
tică ) păstrând strânsă legătură cu şirul celorlalţi 
ani. Dar ceia ce dă valoare, e : ridicarea spre con
cepţie. Scrisul nu mai înseamnă reproducerea— 
mai mult ori mai puţin exactă—a realităţii goale : 
o înţelegere, superioară şi apropiată, a vieţii, stre
coară în proză sufletul tainic al unei viguroase ati
tudini de artă. In acelaşi timp, o cercare de po~ 
posire în preajma tradiţiei 

Puntea, care se zvârlea peste timp, a turburat 
însă înţelegerea—cu profunzimi de sticlă lucioasă— 
a unor pretinşi esteţi. Numai că: pasul anului a 
călcat cu nepăsare prin toată furtuna, deslănţuită 
cu îndoelnice orientări literare şi închisă în foile 
câtorva publicaţiuni ca aproape tot ce s'a scris, 
în aceste douăsprezece luni, pe tărâmul criticei. 
Fireşte, cu excepţia celor două ori trei cărţi izolate. 
Dealminterl, şi ele, au continuat, cât au putut, stră
vechiul cult al idolilor şi tradiţia sfintelor obiceiuri 
ale pământuiui 1.. 

S'a subliniat, deasemeni, cu oarecare îndurare — 
in ce priveşte poezia anului acesta —un regres 
faţă de 1923. Tristeţe neîndrituită Ea e datorită 
poate grabei cu care s'au încheiat socotelile li
terare. Neavând perspectiva timpului, bilanţurile— 
prea de curând întocmite—au redus proporţiile 
realităţii aproape numai la titluri. Iarăşi faptul că, 
auume căiţi au fost lipsite de concertul reclamei 
şi prieteniei zgomotoase, a împedicat ochii - obosiţi 
de prea multe şi grăbite judecăţi—să pătrundă 
până la ele. Nu vom înşira, ca să ne sprijinim 
gândul, cărţile apărute. Căci nu o înşirare bibli
ografică a vitrinei am năzuit. Ci cu totul altceva. 

Grupăm toată poezia lui 1924 în două cărţi: 
aln Marea trecere» de Lucian Blaga şl «Lângă 
Pământ', îndelung aşteptatul volum al lui Adrian 

Maniu. Amândouă realizează mult rostite daruri 
ale literaturii noastre: d. Blaga—prin topirea în 
imagine totdeodată a senzaţiei şi ideii — intelec-
tualizarea, despre care atâta s'a scris ; iar d. Ma
niu: necesara apropiere de vâna îmbelşugată a 
popularului. 

Pentru lirica noastră şi poezia de altădată a 
d-lui Andrian Alaniu, «Lângă Pământ' a fost o 
apariţie neaşteptată. Dela notaţia plastică, scurtă 
şi voit dezordonată, inspiraţia d-lui Maniu a co
borât dintrodată spre fondul tradiţionalist, realizând 
apoi o poezie primitivă, de întunecată muzicalitate, 
românească şi simplă: ca un vas vecbiu de lut, 
cu meşteşug smălţuit. 

Nădăjduim c ă : «Lângă Pământ»—păstrând toată 
puterea de a prinde şi stăpâni o poezie de odini
oară a d-lui Maniu - va înrâuri hotărâtor asupra 
generaţiei de poeţi, care se formează acum. jin
duita poezie, de specific românesc, va purcede poate 
de ac i : plăpândele ramuri ale liricei noastre se 
vor îndoi atent spre pământul necunoscut şi păs
trător de nebănuite posibilităţi. 

Şi semne sunt... 
* 

* * 
Rândurile acestea, cercând să prindă numai 

sufletul de răspântie între trecut şi anii C8re 
vin, au sărit — desigur — unele cărţi de însem
nată valoare. Ne pare rău. Mai cu seamă că, 
printre ele, se numărau volume c a : traducerea 
«Odiseii» — admirabil făcută d-1 G Murnu— şi «Memc-
rlalele» d-lui V. Pârvan, un monument de gândire 
şi formă academică... 

A L . B A D A U Ţ A 

C R O N I C A A R T I S T I C A 
EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ A REVISTEI „CONTIMPORANUL" 

P e N T R U publicul nostru care n'a trecut încă 
prin pestriţele săli de expoziţii ale Apusului, ma
nifestaţia artistică improvizată de către revista 
.Contimporanul" poate însemna o învălmăşeală 
ţipătoare de culori şi forme şi un hău pentru och', 
o înveselire eftină pe spinarea unui artist atât de 
sincer ca domnul Marcel Iancu sau, în cazul cel 
mai bun, punerea în mişcare a unor simţăminte 
necunoscute până acum. Pentru unii expoziţia acea
sta .internaţională" a fost poate un fel de împro
spătare după atâtea înşirări moarte de culori 
lâncezite şi fără de viaţă ce au putut fi văzute în 
ultimul timp pe la Ateneu sau aiurea. Despre ex
poziţia revistei „Contimporanul" s'a scris relativ 
foarte mult. s'au dat multe desluşiri, altminteri 
foarte necesare. S'a făcut chiar un fel de larmă, 
mai puţin simpatică, dar, admitem, trebuincioasă 
şi îndrumătoare într'un caz ca acesta. O şezătoare 
artistică a căutat şi a reuşit chiar să concentreze 
atenţia şi nervii publicului bucureştean asupra 
diferitelor curente noui în artele plastice, în literatură 
şi muzică. Timp de vre-o două ore nervii publicului 
a fost enervaţi într'un mod destul de crunt. Dar 
publicul neştiutor în ale artei, adică tocmai aceia 
care n'a fost pervertit niciodată de arta veche, 

i ) In ordinea caracterizării: Cezar Petrescu şl Ion Dongorozi. 

a rămas neconvins, fiindcă s'a izbit poate de prea 
multe aspecte neorganice, de atributele literare ale 
lui Hans Arp, de rasul doamnei Popovici ce lumina 
prin sală pe când declama versuri de August 
Straum, incontestabil preaste, dar cu un conţinut 
foarte puţin hazliu. Poate şi fiindcă la aceiaşi şe 
zătoare, domnul Maxy, comisarul expoziţiei, se 
simţea a;ât de bine dispus încât râdea foarte vesel , 
pe când versurile lui Hernvarth Walden şi acela ale 
domnilor Vinea şi Voionca ne umpleau cu fiorii 
unei arte adevărate, care corespunde cu „expres-
sionismul extensiv* şi putea fi accesibilă oricui, 
îndrumări ca acestea trebuesc, aşadar, evitate 
pentru a nu compromite o cauză bazată pe o ideo
logie serioasă şi câtuşi de puţin ridicolă, dar totuşi 
discutabilă, nu atât de pe platforma generalizatoare 
a artelor plastice decât pornind de la un punct de 
vedere etic, de la privirea acestor manifestări in 
cadrat timpului nostru. 

Noi ne vom strădui să rămânem serioşi, căci 
dacă ne-am permite să râdem ca domnul Maxy 
s'ar crede că ne batem joc de lucruri şi de fapte 
ce ne-au rămas streine. Şi tot din aceiaş cauză 
trebue să adăugăm că simţămintele noastre se simt 
foarte umile nu numai înaintea întregului complex 
al artei europene, deseori atât de concretă, dar şi 
în faţa artei primitive sau pline de spirit vegetativ 
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a lumii exotice sau în faţa unei clădiri concepute 
de Bruno I ant, pe care altminteri, îl credem arcbi-
tectul cel mai însemnat al timpului nostru. Dar nu 
mai puţin trebue să insistăm tocmai astăzi, asupra 
constatării foarte fireşti că arta europeană de până 
acum nu exclude în nici o formulă de sintetizare 
tendinţele şi proporţile artistice atât de grandioase 
ale altor continente, dar rămâne totodată chipul 
«nui destin şi al unui spirit stăpânitor peste mulţi, 
timp de multe veacuri 

Arta europeană a fost de. cele mai multe ori 
judecată de oameni prea pervertiţi de virtuţile vechiu
lui continent, astfel că multe din nouiie curente au 
avut un merit deosebit, făcând loc unei mentalităţi 
mai largi care nu s'a oprit Ia graniţele răsăritene 
ale Rusiei sau la ţărmurile Mărei Mediterane. Arta 
europeană nu e singura din lume, n u ! Dar s'a 
închegat în cursul veacurilor într'o simplicitate 
mare şi indiscutabilă, care azi încă face parte din 
conştiinţa noastră. Fie-ne îngăduit să nu credem 
încă în acel „Apus al Occidentului" pe care l'a 
constatat Oswald Spengler. Avem nevoe de utopii 
noui, cu toată că ideea creştină nu poate fi trân
tită de-oparte, fiindcă înseamnă excelsiorul unei 
utopii omeneşti Odată cu Expressionismul inten
sificat al lui Kandinsky, Buddismul şi-a găsit destui 
adepţi în Europa. Şi mulţi au strigat: aceasta e 
religia nouă ! Dar, din fericire strigătele s'au perdut. 
Utopii noui? Da! Dar nu din acelea care împru
mută numai hainele altora, nu din acelea care 
spun că micul nostru continent a avut un trecut 
prea neimportant, pentru ca să vedem în el baza 
unor concepţii noui despre lume. Nu avem nevoe, 
ba ne ferim, de noua constatare: Totul e relativ. 
E o constatare prea comodă, e sfârşitul omenescu
lui. Căci sunt destule adevăruri ce nu pot fi identi
ficate cu realitatea şi tocmai în aceste adevăruri se 
oglindeşte chipul cel mai curat al omului. Consta
tările de relativitate sunt ghilotinele tuturor creaţi-
unilor artistice, Avem nevoe de un extaz sfânt, dar 
înrădăcinat într'o credinţă ce poate cuprinde sufletul 
tuturora, nu însă numai convingerile câtorva, Arta 
europeană e o artă naturalistă care a putut fi în
ţeleasă şi chiar judecată în complexuri organice, 
tocmai fiindcă elementele de realizare artistică au 
fost susfinute de o formă concretă, chiar atunci 
când simbolul sau fondul spiritual nu avea nimic 
comun cu micimea pământului nostru. 

Pornind dela realizarea formală a muzicei sau 
dela concepţiile cele mai elementare ale arcrjitecturii, 
multe feluri de artă nouă îşi găsesc îndreptăţirea. 
In fond totul poate fi cuprins de un singur cuvânt: 
muzicalizare ! Dar muzica nu pcate fi pricepută ca 
un cuvânt scris ca o formă concretă din natură. 
Astăzi, mai mult ca oricând, Europa are nevoe de 
precizări, nu de creaţiuni care protejază tot ce e 
relativ, tocmai fiindcă deseori stau dincolo de bine 
si rău. 

Ni se spune că până acum am fost sclavii tre
cutului şi că timpul nostru n'are artă, astfel că, 
începând cu arhitectura, lumea nouă va trebui să-şi 
închege simţămintele într'un nou fel de artă. Arta 
e religie. Neapărat, dar nu ne vom lepăda de religia 
veche. înainte ca cea nouă să fi fost creată. Să 
ajutăm cu toţii la crearea artei timpului nostru ? 
Să ne impunem pentru arta anonimă ? Arta nouă 
e până acum arta programelor, nu a creatorilor. 
Va fi nevoe de individualităţi mari ale căror opere 
vor extazia din nou sterpul nostru suflet. Aşteptăm; 
credem însă că metoda de a speria pe vechiul 
european cu arta cea nouă e cu totul greşită. 
Căţi-va din Apus şi-au şi dat seama de aceasta, 

dând revistelor noul o înfăţişare care nu îngrozeşte 
pe nimeni. Mă gândesc — de exemplu la acele 
„Feuilles libres" care s'au cuminţit mult în ultimul 
timp. Privind coperta unei reviste de avantgardă, 
trebue oare să avem impresia că e opera unor 
zeţari necontrolaţi care turbând şi au bătut joc de 
lume? Mi se va răspunde că şi în cazul acesta e 
vorba de o rupere radicală cu trecutul aspectului 
grape, cu trecutul tipografiei şi a nervilor noştri 
răbdători. Tocmai aceasta însă înseamnă o apucă
tură care, pare-mi-se, nu socoteşte cu educaţia 
masselor pentru arta nouă. 

Şi-acum ideologia, care, neapărat, îndreptăţeşte 
existenta acestei arte. E o ideologie tot atât de 
firească ca oricare alta, e plină de straniul unei 
frumuseţi noui şi nebănuit de largi şi de încăpă
toare pentru simţăminte foarte îndepărtate unele de 
altele. S'a făcut multă literatură în jurul curentelor 
de artă nouă. S'a scris până şi o istorie a episodului 
dadaist. (Ricbard Huloenbek, Die Geschichte des 
Dadaismus). Leaderii curentelor ţineau să se deo
sebească, iar curentul inventat astăzi era întotdeauna 
mult superior celui de eri. Grupul ..expressioniştilor 
intensivi" care, în frunte cu Kandinskg, Paul Klee 
şi Feininger, au pornit din Germania, voia să fie 
privit cu totul altfel decât Futuriştii italieni. Şi pe 
drept. Căci Futuriştii, reprezentaţi în deosebi prin 
Marinetti, Boccioni, Gina Severini şi Cara, rupeau 
numai impresia realităţii în bucăţi pe care le ală
turau apoi, vrând să dea o imagine cât mai poten
ţată şi mai dinamică a fragmentului luat din natură. 
Futurismul n'a fost la început decât o reacţiune 
destul de tinerească faţă de arta clasică, faţă de con
cepţiile vechi, în care s'au înecat multe forţe tinere 
ale Italiei. Kandinsky nu mai voia să facă ocolul în 
jurul impresii, voia să realizeze o artă care să fienumai 
mişcare organică şi coloare, o artă pur sufletească 
care să nu mai aibă nevoe de nici un sprijin ex 
terior şi care să se împotrivească chiar naturii. 
Kandinsky e un artist liric ca şi Mattis Teutsch. 
Grupul Cubiştilor francezi ce se despărţise acum 
câţi-va ani în patru tabere şi era chemat la luptă 
de câtre marele artist şi mult talentatul farsor 
Picasso, nu voia să pe confundat cu curente mal 
puţin radicale, căci câştigase teren tot mai mult 
Futurismul de azi s'a topit 8proape în întregime 
în concepţiile cubiste, cerebrale, care în primii ani 
au fost mai îngăduitoare faţă de realitate, pornind 
însă mai în urmă spre cubismul absolutal construc
ţiilor ce nu mai aveau nevoe de nici un titlu literar. 
De la ghitarele sfărâmate ale lui Picasso şi până 
la constructivismul rece din Rusia e o cale lungă, 
bătută de multe concepţii contradictorii. Cubismul 
„ştiinţipc" se laudă cu altele decât cel „pzic", cel 
„orfic cu alte intenţii decât cel „instinctiv". 
Orpsmul, in frunte cu Robert Delaunay, Duchamp, 
Picabia, Leger, era dela început independent faţă 
de realitate, pe când Picasso. Braque, le Fauconnier, 
Juan Gris, Metzinger şi alţii au cultivat mai întâiu 
un fel de anti-naturalism, bazându-se şi pe elemen
tele constructiviste ale Iui Cezanne 

Esenţa artei noui nu e şi nu vrea să fie nouă. 
Concepţiile cele mai elementare despre arhitectură 
şi muzică sunt de partea ei; un mare trecut istoric 
în Egipt, India, China, în lumea primitivă a Africei 
şi a Oceaniei o susţin şi o îndreptăţesc. Vechile 
ornamente din ţările nordice, în care întrezărim 
primele începuturi ale dinamicelor elementp gotice 
sunt şi ele cât se poate de aproape înrudite cu 
arta cea mai nouă, acentricâ şi asimetrică în multe 
ramuri ale ei, care oglindesc neliniştea timpului 
In arta aceasta simţământul stilistic nu mai poate 
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avea importanţa din trecut, căci toată greutatea 
realizării apasă asupra extazului creator, indepen
dent de formele organice din natură, independent 
de mijloacele de exprimare şi de cunoştinţe tecbnice. 
Arhitectura cea mai veche din India care împotri
veşte uriaşului peisaj exotic un alt peisaj abstract-
vegetativ, clădit din spirit, are la baza aceiaşi 
concepţie ca şi o construcţie de Picasso sau de 
Marcel Iancu. Epoca gotică a dat Europei cea mai 
mare realizare a spiritului abstract, astfel că şi în 
arta nouă se vorbeşte mereu despre lupta împotriva 
simetriei, despre tendinţe gotice. De la o coloană 
de nori ridicată în epoca culminantă a barocului 
la Chrudim (Cehoslovacia) şi până la monumentul 
lui Bacunin din Moscova, o operă a sculptorului 
Boris Koroljow, e numai un pas. 

Totul a mai fost, a mai existat. Dar spiritul 
răsufla mai intens, ducea pe spatele său nespus 
de puternic fanatismul realizării artistice. Istoria 
uita farsorii timpului trecut, care se asemănau poate 
cu Picasso, cu Arcbipenko şi cu alţii, noi însă ii 
avem înaintea noastră. (Constatarea aceasta nu se 
leagă de seriozitatea grupării bucureştene, care se 
îndreaptă tot mai mult spre idealul cubismului 
francez, lăsându-şi însă destulă libertate). Atitudinea 

noastră nu se îndreaptă împotriva sensului aceste: 
arte noui şi nici împotriva expozanţilor. Noi cre
dem că aceste curente noui, din care excludem 
Expressionismul ce întrebuinţează realitatea numai 
pentru simbolizarea spiritului, sunt dăunătoare,, 
fiindcă sunt prea relative. Astăzi judecăm astfel. 
Dacă viitorul le va da dreptate domnilor Marcel 
Iancu, Maxu şi Brunea, fanatismul lor sincer va fi 
cuviincios răsplătit. 

Expoziţia din sala Sindicatului Artelor Plastice 
ne-a dăruit multe impresii noui. Ne-a plăcut mult 
culoarea din lucrările domnului Marcel Iancu, uni
tatea de spirit al construcţiilor sale. ne-a plăcut 
mult simţământul suveran pentru formă ce se des
prinde din toate sculpturile domnului Brâncuşi, 
sensibilitatea extraordinară a capului şi a torsului 
expus de domnişoara Milita Petraşcu. (Cu altă 
ocazie, când nu vom mai fi nevoiţi să expunem 
întreaga chestiune, vom insista mai mult asupra 
lucrărilor expuse de această grupare). 

Atitudinea noastră rămâne fundamental alta,, 
fiindcă e bazată pe principii ce nu admit că Europa 
ar fi murit şi că arta tipic naţională ar fi rămas 
fără de rost. 

EXPOZIŢIA TONITZA 

CuPRINSE şi de astă dată in unitatea fluidă 
a unui aspect exterior, lucrările expuse de domnul 
Tonitza în Sala Sindicatului Artelor Plastice devin 
un fel de reculegere minunată pentru acela care 
timp de luni de zile a colindat sălile de expoziţii 
bucureştene, fâră să poată găsi un loc de odihnă 
pentru ochi. sau o culoare vie şi stăpânită de între
gul formal al unei pânze. Artiştii noştri talentaţi 
nu prea vor să se hazardeze în cbeltueli, ştiind că 
lumea nu se gândeşte la cumpărături de tablouri 
valoroase, astfel câ numai celebrii Kimon Logbi 
şi Qrand şi alţi diletanţi se desfată larg în faţa 
admiraţiei unui public ce n'a ştiut niciodată care 
e diferenţa între Petraşcu şi Bordenacbe. Şi dacă 
poate tocmai azi vom lăuda expoziţia domnului 
Tonitza ceva mai mult decât merită, iiindcă după 
atâtea amăgiri ne-am simţit mai repede entuziasmaţi 
în faţa unui lucru bun, fie-ne îngăduit să observăm 
de pe acum că Tonitza e un artist foarte valoros 
şi că înseamnă un caz cu totul aparte în evoluţia 
artei noui în România. 

Privind tablourile domnului Tonitza am presupus 
întotdeauna că artistul trebue să fie un mare iubitor 
de copii, căci lumina rafinată care se răsfrânge din 
culorile sale, devine seninătate, de abia atunci când 
vibrează într'un portret de copil. Această consta
tare ne face să credem şi mai lesne că domnul 
Tonitza se joacă uneori cu arta Iui. Şi de astă 
dată s'a putut cunoaşte un contrast în ce priveşte 
fondul elementar al lucrărilor, cu toate că maniera 
care uneori nu rămâne decât recetă nelegată de 
spiritul operelor, înseamnă un nivel foarte cultivat. 
Sunt jucării, dar rămân totuşi artă, sunt uneori 
limfatice, lipsite de seva vieţii şi de sânge, sunt 
parcă chiar un fel de închegare a acelor sfere dia
metral opuse ce se evidenţiează pronunţând numele 
lui Fra Angelico şi al lui Toulouse-Lautrec. Tonitza 
e un Fra Angelico al decadenţei timpului nostru. 
Credinţa lui e deseori pervertită. Sub liniştea flo
rentinului se sbuciumă o luptă cu Dumnezeu, pe 

când contimporanii noştri au învăţat prea mult de 
la trecutul artei, pentru ca substanţa vieţii sâ'şi 
poată găsi forma cea mai firească. 

Tablourile lui Tonitza nu vor să aibă o adâncime 
în perspectivă. Figurile plane, dar pictural văzute 
stau în faţa fondului plan. Cu toate astea contururile 
sunt deseori foarte liniare. Cred însă că tocmai în 
ultimul an culoarea a devenit mai vibrantă şi mai 
puternică. Nu se poate desluşi însă întotdeauna da
că coloarea artistului e picturală sau „locală", în 
sensul clasic al cuvântului. Totuşi culoarea predo
minantă e rareori umbrită de alte culori. Umbrele 
şi luminile sunt obţinute printr'o gradare al aceluiaş 
element coloristic. Mijloacele de exprimare între
buinţate în pictura lui Tonitza sunt prin urmare mai 
înrudite cu arta clasică, decât cu Barocul. Calitatea 
lucrărilor se reduce în multe cazuri numai la mi
nunata alăturare a diferitelor valori de culoare. In 
privinţa aceasta Tonitza e un artist de o uimitoare 
siguranţă, pe când stabilitatea formală a planurilor 
lasă uneori de dorit, astfel că că elementele sus
ţinătoare ale peisagiilor lui încep uneori a se clătina. 
Valorile de culoare sunt însă de o netăgătuită fru
museţe. Virtuozitatea artistului riscă uneori prea 
mult, dar rămânem totuşi cu convingerea că ne 
aflăm în faţa unui fenomen cu totul neobişnuit. Tot 
ce a fost chibzuit în îmbinarea culorilor, nu se 
observă. (Socotelile altora le recunoaştem în prima 
clipă, privind valorile şi aranjamentul lor). Şi dacă 
întâlnim ici sau colo un „subiect literar", ca în tabloul 
clownului, ne dăm mai în urmă seama că totul a 
a fost făcut de dragul unui verde deschis de sma
rald sau a acelor nesfârşite game de galbenuri pe care 
Tonitza le cunoaşte mai bine decât oricare altul. 

Jocul unui copil e o parte din viaţa Iui cea mai 
sinceră. Tot astfel mi se pare şi jocul lui Tonitza. 
Copilul e un suveran în felul Iui. Tonitza rămâne 
un fenomen, în spiritul căruia copilăria şi decadenţa 
s'au contopit. 

O S C A R W A L T E R C I S E K 
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GÂNDIREA H l 

R E D A C T O R : C E Z A R P E T R E S C U 
A P A R E L A 1 ŞI 1 5 A L E F I E C Ă R E I L U N I 

SUB CONDUCEREA UNUI COMITET 

R E D A C Ţ I A : P A L A T U L S I N D I C A T U L U I Z I A R I Ş T I L O R 
S T R . C A N T A C U Z I N O N o . 2, B U C U R E Ş T I 

PENTRQ RECENZII ŞI ANUNŢAREA APARIŢIEI, CASELE DE EDITURĂ ŞI DOMNII AUTORI SUNT 
RUGAŢI A TRIMITE CATE DOUĂ EXEMPLRRE. — MANUSCRISELE NEPUBLICATE SE ARD. 

CĂRŢILE ŞI MANUSCRISELE RUGĂM SĂ FIE ADRESATE REVISTEI 
S T R A D A C A N T A C U Z I N O N o . 2. — B U C U R E Ş T I 
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1 5 I A N U A R I E 1 9 2 5 

C U P R I N S U L: 

MARGINALE de Ion Darie . . . 193 CRONICA LITERARĂ 
SCRISOARE de Nichifor Crainic . 1£5 

. RUGRăe/on-piilai . . . . . . 196 1924; Al. BAdăuţ4 217 

' î h 3 S f . CFflSQL .de
 C : 197 : CRONICA ARTISTICA 

SINGUR. TOAŞT"de. V. Ciacălteanu 206 EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ A 
COŞUL CU TÂRGOELI de Gib. I. REVISTEI CON TEMPORANCIL . 218 

Mihăiescu . . : 208 E X p o z i Ţ I A TONITZA de Oscar 
IDEI,' OAMENI & FAPTE Walter Clsek . . .' 220 

O EXPOSIŢIE Şl VEŞNICII AB- DRAMA ŞI TEATRUL 
SENII de C. P : . . . . ;. 213 . . • v 

GABRIELA ZAPOLSKA de G. M. PEER GYNT de Ion Marin Sado-
' Ivano'v . 214 veanu * 221 

LITERATURA MAGHIARĂ DUPĂ - " 1 * 
RĂZBOI de Isaia Tolan , . 215 CRONICA MĂRUNTA . . 223 

I L U S T R A Ţ I I 

COPERTA: Autoportret de Tonitza, 
DESENE IN INTERIOR: Demian, Tonitza, Petraşcu etc. 
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ABONAMENTE: 1 AN, 300 LEI; 6 LUNI, 150 LEI. PENTRU INSŢITUŢIUNI ŞI AUTORITĂŢI,. 
400 LEI ANUAL. IN STRĂINĂ TA TE: 400 LEI ANUAL. — INSERŢII ŞI RECLAME SE FAC 
L A A D M I N I S T R A Ţ I A R E V I S T E I Ş l LA T O A T E A G E N Ţ I I L E D E P U B L I C I T A T E 

ADMINISTRAŢIA: P A L A T U L S I N D I C A T U L U I Z I A R I Ş T I L O R 
S T R . C A N T A C U Z I N O N o . 2, B U C U R E Ş T I 
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