
Anul 11 No. 41 j Sâmbătă 6 
M a i 1923 Exemplarul 

2 Lei Apare S â m b ă t ă 

MIMPORXNk 
Cronica politică 

Un banchet şi un program 
Era vorba să asistăm la un banchet de o acu

tă însemnătate politică. De pe scena Eforiei, 
l'a concediat d. Brătianu pe d. Averescu; şi tot 
deacolo. era vorba ca generalul "să'şi anunţe 
revanşa. Şoapte abile au foşnit timp de două 
săptămâni prin jungla politică, vestind eve
nimentul şi umflându-i proporţiile: Va fi un 
banchet istoric! Şi, într 'adevăr, norod părea 
să fi fost destul în sala Eforiei ' / 

Când deodată, un elector burtos, verbos şi 
ministeriabil făcu un semn. Cădelniţile au în
ceput să fumege violent, iar limbi enorme_ şi 
apocaliptice, sute de limbi gădilitoare s'au Iun 
git într 'o perversă întrecere de linguşeală spre 
icoana castă, blondă şi deşirată a generalului 
Averescu. 

Carele general, deşi încărunţit în experi
enţă, nu s'a sfiit să scoată înc 'odată micul 
lui' abecedar — Muncă, Cinste, Legalitate— 
şi să-i tragă o clasică liturghie cu braga: Ta
ta mi te-a dat în dar;... şi aşa mai departe!. 
Când auto-panegiricul a abordat peroraţia, en
tuziasmul ajunsese delirant. Retorii partidu
lui şi-au descheiat în grabă nasturii incomo
dând , şi adularea a luat forme spasmodice. 
Printre sughiţuri de voluptate, se desprindeau 
ca rupte dintr 'un şirag fermecat cuvintele ma
gice: Mărâşti, Tătucu, Şinste, Muncă, Aveles-
scu, Legalitate, Tătucu... In timp ce fumul de 
tămâe prăvălea, gros ca o lespede, lighioanele 
fetişiste la pământ.... 

Atunci, dintr 'un colţ discret, paznicul de toa
te zilele al imaculatei icoane, Belzebutul par-
Itidului, Argetoianul însuş, a izbucnit într'un 
,fluerat sinistru, lung de tot, îndrăcit şi rea-
,list: Tos formula Prin-Noi-Inşine. 

Aşa că, dacă astăzi banchetul dela E-
forie nu poate trece aidoma pe scena delaCfă-
răbuş, e că un om şi-a dat seama la timp de 
ridicolul mascaradei. Cum? Exact în clipa când 
funcţionarii Statului sunt în plină grevă, când 
studenţimea faşistizează sub nasul autorităţi
lor, când leul merge de-a-dura sub 6.90, când 
viaţa s'a scumpit cu de zece ori într'un an, 
când o criză constituţională a deschis cel mai 
cumplit conflict politic ce l'a cunoscut ţara, 
când se simte cum zi-de-zi baionetele nu mai a-
jung să susţină un principiu de autoritate intrat 
in agonie, exact în clipa asta, un partid con
sacrat ca partid de guvernământ, şi indicat ca 
succesor legitim- al guvernului actual, se întru
neşte în Capitală şi nu găseşte altceva de 
oferit decât lamentabilul spectacol de dău-
năzi? Tătucu? Şinste? încolo nimic? Nici o 
critică serioasă de formulta? Nici o diagnoză 
de pus? Nici o scrutare sintetică a falimen
tului? Nici o aluzie la vre-un remediu cât-de-cât? 
Atunci, ce rost mai are şi partidul Popo
rului? Ce nn' i place, ce urmăreşte, şi pe ce 
bază etică se agită? Micul meu abecediar? 
Cu naivităţi de soiul acesta — ridicole, chiar 
dacă a fost în intenţia generalului să facă un 
expozeu de quasi-premier, şi vag cu tot-
dinadinsul — cu toasturi ca ale mameUicilor 
dela Eforie, şi cu parascovenii şi calambururi 
etimologice se poate pretind^ astăzi Puterea? 

Haida-de. Jos formula Prin-Noi-Inşine a răc
nit d-I Argetoianu, — şi apostrofa constitue 
un program. Un vast şi teribil program. E 
pentru prima oară, când în pivniţele Băncei 
Româneşti răzbate ecoul acestui blestem spur
cat, rostit de o gură de nobil. Iară cobea 
scutură puternic1, pentrucă brătienhnea ştie prea 
bine. nu numai cât de imperios împing eveni
mentele într'acolo, dar şi ce suflet de jacobin 
poate .ocupa vre-odâtă conştiinţa vacantă a 
d-lui Constantin Argetoianu. 

M. MIRCEA. 

Carafă^de Arhipenko 

Sărbătoarea üevoiutiei 
Armindenul acestui an n'a mai fost, ca nu 

Vie mult, prilejul unei parăzi de forţe proletare. 
Pumnul d-lui Argetoianu, campionul burgheziei, 
s'a băgat — după o expresie scumpă excelenţei-
sale cezariene — în gura bestiei roşii, sfărămân-
\du-i dinţii. Astfel, burghezia noastră s'a ţinut 
în pasul bugheziei de pretutindeni, pretutindeni 
victorioase. E legea riguroasă., a independenţei 
care a hărăzit biruinţă unei oligarhii atât de ane
mice şi de sperioase, atât de incapabilă de soli-
\d\aritate şi de rezistenţă, atât de mai prefols] 
'de suratele ei din /talia. Franţa, Anglia şi A-
merica. 

Partidul românesc unificat, al celor 160.000 de 
muncitori stăpân, pe aparatul circulator întreg şi 
pe mai tot aparatul productiv al ţării, s'a sfârticat 
'deci, ca o găluşcă de osânză asvârlitâ 'n spirt. 
Această sarbă^dlă şi incoloră serbare de h Mai, 
a vâ\d{t-o. cu atât mai dureros. Steagul roşu s'a 
peticit pe la cârciumi. Elanul şi însufleţirea de 
altădată s'a convertit într'o resemnare de robi 
cari n'au mai păstrat nici conştiinţa restriştei 
lor nemeritate. 

Din fericire asupritorii lor nu sunt mai puter
nici. Din fericire, mai ales, puterea proletariatului 
mondial, este, în chiar înfrângerea lui, incom
parabil mai vie şi mai reală decât a factice i şi 
meşteşugitei apăsări care, d\e sus, îl domină. A-
şijderea oceanul dormitează năpraZnic la picioa
rele digurilor plăpânde. Spărtura însă e făcută 
şi pe alocuri ţâşneşte balaurul bălos al revoluţiei. 
Istoria şi-aduce aci mărturiile şi identitatea situa-
ţţiilor arată că istoria se va repetă. Europa mai 
făcuse odată un „cordon Sanitar" în ţaţa unei 
revoluţii. Dar revoluţia — franceză — l'a rupt, 
\după ce respinsese invaziile reacţiunei coalizate 
si mişcările contrarevoluţionare. Rusia e pe cale 
să facă acelaş lucru, după ce a sdrobit contra
revoluţiile şi a fugărit invaziile. Două regi
muri opuse nu pot coexista pe continent şi 
burghezia e prea sleită ca să reziste. Steagul 
roşu pe fortăreaţă Peiropawlesk e 'semnul 
morţii pentru lumea veche. E drept că greşelile 
Sovietiştilor ruşi au pricinuit dezunirea şi dezastrul 
proletariatului din restul Europei. Greşala însă e 
prea mică şi revoulţia n'a suferit decât o amânare. 
Sovietiştii au. rezistat şi umbra lor roşie acoperă 
un pătrar al lumii. Umbra se întinde, pe nesimţite, 
ca o pată de sânge, în zăpadă. , ' 

Va fi mai rău, va fi mai bine? ' ' ' 
Educaţia burgheză,, atletismul sufletesc şi mus

cular pe care ni-l înlesneşte, ne împiedică, să 
renunţăm la individualitatea noastră hipertrófica, 
la generaţia noastră, la anarhismul ei. 

Va fi mai rău, desigur, dar numai.... câteva 
zeci de ani! Revoluţia însă, orice s'ar încerca, 
orice se spune, orice se vede la suprafaţă, a în
vins. Tăcerea Armindenului nostru e pauza cea 
mare din orchestră. Se aşteaptă Finalul. 

i . . ALADIN 

Dansatoare 
( 'u aripile peste viaţă 
(.1 es Chiri 
tu treci magia 
sborului tău 
— vis. 
Din alt senin 
vii 
pasare ele paradis 
sii. cazi blindat 
ca într 'un somn 
— vis. 
O, 'pumn, îngrămădit pământului 
ni cântat , ai plâns, ai iubit 
şi morţei tc-ai deschis 
cu aripile peste viaţă 
— vis. 
Lucienne, 
tu creşti în zbor 
cum creşte în petale 
Vântul 
şi'n sbor 
pe aripile talc 
creşte şi pământul 

Tana Quil 

Les Cordes du rail 
LVssim des caravanes se meurt clans le vivier 
h t une torsade d'alouettes entoure i'abatjour des 

nuées 
Lue fanfare grouillante d'abeilles saute la palissade 

de l 'amour 
Sous une lampe d'écume les larmes bourdonnent dan-' 

les roseraies 

Llle berce une idole de diamant — savane métallique 
Avalanche de ronces dans l 'avant-scène de l 'oasis 
Le théâtre des marées lève la rideau sur le drame 
Mouvante l'allouette satine et dévide -on cri de cristal 

du val 

1.'homme trace des routes réelles à travers la langueur 
des étoiles 

j e t t e des ponts d'acier sur l'écune des songes 
Amasse des fortunes dans la soie du sommeil 
l'ius loin une mélodie s'ehappe par le tremail 

Ll!e berce son amour mort dans le croissant-console 
Saute les blancheurs des villes aux abois de sa vie 
Cisèle l'avenir avec des fanfares d'orgueil 
Fragile digitale 
Les cordes du rail sont des attaches solides 
Autour de ton coeur marri. 

Ceiine ArnauM 

Viata publică 
S'a redeschis prăvălia Constituţională din dea

lul mitropoliei. Pe sub pupitre 'mocnesc focuri 
acoperite: o mie de funcţionari destituiţi, restul 
de câteva sute de mii „recâştigaţi" pentru mi
zeria patriotică, chiriaşi spânzuraţi de uşile eva-
cuărei numerus clausus, mai afirmat ca oricând 
demnitarii, unii cu mâna în beregata celorlalţi. 

De pe teşgheaua ministerială, d-nii cari repre
zintă interesele superioare, vor explica celor cari 
reprezintă naţiunea, în cuvinte „ce sboară", că 
plesnim de ordine, de bună stare şi de prosperi
tate. Dacă va fi nevoie un d. ministru mai cu
getător va arăta cu cifre că însăşi scumpetea1 

e o legendiă a opoziţiei antinaţionale: La Paris 
o pereche de ismene costă 14 franci, deci exact 
200 lei. La noi cu suma asta cumperi o pereche 
de iţari. 

Un mameluc mai distins ar începe să soco
tească că slujbaşul român nu câştigă 14 franci 
pe zi, adică vre-o 7000 Iei pe lună, dar sforţarea 
cerebrală îl va epuiza înainte a sfârşi calculul. 
Liniştită d a r despre partea ordinei care înseamnă 
însăşi conservarea caşcavalului ţara va trece lâ 
manufactura rea nouilor legi, ce isvorîse din Con
stituţie. Se va împărţi pâine din belşug, celor, 
cuminţi şi se vor acorda jocuri tinerilor cari 
promit. O sinistră clamoare de mulţumire, va 
porni, când nevoia va cere, dela mameluci la 
căpetenii. 

Viaţa noastră publică a reînceput oficial. V 
I. O. Cs. 
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Evre i i în Cul tura R o m â n ă 
II. 

E inutil să mai insistam asupra importanţei 
iui Dobrogeatiu-Gherea in critica româna. Opera 
lui Titu Maiorescu nu e decât o recenzie spi
rituala şi incisiva a literaturii timpului, pei 
lângă încercarea lui Gherea de a construi pe 
largi baze ideologice, un edificiu critic durabil. 
Dar Gherea nu s'a mulţumit să teoretizeze 
de sus, asupra mişcării noastre literare. O: 
îndruma spre o cât mai profunda cunoaştere 
a poporului, a fiolkiorului şi a mediului social. 
Din acest punct de vedere făcea operă naţio
nalista, în ciuda sofismelor din ,,Naţionalitatea 
în Arta" a d-lui Cuza, în ciuda mai ales. 
dezinvolturii idealiste a lui Titu JVlaiorescu. 
Insistam însa asupra puternicei influente orale 
a lui Gherea, ca sfătuitor ascultat al litera
torilor români cari formau în jurul lui un 
cerc respectuos. Mărturiile lui Caragiale, Vla-
huţă, Coşbuc, Delavrancea. nu lasă nici o 
îndoială. Gherea era pentru dânşii orientatorul 
fără de greş şi judecata suprema. In istoria 
literaturii, numele lui rămâne tot atât de du
rabil înscris, ca numele celor patru prieteni 
în mijlocul cărora, a gândit şi a creiat. 

Pe lângă Gherea criticul, se ri'dică uriaş 
Gherea socialistul, vulgarizatorul marxismului 
istoric, unul din protagoniştii primei mişcări 
muncitoreşti dela noi, şi educatorul câtorva ge
neraţii socialiste. 

Broşurile lui explicite, în cari niciodată n 'a 
eludat problemele, ci le-a desfăcut şi expus cu 
o răbdare de iniţiator într'o limbă desbarata, 
de pedanterie şi de terminologia găunoasă a 
economiştilor, alcătuiesc şi astăzi baza editu
rilor socialiste. 

In ultimul timp, cu puţin înainte de a muri, 
Gherea se rostise împotriva partizanilor unei 
revoluţii grabnice, ce profitând de slăbi
ciunea burgheziei şi de confuziile răsboiului, 
n ' a r fi socializat, decât ruinele lui şi mizeria 
obştească. 

Ion Trivale, cronicarul nervos, punea în slujba 
jurnalistului critic, vasta erudiţie literară, care 
l'a ridicat adesea dela amănuntul săptămânii, 
la ideea generală, dela caracterizări grăbite la 
portrete viguroase şi la disecări adânci. Credea 
în antropometría d-lui Mihail Dragomirescu, 
descoperitorul unui sistem universal de a afla 
dacă un autor are talent sau nu. Utilizarea 
procedeului 1-a dus însă pe Trivale, Ia con
cluzia că maestrul său e cu desăvârşire lipsit 
de însuşiri scriitoreşti, şi totul sfârşi într'o, 
polemică' prin care d. Dragomirescu încerca 

zadarnic sa-şi restabilească ascendentul pier
dut, in doi ani de activitate la ,,Noua Re
vista Româna" (1914 — K>1(>) Ion Net/lcr-Tri-
vale, se impusese netăgăduit ca singurul cri
tic român, continuator al liniei mari purcese 
prin Gherea şi Chendi, dela Maiorescu. A-
nemia criticei de azi este desigur un semn al 
desculturalizării generale a ţării. Numai po
poarele culte, cu o literatură glorioasă, au o 
literatura critică însemnata. In ce ne priveşte 
în mult puţina noastră critica, credem ca cei 
trei critici de origină evreiască, Gherea, Sa-
nielevici şi Trivale, prin influenţa a doui din 
ei, prin amploarea întreprinderii lor, sunt a-
proape toată critica românească. Adăogăm, în 
critica filosofică, numele lui I. Brucăr, singur-
singurel pe acest tărâm. 

In editură deci, şi în critica, deopotrivă,-— 
contribuţia evree preponderează asupra activi
tăţii neaoşi-româneşti, care a fost aproape ex
clusiv consacrată creaţiei literare propriu zise. 

In editura ziaristică literar-, actuală, evreii 
afirmă un efort -onsider ibil. E destul să spu
nem că cea mai serioasă şi unitara revistă 
mensuală — Viaţa Româajcseă" a fost aju
tată în reapariţia şi refacerea c i de dupa răs-
boiu de financiarii evrei moldoveni. Iar ^Ade
vărul Literar" cel mai r ăspan l i t ziar de litera
tură din ţară a fost reînfiinţat de Km. D. Ea-
î-iire şi continuat de I. Rosenth.?! 

.Niicni Nortciiffe al presei noastre, care aca
parează fără să aservească, care strânge f ă r ă 
sa g'Vuiie, camarad nedesminţit deşi suie atât 
de repede este ->i un încăpăţânat incurabil: nu 
ruiunţiă în ruptul capului la colaborarea d-lui 
N. Baizaria. 

In biblioteca traducerilor, în care nimeni n'a 
muncit cu dinadinsul, evreii ne-au adus întreg 
raftul lui Shakespeare. E traducerea d-lui dr-
Stern care, printr'o cinstită observare a textului, 
printr'o restabilire a limbii româneşti literare, 
a venit să înlocuiască păsăreasca bizară a Sha-
kespearului din repertoriul Teatrului Naţional 
Sunt patruzeci de ani de când ni se oferă cea 
nai grotescă scâlciere vx- graiului şi cea mai 

sălbatecă ferfeniţare a scenariului drept opera 
shakespetiană. Sunt tot atâţia ani d e c â n d s e 
refuză înlocuirea ridiculelor traduceri învechite, 
pe motivul că artiştii compani.-i s'au obişnuit 
cu ele. . '. 

Tălmăcirea d-rului Stern umple un goi ru
şinos şi care de mult nu mai există nicăeri 
âi nici o bibliotecă de traduceri. 

V . Dă^oiu 

Poem In proză 
9 viată 

In odaia mica, încinsă de caldura uscată, a 
grătarului împovărat de huila, visează întunecat 
sadisme. 

Singur, se înfundă în gândurile sale, îsi rumegi 
himerele, asemenea — ar crede el - flacărei 
negricioase şi groaznicului miros de cărbune ar
zând'. 

Şi astfel se clădeşte în juru-i o lume fantastică 
cu contururi nestatornice; lume al cărei centru e' 
el, lume ce-.şi are rădăcinile în instinctul cdip 
rau şi turbure ce-1 poartă în suflet, încuviinţat 
m tăcere de singurul său tovarăş: focul împăs 
înjunţ şi puhav. Două, trei ceasuri'iese: de ajuns 
ca să nu se îuvălue într'o semhvebunie. 

înaintea dejunului: duşul. Mesele: comune şi 
asta-i tot. De dimineaţă când se scoală, până în 
seara, pe care o grăbeşte cât poate, închizând o-
bloanele şi aprinzând lampa de îndată ce z/na 
începe a se clătina, firul viete/' Iui uniforme se 
desfăşoară, prinzând în intervale regulate aceste 
strana puncte. Seara s'a încheiat. Se culcă şi în 
odaia sa înfierbântată pe iarna cea mài geroasă 
el gustă ci ud/a ta plăcere d?2 a se tolăni gol pe în-
vehtoarea roşie a patului său şi de a urmări — 
şi mai intensă astfel, reveria sa grozavă si co
pleşitoare. 

Cf.AUDIAN 

Car fi şi reviste 
Citiţi revista de avangardă: 

„Noi" revistă futuristă, Director E. Trampolini 
Roma. 

„Sturm" arta abstractă, Director H. Waiden, 
Berlin. 

„De St)'/" arta constriictivi'sf-î. D i r e c t o r T h e o 
v. Doesburg, Anvers. 

„Les Feuilles Libres" revistă literară modernă, 
Directcr Ravai Paris. 

„Cronarhe d'Attualità" Director: Bragaglia Ro
ma. 

,,Mu" reivstă activistă, Viena. 
Pentru abonamente a se adresa administraţiei 

,,Contimporanului". 

La Paris în Galeria Paul Guillaume s'a închis 
expoziţia de mackete decoruri şi costume aie 
Teatrului Kamerny din Moscova. Teatrul acesta 
care aplica constructivismul în scenă îşi face din 
personagiu un material plastic dinamic a jucat 
cu un succes neaşteptat la Theotrul des Champs 
Elysées, sab regia marelui TAIROEF. 

Expoziţia unde au expus Exter, Eerdinandof, 
laconlof, Vessnine, Stenberg, Medoumetsky a a-
vut un uscces deosebit şi cu această ocazie Paris-
Journal a consacrat un număr special Theatruiui 
Kamerny. 

Pictorul atât de graţios şi muzical printre cu
bişti, Juan Gris, care a fost printre primii lup
tători ai picturii moderne lângă Pécasso şi Bracque 
închide zilele aceste expoziţia sa dela Gabrio 
Simon. 

Vom publica în numărul viitor o critică 'a 
prietenului nostru Dermée asupra acestui mare 
cubist. 

D. Paul Dermée, cunoscutul poet şi critic de 
artă franceză, şi-a asumat direcţiunea revistei noas
tre la Paris, pentru intensificarea schimbului de 
colaborări şi de informaţie artistică între Franţa 
şi România tânără. 

Au apărut următoarele volume, 
de artă si literatură nouă 

Marguerite Crisay de Paul Dermée. 
Ee Volant d'Artimon de Paul [jermée. 
Poèmes à Claire Voie Celine Arnauld-
Point de Mire Celine Arnauld. 
Cubisme et empirisme Léonce Rosennberg-
Cubisme et Tradition, Léonce Rosennberg. 
Verzannielte V'oizinnen, Evert Rinsena. 
M A Buch poèmes, L- Kassah. 
Buch neuer Künstler, M A Verlag, 
ülasarchitectur, Paul Scherbart. 
Merz buch, Kurt Svitters. 

Excentrische Empfindug, E r n s t Marcus. 

Natura ntoarfa, de M a x y 



Cea m a i t a r 
Scenă de Strindberg, jucată de d-neie Mar ietta Sadovesnu şi Bida Solomon 

la Maison S'Ari 

Un bai mascat 
Darurile cotilionului făceau înir'un ungher 

un culcuş cald. Dedesubt, mişcă'oare forme rit
mau valsul negru al pianului mecanic. 

Singur sub lustrul-cuier un copil sărac danţâ 
jonglară cu capace de ruolz. 

fotuş un curent de aer îngheţat străbătu ca 
un pumnal prin umerii goi. Cum să te călăuzeşti 
după horcăituri cari puteau să nu fie de agonie? 

închisei fereastra balconului şi mutai in noap
te. Ce carapace surdiă pe acoperişurile dârze. Un 
isvor cânta din mandolină, şi sloiurile jucăuşe 
sunau pe mustăţile cânelui rătăcitor... 

Dar câteva focuri de revoler înlocuiră per
soana aşteptată şi care sosi spriijnită de patru 
agenţi. Aceştia o aşezară la Institut şi se a-
runcară deafundul în Sena. 

Ce măngăioase sunt nopţile la Paris. Bulevar
dele goale sunt săli de serbări sclipitoare sunt 
sere submarine plantate cu arbori, prea verzi. 
Câteva bătrâne flaşnetărese aţipesc pe bănci 
şi din cuptoarele depărtate şuerături ţâşnesc. 

Dar balul are să înceapă: a bătut ceasurile 
doua. Recunosc de departe dacă cei ce vin 
sunt băieţi sau fete1 după scobitura siluetei lor. 
Felinare roşii sau verzi îşi fac semnalele cu
noscute şi coiigiel zarzavagiilor leagănă la ca
pătul străzilor, unicul lor ochiu câmpenesc. 

Toate fiinţele cari pribegesc prin noapte sunt 
de aceiaşi rassă şi negustorii de petale fripte 
ascunşi în culoare ştiu prea bine că dela două 
la sease hrănesc ,,des Blondei, des Colomb 
et des cunarose". 

Două şi cu două fac patru, aceasta este arit
metica diurnilor. După cină şi stingere ei nu 
se mai recunosc. Pentru noi, două, şi cu două 
fac uneori trei, alte ori cinci. Soarele a creiat 
contabilitatea dar luna a născut visele, îngân-
tâiirările şi ideile generoase şi fantastice. 

La loc! Cerul nocturn a intrat în sală — şi 
corsajele sunt oglinzi pentru rândunici, oglinzi 
în cari se aruncă stelele naive. 

PAUL D E R M t E 

Svonurs 
Ce rătăcire, pe urma paşilor pierduţi. 
De o săptămână plecase şi muzica din kiosc, 

— pe vile s'a tras doliul verde al storului şi creştea 
liniştea din ospătarii şi fiorul rece al fântânilor. 

îndărătnici la chemarea trenurilor, întârziasem. 
Şcoala de tir părea uitată, de zeâ de ani sub 

desfrunzirea curcubeului sfâşiat din arbori. 
Pazrucul fu atât de uimit descuind cu o cheie 

grea lacătul basmului, —pe lanţuri mucenicise toamna, 
Şi ne aduse rufe reci, — într 'un şir de chilii din 

care aleserăm pustiul a două. 
Apa inertă ca un ochiu ce nu. mai aş teaptă :. i 

lacrimi fără suferinţă închegate în frunze mari, iar 
pe trepte mucegaiul şi o aureolă sus prin care se 
crispau crengile şi fâlfâia o pasăre peste umbra ei 
mare pe lespezi şi pe ape svârlită, vestind. — un
de? — fiinţa altei lumi. 

Să spargem cu trupurile, nemişcarea lichidă, co
pleşită de frunze, trezind painjenii lungi de ană, ş; 
bolnavele boabe de aer cuprinse. 

Plutire anevoioasă în tăcere. 
Senzaţie seculară de izolare. 
Unde sunt jocurile şi hohotul de foc al verii? S 
Şi ne-am purtat pe nisipul galben sub o suliţă 

descusută din soare cerşind tărie în trupuri pentru 
duhul mlăştinos din noi, pentru gustul vieţii. Mn-
ced. în gâtlej. 

„Carafa" de Arhipenko, una din ultimele sale 
lucrări o reproducem cu autorizaţia casei d,e 
artă Sturm din Berlin. 

In numărul viitor vor apărea în traducere ver
suri de L. Kasak poet ungur, directorul revistei 
„MA" în jurul căreia s'a grupat tot tineretul de 
uvantgardă refugiat din Budapesta la Vie/iâ. 

Persoane: 
D-na X. Actriţă mări tată . 
D-na Y. Actriţă nemăritată. 
Scena reprezintă un colţ dc cafenea, două măsuţe, 

0 sof?i de catifea, roşie Ti câteva scaune. 
D-na X. intră, îmbrăcară de iarnă, cu pălărie, 

şi mantă , poartă un coşulef japonez pe braţ. 
D-ra Y. şade la o masă; are înaintea ei o sticla 

de bere pe jumătate golită, citeşte o gazetă ilus
t rată pe care o schimbă mai târziu cu alta. 

D-na X. Bună ziua Amelico. Stai de unul singur 
în seara de Crăciun ca un biet burlac. 

D-ra .'priveşte peste gazetă, dă clin cap şi citeşte 
mai departe . 

D-na X. Nu zău, îmi face rău când te văd aşa; 
singură, singurică într 'o cafenea, şi încă în noaptea 
1 'răciunului! Atât de rău încât îmi aminteşti de 
o întâmplare văzuta la Paris, cu doi căsătoriţi, în
tr 'un restaurant : mireasa citea o gazetă umoristică, 
iar mirele juca biliard. Hm.... gândii eu, ce are să 
mai fie, şi cum au s'o sfârşească dacă au pornit-o 
aşa! 

Auzi să joace biliard îu noaptea nunţii! — dar 
si ea să citească o gazetă, umoristică—îţi zici.... 
()ricum, | ai ' a nu-i tot una ! 

(Cherneriţa intră, pune o ceaşcă de şocolată pe 
masă înaintea d-nei X şi iese;. 

D-na X. Şti ceva Amelio! Acum cred că era 
mai bine dacă nu v'aţi fi despărţit. Iţi aminteşti 
că eu am fost aceea care-ţi spuneam să te împaci? 
Iţi mai aminteşti? Ai fi fost acum mări ta tă , la casa 
ta; ţi-aduci aminte de Crăciunul trecut, ce fericită 
erai, când aţi plecat Ia ţară la părinţii lui? Cum 
preţuiai fericirea unui cămin şi cum îţi luase şi şi 
rămas bun de la teatru! Da, iubită Amelio, căminul 
rămâne totuşi cel mai bun dintre bunuri; după tea
tru — bine înţeles si copiii.... vezi tu : a, — da 
— dar asta tu n'o poţi pricepe! 

D-ra Y. Are o mină dispreţuitoare. 
D-na X. (bea o linguriţă din ceaşcă desface apoi 

coşul şi arată cadourile de Crăciun). 
Iată, ce-am târguit pentru purceluşii mei. (Scoa

te o ipăpuşe). Uite o vezi! Asta e a Lizii! Mişcă 
din ochi şi dă clin cap. Hm? Asta-i un pistol pen
tru Maja. (II încarcă şi t rage spre d-ra Y). 

D-ra Y. (face un gest de spaimă). 
D-na X. Ce, te-ai speriat? Ai crezut că t rag 

în tine? Da? Ah nu cred să fi gândit aşa ceva. 
Nu m'ar miră ca tu să tragi în mine, de vreme ce 
ţi-am stat odată 'n cale, ştiu bine că asta tu n'o 
poţi uită, cu toate că sunt nevinovată. 

Tu şi acum crezi că eu am fost aceia care te-a în
depărta t dela Teatrul cel mare, dar aceasta n 'am 
făcut-o, cu toate că tu o crezi. Ah, dar la ce bun 
ori ce-aş face, tu tot crezi că eu am fost! 

(Scoate o piăreche de pantofi brodaţi). Astea-s 
pentru bursucul meu. Cu lalele brodate de mine: 
nu pot suferi lalelele), desigur, dar el vrea peste 
tot, lalele. 

D-ra Y. (se uită ironic şi curioasă) din jurnal. 
D-na X. (cu o mână în pantof). 
Uite ce picior mic are Bob. Nu? Şi să vezi ce 

mers elegant are: Tu nu l-ai văzut niciodată 'n pan
tofi. (D-ra Y râde). Ia te uită, cum merge. (Mişcă 
pantoful în pas pe masă).-

D-ra Y. (râde tare). 
D-na X. Şi pe urmă se supără, şi bate furios 

din picioare. Uf! blestemate fete, n 'au învăţat încă 
să fiarbă cafeaua.... Hei!? Ia te uită, iar n'au tăiat 
bine fitilul dela lampă. Şi cum trage, de jos, şi-ţi 
îngheaţă picioarele Uf! ce frig e, şi nenorocitele 
alea au lăsat să se stingă focul. (Freacă pantofii 
tat'pă 'n talpă). 

D-ra Y. (râde tare). 
D-na X. Şi pe urmă vine acasă şi-şi caută pan

tofii pe cari Măria i-a ascuns sub dulap. — Oh. 
clar e păcat să te amuzi pe socoteala bărbatului 
tău. In tot cazul c un băiat drăguţ, — cum se ca
de - - ţie ţi-ar fi trebuit un astfel de băiat Ame
lio! Ei de ce râzi? Ei re? ce'? Da, şi pe urmă 
ştiu că mi-e credincios — sunt sigură. — Mi-a 
spus-o chiar el. Ei ce pufneşti? când eram în 
turneu în Norvegia a încercat nesuferita, cea de 
Frederica să-1 conrupă — îţi poţi închipui o infa
mie mai mare? (pauză). 

Dar i-aş fi scos ochii dacă ar fi îndrăznit să 
vie acasă când eram eu. (cauza) Şi eră bine că şi 
Bob a adus vorba despre asta aşa ca să nu aflu 
din clevetiri. iv Pauză). Oh, dar Frederica nu eră 
singură, îţi poţi închipui. Nu ştiu de ce, dar feme
ile sunt nebune după bărbatul meu. 

Cred, desigur, că are influenţă, în chestia anga
jamentelor, fiindcă e în administraţie. — Poate că 
şi tu erai printre acelea?! Nu-ţi ieau în nume dc 
rău — dar ştiu — ştiu acum — că nici nu s'a, 
uitat la tine.... şi că tu ai fi aş teptat ceva de la el, 
— hm, — îmi trecu cândva prin minte. 

(Pauză; se iprivesc cercetător). 
D-na X. Totuşi vino astă seară la noi, Amelio. 

şi dovedeşte-ne că nu eşti supărată pe el, că nu 
eşti supărată pe mine în tot cazul. Nu ştiu cum 
dar mă simt prost, tocmai pe tine să te 
am de duşmană. 

Poate fiindcă li-am stat atunci în cale.... sau.... 
poate.... nici nu mai ştiu bine de ce. (pauză). 

D-ra Y. (fixează ips d-na X, curioasă). 
D-na. Ce ciudat a începui prietenia noastră - -

de îndată ce te-am zărit mi-a fost frică de tine, 
atât de frică încât nu îndrăzneam să te slăbesc 
(.lin priviri.... —• ori unde mergeam încotro o apu
cam, mă găseam necontenit în paşii tăi. Nu cute
zam să-ţi fiu prietenă, şi de aceea am devenit-o! 
Dar domnia veşnic o descordie între noi; când ve-
nea-i la noi, vedeam că bărbatul meu nu te pu
tea suferi — şi asta mă supără ca şi când nu 
mi se potriveau hainele pe mine, şi am făcut tot 
ce mi-a stat în putinţă să-1 conving să fie mai 
amabil cu tine, dar totul fu zadarnic... până când 
în sfârşit te-ai logodit.... Deodată apoi o straşnică 
prietenie, aşa ca şi când pentru întâia oară şi-ar 
fi mărturisit adevăratele sentimente.... erai în sigu
ranţă... şi pe urmă, — ce-a mai fost pe urmă? Dar 
n'am fost geloasă! 

Ce curios! Şi mi-amintesc că la botezul copilului 
când tu crai naşă, Tai silit să te sărute, — el a 
făcut-o.... — clar cum te-ai zăpăcit.... vreau să 
spui.... atunci n'am băgat de seamă — nici mai 
târziu nu ştiu de ce mi-a venit acum în minte! 
(se ridică brusc). De ce taci? Ai stat tot timpul 
fără să scoţi o vorbă, şi m'ai lăsat numai pe mine 
să flecăresc! Ai stat aci şi mi-ai depănat gându
rile din priviri ca viermele mătasea după gogoşi. 
Gânduri răutăcioase poate — ia spune-mi... de cc-ai 
rupt logodna? De ce n'ai mai venit de atunci pe 
la noi? De ce nu vrei să vii în astă seară la noi? 

D-ra Y. (face o mină ca şi când ar vrea să 
vorbească). 

D-na X. Taci! Nu-i nevoc să-mi spui nimic, fiind
că bănuesc totul singură. A fost pentru cutare —• 
şi cutare şi cutare lucru Da, da. Acum se lămu
resc toate îndoelile. Aşa! Ah! nu mai vreau să 
stau la aceiaş masă cu tine. (îşi aşează lucrurile 
(3e altă masă). Şi eu trebuia- să-i brodez lalele pe 
cari le urăsc, pentru că-ţi plac ţie. (svârle panto
fii pe jos). 

Vara să mergem la Molar pentrucă aerul de mare 

îţi strică; pe fiul meu să-1 cheme Eschil, pentrucă 
aşa se numea tatăl tău — ; să-ţi prefer culorile, 
să-ţi citesc autorii, să-mi potrivesc gusturile cu ale 
tale — să beau ce-ţi place ţie — şocolata de pil
dă; o Doamne e îngrozitor — e îngrozitor când 
te gândeşti —. 

Totul, totul îmi vine dela tine, până şi pasiunile! 
Sufletul tău a pătruns într 'al meu, ca viermele'n 
măr, şi a ros, a ros, până ce n'a mai rămas 
decât coaja şi puţină pulbere neagră. Vream să te 
ocolesc, dar nu puteam; erai ca un şarpe cu ochii 
tăi mari si mă fascinai. Eram ca ameţită când 
deasupra, când de desubtul valurilor cu picioarele 
legate 'n apă — şi cu cât îmi înteţeam mişcările 
mâinilor cu atât mă cufundam mai groaznic, jos, 
jos, până ce cădeam la fund. unde mă aş
teptai tu ca un crab uriaş să mă sugrumi — şi 
acum zac aici cufundată! — Ah! Te urăsc, te urăsc, 
te urăsc! Şi acum stai şi taci, liniştită, ' nepăsă-
toare, fără să-ţi pese dacă e crai nou sau lună 
plină, de e Crăciun sau anul nou; de sunt fericiţi 
sau nenorociţi — incapabilă să te înduioşezi, sau 
să urăşti — stai ca o barză nemişcată lângă o 
gaură de şoareci şi-ţi pândeşti prada! Stai aici în 
colţul tău pe care toţi îl numesc—ştii cum? cursa 
de şoareci, şi-ţi citeşti gazetele, ca să vezi, cui îi 
mai merge rău, cine mai zace în mizerie — cine 
a fost dat afară dela teatru — stai aici şi-ţi potri
veşti gândurile, judeci sorţii ca un pilot în nau
fragiu şi-ţi primeşti tributul. Biată Amalie! Totuş 
mi-e milă de tine, căci ştiu bine că eşti nenoro
cită, nenorocită ca o rănită, şi rea fiindcă eşti ră
nită. Nu pot să fiu supărată pe tine — cu toate 
că ar trebui, căci tu eşti cea mai mică, a, desigur 
că la povestea cu Bob nici nu mă mai gândesc 
ş.i re-mi pasă mie în definitiv dacă tu sau alta, 
m'aţi învăţat să beau şocolată! (Bea), şi în defi
nitiv şocolata e o băutură foarte agreabilă şi dacă 
tu m'ai învăţat să mă îmbrac — Tant mieux! — 
asta a făcut pe bărbatul meu să mă iubească şi 
mai mult - - şi unde câştig eu, tu pierzi — da, 
am eu semnele mele după cari sunt sigură că eşti 
pierdută. Gândul tău eră, şi ce n'ai fi dat, ca 
eu să-mi văd de drum — dar vezi tu asta n'o 
fac - - şi de ce-aş face eu ceea ce nimeni alta n'ar 
face ? 

Poate că după tot ce s'a întâmplat sunt eu în-
tr 'adevăr cea mai t a re : dela mine n'ai luat niciodată 
nimic, ci numai ai dat. — Şi acum sunt ca hoţul, 
când te trezeşti nu mai găseşti nimic. — Cum 
se face că'n mâinile tale totul a fost sterp? Cu toate 
lalelele, şi pasiunile tale, n'ai fost ca mine în sta
re, să păstrezi dragostea unui bărbat , — n'ai în
văţat nimic dela scriitorii tăi, cum am învăţat eu. 
Un Eschil mititel n'ai fost în stare să faci cu toate 
că aşa-1 chema pe tatăl tău; Şi acum de ce taci, 

(Citiţi continuarea în pag. IV-a) 



nepăs&loare, şi dârză, taci mereu, taci? Credeam 
pentrucă eşti cea mai tare ? dar nu, ci pentru că 
n'ai nimic de spus. 

Pentru că nu poţi gândi! — (se ridică îşi ia pan
tofii). Acum mă duc acasă — şi iau cu mine lalelele, 
— lalelele tale. Să înveţi ceva dela altul, să te 
cobori, n'ai fost în stare, şi de aceea te-ai frânt ca 
o ramură uscată.... Dar asta, vezi mie nu mi se'n-
tâmplă. Iţi mulţumesc, Amelia, pentru toate bu
nele tale învăţături — îţi mulţumesc că m'ai în
văţat să-mi prieţuesc bărbatul — acum merg a-
rasă, şi-1 iubesc... (iese). 

Huliganismul în Presă 
Publiciştii precoci dela „Cuvântul Studenţesc" trun-

chiază un vechi articol din Contimporanul" (30 
Decembrie 1922 , p. g), pentru a plasă citatul în-
tr 'un fel care ne scoate din rândurile pravoslav-
cilor şi trece răspunderea activităţii noastre, evrei
lor. Ne refuzăm categoric acestei clasificări în rit, 
tardive, întristaţi totuş de a constată că agitaţiile 
antisemite, închizând băeţilor sălile de disecţie în 
cari bisturiul lor ar fi contractat apucături savante, 
i-au redus doar la tentative, şi acelea zadarnice, 
iele a împlini umilul oficiu de haham, prin gazete. Deci 
nu evreilor, răspunderea celor apărute în ^Contim
poranul" ci nouă, în orice caz. 

Fraza însă care ni se atribue şi ni se citează, 
prea ne-a uimit prin sintaxa-i noduroasă pentru a 
nu vedea că dacă n'a apărut cumva, doar prin 
surprindere, în „Contimporanul", atunci nu e decât 
fructul sbârcit al unei imaginaţii neputincioase în stil, în 
pastiş şi'n falşi, deopotrivă. Am cercetat colecţia, 
am răsfoit numărul din 30 Decembrie 1922 şi n 'am 
găsit cele reproduse din el, î n , Cuvântul Studenţesc" 
din 26 Aprilie 1923 . Faţă de asemenea procedee nu
mai Codul ar fi eficace. Şi dacă scelerateţa guver
nului n'ar fi situat uneltele lui studenţeşti deasu
pra legilor, de mult nu le-ar fi rămas acestora de
cât circumstanţele atenuante ale histeriei şi ale in
fantilismului. 

Contemplare 
Poem în proză 
Dă-mi mâna ta, dă-mi mâna ta! 
Mâna ta, e răcoroasă ca roua 
şi trupul tău e sveit, cum e vişinul slab. 
E-aşâ de luminoasă toamna, aşa de luminoasă... 
Vrei tu să şt'li !dece? 

Păsări , cu guşa albă, au zburat din câmp. 
Cât întâlneşti cu ochii, e 'natura! 
Am văzut furnici roşii, bârzăuni de catifea, 
şi toată lumina din câmp şi toa tă lumina 
şi pământul descusut de arătură. 

Ţărani i au plecat în câmp, fiindcă aveau seminţe; 
(viaţa bună sare uimitor din seminţe); 
au culoarea pământului , au culoarea pământului, 
au mişcarea din mâni a 'pasării care zboară, 
şi seminţele lor sunt lumină. 

* 
Uite, un cal mort a căzut în pământul brun. 
Calul mort , a prins infinit să se descompuie, 
Calul mort , a devenit pe jumătate pământ brun... | 
Iţi plac iubita mea, ţăranii care au seminţe 
şi caii morţi, morţi în ziua aceasta de vară? 

Dă-mi mâna ta, dă-mi mâna ta. 

B. Fundoianu 

1) Autorul roagă ]:e cititor, să nu confunde acest poem jîn 
proză, tipografiat după nevoile ritmului, cu un poem în versuri 
cars trebuit să se supună ia o sumedenie de reguli şi l imite, 
infinit m:i dificile, decât se pare. b. fd. 

Sfânt de Marcel Iancu, xilografie o r i g i n a 

UZINELE DE FIER SI DOMENIILE DIN RESITA 
SOCIETATE ANONIMA 

PROSPECT DE EMISIUNE 
Pentru 120.000 acţiuni nominative 

Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa, S. A., 
în adunarea generală extraordinară din 8 Februa
rie 1923 şi potrivit dispoziţiunilor Jurnalului Con
siliului de Miniştri No. 592 din 1 9 2 3 , publică în 

Monitorul Oficial Nr. 5 din 6 Aprilie 1923 au ho
tărât sporirea capitalului social de 125 milioane lei 
la 185 milioane lei, pe cale de emisiune, a 120.000 
acţiuni nomative de câte 500 lei valoare nominală 
fiecare. 

Acest capital social reprezintă un avut foarte în
semnat în valori reale. Societatea posedă domenii în 
în t i idere de mai bine de ioo.cooha., dintre cari cea mai 
mare parte c formată din păduri, mine de fier şi 
de cărbuni, instalaţiuni foarte importante pentru in
dustria siderurgică şi metalurgică, o reţea de căi de 
comunicaţie (căi ferate, cale aeriană, canaluri, e t c ) , 
împreună cu stocurile de materiale şi mărfuri nece
sare. In ceeace priveşte rentabilitatea capitalului so
cial, trebue să menţionăm că dividentul de 20 la 
sută care a fost distribuit pe primele două exerci
ţi este asigurat şi pentru ultimul exerciţiu.. 

Consiliul de Administraţie însărcinat de către adu
narea generală cu realizarea acestei emisiuni oferă 
120.000 acţiuni din această emisiune subscripţiunei 
publice în condiţiunile următoare şi conform Jur
nalului Consiliului de Miniştri susmenţionat. Sub
scrierile făcute de către români şi inştituţiuni ro
mâneşti se vor bucura de preefrinţă până la cifra 
de acţiuni necesară stabilirei majorităţei româneşti a 
capitalului social. Repartizarea acţiunilor asupra sub-
scripţiunilor se va face de o comisiune numită de 
Guvern şi compusă din primul Preşedinte al înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justi ţ ie, Preşedintele Curţei de 
Conturi şi Guvernatorul Băncei Naţionale. Consiliul 
de administraţie îşi rezervă dreptul de a reduce 

de acord cu această comisiune, numărul de acţiuni 
r.ubscrise. 

Din această emisiune se rezervă 15.000 acţiuni cu 
înlesniri de plată lucrătorilor şi personalului tehnic 
şi administrativ român al societăţei noastre, precum 
şi cel puţin câte 50 acţiuni comunelor de pe dome-

. niile societăţei. 
Cursul de emisiune al noilor acţiuni a fost fi

xat la 1400 lei. Prima de lei 900 va fi trecută la fon
dul de rezervă. 

A'ărsămintele asupra cursului de emisiune se vor 
efectua la termenii următori : 

Banca Românească din Bucureşti 
Banca de Credit Român din Bucureşti 
Creditul Technic din Bucureşti 
Banca Ţărănească din Bucureşti 
Banca Generală a Ţării Româneşti din Bucu

reşti. 
Banca C-cială Italiană şi Română din Bucureşti. 
Banque Belge Ip'our l'Etranger din Bucureşti. 
„Albina" Institut de Credit şi Economie din 

Sibiu. S 
Banca Agrară S. A. din Cluj 
Banca Timişoarei şi Societatea Comercială V M ac

ţiuni din Timişoara, precum şi sucursalele lor din 
Timişoara şi Lugoj. 

La subscriere 
La 15 Iunie 1923 
La 15 Septembrie 1923 

5G0 Iei 
500 lei 
4G0 lei 

Se vor mai vărsă cu ocazia subscripţiunei încă 
50 lei de acţiune drept speze de emisiune. 

In cazul când acţionarul nu va efectua vărsămin-
tele până la datele fixate, se vor aplica dispoziţiunile 
prevăzute de lege şi s tatute. 

Nouile acţiuni vor participa la beneficiul net pe 
exerciţiul 1923 cu începere de la 1 Iulie 1923 . Ele 
vor beneficia deci de jumătatea dividentului ce se 
va fixă pentru acest exerciţiu. 

Termenul subscripţiunei a fost fixat la 1 Maiu 1923 
şi se va închide la 10 Maiu 1 9 2 3 . 

Băncile sunt autorizate a închide ghişeele chiar 
înainte de expirarea termenului mai sus menţionat 
dacă numărul acţiunilor disponibile a fost subscris. 

Drept locuri de subscripţie s'au desemnat: 

Banca Marmorosch, Blank şi Co., din Bucureşti 

i 


