
Ijiîl semeslrnluî hogetar. — taltil uliii mm. li conştiinţa. 
Maniu. la priveşte, Popovici... ce mare hoţ e contribuabilul 

român! Se vaită mereu că nu mai are nimic şi uite ce de vopsea 
îi iese din haine!! 
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M O ! S I U N G U R I I 
Vecinii noştri dela hotarul de a' 

pus cari au azi o Cameră a Magna
ţilor la Pesta, aşa cum au Englezii 
pe cea a lorzilor la Londra, dau 
mereu dovada obârşiei lor aristo-
cratice ce se pierde în negura vre-
murilor şi a munţilor Altai. In loc 
de carne crudă, friptă sub şeaua 
cailor, ei mănâncă acum şniţele na' 
tur preparate la furnale electrice ; 
iar craniile duşmanilor din care 
beau odinioară, le-au înlocuit de
mult cu cupe de cristal. Câteodată, 
împinşi de un instinct atavic, le 
fărâmă şi pe acestea în dinţi; dar 
sticla pisată amestecată cu sânge, 
cu şampanie şi ceardaş, nu face to
tuşi impresia unui ospăţ de Huni... 
Numai noi am rămas un popor îna
poiat de opincari şi mămăligari dis
preţuit până şi de Bela Cun pe care 
neciopliţii de valahi l-au aruncat 
nepoliticos de pe tronul unde stă
tuse cândva nobile vlăstare de ale 

. Angiovinilor şi Iaghelonilor. 
De ce ?... Pentruca să facă loc 

stăpânitorilor albi cari, drept recu
noştinţă, ne-ar da cu boia ardeiată 
de Seghedin în ochi şi ne-ar spăla 
apoi cu apă tare... Kessenem, dom
nule Horthyi! 

Aceste bune sentimente de ve
cini omenoşi şi de oameni loiali 
le-au dovedit în multe rânduri 
domnii dela Pesta ; iar acum de 
curând, cu prilejul cuvântării con
telui Bethlen în Ungaria şi al con
gresului agricol din România au 
fost la înălţime. Primul ministru 
maghiar a spus din gură că ne va 
lua înapoi toate teritoriile vestice, 
iar delegatul ungur sosit la congre
sul din Bucureşti a răspândit în se
cret o hartă reprezentând negru pe 
alb spusele premierului bătăios. 
S'a gândit, se vede, omul la zică' 
toarea latinească care spune că 
verba volant, scripta manent... 
Vorbele zboară adică în văzduh la 
Pesta, iar hărţile rămân amanet la 
Bucureşti în dosarul Ministerului 
de externe. 

Pentru această necuviinţă, s"a 

formalizat, cum ştiţi, Mica înţele
gere, care oricât de mică ar fi, se 
poate împotrivi unei mari obrăzni
cii. Ministrul nostru de externe a 
pus trei la purtare premierului şi 
delegatului maghiar şi a expediat 
nota la Buda-Pesta. E vorba de o 
notă scrisă aşa fel încât să aducă un 
picior energic şi fără toc de gumă 
care ar putea şterge oarecum ceva 
din vehemenţa ei conţinută. 

Până la sosirea răspunsului din 
Pesta, un deputat maghiar s'a şi 
ridicat în numele minoritarilor săi 
ca să ne dea o asigurare de loiali
tate într'un ton amical dar în doi 
peri : El a spus : 

„Noi suntem representanţii unui 
popor minoritar care vieţueşte în 
graniţele statului român. Acest po-
por ştie care sunt datoriile sale de 
buni cetăţeni. Bunele noastre in-
tenţiuni nu trebuesc suspicionate". 

Că poporul maghiar cunoaşte 
foarte bine datoriile, o dovedeşte 
cu prisos în procesul interminabil 
al optanţilor ; suntem însă ceva 
mai puţin edificaţi în privinţa bu
nelor intenţii. 

Să nu le suspicionăm, a spus vor
bitorul minorităţilor din Trei 
Scaune, care a ţinut să aibă încă 
unul în parlamentul român. Nu, nu 
le vom suspiciona, ci vom pune a-
ceste bune intenţii mai presus de 
orice îndoială, mai sus chiar decât 
toate spânzurătorile ungureşti în 
care şi-au legănat visurile de libet-
tate atâţia păcătoşi de valahi opin
cari. 

A u g u s t P r o s î u . 

I . O . V 
F o s t u l d i r e c t o r al I. O. V. 

d i n C h i ş i n ă u a fost d e s t i t u i t 
p e n t r u f r a u d e . 

Nu strica el, ci ăia cari, 
(Ai marelui războiu dricari), 
Au pus peste ologi şi ciungi 
Un om cu mâinile prea lungi. 

A . P . 

™ 4 D AP Ţ Ă R I -

Fabulă... 

...pretinsă englezească, povestita 
chiar de acela care-i garantează 0-
rigina. 

O vacă, sătulă de iarba ce păs-
cuse, se plimba de colo până colo 
pe câmp, dând din coadă ca să se 
apere contra insectelor cari o su
părau înţepând'o. Una din insecte, 
o viespe, cât p'aci erea să fie ucisă, 
svârlită într'un mărăcine de firele 
păroase ale coadei asasine. 

Vaca s'a oprit, cască obosită. 
Viespea, care1 şi venise în fire şi se 
luase cupa ea < âutând „să io 
facă"', profită, intră pe gura căs
cată ca să se oprească tocmai în 
stomac. „In sfârşit ! — exclamă ea 
satisfăcută — a sunat ceasul să mă 
răzbun. Te voi înţepa cu acul meu 
cel lung, stomacul se va învenina 
şi se va umfla până ce tu, vacă afu
risită, vei crăpa !" Cum însă în sto
macul animalului erea înghesuială 
şi căldură mare din cauza ierbei 
păscută, viespea hotărî ca înainte 
de-a'şi pune în practică răzbunarea, 
sa-i tragă un pui de somn. „Ei 
bine — isprăveşte grav naratorul a-
cestei fabule pretinsă de sursă en
glezească — înehipueşte'ţi mirarea 
viespei când, deşteptându-se din 
somn, n'a mai putut să pue în ac
ţiune răzbunarea proectată : vaca 
plecase !"... cum şi povestitorul, 
bunul meu prieten Popescu, ar fi 
trebuit de mult să plece... la bala.' 
muc. 

Hei, comedie ! 

— Mitică, i-auzi ce scrie azi î*"1 

ziar... 
— Să nu fie lung, că te pleznesc: 

am treabă... mă duc să pândesc ser
vitoarea care am trimes'o la piaţă, 
să văd şi eu cu cine stă de vorba 
pe drum, de se'ntoarce mereu târ
ziu acasă. 

— Trei rânduri, numai... 
— Citeşte repede.,. 



l a l XXIV, No. 33 Marţi 25 Iunie 1929 F U R N I C A 

Ascultă : Un accident de ae-
-plan. Azi, la orele opt dimineaţa, 

aeroplan care sbura deasupra 
rodromului Pipera, suferind o 
-ă la motor, pilotul s'a scoborât 
paraşuta dela o mare înălţime, 

ă să i se fi întâmplat nimic." 
rât! 
— Taci, mă ! Şi pentru asta dai 
parale pe gazete, ca să'nghiţi 

ogoşi ?••• Dacă nu i s'a întâmplat 
nimic, de ce 1-a mai publicat ? 

* 
Săptămâna... 

...viitoare Miţa pleacă'n vilegia-
tură la Movila-Tekirghiol, să facă 
plaje şi băi de mare. Până atunci, 
zilnic cutreeră târgul, cumpărând 

fie crede ea că va avea nevoe în 
timpul celor treizeci zile de va' 
canţă binemeritată. 

Simpatica demimondenă a intrat 
în librărie să se aprovizioneze cu 
plicuri şi hârtie de scris, fără să 
vrea s'a oprit lângă „intrare", ca 
să privească atent o întreagă colec-
ţie de cărţi poştale ilustrate, aran-
jate frumos p'un vast carton. Nici 
una nu'i place. O domnişoară-vân-
zătoare, care i-a urmărit mişcările 
încă de când a apărut pe uşe, s\v 
proprie ca s'o înştiinţeze : 

— Dacă doriţi, avem şi altele, 
mult mai picante... 

~ Să le văd. 
Domnişoara a scos de subt tej' 

ghea o întreagă colecţie de „ve
deri depe natură", „vederi" depe 
corpuri femeeşti ca şi goale, „na-
tura", un arbore anemic sau o băl
toacă de scăldat porcii, închipuind 
muntele sau marea. 

Miţa alege dar nu se decide : ar 
vrea ceva mai sentimental... 

Domnişoara - vânzătoare, obici
nuită cu clienţii „dificili", scoate 
alt „stock", îi prezintă graţios o 
carte poştală cu vederi dela mare ~ 
tocmai unde se va duce şi ea. Su
biectul : Sus, o dungă albastră : 
marea liniştită... fiindcă aşa i-a spus 
fotograful când a fotografiat-o : 
„Nu mişca !" Pe planul întâi, un 
corp splendid de femee dolofană, 
văzută de spate, în costum de scăl

dat, strâns pe trup una cu pielea. 
Iar jos, subt picioarele în sandale 
roşii, tipărit mic o „dedicaţie"... 

— Domnişoară, te rog —înapo
iază Miţa cartea poştală : citeşte 
Dumneata ce scrie jos... că eu 
mi-am uitat ochelarii pe măsuţa de 
toaletă. 

Domnişoara-vânzătoare, mulţu
mită c'a prins-o de muşteriu, sila
biseşte tare : 

Unicului bărbat pe care l-am iu
bit în viata mea... 

— Ce sunt puncte-punctele alea 
dela urmă ? 

— Loc lăsat gol ca să vă scriţi 
numele. 

— Daaaa ? Dă'mi trei duzini. 
...Treizeci şi şease cărţi poştale 

ilustrate : treizeci de fericiţi în trei
zeci de zile, cât va sta la Movila-
Tekirghiol, plus şease de rezervă. 
Viaţa-i scurtă şi trebuesc multe ! 

* 
Hahalerele... 

— Ia priveşte la Ionescu ce adus 
de spate e... 

— Păi dacă e bătrân... 
~ Mai bătrân decât mine ?! Ce 

vârstă să aibă ? 
— De două ori vârsta mea... ne 

cunoaştem de mici : când eu aveam 
un an, el împlinise doi ani. 

* 
Mucles... 

...al treilea cu numele în unica 
familie devenită cunoscută cu con
cursul binevoitor al Furnicei, a 
sfârşit cursul primar printre cei 
dintâi, fiind şcolar silitor şi cu
minte. La toamnă intră în gimna
ziu. Mucleş-tatăl, ca să'l obicinu-
iască d'acum cu „materiile" predate 
de doisprezece profesori într'o săp
tămână, i-a cumpărat mai multe 
cărţi de clasa I-a, între cari şi-aceu 
care arată amănunţit Facerea Lumi. 

Mucleş-fiul o răsfoeşte, citeşte 
şi nu se dumireşte. 

— Papă, Adam şi Eva cum um
blau în Rai ? 

— Goi... fără nici un soi de îm
brăcăminte. 

— Adevărat că pe vremea aceea 

existau toate animalele cari trăesc 
şi azi pe pământ ? 

— Fireşte. 
~ Atunci, ia să'mi spui mata, 

papă : dacă Adam şi Eva umblau 
goi şi ri aveau nici un fel de îmbră
căminte, ce mâncau moliile ? 

Nae D. Tăranu 

EXCELENŢEI DERE 
Adică d-lui Ministru subse

cretar de statD. R.Ioaniţescu 

Cu aste două iniţiale, * 
Netăgăduit, luaşi 
Proporţii universale... 
Numai unul Jean Tehaş 

Mai avu odinioară 
Aşa forţe libere 
Ca cele ce'ţi acordară 
Două slove : D şi R. 

Unii se întreabă însă 
Şi se miră aşa : „Bre, 
De ce şi-o fi luat dânsu 
Iniţiale' D. R. ? 

Şi de ce îi place, frate, 
Cucoane Dere să'i spui ?..." 
întrebări chiar idioate 
In capul rumânului ! 

Chestiunea simplă este 
Si nu cere asa dar 
Pe Edip cel din poveste 
Fiind după neam lăptar, 

La orice 'ntuneric cată 
Cuvântul mereu să ia 
Şi Dere atunci îndată 
începe a... deraia. 

Ion Chişieag. 

Toate subiectele şi 
legendele ilustraţiilor 
originale apărute în 
„Furnica" sunt date 
de Nae D. Ţăranu. 
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Parveniţii. — Un Mecena al literaturei. 

— Bărbate, nepoţelul nostru a isprăvit şcoala şi-a venit să'i 
împrumutăm câteva volume din bibliotecă, ca sa aibă să citească în 
vacanţă. 

Auzi, mucosul Nu-i e ruşine?... D'aia am dat eu atâtea pa-
rale pe cărţi, ca să le tae el foi le?! 

http://Ar.nl


sul XXlV,_N^33J>tortj_^lunie 1929 O J B L _ N | _ C A_ 5 

e h i 
(AIUREALĂ CANICULARĂ) 

p e vremurile astea de criză ge
nerală, când atâtea şi atâtea între
prinderi bancare, industriale, co
merciale, lichidează pe un capăt, se 

i simte mai mult ca oricând nevoia 
'de un refrigerent puternic cu care 
•a ne consolidăm economiceşte. Li-

Uhidând mereu, vom ajunge la o 
l<*chefiare generală, ceeace în poli
tica economică a unui stat nu e tot 
una cu fenomenul din fizică : aici, 
lichefiare ar însemna prefacerea în 
lichele a atâtor negustori cinstiţi 
cari n'au mai putut să reziste cri
zei. 

Spun unii — guri spurcate şi za-
vistioase ! ~ că această lichidare 
morală şi materială ar fi fost pro
vocată de reactivul economic şi 
financiar al marelui chimist Vin-
tilă, cunoscut sub numele de prin 
noi înşine. 

„Hm, prin noi în şine !..." Ar pu
tea să facă imediat un calambru fra
tele Mitică, mucalitul care, după 
vorba lui, nu se va lasa de glume 
nici când l'or pune la Morga în ga
lantar. Şi trebue să recunoaştem că 
fratele Mitică a cam brodit-o : cu 
soliditatea principiului domnului 
Vintilă, am ajuns la lichidare ge
nerală, la şine putrede pe care n'a-
vem cu ce le înlocui şi la deraieri 
cotidiane. 

Aşa dar', să nu mai lichidăm ! Să 
părăsim fumurile de şine stătă
toare dar ruginite, ale fratelui Vin
tilă care sunt totuşi atât de ga
zoase si să ne punem pe o bază so
lidă. 

Dar cum ? 
Să aducem bani ghiaţă din străi

nătate ; deşi fratele Vintilă ar pu
tea să spună că împrumuturile sunt 
şi vor fi totdeauna mijloace şu
brede pentru îndreptarea finanţei 
unui stat ; un fel de ghiaţă artifi
cială care devine lichidă la cea mai 
mică adiere deficitară în pustiul 
bugetar. 

Actualul guvern, însă, e pentru 
ghiaţa artificială ; căci, spun ţără
niştii, şi cu oameni ca d-1 Ghiaţă 
care se credea cel mai natural pre
fect sub regimul vintilist, judeţul 
Ilfov n'a mers mai bine ca acum : 
şoselele nelucrate au rămas cu a-
celeaşi hopuri, săltăreţe, iar bălţile 
nesecate, cu aceeaşi mătreaţă verde, 
cearceaf răcoros pentru luna de 
miere a broaştelor. 

In aceste bălţi din jurul Capita
lei, afară de caracudă, lin, ştiucă, 

O I D 
Doamnei X. 

Un animal vorace, e omida, doamnă : 
Mănâncă frunzele sărmanilor copaci. 
Cu toate astea, şi dumneata, nu'nseamnă 
Că foarte adesea ori acelaş lucru facij 

Când foarfeci cu o măiastră îndemânare 
Hârtiile de bancă, tot nişte biete foi ?... 
Dar doamnă, ai văzut, ai admirat ce are 
Pe dosul său omida ?... Nu ?... Atuncea voiu 

încerca aicea, în versurile-mi şchioape 
Să te îndemn cu sila să o studiezi. 
Ia-o, te rog, în palmă ; priveşte-o de aproape. 
Aşa ceva, eşti doamnă, în stare să brodezi ? 

Ah, mi-au venit în minte faimoasele-ţi covoare 
In care'i toată flora savanei până'n Anzi... 
De ce n'ai luat în palmă omida târâtoare 
Ş'apoi scorţărăria aceea s'o comanzi ?... 

August Prostu.. 

papură, trestie şi lintiţă pentru 
raţe, se mai produce — fără nici 
o cheltuială — încă ceva : ghiaţă 
naturală ! Bunul Dumnezeu fără 
chimicale şi fără calupuri, toarnă 
acolo nişte sloiuri de nu le poate 
urni doi bivoli înjugaţi la tân-
jală... Oamenii şi vitele se tru
desc în timpul iernei de le scot şi 
le aşează în gropi adânci, iar vara, 
pe arşiţa caniculară, cucoanele şi 
boerii le consumă subt formă de 
şpriţuri frapate ori de îngheţată cu 
fisticuri. Sunt şi unele persoane 
care pun ghiaţa la inimă sau alt
undeva ca să combată dogoreala a-
morului de unu singur. 

Dar Consiliul de higiena al Ca
pitalei e contra întrebuinţării ghe-
ţii naturale ! Doftorii municipali 
spun, şi ştiinţa bacteorologiei o 
confirmă la microscop, că fabrica
tul lui Dumnezeu conţine microbi 
periculoşi. Pe da altă parte, nici 
fabrica Primăriei de ghiaţă artifi
cială nu poate furniza cele 40 de 
milioane de ocale de sloiuri, cât 
consumă într'o vară Bucureştii, şi 
atunci... Şi atunci, consiliul de hi
giena a însărcinat pe medicul şef al 
Municipiului „să studieze îndea
proape chestiunea, şi în acest scop, 
să ţină consfătuiri cu reprezen
tanţii depozitelor de ghiaţă natu
rală". 

Bine înţeles, chestiunea aceasta 

a răcorelii pe cale naturală ori arti
ficială va trebui studiată nu numai 
„îndeaproape" dar şi îndelung. 
Consfătuirile vor dura deci cam 
până când or îngheţa din nou băl
ţile fără chimicale şi fără calupuri. 
Atunci, oamenii şi vitele iar or 
scoate sloiuri uriaşe şi le vor pune 
în gropi pentru ca să avem în vara 
anului 1930, şpriţuri frapate, în
gheţată şi fisticuri şi... consilii de 
higiena municipală. 

Deci tot puterea Tatălui nostru 
cel ceresc rămâne mai mare şi mai 
nestrămutată decât a celor cinci 
taţi pământeşti ai municipiului 
Bucureşti. 

— Dar Dumnezeu fabrică ghiaţă 
numai iarna, pe când noi o turnăm 
la calupuri şi în luna lui Cup
tor!..." Ar putea să argumenteze 
unul din nenumăraţii consilieri 
technici ai Primăriei. 

— Să ne fie cu iertăciune, vom 
răspunde noi. Dumnezeu face şi el 
ghiaţă vara : toate bălţile sale din 
jurul Capitalei dau pe arşiţa de foc 
dintre cele două solstiţii, cele mai 
îndrăcite friguri. 

Numai guvernul se tot trudeşte şi 
năduşeşte să ne aducă dela Paris 
a doua tranşă, adică al doilea sloiu 
de bani ghiaţă, şi nu prea merge. 
Ba, adică, merge foarte des cu ex-
pressul orient d-1 I. Linguşeanu. 

Turturică. 



Ştiinţa aplicată... în beciurile poliţiei 

HotpaHeurul maichi, de unde vii în aşa hal ?... Care a fost 
turbatul care \\-a frecat radioridichia până te-a lăsat şi fără antenă?... 



Incă o victimă a şomajului 

Domnişoară, v'aşi angaja bucuros ca dactilografă, dar toate 
locurile sunt ocupate... 

Exageraţi, patron... genuchii vi îi văd liberi. 
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C R O N I C A F O R F E C A T A 
T Tn nenorocit vagabond, etern 

pedestru în faţa lui Dumnezeu 
şi-a jandarmilor rurali, intră în a-
gonie. 

Preotul, după ce i-a citit toate 
cele cuvenite în asemenea triste c 
căzii, ii dă sfânta grijanie, îmbăr' 
bătând i : 

— Curaj, fiule ! In curând te vei 
sui la cer ! 

— Tot pe jos ? — holbează ochii 
muribundul, speriat de lungimea 
drumului in perspectivă. 

\ T asul, cuprins subit d'o groaz' 
nică criză morală, o dojeneşte 

aspru că poartă rochia prea scurtă. 
Fina svârle piaor peste picior, 

râstui nându'se pe speteaza scaunu' 
lui ca să râdă mai în voe : 

— Tocmai dumneata te scanda
lizezi, care la botez... Ştii zicătoa' 
rea : „Odată vede naşul aia a fi' 
nei !" 

|yj iţa s'a măritat ~ cum zice Mi' 
tică ~ legitim şi cu cununie. A 

găsit un „fraer" îngâmfat care se 
consir.iia a acoperi cu prezenţa per' 
soanei lui lungimea unui trecut prin 
zece ani de cocotărie. 

Miţa, bucuroasă că „a intrat în 
rândul oamenilor"... cu cari până 
acum intra, braţ la braţ, numai la 
hotei, a scris în satul carco văzuse 
nâscându'se, rudelor şi cunoscuţi' 
lor, să vie s'o vadă, ,,la casa ei, cu 
rostul ei", dându'le şi adresa. 

Prima care a sosit, grăbită după 
„furnituri", a fost „croitoreasa de 
dame"... cu picioarele crăpate în 
ciorapi de mătase. Fiind tânără, a 
ţiiiut să se informeze precis pentru 
atunci când îi va veni si ei rândul : 

> 

— Cum ai petrecut noaptea nun' 
ţei, Mito ? 

~ Noaptea nunţei ?... Poate că 
la voi, la ţară ; în odaea voastră 
de culcare toate becurile electrice 
fusese lăsate aprinse : erea o hi' 
mină ca ziua ! 

\7axilescu face politică de mult : 
de când i-a intrat în cap să se 

pricopsească fără să muncească. A 
cutrecrat toate partidele, ca să se 
oprească în ceata fraţilor siamezi 
astăzi la Putere. 

— Hei, Vaxilescule, ai reuşit ? 
-- Ce? 
— Să te îmbogăţeşti : spuneai c o 

să'ţi pice milioanele în palme ca 
scuipatul muncitorului când crapă 
lemnele cu toporul. 

Vaxilescu se uită pieziş, mă bă' 
nueşte că vreau săi iau peste pi
cior : 

— Nu, amice : canei parale ! Tu. 
în locul meu... Tu ai consimţi să 
fii măgar ? 

— Cauţi pereche ? 
Vaxilescu se bosumflă : prea am 

fost mojic ! Ca să'l îmbunez : 
— Şi de ce n'ai reuşit să strângi 

milioane ? 
—Fiindcă n'am vrut să fiu mă' 

gar... 
-- Iar?! 
— Măgar politic : a nu se con' 

funda. Semnul forţei, în politică, e 
turma care înaintează triumfătoare, 
având în cap, drept port'drapel, 
măgarul ce'O conduce. Se'ntâmplă 
ca turma, ameninţată pe la spate 
de mai ştiu eu ce pericol închipuit, 
se risipeşte... atrasă de alt măgar. 
Totuşi, măgarul port'drapel con
tinuă drumul singur, fiind sigur că, 
mai de vreme sau mai târziu, se va 
găsi în capul altei grupări — turma 
măgarului pe care turma lui risi' 
pită ha ales de şef. Aceasta ~ ca 
să ştii şi tu, să nu te păcăleşti ca 
mine — în toate ţările cu Buget se 
numeşte „politică de partid". La 
revedere... Stai... am uitat să'ţi mai 
spui ceva esenţial : Individul care 
reuşeşte în politică, este adeseori 
un individ care a reuşit să scape 
din ghiarele justiţiei. 

D rogresăm ! Copiii chiar, la 
vârsta când se ţin de poala doi' 

cei, o iau înainte ~ înainte cu Duim 
nezeu ! 

Fiind Vineri, zi de post, mânca' 
rea de rezistenţă e fasolea : ciorbă 
de fasole şi fasole iacnie. 

Puiulică înghite cu poftă... 
— Mai dă'mi o porţie, mămt-

ţico... — întinde el farfuria golită. 
" Asta'i a treia... o să te'mbol-

năveşti : prea mănânci multă fa
sole... 

— Păi să vezi, mămicule : am 
vorbit cu Costică de vizavi să ne 
jucăm după prânz de-a automobi
lul... şi n'avem clakson. 

Năiţă Idiotu 

VACANTA MARE 
• 

începe vacanţa mare. 
Aşa dar şi prin urmare, 
Se'nchid şcolile, colega. 
Numai la Mir cea Bodega 
Marea universitate 
Unde... uiţi de tot şi toate, 
Nu se trag obloanele 
Domnii şi cocoanele 
Merg acolo ca la urs 
Spre a studia un curs 
De... vinaţuri renumite 
Din sticle pecetluite. 

Famulus. 

D-nul C. Buşe, depozitar de ziare în 
oraşul Tg.-Jiu, este invitat a achita 
imediat contul pe lunile Aprilie-Mai 
şi miea de lei rest dela contul prece
dent. Altfel vom reveni cu amănunte. 

file:///7axilescu


Doamna a şi început sezonul... vilegiaturei 

Mizerabilo! Un om în patul meu? 
Tu ieşti de vină, bărbate: dacă'l cumpărai mai înalt, acum 

erea subt pat! 
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NUMAI ACTUALITĂŢI! 
Isus Christos a spus : „Cel ce 

scoate sabia, de sabie va muri ! Cu 
care ocazie, se zice, „poporul ales'1 

a exclamat pentru întâia oară : „Oi 
vei !" 

Ministrul de finanţe priveşte C.J 
groază haosul ce domneşte în tezau
rul public. Pe când Banca Naţională 
se vaită că nu are ce face cu banii 
vistiernicul ţărei n'are bani cu ce 
plăti lefurile, trebue să suprime mii 
de funcţionari. In curând, falimentul. 

— D-Ie ministru, cum merg înca
sările impozitelor ? 

— Ca regimentele pe stradă : în 
cap cu... toba. 

Când România nu va mai avea ni
mic de amanetat ca să'mprumute 
bani dela streini, atunci... ar zice un 
nou Mesia : „Cel ce bate toba, cu 
toba va fi vândut !" 

Dacă eu aş fi Statul, prima „su
primare" economicoasă ar fi aceea 
a ministerului de finanţe. Sau, în cel 
mai rău caz, aş numi ministru pe în
tâiul analfabet întâlnit în cale. La te 
bun ministru de finanţe un om cu 
ştiinţe de carte, dacă n'are ce înu-
măra ? 

Amicul meu Popescu, încornora
tul, m'anunţă dela distanţă, punând 
degetul pe buze : 

— Sssst... Am să'ţi spui un secret 
pe care nimeni nu'l ştie. 

— Dacă nimeni nu'l stie, dela cine 
l-ai aflat ? 

Popescu cleatină capul dispreţui
tor, în loc de : „Prost ieşti, băete !'' 
— apoi dă drumul faimosului secret... 
de alcov : 

— Inchipueşte'ţi c'aseară, când am 
intrat pe uşe în camera de culcare a 
nevestei mele, un necunoscut ieşea 
pe fereastră... 

Eu îl întrerup repede (d'aşa se
cret, mersi : îl ştie toată lumea !) --
întreb, abia stăpânindu'mi râsul : 

— Ce-ai dedus d'aici ? 
— Că individul trebue să fi intrai 

tot p'acolo... de nu ştiea unde-i uşea. 

Secretul enormului deficit bugetar: 
buzunarul. Banul contribuabilului e 
aşa de învăţat cu buzunarul din care 
iese, că, în loc s'apuce uşa vistieriei, 
intră tot în buzunarul... diverşilor 
agenţi fraudatori, însărcinaţi cu 
strângerea birurilor. 

O istorioară nostimă, sosită cu 
Simplonul direct dela Paris. Cu:1! 

Franţa continuă a ne fi „aliată", o 
redau întocmai... localizată. 

Ionică Turcă debarcă'n gara 0 -
bor, cărat de trenul ce zilnic circuiâ 
între Bucureşti-Olteniţa. 

Ţăranul, pricopsit de război depe 
urma variatelor mici comerţuri făcute 
pe picior cu alţi şi mai variaţi sam
sari ce cutreerau satele în căutaroa 
hranei trebuincioase eroilor dela 
partea sedentară, n'a mai văzut Ca
pitala, nici tramvai. Curios, se sue'i; 
vagonul No. 16, Obor-Obor, s'aşează 
p'o bancă, d'avalma cu alte două du
zini de iluştrii pasageri, care mai de 
care mai deghizat îmbrăcat. 

Conductorul vagonului electric ît: • 
cepe dela uşe : 

— Taxa, domnilor... 
Primul voiajor la îndemâna labe": 

întinse, îi pune'n palmă cinci lei, iii -
dicând staţia la care se va da jos : 

— Vasile Lascăr ! 
Al doilea pasager, aceeaşi taxă 

dar altă staţie : 
— Marghiloman ! 
Un altul, d'alături, anunţă îngâm

fat : 
-- Brătiaru ! 
Ruralul priveşte curios, trage c«; 

urechea... 
— Taxa, vă rog... 
— Ionică Turcă ! -- îi dă el şease 

lei, urlând propriu-i nume. 
* 

— Ei bine, aşa nu mai merge : 
toţi neisprăviţii să'şi confunde nu
mele cu numele oamenilor celebri ai 
ţărei ! Anarhia să'nceteze, ori mă fac 
şi eu bolşevic ! 

Ionescu, furios, s'a dus să reclame 
„şefului"... 

— D-nul prim-ministru e acasă ? 
— Nu — îl înştiinţează servitorul 

pus de pază la uşe : d-nul Maniu nu 
e acasă. 

— Când pot să'l văd ? 
— In fiecare Marţi... în revista 

Furnica. 
Saltarello 

D O M N U L U I D E R E 

UI. D. R. Ioaniţescu a spus 
de curând că face parte din-
tr'un partid democrat, de ma-
sse. 

Bine-o brodişi, subsecrefare I 
Sunt totuşi unii sceptici care 
Zic despre ţărănişti adese 
Car fi un partid de. . mese. 

A. P. 

C U R S E L E 
Continuăm să dăm tributul 
—Fantastice, diverse burse — 
Acelora, care aleargă 
Pe Hipodrom, la curse. 

Să fie, curiozitatea 
Sau o dorinţă hipică ? 
Or, dorul de câştig să fie 
Sau ce să — adică ? 

Să intri pe-acel câmp de vrei 
Trebui să dai un pumn de lei; 
Şi iar, un sac, de pariezi, 
Cât eşti de pătimaş, să vezi : 

In zile calde, lungi de vară 
Cât este lumea de uşoară ! 
Cât de mioapă'i! Cum nu vede 
C'aruncă bani pe patrupede. 

Când dobitocul pierde cursa, 
Sau când jocheiul e de vină, 
Când compromisă 'ţi este sursa 
Şi-atuncea firea ta 'i haină 
Tu te aprinzi, grav de mânie 
Insulţi jocheu şi... patrupedul 
Dar,... huidueşte'te pe tine 
Mai nărăvaş eşti tu... bipedul. 

Vintilă pensionarul 

— O R I G I N A L E — 

Majoritatea... 
...oratorilor declamă dela tribună, 

ca să entuziasmeze publicul ce'l as
cultă : 

— Cetăţeni, înainte cu Dumnezeu: 
viitorul e al nostru ! 

Fireşte ! Amestecând pe Dumne
zeu, dai să se creadă că te bucuri de 
protecţia lui — cum Mihalache se 
bucură de protecţia căciulei sale, la 
guvern ca şi mai înainte... înainte, 
cu Dumnezeu ! „Viitorul e al nos
tru!" Iar: Fireşte! Promiţi ce n'ai 
ceva care'n momentul acela nu 
există. „Viitorul e al nostru !" — 
afară numai dacă în clipa aceea nu 
mor cu toţii, public şi orator, lăsând 
„viitorul" moştenire fiinţelor rama
sem viaţă. Mai de grabă poţi spune : 
Viitorul e al lor ! -- al femeilor. 
Mâine-poimâne, poate că chiar as-
tăseară, având în vedere imensul 
progres al educaţiei la modă, veţi 
auzi domnişoara, înghesuindu'şi vic
tima într'un colţ al salonului în care 
ambii joacă rolul de invitaţi : 
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Să stai acasă, ai auzit ?... Viu 
negreşit să'ţi cer mâna părinţilor tăi... 

Vezi că... 
Fără „vezi" şi fără „că". Viu 

s ă te cer părinţilor tăi să'mi fii soţ. 
Să nu zici „Nu", că te'mpuşc ! 

Viitorul repet — e al lor, al fe
meilor. Sexul slab în funcţie de sex 
tare, chiloţii înlocuind pantalonii ! 

* 
Răposatul... 

...şi mult inimosul căpitan Creangă, 
vecinie în toiul luptei pentru trai, 
după ce încercase de toate, la urmă 
deschisese un restaurant, invitând 
bucureştenii să vie să mănânce „ca 
la mama acasă". Afacerea a dat fa
liment. Căpitanul Creangă a murit 
fără să ne explice şi-a doua parte, 
cea mai interesantă, a lui „ca la 
mama acasă". Sarcina, ingrata sar
cină, a căzut în spinarea celei mai 
hulite dintre demimondene, al cărui 
nume, pe buzele tuturor bărbaţilor, 
e sinonim cu „cocotă". 

-- Mito, cum o duci cu viaţa ? 
Merge ?... merge ? 

-- Mersi, bine : ca la mama a-
casă... când lipsea d'acasă ! 

* 
Rezultatul... 

...diverselor „concursuri de fru
museţe", cu sau fără voiaj peste 
nouă mări şi nouă ţări, 1-a sintetizat 
d-şoara Panţuca, fată bătrână şi cu
minte... ca însăşi bătrâneţea. 

-- Inchipueşte'ţi, maşer, preten
ţie... Deseori o dorinţă inexplicabilă 
îmi cuprinde sufletul, chinuindu'l : 
Aş vrea să fiu cea mai frumoasă fe-
mee din lume ! 

— Mai nimic ! 
— Şi renunţ... am convingerea că 

odată cu mine, în altă parte a glo
bului pământesc, se găseşte o fiinţă 
cuprinsă d'aceeaşi dorinţă : Aş vrea 
să fiu cel mai frumos bărbat din 
lume! 

— Am înţeles... 
-- ...tocmai contrariul. Ce mai 

pereche stupidă am forma împreună! 
Două tablouri celebre, fiecare în 
rama lui, expuse la muzeu privirilor 
publicului gură cască, având subt 
ele o pancartă scrisă cu litere mari : 
A nu se atinge ! 

Ultim a.. 
...şi nu cea mai bună, a faimosului 

mucalit popular. 
-- Mitică, vara asta unde ai de 

gând să te duci ? 

— Cum ai zis ?... Ia mai repetă 
odată. 

— Vara asta unde ai dc gând să 
te duci ? 

— Pe jumătate ai şi ghicit : gân
dul, într'adevăr, îl am ; mai lipsesc... 
banii ! 

Ah, nevestele... 

Un oarecare e prins furând ba
nul public. Tânăr însurat de curând. 

Justiţia îl înhaţă şi'l condamnă. 
Soţiea vinovatului îşi frânge ma

nile desperată : 
— Aoleo, bărbate, n'aş fi crezut 

niciodată c'o s'ajungi în puşcărie ! 
— Lasă, nevastă... cinci luni trec 

repede. 
-- Pentru tine... nu şi pentru mine 

care va trebui să viu să te vizitez în 
fiecare săptămână ! 

O aventură... 

...născută din prostiea a doua 
fiinţe cari se plac, nu atât de mult 
cât de mult se vor regreta a doua zi. 

Păsărică rătăcită în bezna nopţei 
fugind de lumina felinarelor care ar 
fi putut s'o protejeze, s'a pomenit 
braţ la braţ c'un domn sosit din 
urmă. 

— Stai departe ? — a întrebat-o 
el, de parcă ar fi cunoscut-o de când 
lumea. 

Ea i-a răspuns sinceră : 
— Niciodată nu ieşti departe când 

ieşti alături d'acela care'ţi place. 
Orele patru dimineaţa. Ea, sgâl-

ţiindu'l : 
— Jean, scoală... s'a făcut ziuă şi-

aseară ai spus că vrei să pleci cu 
trenul de cinci. 

Individul, somnoros : 
— Pardon : pe mine mă cheamă 

Vasilică... 
— Se poate... nu zic „nu". Jean 

e numele soţului meu... Sunt mări
tată, domnule, şi el lipseşte din 
Bucureşti... Şi d'aia îţi zic „Jean" : 
eu sunt femee cinstită... niciodată 
nu'mi înşel bărbatul ! 
Calicescu... 

...trece scorţos subt sacoul care-i 
crapă pe grăsime. Cerşetorul întinde 
mâna : 

— Miluiiiţi-mă... de trei zile n'am 
mâncat... 

Umflatul se'nfundă în zare, dân-
du'i pomană un... sfat : 

— Arată-te la un medic... că poate 
îti schimbă regimul. 

NAE 

Săptămâna trecută, ziarul Dimineaţa 
a publicat următoarea telegramă : 

BAZARGiC, 15. — Respectuos aducem 
la cunoştinţa dvs. că prefectul jud. Ca-
liacra ne-a comunicat verbal că apariţia 
ziarului „Curierul" din localitate ar fi in
terzisă, conform unui ordin al ministeru
lui de interne. 

Orice explicaţie şi comunicare în scris 
ni se refuză. Protestăm contra acestei 'mă-
suri arbitrară şi nejustificată cu nimic. 

Dr. Ştefan tvanof 
tată-ne lămuriţi! Ceeace de mult bă

nuiam, crea adevărat: guvernul neputând 
desface propria-i ,,presă", împiedică •>(' 
p'a altora să trăiască — oficiosul D r e p 
t a t e a sc sbate alungată din tipografic în 
tipografie, adăstând sosirea ratei a doua 
a marelui împrumut ca să poată plăti 
costul imprimatului. 

Un ordin al ministerului dc interne su
primă o gazetă. Foarte bine... odată ce 
numitului minister are acest drept. Pen-
truce însă ordinul e ţinut ascuns şi co
municarea se face verbal, prin subalternii 
săi ? Să v'o spunem noi. Ţărănismul a 
infectat toate clasele sociale, mai ales 
muncitorimea, promiţându-le, când Mi-
halachc şi ciracii lui ercau în opoziţie, di
verse slujbe când vor fi chemaţi la Pa
tere. Odată scopul ajuns, au uitat — si 
s'au pus cu serviciul v erba l pe cei păcă
liţi cari nu-i au uitat. Un vânzător de 
ziare depe linia Bucureşti-Craiova şi azi 
înjură că n'a fost numit... primar. Câţiva 
chioşcari din Bucureşti, cari ascundeau 
„Furnica" subt tarabă de câteori avea 
poza „şefului" cu căciulă, sunt pe pragul 
falimentului... fiindcă nu li s'au dat „dre-
gătoriile" mănoase făgăduite. Şi alţi mulţi 
cari aşteaptă... încoronarea senatorului 
Cornescu la Târgovişte, sau cel puţin nu
mirea ca prefect al poliţiei Capitalei a 
bravului Zaharia, bătăuşul dela Feteşti. 

Aşa dar, ne-am înţeles : când guvernu
lui nu-i place proza sau „pozele" cută-
rui ziar protivnic, ordin verbal... dc su
primare. Latinul, care prevăzuse cazul, a 
spus : „Vorba sboară, scrisul rămâne .'" 
— rămâne şi compromite. Ministrul, fă
când politică — altfel nici n'ajungea mi
nistru — dă ordine verbale... de teamă să 
nu se compromită. Noi, cari suntem mai 
curajoşi, îi făgăduim tot concursul, aju-
tându'l gratis să se compromită... în scris. 
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Teatrul Municipal, subt direcţiunea d-lui primar Dobrescu. 
— M a r e s u c c e s I Astăz i ş i în f iecare zi se va j u c a : Higiena tnamte de toate l — 

Ce e, nene Ghiţă?... Ce s'a.întâmplat de ieşti aşa turburat? 
înalte Stăpâne, inamicul victorios a intrat în Bucureşti! 
Foarte bine a făcut: să'l pui să măture străzile! 


