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auvarnul a luat masuri da ordina Hi interior 

S ă p t ă m â n a Cântec de r é * * 
învinşi ameninţători. Presă super patriotică.— 

Zel intempestiv. — Furtună într'un pahar cu 
agâS.— J^wâi^cititori zăpăciţi. — O enigmă 

— Speranţa de lămuriri. 
Cetitorul regulat al marilor noastre cotidiane 

a fost pus la grea încercare zilele acestea. Ce să 
«readă! Ungurii, bande simple armate sau deta
şamente militare înarmate, ne-au atacat în re
giunile Arad şi Oradia Mare. Şi un lux de de
talii din oele mai autentice amplificau asupra 
datelor aşa de precise ale comunicatelor minis
terului de externe. Demersuri diplomatice, ulti-
mat; Mica înţelegere cu vorbă aspră şi inspi
rată de drepturile ei. Marea înţelegere prin scris 
prietenos, deşteaptă atenţiunea „Ungurilor cari 
se deşteaptă". Consens unanim în presa noastră 
de a răspunde la apelurile pe cari guvernul le 
făcu&e la bunele sale oficii; ba încă bună voinţa 
arătata merge aşa de departe încât însuşi Viito
rul este silit să mai calmeze zelul prea războinic 
al unora. 

Şi deodată, totul se calmează. Ai zice că tot 
generalul Olteanu a avut dreptate, când declara 
Dimtneţei, că atât de mult exploatata incursiune 
se reducea la .un fleac. Furtuna s'a stins în pa
harul cu apă al unei anchete internaţionale pe 
eare a obţinut-o dela Consiliul Suprem, Ungaria 
lui Horthy — mai cu noroc decât anţărţ Bulgaria 
Iui Stambolinschi, care şi ea, în condiţiuni iden
tice, iT-claina o anchetă internaţională. 

Dar cititorul ziarelor a rămas tot cu durere de 
sap, păci comentariile redacţiilor bucureştene, se 
băteau în cap ou faptele din corespondenţele 
„redacţiilor ardelene", publicate în alte coloane. 

Noroc că s'a întors, în sfârşit şi d. Duca din 
călătoria-i triumfală la Paris şi la Roma. Vom 
fi lămuriţi şi în chestiunea conflictului cu Un
garia, care făcuse chiar pe ponderatul şi ponde-
rosul general Moşoiu să declare că iar are să 
plece la Budapesta — cum vom fi lămuriţi şi în 

întrevederea cordială pe care d. Duca o avu 
la sosirea sa în gara de Nord, cu d. Mavrodi, C. 
C. Brătianu, G. Mârzescu şi alţi reprezentanţi ai 
irtelor frumoase şi ai serviciului sanitar, va 
contribui — să sperăm — să lămurească şi pe 
marele nostru cancelar asupra politicei pe care 
redactorul diplomatic al Luptei o indică pentru 
România. 

In orice caz, recomandăm cu stăruinţă călăto
rului sărbătorit de d-nii Barthou şi Mussolini, şi 
binecuvântat proaspăt de Piu al Xl- lea, citirea 
marilor noastre gazete. 

Ea îi va fi plină de învăţăminte, şi sfaturile 
ci diplomatice îi vor prii. 

H N V 3 N V H 0 I 0 aîLLHd 

Au crescut sperietori de păsări în ogor 
Unde se-înnoadă brazdele de-aramă. 
— Ce zaci în staule 
Să asculţi cornul pădurarilor? 

Secete 
Mi-a uscat în suflet iarba 
Mamă, 
Şi mi-e teamă. 

— Că zaci aici să te„usuci 
\J& vânt de toamnă. •'* ̂  

Spre i a m i ţ i gotâim, • •£ 
Pe la biserici nu mai facem cruci; 
Iubitele noastre 
De s'ar pr«face în apa fântânii şi umbră de nuci 
Să ne oprim. 

Mamă, 
Plâng mereu ca un sfârşit de gamă 
Că • drumul greu 
Că tot ne chiamă. 

Amar ne dor genunchii 
Şi celelalte. 
In ochi ne vâră vântul unghii 
Să pleznească luminile ca graîiate, 

Aici poposiră trupe la amiază 
Cum pârâul se împrăştie în baltă 
E pământul ars de durere pentru acasă 
Dospeşte adânc ca păcatul într'un sân de fată, 
Dar iiu n e potoleşte setea şi miroase a pâne caldă, 

In tabără 
S'a surpat tăria norilor 
A. mânat stârvurile la pârâu 
A crescut puterea apelor ca fuga noroadelor 
Ne-a biciuit pornirile de dor 
Le-a măcinat ca grâu. 

Plop bătrân în dunga şanţului crescut 
Desfăşoară pântecele, măruntaele 
Blondă-i fata hangiului din Hârşoveni 
Câte ore mai aveml 

Cu întristările pădurii am dormit 
t\m descoperit în mine iaz cu cântec blând 
Din care plâng cu glas d e sfânt: 
— Bate cuiul suferinţii mai adânc că n'am murit 

TRISTAN TZARA 
1915 

Douî vrăjmaşi 
Toată sfâşierea şi dezechilibrul vieţii' noastre 

politice se datoreşte rivalităţii implacabile dintre 
doui fruntaşi. Vrăjmăşia grandilocventă a d-lui 
Iorga în potriva d-lui Stere, şi ura hermetică pe 
care la rându-i acesta i-o păstrează, zădărnicesc 
unirea opoziţiei democratice într'o singură im
punătoare tabără. Pe desbinarea ei iremediabilă, 
Clubul liberal îşi sprijină existenţa, Palatul ne
păsarea, iar lamentabilele rămăşiţe conservatoa
re, micile piruete cari o fac să apară, la răstim
puri, în furgonul câte unei coterii mai viabile. 
Astăzi, fiecare în parte, din grupările cari au al
cătuit blocul naţional sunt mai puternice decât în 
anul când în unire cu ardelenii au sprijinit gu
vernul Vaida. Partidul ţărănesc, eşit dintr'un 
echivoc, surprins de propria-i victorie, era în 
stare de nebuloză. Din echivocul de atunci s'a bă
tut monedă adevărată. Partidul are filiale şi sec
ţiuni are mai ales citadele electorale, şi tinde să 
aibă cadre. Gruparea naţionalistă a crescut, dea-
semeni, şi s'a organizat. 

Intru amplificarea ei, sforţările d-lui Iorga 
s'au exereiţat pentru o unică oară, liniar, perse
verent şi armonios. Era în slujba singurului idol 
meritoriu. D-l Iorga nu s'a obosit să sacrifice 
d-lui Iorga. Afierosit însă propriului său cult, 
d. Iorga, ca orice extatic, n'a mai văzut, încolo, 
nimic. Grija sa de mare preot îndumnezeit, a 
fost ca nici o altă statuă să nu fie statornicită în 
templul democraţiei. D-l Iorga e un pasionat. Iu
beşte poporul cu pasiune, dar vrea în schimb, eu 
exclusivitate, popularitatea. Are toate însuşirile 
unui bun amant, dar tocmai de aceea ştie să le 
descopere şi într'alţii, când aceştia le au, şi ştie 
mai ales, cu gelozie, să se teamă de ele. In coama 
rebelă a d-lui Stere, în ochii lui asprii, în gruma-
zu*-i leonin, în vocea metalică şi 'n umerii de pia
tră, — privirea caldă, glasul vibrant, barba mă
tăsoasă, talia suplă a d-lui Iorga simţiră pe Cel
lalt. Atunei, în clipa în oare un rival îi contesta 
printre aclamaţii, supremaţia retorică, şi se în
cumetă să sculpteze în aer gestul care asmute 
massele ori samănă ideile, d-l Iorga porni cu o 
însufleţire şi o dialectică meridională răsboiul 
exterminator. Şi între aceste două personalităţi 
încărcate cu aoelas magnetism se deslănţuiră pe 
faţă şi pieziş, loviturile. D-l Stere adoptă ati
tudinea convenabilă temperamentului său de 
farsor nordic, capabil de tăceri indescifrabile de 
surde pregătiri şi de subite ofensive paroxiste. 

D-l Iorga, sacerdotal, dar ca um propovăduitor 
din marile secole de credinţă medievală, punând 
în cuvântul său, Artă şi în atitudinile sale calcul, 
utiliza din belşug, anatema şi excomunicarea. 
Astfel metalul tremolizat al d-lui Iorga se cioc
ni de cremenea pe alocuri caducă a d-lui Stere 
fără ca scăpărarea iscată să mistuie şi să incen
dieze. Lumea noastră deprinsă, nu se impresio
nează nici de martirajul enigmatic afişat de d. 
Stere nici de spectacolul eclesiastic pe care-l ^ofe
ră d. Iorga. ~ 

Cuvintele ideal şi trădare nu mai au un sens 
înfiorător pentru o mulţime de acum iniţiată în 
tainele politicei române de Stat din timpul răz
boiului. O democraţie mai rafinată (dacă în
găduiţi împerecherea cuvintelor) ar fi cerut poa
te celor doi rivali să iasă din atitudinile lor şi 
părăsindu-şi armele, să se combată cu argumente 
mai subtile. Numai aşa s'ar mai putea interesa de 
lupta lor obositoare. Căci numai aşa s'ar ajunge 
la o victorie, adică la antrenarea mulţimei de 
partea unuia dintr'înşii, şi la sancţiuni. 

Până la decisivă însă, constatăm că d. Stere 
are întâietatea : e adorat de o provincie întreagă, 
totdeauna gata să facă o revoluţie pentru el... D. 
Iorga cu toată munca depusă în acest scop, nu 
are nicăeri asigurat un loc în parlament, fără 
alianţe şi carteluri. Şi vanitatea d-sale, suferă. 

D. Stere are la Iaşi o revistă literară şi un grup 
de prieteni valoroşi şi dezinteresaţi... 

D. Iorga are un ziar fără cetitori şi nimic alt
ceva decât discipoli cari trebuiesc căpătuiţi. D. 
Stere în cazul cel mai rău e melodramatic, d. 
Iorga e uneori umoristic. Să adăogăm, că în con
flictul acesta pur personal, cel intransigent şi ex
terminator ca un arhanghel, e d. Iorga. 

Şi după toate acestea, să ai convingerea că cei 
doi rivali laolaltă, dimpreună cu partidele lor pot 
da ţării un guvern mai popular şi mai destoinic 
decât cel pe care ni 1-a hărăzit Regele... 

A L A D I N 



Moartea 
la chef 

Vânt din păduri în oari se împrospăta muş
chiul pe rădăcinile seorburoase şi se înmulţiau 
isvoarele, ghioceii şi şerpii. 

Noaptea primia miresmele, ca o pânză albas
tră, în drum către singura stea. Un sat stins lân
gă biserica neagră de bârne. Câinii tăcuseră : 
Doar din paragina lemnoasă, ţipa, în turle, popo
rul de cucuvăi. 

— Vine primăvara, suspină cineva. Acorduri 
metalice rătăceau ca umbre de aur, din balul de 
la conac. Nu zăream decât ţigara lui în răstim
puri, roşu punct. 

— Da, vântul ăsta te ameţeşte ca zefirul... 
— Vântul, sau vinul? 
Şi înţelesei că cel ce întrebase, umplea iar şi 

iar paharele. Acelaş glas urmări, prin beznă, un 
gând: 

— „Suflă peste Prut, în stepele Rusiei. Luăm 
primăvara cu noi". Era mişcat. Din nou, acor
durile, şi 'n sufletele noastre plutiră valsuri şi 
rochi. 

— „Toate astea rămân în urmă". Simţeam că 
aoelaş fior ne lega inimile. Gel» trei ţigări ar
deau deodată. Apoi, unul: — „Voi mai ştiţi ceva? 

— E vorba sa ne retragem chiar mâine. Toate 
măsurile sunt luate. In zori, aruncăm în aer po
durile... 

— Şi pleacă toata luraeat 
— Numai armată. Răniţii şi exantematioii, ră

mân. 
— Bine de ei! . 
Tăcerea copleşi aceste vorbe, ca pe un vierme 

al tuturor. — „Rusia, ştiţi cum îmi închipui Ru
sia1? Nesfârşită, albă, cu râuri de ghiaţă, cu oa-
menii mari, galbeni, în cârciumi scunde, cu popi 
şi călăreţi, cu negustori, cu noroade — oare se 
schimbă din zări în zări, — pe Im lung drum 
de pierzare. 

Şi îndărăt, casa părinţilor, lampa, cărţile, pa
tul alb ca o minciună a copilăriei, ca un vis al 
neputinţei... 

Aveam, cel mai în vârstă dintre noi, douăzeci 
de ani. Dar cineva isbucni: 

— „Ce înseamnă asta? Ce-o fi să fie Uraa! eu 
sunt vesel. . . 

Şi goli paharul. Era strident. Nervii întinşi 
până la ţipăt — gâtlejurile încleştate. 

— „Haideţi cu mine! Aţi adormit'" 
Ne ridicăm maşinal şi coboi'âm după el, pris

pa, în lunecuşul noroios al curţii. Aburi dulci ne 
năpădiră. 

Cu feţele spre cer, ca să primim adierile: uite 
luna! 

Albă şi grăbită străbătea nori de funingini şi 
zăpadă. 

Afară, lângă gardul smuls şi culcat, o mogâl-
deaţă — c a l scheletic smulgea iarba măruntă ce 
se desvelise din iarnă. Ronţăitul lui în linişte. 

— Ia uite ce javră, he, he, he! şi cel care ni 
s'a impus şef, îmbrânci calul. Scheletul se clă
tină... 

— Dar unde dracu ne duci la ora asta! 
— Hai cu mine. Mergem în Rusia, ha, ha, ha 

— şi-mi aprinse sub nas lanterna — ia uite ce 
mutră face! Să trezim satul, nu vezi? dorm cu 
toţii ca vitele. Poate găsim ceva femei. 

— Ssst! 
Ne grămădirăm într'un ungher. 0 umbră sub

tire şi înaltă se strecura pe lângă biserică. Pri
veam încremeniţi, ea la o nălucă. 

— Hei tu! cine umblă acolo? 
Umbra dispăru. Prin întuneric ne căutarăm 

mâinile. 
— N'auzi? Vino 'ncoa sau trag... 
Umbra răsări deodată în faţa noastră, împle-

ticindu-se. 
— Apropie-ţe. Aprinserăm lanterna. Un cap 

tuns, un obraz cadaveric, cu surâsul palid şi veş
nic cu ochii încinşi de văpăi negre. Fără tunică, 
în cămaşă. O lumină îi alerga ca sângele, sub 
piele. Spaima noastră scrâşni la el: 

— Ce cauţi prin cantonament noaptea, ţigane? 
— M'a trimis delà infirmerie, să fac surcele, 

do ceai că mâine plecăm. 
Tremura. 
— La trei dimineaţa? Minţi! 
împins par'că de violenţa cuvântului, soldatul 

se strădui cu braţele în vânt, ca nişte coceni, să 
nu cadă. Dar se abătu drept, peste pieptul Şe
fului care-1 apucă de pumni şi-1 sprijini. 

— Arde! zise el, ce-i cu tine? 
— Dă-i drumu?, — mă rugai, — nu vezi că 

are friguri şi a fugit delà infirmerie? 
— E un exan tematic. E mai slab decât calul 

cela de lângă gard. 
— A! ha! ai fugit delà infirmerie ţigane şi 

umbli noaptea după muieri? 

Cellalt îşi bâigui delirul. 
— M'a trimis să fac surcele, că mâine plecăm 

în Rusia. 
— Ce? Şeful se mânie deodată şi-şi recăpăta 

întreaga autoritate asupră-ne. Marş de-aici! şi 
eum soldatul se depărta rezimat de gard, ane
voie; îi urlă: pas alergător!... Nu poţi care va să 
zică. Stai. 

Se opri tocmai lângă calul care ronţăia, su-
flând ca mai înainte. Luna limpezi locul. 

— „Vrei să te duc în cârcă? Pune mâna pe cal! 
Ţine-1 bine! Aşa. Suie sus! 

— „Iei mârţoaga de gât vrei s'o pupi? Haide, 
suiţi-1 voi! 

II ridicarăm ca pe o spetează. In câmpul lan
ternei şi 'n bătaia lunei, soldatul livid pe calul 
scheletic, poticnindu-se într'un mers nesigur şi 
legănat, sub umbra bisericei de bârne, păru prin 
larma câinilor treziţi şi a cucuvelelor, Moartea, 
pe armăsaru-i apocaliptic, şovăind a popas obo
sit, prin acel sat. 

Sufletele se rupseră de realitate şi ţâşniră în 
hohot şi chiot pe urma lugubrei fantasmagorii: 

— In Rusia, du-te în Rusia, strigă Şeful, 
galop! 

înconjurăm Moartea, îndemnând calul care se 
grăbeşte clătinându-şi călăreţul. 

— Hi, hi, mişcă-te odată! 
Scoatem săbiile pe cari le puirtasem la balul 

de adio dela conac, să înfrumuseţăm escorta. Şi 
calul iea trap, în zigzag, lamentabil, âucându-şi 
stăpânul ca pe o rufă goală, proptită 'n vânt. 

— Hi, hi, baga-i sabia 'n crupă! 
Suntem depăşiţi. Deodată Moartea se lasă pe 

coamă şi se prăbuşeşte cu cal cu tot, în noroi. Ne 
repezim. Aprindem. 

— Scoală bă! 
— A leşinat. 
— Scutură-1 niţel... 
— Toarnă-i puţin coniac... 
— E mort! 
— Aş, da de unde! 
— Pune mâna: e rece. 
Ne descoperim, desmeticdţi. Ce e de făcut? Cel 

mai practic lucru ar fi, acum când nu se mai 
poate îndrepta nimic să-1 lăsăm aci până mâine 
şi să mergem la culcare, fără vorbă multă. Nu 
ţin minte cine a propus aceasta. Pe când ne în
torceam în tăcere, cineva întrebă: 

—Dar calul? 
— A murit şi el. 
Grăbirăm pasul. La uşa gazdei, un cocoş tre

zit, vui din aripi şi ne trâmbiţă vesel, bună di
mineaţa. 

I. V I N E A 

„Histoires Nature l les" 
C r o i t o r u l 

Trăesc în serii şi se reproduc între ei în chip 
neregulat. Un patron şi trei calfe fac d'abia un 
ucenic. (Ucenicii sunt nestatornici). Preferă să 
şeadă pe masă. Poate pentru eă mănâncă în poa
le, unde şi cos. 

Trebuie desminţită legenda că croitorul e un 
artist. E un filosof înăscut. Toată fiinţa lui e a-
plecată spre cercetare. In vălmăşagul cela din 
mâini, el nu caută forme noi, ci cauze. 

Cunoaşte adevărul din capriciile fiecărui cli
ent De aceea şi lucrează în deobşte greşit. 

Urmăreşte numai ideea: să fie haina gata. I-
deile lui sunt în timp... îmi place să-1 văd la lu
cru. Ii atribui atenţie, încordare, dar mai ales 
inspiraţie. Cine ştie poate că şi are iluzia că e 
creator. Nu face doar fiecare, un alt om sau mă
rci r un pantalon? 

Clsmaru l 
L-am cunoscut din gravurile de pe pereţii 

„gradinei de copii". Am simţit nelămurit o sim
patie: îmi evoca totdeauna casa, căldura patu
lui, lucrurile printre cari creşteam. Curioasă 
nostalgie — sufletul de copil se liniştea. 

E o fiinţă cu totul de interior. 
Mai târziu când treceam seara prin străzile 

strâmte, mă opream în faţa unei ferestre joase, 
neacoperite. 

Erau acolo, în fundul odăii câţiva mai mici şi 
unii mari, în jurul mesei încărcate. Mi se păreau 
nişte pitici la un banchet. Un pantof de bal, din 
mătase şi aur, trona ca o fructieră. Mâncau fi
rul subţire şi cuiele de lemn. Vorbele lor erau a-
pasate, definitive. Cădeau sub lovitura ciocane
lor. Sula mică le a scutea glumele. Le cântau 
cocoşii. 

In lampa aceea cu feştila îngrijită, noaptea lor 
se scurgea curată şi luminoasă ca o icoană. 

De ce lucrau aşa târziu? 

Scherzo' 
Ce incorigibil artist! 
—• „Picioarele Domniei-voastre sunt întot

deauna prea mari". 
Gândeşti adânc pe un scaun mic pentru că eşti 

mai aproape de fund. 
Pitia a fost văduva unui cismar foarte sărac, 

care murind a lăsat soţiei sale numai un scaun 
cu trei picioare. 

Cizmarii bogaţi sunt nesuferiţi. 
Eu prefer paoucii! 

S I N B A D 

\ - ^ 7 l Shakespeare 
\ ^ ş i B a c o n 

Nu odată m'am întrebat dacă criticii literari 
vulgar denumiţi „baconieni" au citit primele co
medii şi sonete ale lui Shakespeare. Merg astăzi 
mai departe şi încep prin a crede că aceiaşi cri
tici, cari vor să atribue astăzi, cu orice preţ, „can
celarului" opera actorului poet, n'au citit nici
odată scrierile lui Bacon. Desigur că nu «'au gân
dit la atitudinea luată de Francisc Bacon îna
inte, în timpul şi după faimoasa conspiraţie care 
numai cu execuţia lui Essex a luat sfârşit. Ro
lul filozofului în cursul acestor tragice zile, ne 
este acum cunoscut; şi aduce vechiei discuţii 
(Bacon versus Shakespeare) un nou argument 
pe care, din parte-ne, îl considerăm decisiv. 

In 1598, Robert Devereux, Conte d'Essex, mare 
favorit al epocei şi succesor, se poate spune, al 
celebrului Leicester, a fost designat să conducă 
represiunea, care după calculul reginei Elisabe-
tha, trebuia să pună capăt revoltei din Irlanda. 

Essex pleacă înflăcărat şi nu se îndoeşte o 
clipă de succesul său. 

El socoti acestea, fără gelozia reginei nemul
ţumită de căsătoria junelui erou cu văduva Syd-
ney, fără răutatea miniştrilor şi mai ales fără 
ura înverşunată a lui Francisc Bacon. Abia de
barcat, el întâmpină tot atâtea opoziţii în guver
nământul care-1 serveşte, ca şi 'ntr'o ţară în re
beliune. 

Ce să facă? Essex găseşte cu cale înainte de 
a întrebuinţa forţa împotriva inamicului, să se 
întoarcă la Londra, chiar de ar fi numai pentru 
confirmarea numirilor de ofiţeri, pe oari le fă
cuse. 

Care nu-i i'u surpriza găsind la Londra, uniţi 
împotriva lui, pe regina, protectoarea lui, şi pe 
vechiul său amic, Francisc Bacon. 

„M'aş fi crezut protejat contra inamicilor ţâ
rei mele" declară el, şi aveam o armură pe piept, 
nu m'aş fi gândit însă că voi fi înjunghiat pe la 

spate". 

Restul e cunoscut: In imposibilitate de a reuşi, 
el caută să răscoale poporul în contra autorită
ţilor regale. Se aventurează în această escapadă 
nebună, eşuază mizerabil în faţa tunurilor Eli-
sabethei, e făcut prizonier, tras în judecată îna
intea Camerei Lorzilor pentru crimă de înaltă 
trădare, judecat, condamnat şi executat în pri
mele zile din 1601... 

Şi avocatul care obţine atât de uşor capul lui, 
nu fu altul decât vechiul său protejat Francisc 
Bacon, cu desăvârşire trecut în tabăra inamică. 

Evenimentele cari urmează aruncă o lumină 
şi mai vie pe faptul oare ne interesează. 

Regina Elisabetha observă nu fără oarecare 
nelinişte, manifestaţiile poporului, în urma exe
cuţiei lui Essex. Crezu că va putea calma opinia 
publică cerând abilului Bacon să scrie un pam
flet unde să fie expusă pe larg crima conspira
torului. 

In acest document se citesc aceşti termeni: „Ei 
(conjuraţii) au mers până la reprezentarea unei 
piese „Richard II", care a fost făcută nu din 
întâmplare, ci din ordin". Intr'alt document au
tentic găsim următoarea constatare a reginei E-
lisabetha ea însăşi, care spune: Această piesă 
(Richard II ) a fost jucată mai mult de 45 de 
ori, pe piaţa publică, şi s'o ştiţi bine, Richard II , 
sunt eu". Iată dar cel puţin una din piesele lui 
Shakespeare care cu greu s'ar putea atribui lui 
Francisc Bacon. Şi se va vedea că nu e singura. 

Am arătat mirarea lui Essex, atunci când re
întors din Irlanda, găseşti pe Bacon printre duş
manii săi politici. Această mirare e explicabilă: 
către 1591, Essex bine instalat la curte în această 
epocă, a căutat, inutil de altfel, să obţie pentru 
amicul său Bacon, postul de Procuror General. 
(Sollicitor General). 

Miniştrii s'au opus atunci la această numire, 
pretextând că Bacon, un teoretician, era prea 
puţin chemat pentru a îndeplini asemenea func
ţiuni, cari reclamă înainte de toate, simţ practic. 

Generosul Essex, în urma acestui insucces, ho
tărăşte să-şi despăgubească protejatul dăruin-
du-i pământ, frumosul parc şi castel din Twi-
ckenham. Există actualmente scrisoarea prin care 
filozoful, recunoaşte a fi acceptat acest dar mag
nific. 

Nu cumva pentru a celebra cu dinadinsul pro
pria sa trădare, Bacon, în acelaş an chiar al 
eondamnărei lui Essex, să fi scris cantata din 
dacă ne amintim că înainte de revolta Irlandei, 



A v i a ţ i a dramat ică în Italia 
T e a t r u l A e r i a n 

A c o r d u l 
se menţine 

E neinteligibilă alarma şi agitaţia spiritelor din 
•săptămâna revelionului. Figurile s'au lungit 
ca unii pepeni, altele dimpotrivă s'au lărgit 
ca jucăriile de celuloid. 0 singură pereche de 

. -ochi priveşte rătăcită în mai multe direcţii şi 
buzele îngână vorbe neînţelese ca oracolii. 

Fiecare întrebare e respinsă printr'o altă *n-
trcitare, care trădează nelinişte, îngrijorare, mor
tificare. 

Ca de pildă: întrebare: Cât -e ceasul? Răs-
/ puns: Ismet paşa a primit ultimatum-ul f In 

•sfârşit, cea mai arzătoare chestiune la ordinea 
zileie eu tot cortegiul de procupăricari o'înlăn-
ţuie, Noaptea Sfântului Vasile, a trecui cu totul 
pe planul al doilea si 4» l ocur i^ i rd t t ş ţ^h iar pe 
UmbUe cele mai rebele, formulele cele mai sen-
snţiomle şi mai grave : 

Evenimentele se precipita ! 
Nori negri se adună pe cerul Europei... 
Catastrofă! 
Miroase a praf de puşcă.... 
Omenirea va sângera din nou! / 
Atmosfera e încărcată-. 
In Dardanele e încă linişte! 
Mirarea noastră Ut faţa acestei rumori a opi

niei publice este întrecută numai de calmul pe 
mre-l păstrăm, calm care nu odată se exprimă 
printr'vn surâs de adâncă1 mulţumire şi siguran
ţă. Incontestabil presa şi agenţiile telegrafice nu 
şi-au făcut decât datoria anunţând rând pe rând 
gravele evenimente. 

Dar deasupra tuturor neînţelegerilor, rupturi
lor, agresiunilor şi celorlalte mici cowtrarietăţi, 
acordul aliaţilor se menţine mai închegat ca ni
ciodată. Ne-o spun răspicat telegramele, ne-o 

^comunică textual însă-şi premierii Angliei şi 
Franţei după spargerea Conferinţei dela Paris. 

Cei cari şi-au pierdut liniştea în aceste zile de 
banchet să perceapă în sfârşit dulcea armonie 
•care se desprinde din invariabilul acord al ma
relui Concert European. 

I. G. Cs. 

Arta e moda. Moda e atmosfera în care se 
mişcă, trăesc şi respiră artiştii într'adevăr crea
tori ai unei epoce" scrie Ardengo Soffiei; „A fi 
la modă, aceasta înseainnă, a fi modern... o modă 
artistică trece şi după o perioadă de uitare rea
pare. Poezia lui Dante revine la modă, tot ast
fel Giotto, şi vechea muzică italiană. 

Cea mai puternică artă e aceea care revine re-' 
gulat la modă în perioadele de renaştere". 

De Chirico se ridică în contra părtinirii, vrea 
o artă a sintezei şi „reîntoarcerea la meşteşug", 
ceeace e întoarcerea la om, la desen (e de păre
rea rai Ingres pe care-1 citează: un tablou bine 
desenat e întotdeauna destul de bine pictat). Chi
rico este acum împotriva futurismului care este 
o lipsă de construcţie, de profunzime, hermafro-
dism sentimental, plastică pederastă, falş lirism. 
In meşteşug, futurismul a dat lovitura de gra
ţie picturei italiene. 

Toate acestea sunt sorise ca să justifice încer
cările de construcţie a neoprimitivismului lui 
Carra, Sofficci, Chirico. Dar dacă cubismul e o 
disciplină iar nu o estetică, acest neoprimitivism 
satisface şi mai puţin. E o reacţie, o modă, dar 
nu e încă o artă! 

Pentru, sinteză şi contra futurismului, — a-
nul futuriştilor-ardittf. 

Intr'un recent număr, un articol de F. Arări 
sub titlul: 

Teatrul aerian futurist. 
Sborul va deveni expresia artistică a stărilor 

noastre sufleteşti. 
Sboruri dialogate. Pantomime şi dansuri ae

riene. 
Tablouri futuriste aeriene. 
Cuvinte în libertate aeriană. 
Francezii au gloria de a fi inventat loopingul, 

„sfredelui" şi „tonoul". 
Englezii se disting executând aceste acrobaţii 

la o înălţime mijlocie. 
Dar aviatorii italieni sunt acrobaţi prin exce

lenţă, jongleuri ai spaţiului, clowni neobosiţi, bi
zari şi foarte personali ai circului aerian. 

Pentru noi, aviatorii futurişti, cerul devine un 
adevărat teatru. Ne place să ne rupem de sus, 
perpendicular, şi pe urmă să ne scufundăm ver
tical în vid; învârtiţi în beţia virajiilor să ne 
pierdem în vârtejul de spirale cari se strâng în 
jurul unei scări invizibile. 

„Cum ţi-o plaoeT*' 
Geruieşte, geruieşte cer nemilostiv 
Vei îngheţa mai puţin inima decât uitarea bine

lui făcut, 
Poţi să întăreşti apele 
Atingerea ta ne va durea mai puţin 
Decât ingratitudinea unui prieten. 

Nu e mai curând această trădare care a inspi
rat frumoasele versuri ale lui Shakespeare'? Dar 
sâ nu anticipăm. 

De altfel dacă faptele desmint că Bacon a 
putut să scrie „Richard I I" nici „Cum ţi-o pla
ce" viaţa juristului în sine — caracterul său in
dependent de simţul moral, natura sa interesată, 
scrierile sale precise şi aride, totul pare plasat 
într'o atmosferă unde nu s'ar fi putut naşte ge
neroasele piese pe cari noi le atribuim lui Sha
kespeare. Pope spunea de Bacon: „Este cel mai 
înţelept şi cel mai meschin dintre oameni". 
„Paradoxele Creştineşti" sunt cu totul lipsite de 
imaginaţie. 

„Studiul prieteniei" este opera unui creer stră
lucitor şi clar dar al unei „inimi atrofiate". 

Bacon pare de altfel să fi fost tot atât de pu
ţ in scrupulos, pe cât de interesat. După ce a o-
cupat înalte funcţiuni de cancelar ş i d e vice rege 
în timpul absenţei lui Jacques, a fost acuzat de 
deturnare, şantaj, şi corupţie. Nici nu negă>cri
mele sale, şi fu condamnat la amendă şi închi
soare. Cum să-i atribui o singură piesă a lui Sha
kespeare? 

Chiar de ar fi o dramă unde abia recunoşti 
versul poetului sau acţiunea admirabilă ca pu
nere în scenă, cum o de pildă „Periclesl" 

In piesele lui Shakespeare din potrivă, inima 
vorbeşte necontenit. 

La fiecare pagină găseşti slăvite binefacerile 
prieteniei. Imaginaţia e extravagantă. O deli
cioasă frăgezime sufletească pătrunde cele mai 
mici scrieri ale poetului. E controlabil de altfel, 
că 'n cursul zilelor sinistre ale conspiraţiei lui 
Essex, Shakespeare se găsea mereu de partea 
opusă "celei în care Bacon domnia stăruitor, şi că 
unindu-se cu inamicii reginei Elisabetha nu făcea 
decât să cedeze unei predispoziţii a naturei sale 
mândre şi independente. 

Dela debuturile sale în literatură, Shakespeare 
fu ajutat de junele conte de Southampton, cava
ler romantic, căruia îi plăcea să fie înconjurat de 
talente. Există un document, biografia lui Rowe, 
în care e bine stabilit că Shakespeare a primit 
într'o zi dela Southampton, protectorul său, su

ma de 1000 de livre. Shakespeare avea pentru 
Lordul englez nu numai o extremă recunoştiţă, 
ci şi o vie afecţiune. 

Lui îi dedică majoritatea din sonetele sale şi 
două dintre primele sale piese. 

Dela Jean Florio, maestrul italian al lui Sou
thampton, Shakespeare obţinu detalii indispen
sabile pentru montarea şi compunerea numeroa
selor piese a căror acţiune se desfăşoară în Ita
lia sau în Franţa, ţară pe care Florio o cunoştea 
aproape tot atât de bine ca şi pământul său 
natal. 

Shakespeare tlin cauza executărei lui Essex, 
încetă de a mai avea încredere î n triumful cau
zei lui, şi poate că şi procesul la care fură su
puşi conspiratorii, arătă autorului sonetelor că 
eroul Southampton nu posedă poate toate cali
tăţile romantice preamărite în poemele sale. 

Să amintim aci că în cursul procesului său E-
ssex mărturisi crima sa şi nu încerca să se a-
pere? El se mulţumi să pledeze pentru inocenţa 
tânărului său prieten Southampton — „antrenat 
în această afacere de, spiritul sau cavaleresc şi 
de lipsa de experienţă." 

Orice ar fi, această conspiraţie cu tragicul ei 
desnodământ pune capăt tinereţei lui Shakes
peare. Dramele lui devin dureroase; curajul şi 
eroismul sunt mereu nefericite. Nu există multe 
documente despre viaţa lui Shakespeare — et 
pour cause. Teatrul la care era unul dintre cei 
patru directori, unde juca, unde i se jucau pie
sele, a ars în timpul vieţii lui. 

Cât despre hârtiile sale jntesonale, e prea com
plicat să le ghicim soarta. 0 i t im în analele lui 
Stowe: 

„In 1602 — sunt executaţi — femeea Sane — 
pentru a fi ajutat un preot, — Woodhouse, cava
lerul Merricke şi gentilonul Cuff, aceşti din ur
mă spânzuraţi pentru a fi dat ajutor lui Essex. 
Charles Danwers şi C. Blunt decapitaţi pentru 
acelaş lucru. 

Două execuţii ale librarilor editori cari au pus 
în circulaţie scrieri judecate ofensatoare pentru 
regină. 

Regimul de teroare din ultimii ani ai reginei 
Elisabetha era puţin prielnic pentru a ne fur
niza astăzi documente din epoca, conspiraţiei lui 
Essex. 

Totuşi ne rămân destule, după cum se vede, 
ca să stabilim, că Shakespeare e autorul operilor 
cari îi sunt atribuite. Longivorth 

Să salţi de două, trei, zece ori în iuţeala me
reu crescândă a loopingurilor şi să cazi răsucit; 
să ne legănam în căderi catifelate, de frunze 
moarte, sau să ne ameţim într'o serie nebună de 
„tonouri". 

Ne place să variem uimitoarea noastră gim
nastică pe trapezele invizibile ale atmosferei ca 
să putem forma cu aeroplanele noastre sfâşieri 
aeriene. 

Aviatorii futurişti creiază astăzi o formă noua 
a artei care va exprima, potrivindu-şi sborul cere 
mai complexe stări sufleteşti. 

Prin ritmul ondulat şi saltul aeroplanelor 
noastre, bizarele lor „big-mgs" şi hieroglifele 
cele mai neprevăzute, prin săriturile cele mai a-
meţitoare executate în urma unui desen voit, noi 
demonstrăm din plin cer, mulţimei, sensaţiile 
noastre cele mai intime, şi lirismul personal al 
oamenilor sburători. 

Această artă este analoagă dansului, dar infi
nit superioară prin amploarea scenei şi extraor
dinara dinamică în cele trei dimensiuni ale spa
ţiului. 

Am constatat cât î i este de uşor mulţimei spec
tatoare să urmărească şi să înţeleagă cele mai 
mici nuanţe din diferitele stări sufleteşti ale 
aviatorului. Dată fiind identificarea pilotului eu 
aeroplanul, acesta devine prelungirea corpului 
său: oasele, tendoanele, muşchii şi nervii se pre
lungesc în cabluri şi fire. Aproape că nu e mare 
deosebire între ei şi bunii şofeuri de automo
bile; se remarcă din potrivă că fiecare aviator are 
maniera sa de a sbura. Un aviator nu sboară 
mereu la fei. 

Sborul e deci întotdeauna expresia precisă a 
stărei sufleteşti a pilotului. „Loopingul" mani
festează nerăbdarea sau necazul. Tumbele alter
nate la dreapta şi la stânga indică leneşă nepă
sare, iar scorurile plane, exprimă nostalgie şi 
oboseală. Opririle bruşte urmate de spirale mai 
mult sau mai puţin prelungite, cambrarea, scu
fundarea, şi toate combinaţiile infinite ale aces
tor manevre sunt reprezentările exacte şi clare 
ale unor suite de stări sufleteşti. 

Dacă aduni multe aeroplane, reuşeşti să cam 
pui adevărate dialoguri şi mari acţiuni drama
tice. 

Toţi acei cari au asistat la luptele aeriene, au 
apreciat cu prisosinţă diferitele temperamente 
ale combatanţilor, voinţa lor agresivă, ţinta lor 
învăluitoare, şi calculul lor prudent. Nu erau a-
colo totuşi, decât elementele teatrului aerian. 

Teatrul nostru futurist îşi propune să accen
tueze şi să perfecţioneze acrobaţiile aeroplanelor 
şi aviatorilor, cari suiţi pe „fuselajuri" şi pe a-
ripi stiu să modifice şi să animeze profilul ae
roplanelor. 

In sborurile noastre dialogate — şi curentele 
aeriene libere, sexul actorilor va fi reliefat prin 
forma aeroplanelor, prin vocea motorului şi rit
mul special al sborului. Vocea motorului poate să, 
fie determinată din plin sau redusă, tăiată in 
izbucniri bruşte şi imperioase, sau modelată în 
game când" înalte, când joase, ceeace constitue 
expresia muzicală, şi sgomotoasă, oare ar com
pleta drama aeriană. Russolo, inventatorul sgo-
motelor futuriste, a creat o capotă metalică care 
amplifică sgomotul motorului şi un eşapament, 
care regulează sonoritatea, fără să modifice for
ţa. Fiecare aeroplan sau dirijabil va fi pictat, 
sau camuflat, animale, maşini, case, şi semnate 
de un pictor futurist. Pictorii futurişti Balla Ru-
solo, Funi, Depero, Dudreville, Baldessari, Ro-
sai, Terrazzi, Ginna, Primo, Conţi, Sironi, 
au şi găsit decoraţiuni fantastice pentru aero
plane. Vom avea printre altele lansări expre
sive de pulbere colorată, oonfetti, focuri de arti
ficii perfecţionate, paraşute, paiaţe, mici baloane 
colorate etc. ^ 

Aviatorii futurişti vor realiza în cerul Mila-
nului mari reprezentaţii teatrale aeriene (zbo
ruri dialogate, pantomine, dansuri şi mari poe
me în cuvinte în libertate — aeriene, create do 
poeţii futurişti Marinetti, Buzzi, Corra, Folgore, 
Mazza, Settimelli, Chiti, Cangiullo, Jamar, Na-
nnetti, Dessy, Vieri. 

Deasupra nenumăraţilor spectatori culcaţi, a-
vioanele împestriţate, vor dănţui în timpul zi
lei în zonele colorate, alcătuite din pulberile ce 
vor fi fost împrăştiate, în timpul nopţii, 
constelaţii şi danturi, prin jerbele sclipitoare ale 
piroectoarelor. 

1) Teatrul futurist va fi o minunată şi eroică 
şcoală populară. 

3) Teatrul aerian prin amoloarea spectacolelor, 
tic pentru că va fi oferit gratuit milioanelor de 
spectatori. Săracii vor avea în sfârşit un teatru. 

3) Teatrul aerian prin amploarea spectacolelor 
concursul mulţimei şi actorilor sburători, printre 
cari vor străluci în curând un Zacconi, Duse, Ta-
mogni, Carusso, ai aerului, va stimula într'un 
mod decisiv aviaţia. 



Fascismul e de 
origină români 

Mussolini ar socoti de paradox aceasta afir
maţie. După dânsul fascismul e o manifestare 
pur italiană, după cum bolşevismul e ceva speci
fic rusesc. A înjgheba fascii aiurea decât în Ita
lia e act de contrafacere şi de ridiculă imitaţie. 
Totuşi fascismul, adică organizarea care a smuls 
vechilor partide, puterea, pentru a o da pe mâi
nile foştilor combatanţi, juraţi să nimicească 
mişcarea sindicala, s'a manifestat, în alte forme, 
la noi. 

A avut acelaş obiectiv şi aoelaş program. Re
gele, vrând nevrund, a ţinut seamă de dânsul, şi 
în unire cu sfetnicii săi neputincioşi şi vicleni, 
1-a utilizat si 1-a uzat pentru totdeauna. Fascis
mul nostru s'a numit averescanism, şi a fost, ca 
şi în Italia, în esenţa lui, o emanaţie a frontului. 
Averescanismul a desfiinţat partidul muncitoresc. 
Spre dosebire însă de tovarăşii lui din Italia, ar
mata politică a foştilor combatanţi români s'a 
împestriţat dia vrem* cu transfugii şi oportuniş
tii altor tabere, şi cu toată massa lui impozantă, 
reuşi să se compromită încă înainte de a cuceri 
puterea. Averescanismul a sfârşit în ridicol, şi 
prin -dezagregare; agonia lui a fost puhavă şi 
scandaloasă. As ta pentru că era. un fascism spe-
eific românesc. In Italia, desigur, lucrurile: se 
vor siârşi altfel. . -; . 

Ca fenomen „uniunea foştilor combatanţi" tre
buie considerat ca ultima rătăcire pe care au 
mai putut-o provoca noţiunile confuze de patrie, 
steag, tradiţie. 

Plutocraţia mercantilă a profitat, suprem, de 
sentimentalismul obscur al mulţimilor. Când se 
va face linişte şi lumină poporul va reintra în 
fasciile lui fireşti, cari sunt clasele sociale, astfel 
precum s'a şi întâmplat la noi fără ca trista a-
ventură & generalului Averescu să fi avut ceva 
din strălucirea surprinzătoare a guvernării lui 
Mussolini. 

In ceeace priveşte străduinţele unui ciocoiaş 
fără prestigiu, Grigore Filipescu, de a ralia pe 
cei. cinci sute de mii de foşti combatanţi în ju
rul târnului pe care d-sa 1-a mânuit cu atâta răs-
boinică dexteritate pe uliţele Bacăului, în timpul 
luptelor dela Mărăşeşti, ele sunt zadarnice. Ex
perienţa e făcută şi nimeni n'ar mai putea fi în
duplecat să o reînoeapă. 

I. v. 

In numărul viitor vom publica o 
originală de Marcel Iancu. 

xilografie 

HARLEY-DAVIDSON 
cu ataş stare nouă 

65.000 Iei 

Telefon 56|6. 

A l a r m a 
A intrat sabia în ţară. 
La graniţă, comunicatele guvernului spun că 

se dau zi şi noapte, lupte crâncene, între grăni
ceri şi hoardele maghiare. Gravitatea situaţiei o 
arată însuşi protestul guvernului nostru la Bu
dapesta şi faptul că „Lupta" în ediţie specială şi 
cu litere cât cărăbuşii a vestit mobilizarea în 

* Ungaria şi a divulgat chiar numărul agresorilor, 
dispozitivul unităţalor şi planul de ofensivă ma 
ghiar. Creştineştile sărbători au fost turburate 
de gânduri de sânge. Doamnele din bulevardul 
Colţei s'au înfiorat văzând întoarse orele harni
ce dela Ghidideni şi Coţofeneşti. Un fost, actual 
#» viitor ministru, celebru prin obezitatea lui ra
dioasă, prin meşteşugitele-i lovituri de import-
export, şi mai ales printr'o bătrâneţe lubrică ş-i 
desbărată de prejudecăţi, a sburdat la suvenirul 
ce s'ar putea repeta, al unui sardanapalic voiaj 
nupţial piintre ruine. 

In sfârşit, un Paşă valah a premeditat forni-
caţiuni, nelegitime, desvirginări violente urmate 
de zămisliri bastarde, o întreaaâ idilă trandafi
rie şi îmbălsămită, sub concertul atenuat al tu
nurilor depărtate, şi contrastul sadic al suspine
lor de amor cu vaetul răniţilor din şanţuri. To
tul nu era însă decât o amăgire dureroasă pe 
care închipuirea şi-o face singură. Doamnele fa
nariote, miniştrii concuspicenţi şi rajalele su
rescitate au fost victimele eftine ale unei auto
sugestii involuntare. Cazna oblăduirii şi răspun
derile puterii îi obligase pe aceşti fericiţi nepu
tincioşi, să recurgă de Crăciun-la o farsă mar
ţială pentru nervul cel mai sensibil la un popor 
flămânzit şi care să-i aducă aminte că îl amenin
ţă rele mai mari decât o foamete ponderată, un 
trai scumpit, o adâncă dezorganizare şi lipsurile 
cele mai insuporabile : mobilizarea, răsboiul. 

Astfel înţelepciunea conducătorilor făcu să 
ireacă neobservată, în ţara sgâlţâită de frigurile 
vitejiei, strânsă împrejurul branilor luminaţi şi 
poleiţi, absenţa relativă a cozonacului, dispari
ţia totală a pâinei. Şi că cu toate ştirile oficiale, 
despre un demers colectiv al Micei Antante per
sistă, iar de pe front comunicatele anunţă repetate 
incursiuni nocturne, de natură erotică, a patrule
lor ungureşti prin satele de frontieră şi fugări-
rea lor cu focuri, fără morţi, răniţi şi prizonieri 
din nici o parte, sunt totuşi indicii că Ungurii 
ar fi renunţat la planul ce li se atribuise, de a 
desfiinţa România, a nimici Serbia, a spulbera 
Cehoslovacia şi a anexa Austria, simultan. In 
sfârşit, când guvernanţii se vor trezi din visarea 
reminiscenţă în care i-a aruncat propria lor far
să, va fi tocmai timpul să născocească o nouă 
diversiune : iarna se înăspreşte, mizeriile se 
complică, deraierile se înmulţesc. Care va fi acea 
diversiune ? 

Cea evreiască a devenit primejdioasă, cea 
maghiară va fi prea recentă, de-a răscoalele ţă
răneşti nu e bine să te joci... Rămâne, desigur, 
chestia Basarabiei şi năvălirile bolşevice : gu
vernul a păstrat cu grija starea cea mai nesigu
ră şi mai încurcată la Răsărit; şi suntem din fe
ricire în luna când îngheaţă Nistrul. 

Dar la urma urmei, în faţa unui public deve
nit sceptic şi calm, nu politicianismul nostru e 
acela care s'ar da îndărăt dela un răsboiu în 
toată regula, mult mai uşor acceptabil decât 
orice sforţare de muncă şi organizare pentru be-
cisnica şi trândava noastră oligarhie. 

V. 

T R A D I Ţ I A 

Desen de Marcel iancu 

In jurul libertăţilor 
cari se răzbună 

^ Intr'un studiu de o pătrunzătoare analiză, d. 
St. Antim a apărat în aceste coloane teza, care 
suli i ana acestui excelent publicist nú-i lipsita 
de originalitate, a restrângerii libertăţilor con
stituţionale. Premiza d-lui Antim, este desigur 
stabilită cu multă dibăcie. Astfel, afirmând că 
libertăţile aeordate prin Constituţia dela 1866 
au fost premature şi că nimic nu trivializează 
mai definitiv libertăţile unui popor decât această 
prematuriţate, d-sa se lasă sedus de ideea unei 
Constituţii care şă fie numai expresia cuceriri
lor repurtate da opinia publică din Eomâ.nia. 

Forma acestei expresii d. Antim o delimitează 
î.'i constatarea, daca vreţi justă, a prematurităţii 
votului universal acordat pe fronturile de răz
boi. 

Dacă am porni numai dela acest criteriu fără 
a chema în ajutorul marilor idei de democraţie 
evenimente de o importanţă mult mai mare decât 
universalizarea votului, desigur că teza partidu
lui liberal s'ar putea legitima. 

Dar d. Antim omite o mare reformă socială şi 
economică câştigată printr'o serie de insurecţii 
populare. E împroprietărirea ţăranilor. Or, a-
cest popor românesc, oricât de insensibil ar fi 
faţă de ideologiile umanitare, nu mai poate ră
mânea indiferent faţă de nevoia de a-şi apăra a-
ceastă cucerire cu dublu caracter prin exerciţiul 
unor drepturi politice corespunzătoare. 

Ar mai fi desigur de încercat argumente de o 
egală valoare împotriva atentatului pregătit a-
supra vechilor noastre libertăţi constituţionale. 
Aceasta însă ne pare suficient spre a nu identi
fica întocmai aspiraţiile libertare ale acestui or
gan de luptă cu scepticismul sever al colabora
torului nostru. 

Expoziţii 
IM d. Paul Scorţescu. Un evident regres fată 

du trecuta expoziţie în care figuraseră câteva 
piese reuşite gen cartă poştală, tip Venise. 

La d. Rubin. Se repetă aventura Băncilă, care 
şi d-sa fusese pictor social, speculator de senti
mentalităţi revoltate. Un real talent totuşi, oare 
a nesocotit etapele şi care îşi va merita popasul 
inaimat de astăzi după ce îşi va fi perfecţionat 
meşteşugul. 
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