia superioară a germanului. 

— Vai, băiatul maichei, se poate să mă otensezi pe miue şi să ri- 

dici în slăvi pe duşmanii ţărei, cruzi şi hoţi de ţipă o lume! 

— O să punem noi regulă la clevetirile astea. Suntem vre-o patru- 

zeci, cu Sturdza, şi se mai Ateaptă încă pe atiţia. O să pornim pro- 

pagandă ca să deschidem ochii lumei asupra nemerniciei celor de la 

Iaşi. Cine va înţelege, bine; cine nu, va simţi efectul autorităţii noa- 

stre. Vom îi germani, de aci în colo — sau nu vom mai fi. 

___— Bine, măiculiță, Te am plins, întîiu, ca mort; am plins de bu- 

<urie, pe urmă, cînd am uflat că, de şi închis, eşti în viaţă. Acum, de 

pe cele ce aud, mă mihnesc mai tare de cit atunci cînd te credeam în- 

gropat. Mai bine "ţi lăsai oasele pe cîmp, cu vrednicie şi cu cinste, 

«dragul meu — de cît să'mi vii cu sufletul putred, cum te văd acum! 

Mi e milă, cel puţin la ediția de faţă, să pun punctele pe z; sunt, 

însă, mulţi cari cunosc precis detaliile acestei scene de tragedie antică. 

Şi acum, cînd știu cu ce gînd se cară prizonierii; acum, e lesne 

de priceput că, pe lingă mitropolit şi jandarimul neamţ, pantahuza lui 

Carp se bizuie și pe prizonierii cari au tost puşi în libertate în urma 

angajamentului că vor adopta, pentru aici, anume atitudine — acum 

văd cu ochii criteriul de pe care sa făcut alegerea prizonierilor To- 
mîni în Germania. - 

Ofensiva lui Mackensen a dat în brinci, la Mărăşeşti. Morţii aco- 

peră cîmpiile; răniții umplu toate spitalele din Muntenia; infirmii au 

năpădit asupra Capitalei ca cerşetorii pe ulițele Stambulului; la Foc- 

sani şi la Rimnicul Sărat s'au înfiinţat cîte două cimitire noui; linia 

fierată, de la Siret pînă în Capitală, e grămădită, pe o parte și pealta;, 

de leșuri cari mau mai avut loc prin spitaluri şi gem pe drumuri în 

spasmurile morții — dar armatele nemțeşti n'au făcut un pas dincolo 
«le gropile unde au petrecut iarna. 

Şi, doar, asaltul acesta vijelios, în urma căruia mareșalul trebuia 

să preceadă pe Carp la Iaşi şi poate pe Stere în capitala Ukrainei, s'a 

dat, asupra unui singur punct, cu treisprezece divizii, de pe imărtu- 

risirea însăşi.a lui Poster Lloyd; şi năvala aceasta uriaşă, pornită în 
momentul cînd oştirea rusească părăsia Bucovina şi îndrepta tunurile 

în potriva noastră, urma să ducă la capăt în cite-va zile de vreme ce 

nu'i ţineau piept de cît patru divizii de romini; şi această bătălie, mai 

formidabilă de cît cea de la Marna, se întreprinsese ca /rasson/esive, 
adică, pe romineşte, ca «ofensivă de crăpelniţă», căci şocățimea moare 

de foame acasă cu ce bruma "i lașă aieroplanele să transporte din Muu- 
tenia. Luptau, dar, bandiții, pentru piinea cea de toate zilele — şi re- 
zultatul acestui iureş desperat a fost moarte, singe şi îngenuchiarea 
“trufiei germane,
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Carp, care aşteaptă de la Neuiţescu să "1 în coroneze, cu puterea pe care o împrumută de ia Camburopol, «voivăd gospodar i saniadar- jetz zemli Valahskia», adicăte «domn Şi singur stăpinitor a toată țara romiînească» — Carp, hăinit de neputința nemților, s'a retras în Sur- ghiun la Călineşti şi bombăneşte, pe ciud argaţii, acasă, îi deşarţă ra- ciele cu care aştepta, din ceas în ceas, să încarce harabaua pentru tri- umfalu-i taxid spre ibăneşti, - 

   



PREGĂTIREA UNEI APOTEOZE 
  

Amărit de ermafroditismul armatelor lui Mackensen, omul di ştat 
nu desarmează, totuş, Şi face bine că nu desarmează, pentrucă, dacă, 
cu inima îufrîntă, a asistat la dezastrul regimentelor prusiene şi bava. 
reze, dezastru care a desonorat legendarul lor eroism, singur m'a rămas 
makedonul dela ibăneşti — fără cât 'şi-a luat nădejdea “dela germani 
și 'şi-a pus-o în destoinicia seimenilor localnici pentru opiatirea gigau- 
tică ce va să încerce de isnoavă. Neniţescu, cel care în anticamera «bă- 
trinului» Cantacuzino înlocuia, pentru serviciile domestice, pe verita- 
bilul Tănase, veghează şi nu-și. precupeţeşte. concursul pentru opera 
piramidală pe care o proiectează «şeful»; Camburopol, care, cu ochii. 
afară din orbite, se agită, năuc, ca omul pătruns de măreţia sacrificiu- 
lui ce'i se cere, scurtează intervalele la care are obiceiu să ciupească 
aconturi din simbria cu care e tocmit la odioasa ordură evree— ordură 
pe care o scoate de sub tiparniţă Slavici, rominul de dincolo, dat afară 
dincoace pentru neomeniile dela Măgurele; Salzmann înregistrează, sub 
semnătură proprie, cu pseudonimul de «Sărăţeanu», întrîngerea pe care 

o suferă zilnic... englezii în pilniile cu care mizerabila lor artilerie îa- 

locuieşte cetăţile nemţeşti din Franţa; Diamandescu "şi bănănăiește 

mezabrele superioare ca un troglodit nervos şi aruncă, cu muzica par- 
ticulară a jargonului pur, cuvinte de îmbărbătare coreligionarilor timo- 

roși al căror curagiu tradiţional tinde să se prăvălească sub pari; Ka- 

hana — pentru obicinuiţii speluncei dela Caracaş: Caneanu Mişu Ka- 
hana strînge de aproape ideea luminoasă a lui Wechsler, tejghetarul 

dela Loterie, de a expulsa pe «escrocii» și pe <pungaşii» dela Iaşi, dacă, 
după cucerirea Moldovei, vor mai avea îndrăzneala să se întoarcă la 

Bucureşți ; Jonsohn adinceşte, acum, precis, linia de demarcaţie dintre 

interlocutorii faţă de cari răstigneşte pe romîni şi cei față de cari spiă- - 

zură pe teutoni — ca să nu mai facă, pe viitor, contuzia regretabilă a 
cărei victimă a fost de atiteaori în trecut; Freudmann, cel cu sensa-
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ționala hoţie dela Banca Comerţului, 'şi-a impus jertia patriotică de a primi 25% din viuzarea tagblaturilor ovreiești—şi, în schimb, dă întil. uire romînilor, la Odesa, cel mult în două săptămîni dela o dată pe care 'şi rezervă dreptul s'o fixeze mai tîrziu; Rudberg, care se simte în preziua unor măreţe destinate, trebuie să'şi fi făcut uniformă din hai- nele vechi rămase în sold de pe cînd le vindea îu -dughiana dela Iaşi — şi așteaptă decretul pentru rolul de grea răspundere ce "i se rezervă” ia rohatca Kolomeei; Antim ţine, la Iaşi, sub presiune, trenul regal, pentru ziua cînd, Moldova încăpută pe ghiara nemților, suveranii noştri vor trebui să fugă cu acceleratul la Londra; Grossmann, care, potrivit tendinței ovreieşti Ia sacrilegiu, iscăleşte <Tăut», se răsboieşte cu «ca- „_ Balia» de Loyd George — pe cînd Bacalbașa, trage, zelos, cu tîrnăcopul la temelia fragedă a Sindicatului Ziariştilor, peatruca, în ziua cînd va reuşi să clădească, pe tuinile palatului de azi, paradisul căruia să-i slujească el de țircovnic, să poată, vorbind cu astrul dela Țibăneşti, să zică, cu modestia superiorităței mălăieţe : 
— <Anch “io son'... presidențe !»- 
Nu e, dar, răsleţ şi solitar, pustnicul. care s'a încapsalat la Caăli- aeşti, aşteptind ziua cînd, precedat de «dispăruţi», urmat de dezertori și îucadrat între Marghiloman % Virgil Arion, cu a lor armie de ciş- megiugetangeni, să fie, moaşte triumfale, plimbat, sub oranist pompos, de-a lungul Munteniei, ca un biruitor Cesar — legat, în loc de cordon, ca podoabă nestimată pentru grumazu-i cerbicos, cu firul de mătase al cărei căpătii merge, din redacția lui Pest /loyd, pînă în biuroul lui von Tschappe. 
Pregătirile pentru apoteoza aceasta se fac atît de febril, încît con- sumă toată activitatea seizilor, De aceea, funcţionarea pantahuzei s'a si5fal. vremelnic, 

| 
Numai Samurcaş, care, la prefectura de poliţie, ocupă, printre slu- gile nemţești, locul de frunte pe care '] are iNeniţescu în Huropa şi Stoian în lumea financiară, numai Samurcaş vede cu oarecare grijă - cum, în mijlocul sabatului a cărei pregătire devoră vlaga virtuoşilor din trupa lui Carp, se tot apropie funia de par, iunie care se prea poate să se înfăşoare în jurul gitlejuiui multora în ziua cînd se va dezarticula întregul care se chiamă popor romiu, şi fiecare felie desiănţuindu-se asupra cite unei regiuni, va chema la lege pe cei cari, în timpul umi- linţei naţionale, constituiau... «miudria neamului», - 
Pînă atunci, grecul iscăleşte de patru ori în buget, la patru capi- pitole diferite—și priveşte, îngrijat, la manevra patriotică a lui Carp, cu un ochiu.vid, ca -omul care 'şi ar îi lăsat sufletul într'aită parte. 
A trecuț o daiă inemorabilă — şi romînul, cu firea lui ingrată, a uitat să'şi împodobească bojdeuca cu prapuri, 
Cînd au făcut nemţii incursiune în Bucureşti, marele P. P. Carp — summus episcopus — doar atita ceruse lui Malkengen : 
— Cucereşte şi Moldova, dacă mă iubeşti ! 
Şi teutonul, om filotim, a pornit cu hordia asupra Siretului, După ce s'a isbit zadarnic toată iarna, pînă cînă viforul Sciţiei “i-a 
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degerat cătanele, s'a întors la Bucureşti, unde, întilnind pe Carp, care 

privia nepăsător — tanquam baculus — cum sa cărau la stabul tudese 

portele mahalagiilor sărăci, "i-a zis, cam jenat: 
— Nu s'a putut, cel mai strălucit dintre fiii nazarinenilor rătăciţi 

prin Valachia. Nu s'a putut acum — dar, helbet: zu spăter. 

La care, isbit ca cu măciuca, singurul ţar rămas în KRuropaa în- 

timpinat, încruntind olipiana-i sprinceană : 
— Fie, mai la urmă, și mai tîrziu — dar să fie neapărat! 

Peste alte luni de zile, cînd Gazefa lui Wechsler încheiase pace 
separată cu Moscovia, Carp — cel mai vestit om de stat din tot Țibă- 
neştii — s'a dus de isnoavă la Makensen şi l-a futrebat, cu simţu-i di- 

plomatic adinc şi cu mintoasa-i destoinicie : 

— Nici acum, mareşale ? 

— Ba acuma, da, a răspuns generalul. Mai e numai un bob zăbavă. 

— Dar sper că nu numai un bob, a replicat, sanchiu, ca să'l si- 

lească la preciziuni, neîntinatul voevod. 

— Nur ein klein wenig Geduld, a răspuns categoric neamţul — şi 

Sau despărţit ca fraţii, moldoveanul şi germanul, îmbrăţișindu-se cu 

etuziune. îi 

Cind s'a întors la scaun mai mazele junimismului, a orînduit olac 
de a vestit partidul cum că la ceasul cutare din cutare zi să se înfă- 

ţişeze cu toţii ca să-i împărtăşască cu mâîntuitoare veşti. 

Şi au venit la soroc toți — unspr'ce la număr; şi 'i-au luat sluji- 

torii pe coconi de "i-au aşezat oblu pe jeţuri — şi, aşiiderea ca proorocit 

grăitu-le-a lor cel ce este Petre Carp: | 

— V'am călisit, boieri dumneavoastră, ca să vă spui că, de ziua 

mea, sfinţii apostoli Petru şi Pavel, mă mut la Țibăneşti cu tot aga- 

sîcul şi vă dau un ziafet în donjoftul castelului. 
— In Moldova? a îndrăşnit, cu uluială, să întrebe unul, care fusese 

cinovnic, ia Iași, pe vremea lui Mihalache Sturdza. 
— 'Țibăneştii vor face parte din Muntenia, atunci, gogomane! a 

desluşit luceafărul, cu obicinuita-i megalopsichie — şi le-a întors spa- 

tele ca să se ducă să'și odihnească oasele trudite, ca unul carele, cun 

zice cronicarul, «foarte 'şi au pus poalele în biîu şi s'au nevoit întru 

folosul şi slava ţărei». 

Scena se petrecea pe cînd ghioceii, siluind naframa de zăpadă, nă- 

zuiau la soare ca să vestească anotimpul cind ciripsse lăstunii. 

Acum se culeg perjele; dovlecii au ajuns, în vrej, cît un cap sere- 

-nisim, iar nucile se cojesc ca de pojar— şi ibăneştii tot 7 parfibus 

infidelium rămas-au, Siinţii Petru şi Pavel au trecut, parcă de cînd lu- 

mea; Moldova e tot sub coroana regelui Ferdinand — şi în donjonul 

dela "Ţibăneşti cobesc bufniţele în loc să răsune de chiotele, «cu înțe- 

jeaptă chibzuială buciumate», ale <nebăiguiţilor la minte», junimişti în 

oitaua celui care este «distilatorul neîncetatelor ploi de maiestate», 

«um spuneau pehlivanii de vizivi despre regii Franţei cînd, vorbind 

<u miniştrii regelui Soare, voiau să le tragă cite o cacealma. !



  

„Şi nimeni în Muntenia nu'şi a adus aminte despre data aceasta me-. morabilă — nimeni, afară de Schulder cu al lui Stere ucrainianul, O „.. A propos de Stere. Nu ştiți— de unde să ştiţi dumneavoastră, vezi bine! — nu știți că logofătul care umbla d'abușile "prin Siberia, 'Şi a scos. barba şi 'şi a ras inustăţile, aşa încît, în locul falnicului proistos. care îngcozia pe țari, întăţişază, azi, comanditarilor Zuminei, un chip de imberb aproape feciorelnic. Această lipsă de _virilitate în boiul “sever al nibilistului fost decan a încurcat toarte combinațiile literare şi politice ale lui Burăh Braunştein, diplomatul care 'l-a deboşat pe Stere ca să-l facă director al organului zomnesc, «independent» pe care să] scoată cu ausweis dela nemțeasca Pol/ische Abteilung. Făcuseră potecă pămîntenii tot umblînd pe la diterite biurouri po- liţieneşti ca să dobîndescă respectivul berat; se legaseră pe <onoarea lor> şi făgăduiseră pe a lor îndeobşte cunoscută bună "credință cum că nu vor eşi din. porunca krăiescului polizineister — şi isbutiseră, ară- tînd debordantul sistem pilos al viitorului staroste, să capete, în sfîrşit, -- bine-cuvîntarea pentru pruncul ce avea :să se nască cu numele din botez Zumzna. - ” 
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primise Brociner ia Gazeta Bucureștilor ; a adus, priu îngrijirea autori- tății germane, cîteva vagoane de hirtie şi a avausat treizeci de mii de lei cu amenajarea tipografiei Poporul, După aceste pregătiri, s'au pin- gărit de trei ori pereţii Capitalei cu afişe care anunțau că <în curîna va âpâre Lumina, organ zominese «independents, sub direcţia d-lui C. Stere, profesor universitar: — varianţă a reclamei băcanului care anunţa. că “i-a sosit, din Sibiu, adevăratul sata de Veroua. Cind, însă, a văzuţ guvernatorul că «profesorului universitara pe care "i-l dedea Schulder Cca„chezaș despre dreapta judecată a ziarului nui a mijit încă mustața, s'a făcut foc. Nu ştiu ce “i-o fi zis, fiindcă n'am găsit pe Wechsler să'mi contubice, dar ştiu că Zumina, gata-gata. să apară, rămase tot în întuneric. 
| Adevărul adevărat, însă, pare a îi că ploşniţele m'au vrut să între în «afaceri» cu un Samson pleșuv. 

De ce puţin lucru atîrnă uneori soarta întreprinderilor mari ! Au trebuit noui alergături pînă să capete pahonţul dreptul de a zice lui Berger: kameraă, | 
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-ș 

  

O întimplare îmi pune la îndemină cîteva figuri dintre cele care, 
snai tirziu, vor orna Pautheonul celor cari, ca Atlas, au ţinut în braţe, 
sub privegherea suveranului dela Țibăneşti, pămîntul nostru, averea 
noastră, şi, mai presus de toate, libertatea şi onoarea noastră. 

Ji transcriu aci de pe colecţia unui prieten care se îndeletniceşte 
cu catastiful «specialiştilor» din armia lui Pinkhots. 

Scrisorile anonime, delaţiunile, denunţările şi spionagiul. de pe 
urma cărora zac prin închisori, sunt străgăniţi, ori populează lagările 
de ostatici atita sumedenie de oameni cinstiţi, se adresează poliţiei 
neniţeşti, în afară de cei pomeniţi pînă aci şi de cei pe cari îi voiu 
desvălui mai departe, de către: - E 

Ornstein, feciorul lui Ornstein, de la Buzău. Mişelul acesta făcea 
parte, acum doi ani, din banda de pungaşi cari furau paltoane de pria 
cafenele. Prins asupra faptului în restaurantul Modern, pungaşul a'tost 
:anchetat de comisarul Perieţeanu — şi wa ocolit puşcăria decît graţie 
intervenţiei stăruitoare a lui Iosef Griinberg, negustor de cereale, pe 
carei chinuia spectacolul lacrămilor de foc pe care le plingea mama 
amefericită. a lui Orustein, 

Găinarul de atunci, e spion la poliţia nemţească, acum. 

Cunoaşteţi, desigur, firma Fischer, din strada Patriei, Circiuma 
aceasta, vad pentru iubitorii de rachiu 7poldovenese, se chiamă «Fischer» 
de pe numele unui patron din trecut, Azi o conduce un oarecare Weiss, 
e! şi cu doui feciori — şi cite trei sunt ochii de care se slujeşte poliţia. 
“boşă» în opera-i de străgănire, de arestare şi de ruină a rominilor,. 
Al cincilea, pentru azi, e un oarecare Leon Gartenberg. Pe acesta, de 
zneserie pește, îl eăuta Panaitescu, cînd cu goana împotriva “străinilor 
suspecți — şi, onest cum era şeful poliţiei noastre de Siguranţă, a în- 
<his la Domnești, în lipsa celui căutaţ, pe Sigmund Gartenberg, pluto-
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nier romiîn, care avea, drept răsbunare, să dovedească, în timpul ocu- paţiei, atita inimă încît să-şi risce capul la fiecare moment — pe cină Tănase şi cu Carp şi cu Stoian și cu Marghiloman se împodobese eu finic ca să intre semeţi în Moldova, atîrnaţi de potilul cailor nemțeşti. Gartenbergul acesta, Leibu pe numele adevărat, cel scăpat de Pa- naitescu, e acuma spion, şi, în răstimpul pe care “i-l lasă slobod sar-- cina de denunțător al roimînilor, face naveta între Bucureşti şi Viena, cu misiuni de încredere — cum 9 face, de astă iarnă, Filip Finkelstein, vărul antreprenorului furnicarului dela Princiar, cel mai primejdios. cap de spioni din capitală, | , 

Pe lista colecţionarului mai e un nume, dar fiindcă nu știu precis, despre tip, pînă azi, decit că, în tramvaiu, exhibează o carte de agent, nu-i dau decît caracteristicile — pină cînd, în cursul Daraţiunei, mă voiu documenta complect. Ma 
Agentu E ţigan de origine. Pretinde, pe afişe, aici şi prin străină- tate, de vre-o douăzeci de ani, că e artist liric — dar nu l-a auzit, pînă. acuin, nimeni cîntînd. - 
E întrun fel de serviciu intima al cafegiilor albanezi — și trăieşte ca uu prinţ, deşi nu există om în Romiînia care să atirme că "i-a cu- noscut vreodată o meserie. Se vede că trăieşte din renta rămasă dela părinţi... 
In curând preciziuni. | . 
Mai e Făinaru — dar pe ăsta "1 cunoaște Şi Samurcaş, 

Gazeta ovreiască cuprinde azi ua anunţ mortuar, 
Jalnicii părinţi aduc la cunoştinţa rudelor şi prietenilor încetarea: din viaţă a lui Samy Kinhorn, în vîrstă de 23 de ani, cîn urma unui groaznic accident», N 
Faptul ar fi trecut, de sigur, neobservat, cu toată nemărginita du- tere pe care o produce o moarte prematură, dacă <groaznicul accident» ar fi fost şi el înmormîntat. Dar în biurourile băncei Zoruna s'a aflat, pe semne, caracterul acestui aecidenț, căci iacă cum explicau, amploiaţii, azi, acolo, moartea tînărului Binhoru: 
Sub denumirea de <tilmaciu», defunctul era agent la poliția nem- ţească, In calitatea asta, a denunţat pe un soldat german pentru nu ştiu ce infracțiune la disciplină. Comenduirea a pedepsit pe soldat cu cincisprezece zile închisoare. . 
Cînd a plecat să'și facă osînda, neamțul a zis către Samy, care "i fusese martor în sarcină la tribunalul militar : 
— Cum oiu eși dela arest, am să te omor, jidane! 
La expirarea pedepsei, soldatul, într'adevăr, 1-a căutat pe Einhore Şi "i-a împlintat baioneta în cap. 
Nu se ştie ce a devenit asasinul în urma acestui <accident> — dar <tilmaciul» a fost dus, ieri, la cimițirul ovreiesc, plins de toţi cîţi cu- noşteau firea lui aleasă şi al său suflet mare, 
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Șandramaua de la Mărăşeşti nu se dărimase. 
Nicio nădejde, dar, să se întîlnească, la Odesa, cu Lupu Kostake, 

"Carp, însă, nu se resemnează ca mareșalul german. A retras din 
circulaţie, deocamdată, pantahuza lui Virgil Arion—dar pace, fără aneziu- 

„nea Moldovei, nu înţelege să încheie, Drept aceea 'şi a mobilizat armia 
Şi ti-a dat brînci cu lozinca: ori-ori! Dezertorii, ovreii: şi cişmegiuge- 
fangen-ii s'au retras pe la vetrele lor, piuă li se vor da căşci ţuguiate 
şi celelalte accesorii ale uniformei jirmane ; dar soldaţii civili, Cambu- 
ropol, Karnabatt, Bacalbaşa, Duţu, Macri și Zoian, oastea de elită a 
cărei avangardă o formează Salzmann, Wechsler, Kahana, Grossmaun 
şi celelalte podoabe cu apendice zulufiforme, s'a asvirlit în luptă ca să 
ușureze sarcina patriotică a profetului. 

Tema bătăliei ce are să se dea răsare din cuvintarea virilă cu care 
Bacalbaşa "şi-a îmbărbătat trupele în momentul de a le arunca în foc 
pentru cucerirea Sindicatului Ziariştilor: 

— Pînă la sfiată Măria-Mică, Moldova e în miinile germanilor, 
— Dar dacă?... a îndrăznit să se îndoiască unul dintre căpitani. 
— Ce «dacă», domnule! Nu e nici un «dacă»! S'au luat toate mă- 

surile. Cim să se opuie? 

— Rominii, 

=— Fleac! 

— Ruşii. 

— Nu există. Așa dar, la 15 August stil vechiu — 28 al nostra — 
începe organizarea ţărei, dar organizare pe baze solide, nu parodie cum 
au făcut Brătianu, Catargiu, Take Ionescu, Filipescu şi ceilalţi ucenici 
de resort. Organizare germană! Pentru această dată memorabilă trebuie 
să fim pregătiţi, cei cari vom avea să conlucrăm la aşezarea temeinică 
a Romîniei de miine — cu rege nou, cu. guvern nou şi cu oameni noui. 

— Dar parale ne daci? a întrebat, sfios, Macri, care ţinea să'şi în- 

ceapă activitatea dela partea preţioasă-a rolului de organizator, 

— Cite vreţi, a răspuns arătosul crainic al voivodului; decit, 

ca să putem răspunde așteptărilor, cată să fim uniţi — şi, ca să fim în 

măsură de a ajuta pe cei necesitoși, va să ne constituim, mai întîiu, ca 

să prezintăm un corp celor cu cari vom trata pacea şi o instituţie so- 

lidă faţă cu cei cărora le vom cere credit. 

— Eu poliţă ? a întrebat Camburopol, ca să ştie ce să spuie supe- 
xiorilor dela Z/ajojerzul Bacureştilor. 

— Ce poliţă, mon zer, cînd sunt eu aici! s'a răstit Stoian, atius în 

vanitatea lui de Banker. 

— De aceea, a continuat Bacalbaşa, din ce în ce mai grav — de 

aceea propun să convocărm din nou adunarea generală a Sindicatului, 
să alegem un comitet vrednic şi să purcedem la îndeplinirea misiunei 

ce ne-a încredinţat șeful. 

— Păi, cecoane Iancule, suntem numai zece, a îndrăznit să între- 

rupă Dragomirescu, cu accentul care te trimetea cu amintirea la Daneff. 

— Dar ce, e nevoie să fim o mie? a răspuns, cam acru, Bacalbaşa, 

care, sub raportul indulgenţei culpabile cu care se judecă pe: sine, nu 

*
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rămîne mai prejos de Carp. a — Bine, decit, cu zece inşi- din peste o sută, cama greu o să obţinem majoritate, a obiectat Leontin iliescu, cu autoritatea pe care'o luase 3mprumut dela Dumitrescu- Cimpina, 
— Care «peste o sută», domnule? a țişnit «c'conu» Iancu, belicos. Care? Sunt aici? 
— Nu. Sunt la Iaşi şi pe îront, a deslușit, timid, unul din flan- cul sting, 

— 
— Păi, dacă sunt pe îront, pot să vie la adunare? 
— Nu. | 

"— Atunci, cum o să ne majoreze? 
— Va să zică, azutorul ce li s'ar cuveni lor, îl luăm tot noi ? 'şi a dat cu ideea Macri, care, încă de pe cînd trăia venerabila C'coana Teo- dora Cazzavilan se obicinuise să fie dulceag la limbă, îmnpăciuitor în îaptă, şi altruist şi bun şi filotim în toate ale dumisale. 
— Astea sunt chestii mărunte, “i-a tăiat vorba Bacalbaşa; suntem aci ca să hotărîm lucruri mari. Cu zece, la rigoare şi cu mai puţiai, păşim la îndeplinirea frumoasei noastre mnisiuni, Cîinii latră, caravana trece, cum zice un precept filosofi din antichitate. 
— Dar ştii dificultatea, fetule? s'a amestecat Căcău ; nu vor ceilalți, Ne sbatem de astă iarnă — şi tot pe loc am rămas: 
— Care cceilalţi» ? Popescu, vicepreşedintele ? 
— Da. Şi Arhibald. - 
— Doui, care va să zică. 
— Doui, dar din pricina cărora stau pe loc atiţia, 

„.— Fiindcă n'aţi procedat bărbăteşte. De ce vă uitaţi în gura lor? 
— Păi, pe urmă, cine o să mai plăteașcă penșiile, cînd or pleca nemeii si ș'o reştabili comitetul iegal? a întrebat Macri, desinteresat, 
— Comitetul este legal oricît de ilegal s'ar constitui, a pontificat Vasiliu-Berești, jurisconsultul adunărei, Dată ne constituim azi, oricum, comitet rămînem, în vecii vecilor, domnilor, a încheiat jurisprudentul, cu prestigiul mare pe care "i-l dau răsunătoarele.i succese dela barou. — Dacă e asa, atunfi ișcăleșe orife, a dat mulţumire Macri, 

- Duminică, 6 August, a avut loc adunarea — şi, în loc să se aleagă comisia de trei ori de patru, cum era vorba, s'a ales, la Bucureşti, co- nitetul Sindicatului, care, acum, 'şi avea seâiul la Iaşi... 
Şi a început să se distribuie caftanele: Bacaibaşa,. pentru cre- -dinţa-i către Dalai-Lama, prezident — o fierbinte dorinţă din timpuri immemoriale a acestui june şi lipsit de deşcităciune confrate; vice- preşedinte, Kiriacescu, ampioiat, între altele, în cancelaria lui Marghi- ioman; Camburopol, eşit dela bogasieria din Ploieşti şi intrat la Gaze ovreiască cu împuternicire dela Tănase Neniţescu, secretar general — 

şi aşa mai departe, tot poşidicul, pînă Ia, incluziv, Vasiliu-Berești, cel inai prima 'ntiiu dintre ziariştii cari scriu la tribunal ori dintre avocâţii cari pledează la redacţie, 
— Cum se poate, domnule! a întrebat cineva pe Macri, cînd a citit,
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în gazeta ovreiască, a doua zi; „constituirea scandaloasă “a acestui ne- 
viabil comitet, Aţi iscălit că faceți una — şi aţi făcut alta, ca la Mai- 

danul Dulapului ! . 

— Ei, fe şă-i fați! Bună-rea, așta e. Bine că șe p! lăteste penșia, a 
răspuns, cinstit, altraistui cumătru al celor cu două feţe. 

— Şi crezi că o să se plătească?! 

„-— Acuma? Bani şă am eu de luat! a răspuns cleftul — şi, fericit, 

a plecat să bea o ciuică, 

= A doua zi, Lui, prima adunare de comitet. 

Pseudoprezidentul, deschizină şedinţa, începe, cu gravitatea pe care. 

o comporta sitaţia , 

 — Domiilor.., 

— Să votăm, nai întiiu, domnule preşedinte, aăruiterea, î în Sindicat, 

a domnilor Hertz şi Ciucurete, ca unii cari, aviua talent pentru şcenă 

şi pentru redactarea afişelor de teatru,. nu pot, pentru prestigiul zia- - 

riştilor, să lipsească diatre membrii Sindicatului — a propus Zoian, 

asvirlind: postilioni peste cinstitele fețe ale comitetului. 
— Misiunea noastră e măreaţă, domnilor, a pornit din nou “aşa 

zisul piezident. Să nu ne întîrziem, dar, cu chestii secundare, cînd la 

” ordinea zilei sunt, 

— Ce secundare, domnule! s'a răstit “Stoian | — şi iar “i-a îm 

proşcat cu postilioni, de prisos şi căcălău în pătlăginia-i cavitate bu- 

cală. Cum ne-a fost vorba cînd ne-am repezit s'o facem? — Să vă daţi 
dumneavoastră ranguri ori să satisfacem pe alegători? i 

— „Să nu pierdea vremea, domnilor, a avut curagiu să mai încerce 

Bacaibaşa ; dar Zbiaa, arătînad. cu degetul pe cei din comitet cu “care se 
înţelesese dela cafenea, a început: | - , 

— Dar nu pierdem nici-o vreme, fefule, Uit'te: unu, doui, trei, 

patru, cinci — cinci din nouă, majoritate. S'a votat. Ă 
— Apoi un — se repede ca un jaguar Camburopol. Nu, domnilor, 

Nu se pot primi meimbri noui în Sindicat înainte de a vota pe Salz- 

manu,.pe Wechsler, pe Grossmann — şi atitea talente care ar fi singu- 

rele podoabe ale societății gazetăreşti, - 

— Domnilor, gifiie prezidentul. 

— Fără niciun «domnilor!» ripostează, ursuz, Camburopol. li ad- 

miteţi, ori dau cu piciorul în baracă ! 
— Dar aud de prima oară de numele acestea în presă, domnule 

secretar general, se miră Kiriacescu. . 

— De prima oară auzi dumneata de Sărăţeanu, de Antim şi de 

'Tăut ? deslușeşte Camburopol, sub formă de întrebare. 

— Va să zică, încheiă vicepreşedintele, Mitropolitul: Antim şi Los 

gofătul 'Tăut au fost fiind... - : 
— De. ăzz; confirmă Macri, şi "şi complectează cuvintul  printr'uu 

gest tăios, Ă - Ă 

— Să lăsăm... încearcă să zică preşedintele, N 
— Țe șă lășăta, domnule! sare Macri, care, blajin şi modest cum e, 

"23
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nu S'ar fi observat că e în sală dacă nu făcea gestul compromiţător pentru pămintenii candidaţi la admiterea în Sindicat. 7e șă lășăm? „ Daci-mi penșia — că d'aia urtăm pe sase luni. Altte], femi pașă mie că te fazi dumneata prezident ori dumnealui Japțiu ! 7e, pentru tleacuri d'astea am făcut eu Propagaudă prin locante ! 

Comitetul, în sînul căruia furtuna ameninţa să răstoarne caftanu- rile, a ridicat şedinţa — ca s'o continue, pe urmă, cu demnitate, la ca. fenea. Acolo, însă, situaţia s'a înveninat, pe semne, căci biuroul a tre- buit să se retragă â Vanglaise ca să evite o colizite. 

— Ei, îţi deteră penșia, Mactrache ? întreb, a doua zi, pe coniratele 

scop aţi avut ca să vă daţi în spectacol, atita vreme, pe drum, la par- chet, la Wrlă/oare — şi să, minţiţi de două ori în douăzeci şi patru de ceasuri? , . . —Uit'-te, domnule : noi, cîci-va, aveam nevoie de penșii ori de azu- toare, pîuă ne-o pune Nenicescu în Şluzbă ; ei, fei-kalci, aveau, lie care cite o socoteală deoșebită, pe care n'o deștăinuiau unul altuia. Bacal- basa vrea să fie prezident, măcar sub nemci, daca rominii n'au vrut să'l aleagă în trei Jeți de ani; Camburopol apucase de spusese lui “fă. năâșe de la ministerul de finance că el e Șiudicatul ; zidanii de la Ga- 2ela Ducureștilor cineau să profite de împrezurările de aji pentru ca și- tuacia de miine să-i gășeașcă ziaristi ruimuni ; iar Ștoian, ca toci inte- | lectualii amorejaci de artă, vrea să ajiste gratiș la reviştele je se repre- jintă pe sfena Vetrer Zuminoase, Si ţe și a jis omul? Bag pe 7iucurete si pe Hers, haber n'am de contramarcă pe urmă ! Noi, fei nevoiasi, stiam de socotelila aștea, dar, ca să punem tmîna pe penșie, ne tățeam nizuai — fiind că ne spuneau că ne plătesc cum ș'or aledze. Ei, ja rîndul lor, nifi nu se șinchișiau, pașă-mi-te, de lipșu- rile noastre — ji ne dedeau zor să fajem tărăboiu. ca șă-i băgăm în comitet. 
"— Oinstită partidă! 
— Cum nu! Am Sbierat; am pingărit memoria presedintelui de: iunct; am jgiriat prestigiul Șiridicatului ; am chemat parchetul pentru proştii de cari 'mi e rusine — barem Dragomirescu striga prin tram- Vaiu, în aujul publicului, că mai unt locuri la puscărie pentru mem- brii “adevăratului comiteț,.. . - 
— Şi acuma? 
— Acuma, presedintele, care'si a văzut, în sfirşit, vişul cu ochii, au vrea să stie de dichișurile de pînă aţi. Antreprenorii de candidaturi au si ei dreptate, pe seama lor, să nu se șinchișiască de prejideuţia lu  
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Bacaibasa cîtă vreme nu Ii șe primesc în Șindicat acţorii şi ovreii de 
la gașeta nemrească, 

— Și cum crezi că are să se sfirşască tărăşenia? că dumneata ești 
din conju:aţie. ă 

— Nu cred șă șe isprăveașcă bine, „- 
— De ce? | - 
— Fiindcă ovreii îl dau afară, de la zurnal, pe Canburopol, daca 

nu "i-o băga în Șindicat — şi Nenicescu, daca secretaru-i n'o mai fi ga- 
jetar, nu'l mai primeste pe la minișter; pe urmă Ștoian, fără intrare 
gratiș la Vatra Zuminoasă, cît sunt șușpendate șpectacolele de la Cui- 
bul cu. Bară, nu șe lașă uifi mort; de altă parte, Bacalbasa nu vrea să 
auză de cliencii lui Băncuriă — de şi ar fi bucuros să'si dea coașteie 
-cu redactorii de la Gazele ovreiască a lui Marghiloman. 

— Dar Dragomirescu ? | 5 
— Cu el e lată, Daca '] faze secretar dzeneral, le spardze dzeamurile 

Camburopol ; daca nu'l fafe, le spargze el dzeamutile. 
— Ce irăţească solidaritate, domnule ! 
— Oameni unu si unu — fe, te zori! | 
— Dar, mă rog, dumneavoastră, cei fără vanitate dar cu ttebuințe 

materiale, ce faceţi, pe cind ei se sfăşie pentru onoruri ? 
— Ne adzităm, | | 
— Dar sunţeţi, cel puţiu, de acord, măcar dumneavoastră ? 
— Nu prea, . | E 

— De ce? 
— Fiind că asa e omul. 
— Cum, adică? ă 
— Da, ca școp, șuntem încelesi. cu tocii; ca metodă, înșă, ne am 

împărzit si noi în două tabere. 
— Regretabil, 
— O îi, dar daca asa e omul! | - 
— Şi care e metoda fie căruia dintre cele. două gripuri? 
— Păi, uit-te: unii, vor șă-i luăm la bătaie pe fei din comitet chiar 

acusica; pe cînd fei-l-alei, jic că șă-i mai lășăm cite-va zile ca să vedem 
în fe apă șadapă. 

*



  

CERBERII CAPITALEI 

Hala Traian. Să 
Cite un sergeat de o parte și de alta-a porţei de intrare, Sunt puşi acolo cu misiunea de a păstra ordinea în: monomiil de >. Sa se Â a si a a 

ceasul reglementar. _ j - - Cerberii se regalează cu prune 7echieiționate dia coșul unui oltean drumeţ, şi salută respectuos, între . timp, pe bulgarii, pe turcii, pe un- urii şi pe trabanţii germani pe cari nevoile serviciului” îi- duc pe di- uaintea halei. , 
Cind datoria de a saluta pe învingători, din ordinul teldwebelutui grecesc dela prefectura nemţească a poliţiei romiînești, se întîmplă să-i calce tocmai în momentul cînd au prunele angajate pe gârliciul gurei, toată solemnitațea gestului se festetește cu griimasa pe care suat siliţi s'0 facă proiectind în văzduh” cogeamite mărul lui Adam, ca să'şi de baraseze fleoanca de furnitura ce'şi eşteaptă rindul la ruimegat, Iatre o prună săniată pe văgăuna ce duce spre omuşor, -pentruca d'aici să povirnească pe drumul 'caltaboșului, şi mişcarea plină de so- lemnă bărbăţie cu care salută pe getreiteri, sergentul scapă, adesea; de sub treaza-i vigileaţă, o clipă din eternitate — şi sirvitoarea din capul coloanei, obosită de tirania țarcuiui, se trupe de sub autoritatea mădu- larului polițienesc şi se preliuge, furiş, în interiorul halei, “goală, în ceasul acela, ca o moară părăsită. | 

Iuspectorul comunal, din năuntru, o prinde, o duce cu frumosul în- " napoi, pînă la uşa de ieşire, şi, în mişcarea catifelată cu care o lea_ pădă îu rîndul din urmă al monomului, cuprinde şi observaţia cuve- nită celor doui ageri păzitori ai uşei. 
! Nici nu trebuie mai mulț pentru a face viue energia latentă care mocneşte sub carapacea oamenilor stăpinirei. Dau briaci pe tubul di- Sestiv materialului întîrziat,. înghit odată violent de scoală nodul dela gît ca un cep de broască țestoasă — şi, după ce au înlăturat ceeace 

   

 



   
putea să fie piedică la isvorul de elocinţă, se reped amindoui,. ca un 

singur om, la slujnică, 
Atunci, să te ţii morală!... 

Nu e nație de rumîn mai inutilă, mai grotescă şi mai ridicată 

decit sergentul de stradă în 7g5775i3. 

Pe strada Mecet, la vale, vine, dealungul, o companie de gardişti 

sub comanda unui tist, care: aproape nu se vede de sub risipa de fireturir 

aurii, 
Pas de paradă, 

„Ţinută marțială, - 

Cină a ajuns în Greptul imobilului care le slujeşte de Aaa, coman- 

Girul poruncește, în nota pe care trebuie s'0 îi întrebuințat Bonaparte 

la Austrerlitz : . 

o — O-cosli-re la stînga, arşi 

La auzul comandei, care vibrează ca un tragment de poemă, . di- 

" recţionalul din flancul stîng al rindului 'dintiiu o bate vîrtos în ioc şi 

canţă să simtă cotul la dreapta — pe cînd oamenz, trintind talpa vite- 

jeşte ia pămiut, mișcă linia ca pe caăran pînă cînd ajung paralel cu. 

poarta: Aci, în vreme ce şirurile de dihapoi descriu, fiecare la radul 

său, mişcarea, de minutar — şirul care formează capul coloanei. se lea- 

gănă ritmic în pas domol: - - 
— Uw'-doui, un'-doui, uw'-doui, un'-doui ! 

Mai cu genunchii celor de afară — căci minile le sunt lipite 62 vi- 
puşca pantaloalior — mai cu coacursul plantoaului, care aleargă dia- 

năuntru, poarta sn deschide, in sfirşit; compania pătrunde în incintă, 

şi, ajunsă cu pieptul ia peretele scărei pe piatră, păstrează măsura pa- 

sului dar se preliuge oblic sub sguduitoarea comandă : 

— Stiaga 'n gre! 
Flancul stîng din fruntea companiei micşorează pasul ps măsură 

ce corespunzătorul său din de eapta | măreşte, şi inanevra se "execută 

cu acurateţă, pe cînd ofiţerul, precedindu-i d'a "ndaratele, îi aliniază 

_cu cravaşa şi corectează cu ppt de vultur cecace, în complexi- 

tatea savantă a acestei mișcări subtile, ar puțea, fără privegherea se- 

veră a comandantului, să se depărteze de eleganța, reglementară. 

Ajunși din nou, în faţa scărei, tistnl, după ce încetineză pasul și 

ordonă cu bagheta ca trupa să'l ini iteze, tonă odată: 

— Com-pa-ni-e, stăi ! DN | 

„Oamenii mai trintesc odată talpa la pamint şi se oprese brusc. 
— Ru-peţi rîndurite ! mai comandă ofițerul; ra și importaut, şi 

compania se risipește ca să'şi schimbe obielele — pe cînd el, coman- 

dantul, răsuflă din gres, îşi scoate Chipiul şi 'şi şterge sudoarea frun- 

ţei, sudoare cu care'şi plătește penibil dreptul îa viaţă. 

7 

Diu cîte bresle de oameni năiiugi, .costelivi şi. nefolosito:i bătăte.. 

resc pămîntul ţărei romineşti, nu e nici una mai absurdă, mai parazi= - 
tară şi mai sofeaaun ridiculă ca «branşa» sergenţilor de stradă,. 

Leit girmani», ” : 
Î 
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Sunt patru zile de când voiu să fixez pe hîrtie ceeaee urmează ; dar n'am putut, pină acum, să seriu un rând, atîta mă Sguduie revolta şi indignarea. Nici o frază, nici un cuvint nu e al meu din ceeace veţi citi mai la vale: este istorisirea, simplă şi făcută de a'a-îuga, a unui moment sfăşietor — cel. nai Tușinos din toată fioroasa tragedie care scalâă Europa în sînge, 
Suntem în ziua de 14 August al nostru. E cald tare. Soarele arde ca la tropice. Eşiam din grădină, unde examinasem ceeace niai lăsase ana, diu vie, ca să distrug, pînă la 10 Septembre stil uou, cînd, con- form ordonanţei guvernatorului, toată agurida intră în stăpînirea bri- gaazilor. 
Din pragul casei văd intrînd pe poartă doui inşi în civil. Pe unul, l-am recunoscut pumai de cît; cei-lalt 'mai-a părut cu desăvârşire străin, Pe măsură ce ei înaintau spre mice, eu îmi cercetam amintirile ca să reconstitui pe necunoscut. Ajunși lîngă mine, străinul mă salută su- rizînd —și, sub figura astfel iluminată, descoper pe căpitanul Chiţescu, de Ja regimentul 40 Călugăreni, 
— Cum, și tu eşti prizonier, căpitane ? —— Eu, da, zice căpitanul, cu accent ; e sunt prizouier. Şi sunt maior, acum — nu maj Sunt căpitan, cum mă ştiai la începutul răsboiului, — Şi la mai mare! Dar, rogu-te, ce înţeles are apăsarea ce făcuşi cînd îmi Spuseşi că 74 ești prizonier ? 
— Imţelesul că nu trebuie să mă contunzi pe mine, prins în luptă, cu cei cari, după ce, de la_noi, s'au dus, de bună voie, întabăra dușmană, au sosit la Bucureşti din Germania, şi fac pe nemţii în Romînia, — Cum ? Au fost și de ăştia? ” 
— Mare parte dintre cei din Bucareşti sunt de ăştia — dar socoteala lor o vom regula altădată, Acum venii să'ţi cer un sfat, — Anume ? 
Intrarăm în casă şi maiorul începu, de faţă cu martorul: — Am tost făcuţ prizonier la Sușiţa. 
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La un moiment, muscalii fugiseră, şi, rămas în. aier, am fost încon- 
jurat, prins şi dus la Focşani. 

La Focşani, mă pomenesc în lagăr cu căpitunul Uth, un german | 
important printre ofiţerii garnizonei şi care vorbeşte destul de bine. 
romiîneşte : 

— Sunteţi maiorul Chiţescu ? 
— Da, căpitane. 

— De ia 40 Călugăreni ? 

— Da. ? 
— Am ordin să vă pun îa vedere că veţi pleca cu primul tren la 

Rimnicul Sărat, unde vă aşteaptă generalul Hoch, 
Sa montat, întradevăr, repede, o garnitură, "i s'a atașat o mașiuă, 

care se vede că stătea sub presiune pentru curse urgente — şi peste două 
ceasuri ajungeam la Rimnic, 

Aci, dus, cu atenţiuni infinite, înaintea geueralului Hoch, sunt sapus 
naivului interogatoriu de rigoare : ciţi suntem pe front, unde. suitera, 
cum stăm, ce arme avem, cîte rezerve ? etc. 

Se înţelege că, țăran de la Dunăre, n'am ştiut să răspund la nici 
una din aceste întrebări, Noaptea am fost pornit la Bucureşti — și di. 
mireaţa, acum trei zile, debarcai la otel Bratu. 

Nici pînă acum n'am reuşit să risipesc nedumerirea pe care 'mi-a 
pricinuit-o eleganța, confortul şi re verenţioasa atitudine a personaluiui 
în apartamentul ce "ni se rezervase. Ca să “i dai seama de. curtenia 
perfectă cu care germanii tratează pe prizonieri, e destul să'ţi spui că, 
la mine, vine «le maitre d: hâţel» pentru fie care masă ca să mă întrebe 
"ce bucate prefer, ce prăjituri îmi plac şi ce fel de îngheţată să 'mi facă — 
pe cînd, în sala comună, unde iau aperitivul alţi ofiţeri romini, cîntă 
lăutarii continuu şi se aude râsul argintiu al fetelor,.. 

Incepusem tocmai să mă întreb daca e potrivit cu circumstarța ca 
prizonierii de răsboiu să se dedea la aşa exuberantă veselie, cînd bate 
cine-va la uşă. : 

Intră un. căpitan germau, Se tecomandă şi "mi face cunoscut că 
colonelul Hentsch, şef al statului major economic, vrea să'mi vorbească— 
şi că, în scopul acesta, mă va însoţi în automobil. 

La kommandantură, unde am găsit pe Hentsch, atenţia, curtenia şi 
cordiala camataderie au fost mai presus de închipuire. 

— Veniţi de la Focşani, domnule maior ? mă întreabă Hentsch, 
— Da, răspund, 
— Şi vă întoarceţi înapoi ? ? 

— lanapoi ? 

— Da, cu scrisorile, 

— Cu ce scrisori, mă rog 2. 
— Cu sctisorile pe care vile va da colonelut Bturdza—nu'] cunoaşteţi ? 
— Ba, da — 'mi-a fost profesor la școala militară. 
— Are să vă dea, dia partea d-lui Lmpu Kostake, două scrisori. 
— Dar ce e d. Lupu Kosake? 
— Na știți?
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— IL ştiam prefect, 

— Acu e ministru de interne. Vă surprinde? 
Pînă să răspund că mă surprinde, se deschide tișa şi întră Sturdza: 
— Salutare, maiorule! 

— Bună ziua, domnule colonel. a 
— Bravo, Chiţescule! Știu cum. te-ai purtat. Mackensen, care ţine 

registtu de toţi comandanții bravi din partea inamicului, *i-at fi lăsat 
sabia, dacă nu sar opune reglemientele, Dar nu ştii de ce am ținut 
să te văd? 

— Nu, - 

— Uit-te ce e, dragă: are să 'ți dea Lapu Kostake două scrisori 
ca să le duci pe trontul. romtnesc. 

— Dar ce spune în scrisorile astea? 
— O să-ţi spuie ministrul de interne. Eu atita pot săaţi spun—ccea 

ce tii şi dumneata, de altfel: că ţărişoara noastră se sinucide dacă o 
mai lupta peste Siret. E 

— M'am uitat la el, eu cara ştiam ce pată are în armata. română, şi 
n'am uitat aşa incât, drept răspuns, a plecat. 

Nu *mi s'a lăsat vreme să mă întind pe larg în reflecţiile amare 
pe care mi le sugera atitudiăea acestui colonel român, cînd văd că intră 
pe uşă un uriaş cu barbă albă: 

— Bon jour, tinere. ! . - 
— Bună ziua, domnuje, 

— Sunt Lupu Kostake. 

— Ministru ?. o 
-, PI Da. 

- : 

_ 

— De ce scrisori € vorba; domnule ministru ? Ă 
—.Ui-te, monger, ce e: ştii că Romînia piere dacă va continua 

nebunia celor dela Iaşi. 

— Nebunie? | 
— Vezi bine. Cut o să bată ei pe Mackensen? 
— Dar pină acuma l-am bătut regulat. 
— Ascultă, micule. O să-ţi dau două scrisori, 
— Pot să iau cunoştinţă de conţinut? 
— Sunt sectete, dar eşti oin de onoare şi nu mă tem. Uua e adre- 

sată lui Averescu și aita generalului Christescu. 

— Şi conţin? . 

— Sfaturi ca să se astîmpere. 
— Şi o astfel de însărcinare o daţi uuui ofiţer romin, , dumnea-voastră, - 

ministru romîn ? 

—.Dragă, aşa e de tristă situaţia țărei noastre încît fiecare suntem 
datori să-i dăm mînă de ajutor. | - 

— Domnule ministru, în afară de... caracterul pe care'l -are misiu- 
nea asta, ea este şi imposibil de realizat în fapt. Dacă n'aţi fi eivil, 
v'aţi putea da seama numai decit, Colonelul Sturdza ar putea să vă 
spuie... 

ici mu isbprăvisem fraza. cnd Gturiza aa A Au ia i uărut    
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"Domuule colonel, îi zic, ştiu despre ce e vorba, acum ; decit, ca mi- 
litar, dumneavoastră înțelegeţi cum e organizat cîmpul de luptă şi... 

— Nu e nici e dificultate, dragă. [i se deschide frontul german, te 
adiucești, ca parlamentar, în linia dușmană, şi la cel dintiiu post de te- 
leton te auunţi lui Averescu cu o misiune importantă. 

— Inţelegeam, domnule colonel, ca concepţia aceasta a unui cimp 
de luptă so aud dela un civil.,, 

— Aici, dragă, intervine cel cu barbă, nu e vorba de cunoştinţe 
militare, ci de patriotisui, ca să scăpâm ţara. 

— Ducîndu-i îndemnuri să lepede arinele? 
— Decit să se sinucidă ! | 
— Dar, domnule ministru, am obiectat eu, de ce |uaţi calea cea mai 

lungă Şi care în nici un caz ar reuşi — şi nu telegrafiaţi, direct, dum- 
neavoastră, guvern 7opiînesc de aici, către cei cari compun guvernul d de 
sinucigaşi de acolo? 

— Pentru că, tinere, asta e condiția pe care ne-o pun germanii ca 
să facă fericirea ţărei: taina absolută, isgonirea dinastiei — şi nici-un 
fel de retaţiune cu trădători: din Moldova. 

— Dacă astea sunt condiţiile pentru fericirea ţărei, domnule mi- 
nistru, am replicat eu, atunci lăsaţi-i să moară acolo, în ţara nefericită 
dar liberă şi mîndră, ă 

— Chiţescule, intervine Sturza, au îii copil! Mi-ai fost elev — ştiu 
că eşti om de caracter. Du-te acasă, reflectează — şi Suat sigur că nu 
vei retuza Rominiei Sprijinul de care are atîta nevoie, : 

Ne-am despărțit. Ofiţerul german însărcinat să mă păzească ma 
xecondus, în automobil, la otet. Acolo, văzînd orgia la care se dedau 
prizonierii, l-am rugat pe neamţ să comunice iui Lupu Kostake că voiu 
să-i vorbăsc, N'a venit e] ci fiu său. căruia “i-am spus că ceeace voiu 
să comunic ministrului, uu pot încredința altcuiva. S'a dus pristavul-- 

i, după o jumătate de ceas, a venit Lupu Kostake, - 
— Domuule ministru, "i-am spus, ceea ce văd că se petrece în sa- 

Lonul birtului, este intolerabil. “fot personalul de serviciu, aci, e străin 
i, probabil, ales în anume condiţii — şi oaspeţii, ofiţeri romîni, vorbesc 

îi trăiesc într'o desirinare care ar compromite un lupanat. Eu, maior, 
nu pot periite atîta lipsă de bun simţ, dar, fiind eu însu-imi- priza- 
nier, au pot face act de autoritate. Iaterveniţi dumneavoastră, vă rog, 
căci în sala aceasta se scrie cea „mai urită pagină din istoria răsboiu- 
lui nostru. ! 

— Ai dreptate. O să iau măsuri. 
A plecat ministrul — și peste puţin a sosit Chercea, unul dintra 

şefii săi de cabinet. Mi a adus scrisoriie, şi, pleciud, 'mi a lăsat pe 
masă un plic, cu vorbele : 

— O să aveți de făcut cheltuieli pe drum. 
In plic erau patru hirții de cite o sută de lei... 
Seara, cînd aşteptam să se puie stavilă ovreicilor care, în sala re- 

staurantului, abuzau de ebriaţatea băieţilor ca să-i provoace la destăi=
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nuiri şi la atitudini nedemne de un ofițer, a venit un antomobil şi w'a 
iuat de m'a dus într'o casă: mare, elegantă şi bogată — unde, însă, 
-pu'mi era permis să întreb nici de numele proprietarului. 

In ziua următoare, diu curte, văd un domn trecînd pe la poartă şi 
"1 opresc ca să'l rog să se ducă la Lupu Kostake și să ceară, pentru 
mine, permisiunea, prin intervenţie la conienduirea pieţei, să chem un 
croitor ca să'mi îacă haine — şi să mă reped un moment, cu sentinela, 
-a casă, spre a-mi-vedea copiii, o 

Am aflat, pe urmă, că trecătorul acesta se numeşte Matache Do: 
brescu şi că este iusăşi proprietarul casei în care eram arestat, 

Abia piecase Dobrescu, şi primesc o scrisoare de la Chercea, seri- 
soare prin care "ni făcea cunoscut să mă pregătesc, căci am să plec 
cu scrisorile chiar în seara aceea, Pe cînd citeam, însă, ordinul acesta, 

-se opreşte o trăsură — şi din trăsură coboară Chercea, cu un ausweis. 
prih care eram autorizat să ies în voie din închisoare. 

Porunca. de plecare se contramaudase, se vede, şi, în urma iînter- 
venţiei lui Dobrescu, 'mi se dedese voie să'mi văd familia. 

— Şi ai venit la mine... _ i 
— Da, întiiu ; fiind că mișeii aceştia, văzind că nu mă pot face 

„trădător, vor căuta, de sigur, să mă suprime ca să unu divulg intama 
lor conspirație. Şi am venit să te pun în curent cu crima mizerabită 
pe care-o urzesc vinzătorii de neam. Daca dispar eu, vorbeşte dumneata. 

—-La alt cine-va ai mai fost? 
— Am fost la Marghioman. 
— Şi ce aţi vorbit? | 
— l-am povestit împrejurările şi am încheiat : azi, la 4 ceasuri, o să 

am o ultimă întrevedere cu Lupu Kostake, Dacă nu reuşesc să-i des- 
chid ochii asupra intainei uneltiri ce proiectează, cec audienţă la Mac- 
ensen, care, soldat, nu poate să încuviinţeze așa laşitate, ori cîţ de 
„mult ti-ar folosi. 

— Cuza a primit Marghiloman ameninţarea că te vei plinge duş- 
-. manului în potriva patrioților romîvi ? am întrebat cu, 

— A stat pe ginduri, 'mi a luat scrisorile Şi, faţă cu lacrămile de 
faroare care mă podidiseră, 'mi a zis: , 

— Lasă scrisorile, de o cam dată, la mine; du-te la Lupu, şi daca 
tot va mai fi nevoie să ceri audienţă la Mackensen, treci mai îutiiu pe 

“Aa mine inainte de a vedea pe mareșal. 

"De atunci Chiţescu a dispărut... 
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CUCERIREA SINDICATULUI ZIARIŞTILOR 

Tănase, Marghiioinan și Carp 'şiiau văzut, îu tine, visul cu ochii, 
Prietenul meu Bacalbaşa şi-a pus chivăra de președinte al Sindicatului 
Ziariştilor ; Canibtitopol a îmbrăcat uniforma de secretar” general, iar 
Stoian, comanditarul întreprinderii, s'a aşezat pe scaunul de mădular 
ai comitetului ceior. cari diriguiesc pe îndrumătorii opiniei publice, 
Fără egoismul îui Bacalbaşa, care nu vrea să împarță cu nimeni pres» 
tigiul de a fi staroste a lui Popescu-Duţu, intra şi Pinkkhots în comitet, 

Asociaţia aceasta, insă, va să aibă, de pe staţute, tot felul de or- 
gane, ca control şi că “antene pentru a cerceta atmosfera de afară, 
Odată, dar, străpuns irontul, Bacalbaşa a căutat să'şi lărgească suc- 

cesul; de aceea a nuruit, ca censor, pe Jonsohn, daț afară dela /ude= 

gendeula ca spion nemţesc; iar'în juriul de onoare, a băgat pe Popescu- 

Datu îngar de pe front Și tocmit cu zius, ca jirman, la Gazela ovre- 

"iască, A fost voba, îi moment, şi de alegerea lui Grossmann, spionul 

dela Pitorul, ca vicepreşedi ute, dar Kiriacescu a amenințat. că dărimă 
templul — şi preşedintele. s'a resemnat să'] rezerve pentru alţe demnități. 

Pinkhofs, şeful poliţiei secrete, a rămas şi de astădată pe dinnafară : 

unii pretind că din cauza naturei delicatei sale funcțiuni — alţii, că a 

găsit sub demnitatea lui să siejeze într'o adunare de ășa selectă coni- 

poăiție. Ă 
O îi uns, o fi alta cauza pentru care-Pinkhois a declinat colegia- 

jitatea cu Camburopoi, fapt e, însă, că nimeni nu s'a ales în comitetul 

Sindicatului fără cousiruțimiutul prealabil al poliţiei, de acord cu Tă- 
vase dela ministerul de finanţe. 

Un secol de lucrare subversivă dusă de greci cu o rîvnă fără pe- 

recha ; şi cincizeci de ani, apoi, întrebuinţaţi de-ai noştri pentru alegeri, 

cu ignominiile de rigoare, au făcut din romîn pe cişmegiugefaugenii 
pe cari îi vedem dela vlădică pin” ia opincă. Nu e ţară pe lume unde 
pe cimpul de războiu să fie, ca la noi, așa lipsă de soldaţi — iar acasă. 
să triadăvească întregi divizii de fugari. Şi mai ales nu e ţară unde 

etil
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armate de triatori valizi să lenevească, sub ocrotirea dușmanului, pe 
cînd costelivii şi betegii se aţin vitejeşte la truntarii. 

La uoi, ca nicăiri pe lume, sunt, în Bucureşti, mai mulţi tineri 
civili decât la Soveja soldaţi | 

Era firesc, dar, ca, în aşa țară, să se aleagă, la Sindicatul Presei, 

umbrele lui Burăh şi logofeţii lui Piokhois. 

& 
__ Aşi mai avea de spus ceva despre presă, straja care veghiază la 

căpătiiul intereselor vitale ale neamului, dar văd intriad pe poatță un 
agent de-ai poliției de Siguranţă. Nici ăsta nu e Stoian — că, cine au'l 
cunoaşte pe acest a/fer ego a! lui Marghiloman! 

           


