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Falimentul 
propagandei 
revizioniste 

Dela faimosul discurs al premieru
lui italian rostit la Milano, maghia
rii din Ungaria cu concursul unor 
visători dela noi, au început din nou 
să agite spiritele minoritarilor noş
tri cu muribundele lozinci revizionis
te. 

Din fericire cântecele şoviniste şi 
iredentiste transmise din Budapesta 
şi executate de corul partidului ma
ghiar,, nu mai pot ademeni massele ţ ă 
ranilor unguri din Ardeal şi Banat, 
împroprietăriţi şi eliberaţi de sub ju
gul feudali de către statul Român, în 
vreme ce conaţionalii tar din Pusta 
rabdă şi astăzi inconvenientele unul 
sistem medieval. 

Ţăranul şi muncitorul maghiar de 
la noi este realist. EI ştie foarte bine 
că în România Mare are toate posi
bilităţile emancipării politice, cultura
le,, socialie şi economice, pentru a nu 
se lăsa atras în mrejei© asupritorilor 
de eri şi de azi al poporului maghiar . 

Dovada celor afirmate o găsim în
tre altele în coloanele ziarului „Gaz
da Ujsâg" organul oficial al partidu
lui ţărănesc maghiar din România, 
care se declară net împotriva revizio
nismului şi pentru întregnitataa na
ţională a statului naţional român. 

In acelaş timp, ţărănimea somea
ză pe conducătorii partidului ma
ghiar din ţară să declare dacă sunt 
pentru sau contra revizuirii tratatu
lui dela Trianon. 

Această declaraţie se impune mai 
ales pentru faptul că D. Inoedy — Jo-
xmann Edmund vicepreşedintele par
tidului maghiar, în discursul său ţ i
nut recent la Satu-Mare a spus ur
mătoarele: „Aşi dori să fiu auzit si 
de reprezentanţii autorităţilor icâtad 
declar cu francheţe că loialitatea un
gurilor faţă de statul Român este 
sinceră". 

Se pare însă că ziarul Gazda Uj 
sâg nu prea crede în sinceritatea vi
cepreşedintelui partidului maghiar, 
deoarece pretinde —• împreună cu noi 
— o lămurire clară şi precisă a tât 
din partea contelui Bethlen, cât şi 
din partea colaboratorilor săi din 
partid, dacă sunt pentru sau contra 
revizionismului maghiar. 

Noul cod penal a ului ministru 
Dl. Vialer Pop — votat recent de cor
purile legiuitoare, aduce o regle
mentare apuseană raporturilor juri
dice dintre cetăţeni. Această lege tre-
bue deci salutată indiferent de rezul
tatele cu oare se va încununa, deoa
rece ea încearcă să tragă o brazdă în 
câmpul unde numeroase buruiene se 
aşteaptă a fi smulse din rădăcini. 

Dintre problemele car i n'au fost 
însă soluţionate, face parte şi mult 
discutata chestiune dacă trebue sau 
nu să cerem un certificat medical la 
căsătorie. La această întrebare, o se
rie întreagă de reprezentanţi cei mai 
autorizaţi a medicinei şi jurispruden-
ţii străine au răspuns cu un veto a-
firmativ, ţinând seamă de instituţia 
căsătoriei — oaire trosneşte în Apus 
din toate mădularele, şi asigurarea 
unei cât mai sănătoase împerecheri 
dintre soţi — pentru .evitarea degene-
rascenţei. 

Multe sunt considerentele ce ar 
impună ofiţerului stării civile de a 
cere astăzi nouilor însurăţei pe lân
gă dovezile de moralitate, necondam-
nare şi cetăţenie, şi un certificat de 
bună stare a corpului ceilui care pă
şeşte în edificiul familiei. Căci sunt 
cunoscute cazurile când mirele îşi 
îmbolnăvea soţia chiar în prima sea
ră, lăsând-o nefericită pentru tot res
tul vieţii. Şi câte şi câte dureri, dezi

luzii şi amărăciuni, iau fost îngropa
te sub plapomă în paturile nupţiale, 
cari dacă a r avea glas — a r destăinui 
omenirei tragedii ce ar face iinimele 
să se oprească din mers, iar mintea 
să rămâie în loc de nedumerire. 

La noi un asemenea certificat s'ar 
cere în primul rând să fie Introdus i a 
sate, unde 80% din populaţia ţării 
vieţuieşte în neştiinţă şl lipsă de asis
tenţă sanitară,, şi unde moravurile u-
şoare se împletesc <cu epilepsia, tuber
culoza şi sifilisul, fără s ă mai amin
tim de celelalte boli lumeşti. Toate a-
cestea provoacă ravagii îngrozitoare 
în mediul nostru rural (exemplul Mo
ţilor) şi duc fatal la destrămarea r ă -
dăcinei biologice ia maţiunei. 

Oare ce ar zice poetul oare a în
trezărit un viitor atât de strălucit ţă 
rii noastre,, văzând că tocmai „mun
ţii care aur poartă" dau cel mai mare 
oontigent de vlăstari ai neamului — 
slabi şi rahitici, tuberculoşi şi sifili
tici, lipsiţi de sucul strămoşesc al 
pământului oare a plămădit înainte 
pa un Horia, Cloşca şi Grişan? Crăn-
gile se veştejesc, iar frunzele se cla
tină... 

Atunci când ignoranţa domneşte 
la braţ cu inconştienţa, problema 
certifioatuliui medical în căsătorie nu 
mai trebue să formeze subiectul unei 
discuţii sterile, oi necesitatea unei 
realizări practice! 

'Mi-e sufletul o alba o r c h i d e e 
Şl un c u l c u ş d e patima infamă, 
C u n o s c minciuna buzei de femeie 
Şi blând sărutul buzelor d e m a m â . 
Pierdut in a vieţii f r ă m â n t a r e 
Mfi simt a ş a d e singur si s t r ă i n ; 
8 s a stins In mine dor d e d e p ă r t a r e . . . 
Azi beau s â ' n e c dureri le fn vin. 
Işi p lânge nostalgia o ch i tara 

Iar lumea bea , şi c â n t a tn taverna , 
Departe , c a d peta le 'n pr imăvara — 
— Viaţa-i s c u r t a , m o a r t e a e e ternă . . . 
Nu ştiu c e am, trecutul m ă r e c h e a m â 
Cu vra ja lui de d r a g o s t e nest insă, 
O, unde eşti, e tern iubită m a m â 
S ă vezi copilul tău eu tâmpla ninsă. . 

V. N. JEmil V. Câmpianu. 

Certificatul medical in căsătorie 
de : A. E. Iordan 



J e r t f a sânge lu i 
Credinţa e mai presus de 

ştiinţă, voinţa e mai presus 
de inteligenţă, lată deee cre
dinţa şi voinţa singure stă
pânesc lumea, stăpânesc şi 
vor stăpâni totdeauna. Ele 
.alcătuiesc o sinteză numită 
caracter. 

B. P. HAJDEU 

In ţara cu cerul veşnic înseninat, 
unde toreadorul, luptă cu taurii, iar 
Don Quichot se măsoară cu morile de 
vânt, cartea vieţii a vrut ca astăzi să 
se deslănţuie uraganul războiului 
pusidtor. 

Se luptă spaniolii, fmle împotri
va fratelui, tatăl împotriva fiului. 
Spada mânuită cu furie si dispera
re, tae adânc în carnea vie, făcând 
ca sângele cald să curgă şiroaie pes
te scoarţa rece a pământului, unde 
vara viile se coc şi Malaga musteşte. 

Pământul se sbate în durere. Răni 
adânci îi sângerează corpul plin de 
sevă. Aerul pătruns de ecoul trist al 
gemetelot, e îmbâcsit de pulberea 
prafului de puşcă care a înlocuit 
parfumul delicat de portocale şi măs
line. 

Tictacul mitralierelor şi bubuitul 
tunurilor, se împletesc într'un vârtej 
nebun, făcând ca muşuroaiele de pă
mânt să crească necontenit, paralel 
cu suferinţele orfanilor şi văduvelor 
de războiu. 

Linia fronturilor de luptă des
parte două lumi: una naţionalistă, şi 
creştină, a doua comunistă şi atee. 

Şi Europa s'a împărţit la fel în 
două tabere, gloria trecutului pictând 
pe catapeteasma prezentului imagi
nea sfintelor cruciade. 

* 
Voluntarii din toată ţările, plini 

de entuziasm Şi credinţă nestrămuta
tă, s'au grăbit să răspundă chemării 
clopotelor de biserică astăzi zguduite 
din temelii sub privirea nepăsătoare a 
munţiior Pirinei. 

In „Los cabuleros legionarios" 
s'au înregimentat oa simpli luptători 
şi mai mulţi idealişti români, pă
trunşi până în cele mai tainice fibre 
ale fiinţei lor de simţul jertfei pe al
tarul credinţei. 

Secera morţii nu ştie însă să u'-ea-
gă şi astfel la Majandahonda loan 
Moţa lnirnă-de-Leu şi neînfricatul 
Vasile Marin au căzut răpuşi într'un 
efort de măreaţă vitejie şi supremă 
jertfire... 

In inimile noastre s'a aprins o 
candelă, iar pe firmamentul cerului 

două stele au licărit şi căzut în besna 
veşniciei. 

...Cât timp va exista tineretul le
gionar, spiritele lui Iaan Moţa şi Va-
sile Marin vor plana în ţaţa sieaguri-
lor, ca întruchipare nobilă a unui 
eroism românesc Şi a unei fapte 
creştineşti! 

1. BARNOVSCHI 

In a d â n c . 
—. Ajungând la capătul bolnavu-

hii, profesorul şopti asistentului: 
—• Aici nu mai e nimic de făcut! 
— Nimic, domnule profesor. Pul

sul abia se mai percepe; respiraţia e 
tot mai slabă: am să dau ordin să fie 
scos din sală. 

Peste vreo zece minute, bolnavul 
se simţi ridicat pe braţe şi apoi dus 
pe patru rotiţe, dealungul coridoru
lui, spre camera unde agonia e feri
tă de ochii curioşi ai celorlalţi bol
navi. 

Mersul Un, pe cauciuc, îi dădu o 
senzaţie de plăcere, de legănare; în
trezări chipul mamei sale şi-i surâ
se. 

Pe un câmp înflorit şi însorit bol
navul alergă în mintea lui să prin
dă sglobiile amintiri plăcute. Dorin
ţele de odinioară, neuitate încă, îl 
înviorară. Unele sfârşite, altele abia 
începute. Cele începute îi erau mai 
dragi, îndemnându-l să trăiască, să 
le desăvârşească. Mijloacele nu-l in
teresau. Nu se oprise niciodată să le 
aleagă; oricărui lucru îi privea doar 

sfârşitul. 
Îşi plimbă ochii printr'un palat 

feeric, minunându-se. încotro se ui
ta, numai lucruri frumoase şi de 
preţ vedea. îşi dădu seama că e in 
mijlocul conştiinţei şi surâse încân
tat de sine. 

Într'un colţ dosit zări o scară care 
ducea în pivniţa palatului, în adân
cime. Se repezi s'o scoboare. După 
câteva trepte însă paşii lui încetiniră 
de frică. Un miros greu de remuşcări 
ii apăsă capul pe piept; amoru-i pro
priu se îndoi şi se răsuci in juru-i ca 
o iederă. Bolnavul bâjbăi cu mâinele 
prin întuneric, căutând uşa inconş
tientului ca să svdrle afară balastul 
sufletului său. Simţea că se înăbu
şe. 

In sfârşit degetele-i slabe găsiră o 
uşă. O uşă fără zăvor, fără incuetoa.-
re, fără cleanţă. înfipse unghiile în 
crăpăturile uşii şi o trase spre el, 
dar uşa nu se deschise şi el nu ştia 
ca uşa inconştientului se deschide 
înăuntru, în addnc. Auzi voci desfrâ
nate, deşănţate; înjurături, amenin
ţări şi blesteme; vaete de fecioare şi 
răcnituri de fiare sălbatice; izbituri 
şi loviri; strigăte de ajutor şi urate 
de triumf. O clipă se văzu, trântind 
orice-i sta în cale, în anii tinereţei, 
voinic şi fără teamă. 

Introspecţia retrogradă îi dăduse 
un strop de vigoare. Vru să urce 
scara spre conştiinţă. Sforţarea îl 
istovi. Ca să-şi adune din nou forţele 
se rezimă de uşă, dar uşa se deschise 
şi el se rostogoli în adâncime. Nu 
mai ştiu de el. Simţi doar o lovitură 
de cuţit în inimă şi ochii-i nu mai 
văzură nimic. 

G. RETEZANU 

2 4 Ianuar ie 
In toate unghiurile ţării această zi va fi serbă-

torită cu inimile înălţate în dangătul sonor al 
clopotelor de biserică. 

Ziua Unirii - simbol etern al unificării teri
toriale şi sufleteşti a naţiunei române dintre 
Nistru şi Tisa, va rămânea scrisă în istoria nea
mului cu litere de aur. 

Actul Unirii din anul 1859 a fcst o realizare 
spontană, care a decurs dintr'o voinţă multise
culară pe care nimeni n'a putut-o stăvili. 

Ziua de 2 4 Ianuarie este piatra de temelie 
a României moderne şi simbolul de închegare 
sufletească a întregului popor românesc. 



Schiţă. — Nuvelă — Roman 

Adriana sta făcută colac ca o pisică, în mij lo
cul divanului» cu capul culcat sub braţul drept. Îm
pinsese de dinaintea ocbilor cursul „Filologiei Ro
mâne" şii t răirea dragostei de eri veni să umple go
lul tristeţii de azi... Ia r privirea ei se înfundă în 
gol cu atât mai chemătoare, cu cât mai mare le era 
durerea. 

Aştepta de 25 de zile obişnuita scrisoare săntă-
mânală delà Viorel. Dar ea nu mai sosea... Şi cu 
fiecare zi de aşteptare zadarnică, i se strecura în 
suflet o tristeţe palidă de istovire, aşa cum în frun
zişul pomilor cu fiecare zi de toamnă se scurge 
paloarea morţii. Un ce insensibil la aceasta primă 
tăcere într 'o dragoste ce dura de doi ani, îi aruncă 
în suflet aşchii de chin, bănuieli cotropitoare în 
mintea captivă iubirii... O gamă de sentimente ha
otice au încins o horă în inima-i suferindă! 

In defileul deschis de această aşteptare se îm
bină dragostea pentru el popas luminos — cu 
sentimentul de depresiune sufletească, proiectat de 
gândul unei eventuale rupturi.... Voia să raţioneze. 
Dar... gândurile îi sunt deşirate. Durerea muşca 
adânc în inima-i sbueiumată. I i se înfige un gând 
diabolic în conştiinţă, — îi e teamă că această dra
goste crescută atât de frumos în ziona purului spi
ritualism, să nu aibă soarta florilor presate în 
ierbar. Simte că marea tristeţe o copleşeşte des-
gustând-o de tot îşi de toate... Ar vrea un ce cât de 
amăgitor. Se repede la casseta în care e închisă co
respondenţa ei şi ia (uiltima lui scr isoare. 

„...Iubirea noastră este însuşi existenţa mea. 
F ă r ă ea simt că aşi înceta de a mai fi, căci ea îmi 
este o transfuzie de forţe vitale, din tăriile credin
ţei cari îmi sporesc puterile, evoluindu-mi capaci
tatea de muncă la un quantum ce promite mult, 
nespus de mult. Nu-i orgoliu s'au exagerarea, vei 
vedea. Şefia m ă preţuiesc făţiş. In curând directo
rul actual va t rece la o schelă mai mare , eu rămâ
nând în locul lui. Şi atunci..." 

Aici a rupt firul drept, intervenind cu o între
bare pregătitoare. 

„Ascultă, Adriana mea, când acel „mai aş
teaptă" nu va mai fi un răspuns la chemarea între
gii mele fiinţe? Când vei fi mireasa mea? ! Când?!... 

A fost oare un răspuns grăbit din partea ei : 
„peste o lună îmi iau licenţa, şi atunci doar cerul 
va decide", ce-1 aşternuse pe hârtie la o jumătate 
de oră după pr imirea scrisorii de mai sus?... Nu. 
Hotărît c ă nu. Şi acum, c a şi atunci, cetindu-i în
chegările raţional simţite, se găsea tot atât de pu
ternic aşezată în cugetul lui, după cum în cei doi 
ani de studenţie comună, se convinsese că este aşe
zată în inima lui. Dar, aceasta certitudine fu scurtă, 
căci o clipă mai târziu, răceala tristeţii o învinsese 
din nou... Un fir sonor de nostalgie simte trecân-
du-i prin in imă; totul îi apare c a un vis atât de 
concret şi totuşi atât de dépare. î ncea rcă să 'adoar
mă; somnul i^ar înghiţi durerea, iluziile, viaţa... Nu 
poate însă. Regăsiri le vechi o prinseseră în păien
jenişul lor — ducând-o până la capătul începător. 

de: E. P. Tamara 

Şi toată trăirea de altădată o vede ca printr 'un ză
branic în dezordinea vagă a viselor... 

L a început a avut un sentiment detavist faţă 
de el. Voia să-1 cunoască, fără nici un gând tăinuit. 
Mai apoi, purtarea lui bizară o interesă, voind s'o 
înţeleagă. 

Imaginea lui i se profilează parcă înaintea 
ochilor: scund, cu figura de o frăgezime destinsă, 
ca un mic dar în urmă dovedit mare Napoleon, 
întovărăşind-o pretutindeni, dar numai diin umbră,! 
ca un câine stăpânul. Eşea delà Facultate şi dacăj 
o zărea singură, se îndrepta sfios spre ea şi începeai 
să-:i vorbească cu o pasiune tânără şi scânteietoare.] 

Abia în urmă pe nesimţite fusese furată defar-1 
înecul adevăratului poem de dragoste, cântat pen- | 
tru ea şi apoi pornit din ea. Se sitmţea unită pr in] 
armonia ce exista întotdeauna între gândurile ex
primate de el şi gândite de ea* Farmecul mora l de-j 
licateţea de sentiment, superioritatea de ca rac te r cel 
se degajau din fiinţa lui, înlocuiau cu nobleţe lipsa] 
de frumuseţe fizică. 

...îşi amintea acum de toate aceste prime im-J 
presii, cari născuseră o dragoste pură pentru el ş i] 
perle de neînţeles amar se rostogoleau ne chipul 
„dăltuit din r toar" cum obişnuia Viorel s'o sculp
teze în litere. 

S'a svârcolit mult iubirea ei între ce ia c e a fost 
şi ce va fi, depanând amintiri scumpe, pline de du
ioşia sincerităţii . Intri'nn târziu a adormit. Grea 
de otrava îndoielii, căzu în braţele lui Morfeu... 

* 
Alături de ea, Inginerul Viorel sosit cu trenul] 

din provincie în Capitală, sta nedumerit, numai! 
ochi, încordare. Servi toarea eşită în întâmpinare l a 
auzul soneriei, îl informase că .domnişoara doarme' . 
Intrase cu paşi de cârpă c a să o surprindă în aceai 
atitudine. Toată fiinţa lui fremăta beţia fericirii...! 

Venise fâlfâind pe cupola iubirii» ce azi o voia 
sprijinită de tăriile societăţii, având concediul de 
o lună pentru căsătorie. N'a dat nici un semn de 
viaţă atâta vreme, trăind în fluxul unor griji tiut-1 
multoase: operaţia mamei sale» acum în afară dej 
or ice pericol, înaintarea lui în u rma unui examen] 
şi gândul că odată trecut cu bine de aceste obsta-J 
cale, ese descătuşat din mari le greutăţi ce-1 împie-j 
decau să realizeze mai curând căsătoria. 

Dar acum stă lângă ea, comprimându-şi re-l 
suflarea, cu ochii plini de nedumerire, cu un înce-J 
put de spaimă dureroasă, neînţelegând n imic dini 
misterul acestei stări haotice: chipul de o f rumul 
sete angelică răvăşit, suferind, trupul într 'o pozi ţ ia 
incomodă ce arăta o amorţire dureroasă, i a r î J 
t ihna somnului liniştit, în faţa ei ult ima lui s c r i i 
soare având amprentele unor lacr imi topite p J 
scrisul de cerneală; totul era o enigmă ce se c e r e » 
imediat deslegată. 

Un stol de duhuri rele porniră să întunece s e l 
tească, sau remiuşcări?!... Şi la o poruncă ce v e n e J 
ninul cu care venise. Trădare?! trupească, suflel 
de dincolo de conştient, într 'o stare de t u r b u r a r J 



profundă, o apucă de umeri şi ca un eşit din minţi 
începu s o scuture strigând-i: „Adriana, Adriana, 
ce-i ou tine, ce s'a întâmplat, spune-mi... ' ămu-
reşte-mă?!...." 

Cu inima svâcnindu-i, speriată în somn, tre
murând din toate fibrele, Adriana în primul mo
ment deconcertată, pluti între stări învolburame: 
vis?... fantoimă?... realitate?!... Dar în cl ipa urmă
toare ochii i se taie deodată mar i şi c a un naufra
giat salvat îl copleşi cu frenezia regăsirii. — Viorel, 
tu, tu aici?!... Apoi totul se prefăcu; într"io îmbrăţi
şare sublimă, în ca re cuvintele se împleteau ou sus
pinele, iar explicaţia nu prindea şir, căci fericirea 
le era la paroxism. < 

...Unduirea unei melodii suave venia din de
părtări cu sonorităţi de basm... Suluri de borangic 
din soarele primăvăratic nimbau cele două inimi 
înseninate... parfum de liliac şi lămăiţă plutea în 
tăcerea fericirii... 

E. P. I'AMARA 

Humoru l 
oamenilor celebri 

Ariosto locuia într 'o casă foarte mică . Priete
nii săi îl în t rebară dece, după ce descrise, în R o -
lande furioso atâtea palate somptuoase, el şi-a clă
dit o casă atât de meschină; răspunse: 

„Este mai uşor să aduni cuvinte decât pietre". 

Spurgeon, celebrul predicator englez, miuirind, 
următorul aviz a fost pus pe uşa bisericii unde pre
dica de obiceiu: 

„Spiuirgeon a plecat spre cer, în această dimi
neaţă, la ora 10. 

Apoi o mână nerespeetuoasă scrisese dedesupt: 
„Ora trei după amiază. Nu a sosit încă. înce

pem să fim neliniştiţi. Petru". 
* 

Critica n 'a ' fos t prea blândă cu „Nunta lui F i -
garo" de Beaumarchais . E a prorocea c ă piesa va 
cădea repede. 

— Da, zise artista franceză Sophie Arnold, va 
cădea de 50 de ori în şir! 

Alexandra Dumas, e întrebat de un individ plic
ticos: 

„Tatăl d-voastră a fost metis, bunicul d-voa-
stiă negru, dar străbunul ce a fost? 

— Maimuţă, răspunse Dumas. 
Famil ia mea începe cu ceeaoe sfârşeşte a dtale. 

* 
Tristan Bernard îşi defini într'io zi precum ur

mează situaţia sa faţă de feciorul său din casă : 
Deosebirea între stăpân şi slugă constă în 

aceia că amândoi fumează aceiaşi calitate de ţigări, 
dar că numai unul le plăteşte. 

Clişee clujene. 

In seara revelionului 
Lumina zilei de 31 Decemvrie dilspăru pe ne

văzute în spatele Cetăţuei, când întunericul seri i 
păşi biruitor peste Napoca, veche cetate a Ardea
lului, pregătită de sărbătoare într 'un linţoi de zăpa
dă albă şi sclipitoare — care sub paşii .scârţâitori 
ai picioarelor grăbite fredoneasză un imn închinat 
veseliei ce predomină Piaţa Umin'i şi străzile încon
jurătoare , d'uiminate feeric de lucirea orbitoare a 
becuri lor electrice. 

Pe Corso, un pluguşoir acoperit cu verdeaţă 
este tras de patru boi cu zurgălăi, în timp ce câţiva 
studenţi şi elevi gardişti cut reeră magazinele făcând 
•tradiţionala urare de ianwl nou. 

In faţa fiecărei case şi prăvălii se opreşte de 
asemeni un ţigan cu plete lungi, -care bate de trei 
ori cu un ciocan într 'o căldare ruginită de fier, a-
nunţând în acest fel sosirea nciuilui an. 

Lângă l ibrăria Cioflec, un vechiu şil s impat ic 
vânzător de ziare. Emi l (sub acest nume îl cunoa
şte întreg oralul ) ,îşi împarte pe la clienţiil săi 'uaia-
rea la muilţi ani, compusă de el în formă de versuri . 

— Răvaşe de anul nou! Numai 5 lei anul nou,!... 
ţipă din rănunchi micuţii vânzători de ziare, întin-
zând trecători lor câte un mic caeţel cu epigrame. 

Lumea se grăbeşte însă, fiecare accelerând pa
sul pentru a face cât mai repede cumpărăturile ne
cesare şi a merge apoi in familie sau la prietenii 
uncie îşi va îngropa în cântec, vin, dans saiu pocker 
amintirea ce lor 365 de zile, scurse în noianul unui 
amalgam de neplăceri , bucurii , suferinţi sau iubire . 

In mulţimea ca re se perindă sgoimotos, se re
marcă tinerele fete de muncitori sau mici funcţio
nari, îmbrăcate pe siuib palton cu rochii lungi şi de
coltate, car i la braţul stâng cu iubitul iar la cel 
drept cu mama, păşesc voioase la balul munci tor i lor 
din strada Văii sau Miron Costin. 

In strada Regele Ferdinand, lângă Poştă, c i rcu
laţia e stingherită din cauza câtorva pâlcuri de oa
meni ce se îmbulzesc în jurul unor mese, unde c â 
te un băiat c u fizionomia de evreu face rec lamă 
mărfii sale: — Domnilor! Nu pierdeţi ocazia mare,, 
ocazia rară. Ultima zi de vânzare. Grăbiţi-vă! 

Puţin mai departe, lângă piodiul de peste Someş , 
acolo unde litere mari luminoase te poftesc în cafe
neaua ba r Regal şi unde desigur şampania va curge 
în astă seară mai mult c a oricând, peisajul Clujului 
este întunecat de o femeie tuberculoasă şi un băie
ţaş cu hainele zdrenţuite, la o temperatură de — 9 
grade, cari întind o mână tremurândă cu degetele 
degerate: „Fie-vă milă! Pentru Hristois, faoeţi-vă 
pomană!". 

Ia r peste drum, un şoptit tainic atinge auzul: 
„Puiule, vii puţin?" Sunt chemaţi bărbaţi i în „ I a m a " 
din strada cu numele glorios al Generalului: Drăga-
linia, unde bietele prostituate ou buzele vopsite şi 
sânii ofiliţi îş lasă corpul să fie pângărit, iar in ima 
pe veci distrusă... 

Ora 8 şi jumătate seara. Străzile oraşului pa
triarhal sunt ca de obiceiu pustii, doar un Întârziat 
dă fuga la frizerie. Totul pare amorţit... Clujul este 
copleşit de tăcere, zeiţa răscoli toare deopotrivă de 
patimi şi dureri, în palate şi bordee... 

A. E . MANEA. 



Dela Salina la Insula Şerpilor 
Prora vasului începu să despice 

lin apa gălbuie a Dunării, ce dădea 
reflexe aurii la bătaia caldă a soa
relui care se înălţa majestuos pe 
-azurul ierului senin. 

Mă uitam cu jind la portul Suli-
na ri dispărea din ochii noştri sub 
vălul opac al cetii şi în minte mi-se 
înfăţişa aevea tot farmecul acestui 
oraş cântat cu atâta dragoste de 
Jeau Bart. 

J ot mai mult se micşora imaginea 
portului cu casele lui de lemn constru 
ite in sti, otoman, reliefate in tra parte 
de o geamie care evocă spiritul orien
talismului sentimental dispărut pen
tru totdeauna, iar pe de altă parte 
străjuit de o biserică ortodoxă oaie 
prin cele trei turnuri ale ei vesteşte 
era românismului lil>erator — tim
brată de o atmosferă romantică şi 
plină de nectarul aerului parfumat al 
nuferilor din Jiiltă... 

II . 

fiinţei mele tresar la vedenia Ei, aşa 
cum .am cunoscut-o pentru întâia oa
ră, Îmbrăcată într'o rochiţă roză bro
dată cu trandafiri. F a ţ a ei dulce e 
luminată de. doi ochi mari şi negri 
ca murele, în oglindirea cărora ce-
tiai un poem divin de fericire, iar 
corpul ei de Venera aştepta parcă 
imortalizarea prin pénela unui maes
tru ca Boticelli. 

D a r năvala sentimentelor a fost 
spulberată brusc de geamandurile cu 
clopote, şi flueratul lor sinistru, care 
anunţă intrarea noastră în mare. 

Adio Sulina, oraşul visurilor tai
ne iln feerie, unde în casa albă cu 
geamlâcul împodobit cu flori, speran
ţa întregii mele vieţi miiaim pus-o In-
t r o fecioară!... 

P o m ă r f i 
Bătea un vânt puternic dinspre 

Xord, balansând mica noastră navă 
care era jucăria valurilor năprasnice 

Sulina. Farul de Nord. 

Inima începu să-mi bată cu înfri
gurare, iar ochiul umezit de o lac
rimă care a alunecat pe furiş de sub 
gene. căuta să distingă ân amalgamul 
oraşului ce se depărta în zare o ca
să albă cu geamlâcul împodobit cu 
flori şi cu ferestrele acoperite cu dra
perii strălucitoare de albeaţă ca spu
ma cristalină a mării. 

Acolo ,a fost hărăzit sufletului meu 
pribeag şi bătut cu furie de talazuri
le spălăcite şi tăioase ale unei vieţi 
neîndurătoare, să acosteze într'un 
golf luminat de soarele fericirii 
unde visurile îmbracă haina purpu-

' J'ie a renii taţii, iar dorinţele sunt 
-sfinţite pe altarul sublim al unui su
flet neprihănit.. 

Spaţiul îmi este potrivnic, dar în
chizând ochii — toate fibrele vii ale 

ce spălau din când ân când puntea, 
provocând un şuruit sinistru înghi
ţit de mugetul mării. 

La pupa vasului era remorcată o 
barcă încărcată cu lemne, oare în 
fiecare moment era ameninţată să se 
sfarme. 

Unii dintre noi începură să-şi plă
tească tributul mării, căscând o gu
ră cât p şură şi aplecându-se peste 
copastie. Aveau rău de mare. 

Cerul se întuneca încet, încet, pe 
A cărui larg se frământau norii grei 
de forme bizare, alungându-se cu 
tunete şi fulgere şi biciuind întinsul 
cu lacrimi mărunte de ploaie res
firate de vântul şuerător peste pus
tiul mării. 

Mă scoborii în mica oabină dela 
pi oi a vasului, unde era şi Stancu Ba

d e : Theodor Theodorin 

lâc. Sănacu de el era culcat pe jos 
cu ochii împăienjeniţi, cu faţa aco 
perită de o paloare cadaverică, ţinan-
du-se cu mâinele de ramazan. 

Câteva opinteli insă îl făcură pe 
Stancu s'o întindă pe şest afară cu o 
iuţeală de parcă îi luaseră foc căl
câiele 

Un râs hodorogit şi nazal mă fă 
cu să-mi îndrept privirea către fun 
dul cabinei, unde Nea Vasile Cârnu 
sta Ia taifas cu Saşa marinarul. Aces 
ta era un lup de mare veritabil, în 
tre două vârste, lat în spete şi solid 
ca un Hercule. Purta o barbă neagră 
iar prin nasul lui borcăn.at scotea no
ri de fum din nedespăţita sa pipă ce 
o purta alene dintr'un colţ în altul 
al gurii. Stătea cu coatele pe masă, iar 
mânecele suflecate ale tricoului sco 
teau la iveală braţe vânjoase şi tatu
ate. 

Ca să-mi mai treacă, de urît, m ă 
aşezai lângă ei, deoairece îi auzeam 
răzâ.nd cu prea multă poftă. 

Se uitară la mine într'o doară, iar 
S-aşa după re trase de vre-o douii ori 
din pipă. îşi urmă firul povestirii sa 
le hazlii: 

- - „Măăiii! Aşa nuntă cu bucluc 
n'.am mai văzut, decând m'a făcut ma 
ma. Se cherchelise bietul mire de în 
copu să-şi desfacă eatarămile dela 
pantaloni. Şi aşa hodoronc-dronc, se 
luă la ceartă cu Manole Plăpumaru şi 
cât ai clipi apucă o mână de sarmale 
ce tocmai erau servite pe masă şi... 
plioso! îi le aruncă în ochi chiorân-
du-1. 

, Eşi jigodie, c ă aim să te îmbrac 
în pardesiu de scândură... Piei sata-
no! — urlă mirele ştergâ.ndu-şi mâi
nele de aripile redingotei împrumu
tată dela Manole. 

Se sculă în picioare şi o ploaie de 
înjurături căzu peste capul chel a 
lui Manole, care cu o voce plângărea-
ţă îşi cerea hainele înapoi în hazul 
mesenilor care-şi dădeau ghionturî şi 
semne cu picioarele pe sub masă. 

Lăutari i scârţâiau câ t îi tinaau 
balamalele chemând lumea la învâr
teală, iar mirele — bălălăind în toate 
părţile, începu să-şi dreagă pliscul şi 
scuipând în lăturii de vreo două ori, 
îi arse un ţcc miresei, cerându-i er-
tare. 

— Să te erte măta! îi zise ea pu-
nându-şi mâinele în şolduri, când un 
pumn zdravăn al fratelui ei o făcu 
să sughiţe şi să-i tacă fleanca. 

„Morţii cu morţii, 



VIAŢA NOASTRĂ 

Vii cu viile dcla Drdyăşuni". 
',ipu mirele trântind cu pumnul în 
masă de făcu paharele să s a r ă de o 
şchioapă iu sus, lusturnându-le şi 
nuproşcând vinul peste noi. 

Un cuţit căzu jos şi se înfipse în 
nudele lângă cucoana Sita care toc
mai Înfuleca nişte sarmale şi do spai
mă scăpă una pe decolteul larg al 
Muzei. 

Se sculă cât ai spune peşte şi în
cepu să se scuture de parcă o apuca
seră de alte alea, până ce căzu fâşăind 
•joşcogemita sarmala. 

Deodată se făcu o înghesuială şi 
i îmbrânceală şi lumea începu să chiue 
şi să joace ridicând nori de praf, 
în timp ce lăutarii trăgeau <lin scri-
pci CU limba scoasă de năduşeală." 
isprăvi hohotind Saşa scuturându-şi 
pipa de scrum. 

In zare începu să se profileze silue
ta insulei, fapt care îl făcu pe Stan-
cu Balâc să mă strige de pe punte 
cât îl ţinea gura. Mă repezii sus şi 
văzui într'adevăr insula lai o depărta
re de vre-o cinci mile, care apărea la 
orizont ca o stâncă tristă şi pleşuvă, 
oropsită de natură şi 'lipsită de vege
taţie şi fiinţe omeneşti, Si cele trei 
luni de surghiun ni-se înfăţişau sum
bre şi pline de hazardul necunoscutu
lui. 

Stancu palid ca moartea îşi trecu 
mâinele cu furie prin părul lui sbâr-
lit şi-mi îngână: „Măi Ştefane, de am 
ajunge odată că nu mai pot. Mi s'au 
întors maţele pe dos!" 

Apoi făcând pe sent.imentalu. în-
oepu să intoneze cu melancolie un 

•cântec nu ştiu când şi cum compus 
ie el: 

„Nu ori cine poate să vie 
Pe această insulă boccie. 
Fie vorba între noi, 
Mai bine ne^am cărăbăni înapoi 
La vinul lui Evanghelie, 
Să-mi pun capul pe o butelie. 
Nu să stai ca o stafie 
Să faci cu şerpii sindrofie. 
Dece eşti soarta aşa de rea 
Când plânge inima mea. 
Să fi vopsit forul cu roş 
Ca doară eu nu sunt moş. 
O crâşmă pe un delişor. 
Să dorm lin — să dorm uşor..." 

sfârşi Stancu ridicând mâinele la 
cer în semn de protestare. 

Pluteam la vre-o sută cinzeci de 
picioare depărtare de insulă şi urmă
ream cu atenţie coastele ei prăpăsti
oase şi stâncile ce o împrejmuiau la 
o distanţă de câţiva metri. înegrite 
şi roase de valurile sălbatice ale mă
rii. 

Din cauza stâncilor submarine, 

cari pot fi fatale ori cărui vas care 
s',ar aventura iu neştire printre ele, 
elicea încetă de a mai bate valurile 
şi piliotina se opri în huruitul carac
teristic al lanţului, in timp ce ancora 
se .afundă iu adâncul plan de mister 
al mării. 

Barca încărcată cu lemne fu des-
legata de paramele groase cu care 
era prinsă de pupa v;isului, iar eu cu 
Stancu lialâc urcându-ne în ea înce
purăm să tragem la rame spre mal, 
undo se profilau contururile a cinci 
oameni ce stăteau a şteptându-ne pe 
nişte pietroaie şi cari păreau nişte 
spiriduşi eşiţi din vâltoarea apei. 

înaintam încet cit mare atenţie 
printre stâncile submarine cari la 
retragerea valurilor apăreau amenin
ţătoare la suprafaţă — răcăindu-ne 
adesea fundul bărcii. 

Punând piciorul pe uscat, dădurăm 
m â n i cu cei trei fanaragii şi cei doi 
marinari . singurii vieţuitori ai in

sulei, cari ne întâmpinară cu între
barea: „Apă, apă s'a adus?..." 

— Lăsaţi cumetrilor, s'a adus, s'a a-
dus apă. Pregătiţi-vă buzunarele, răs
punse pe nerăsuflate Stancu, făcând 
să se însenineze feţele îngrijorate a-
le moşilor. 

In trăncănelile noastre, barca fu 
descărcată şi punând lopeţile pe -ui-
aare, ne^am întors înapoi la navă, un
de un morman de lucruri se aşteptau 
transportate la mal. 

II găsirăm pe Cârnu stând pe pun
te ca un ţap logodit, cu mâinele în 
buzunarele pantalonilor, monfăind in 
gură un capăt de ţigară stinsă. 

— „Hai mă, mişcaţ-i-vă mai repe
de, doar n'aţi mâncat ciment! Şi cât 
ai clipi puse mâna pe o bucoea svâr-
lind-o în barcă peste picioarele lui 
Stancu, care neaşteptându-se la aşa 
ceva, era cât pe aci să facă cunoştin
ţă cu delfinii ce roiau împrejurul in
sulei. 

Cârnu râdea de parcă văzuse un 
popă călare pe o mătură. 

— „Auleooo! Moş Yasile, dar ce 
—mai câştigat la belciuge? Păi asta 
e glumă, ageamiule.'... se răsti Stancu 
aruncându-i o privire piezişă, strâu-
gându-şi punmii şi scrâşnind din 
dinţi. 

—• Iote mă, nu te ştiam aşa de ţâf
nos, începu s'o încurce Cârnu, strâm-
bându-se de parcă mânca agurida, 
fiind cât pe .aci să înghită mucul do 
ţigară. 

— Hai băieţi la treabă, că mai sunt 
bidoanele cu gaz şi de golit tancurile 
de apă, se răţoi la noi comandantul 
lui Hirondelle. 

Cu barca plină cu diferite calităţi 
de boarfe, bidoane cu gaz, burlane şi 
diferite mărimi de surcele, ,am luat-o 
la sănătoasă spre ţărm, vâslind vâr
tos, de se îndoiau ramele în mâinele 
noastre. 

Camarazii noştri a căror termen 

de exU pe insulă expirase, ne aşteptau 
cu bagajele în spate chiuind şi ţopă 
ind ca nişte sălbatici din romanul lui 
Daniel de Foe. 

(Urmează) 
Theodor Theodorini. 

0 panere la punct 

Cumpărând un kilogram de macu
latură, am zărit accidental o pagină a 
ziarului de informaţii din Bucureşti 
..Dimineaţa" număr de Crăciun, unde 
un reporter care semnează F. Brun^a 
Fox, publică câteva date .asupra Insa-
lei Şerpilor prea puţin cunoscută în
că marelui public. 

Mi-.au atras atenţia câteva rânduri 
prin care sus numitul reporter arăta 
că intenţionează să facă o populari
zare geografică şi istorică a singurei 
posesiuni româneşti din Marea Nea 
gră şi dedică „evocările" saJe dlui 
profesor Nicolae Iorga. 

insula Şerpilor. 

http://Mi-.au


Curiozitatea profesională m ' a în
demânat astfel să citesc reportaj ul. ta 
întregime, asteptându-mă să găsesc 
o relatare fidelă ia insulei. 

Inchipuiţi-vă iubiţii mei cetitori, 
consternarea care : m 'a Cuprins cetind 
că deaum pui piciorul pe insulă te iz
beşte un miros de mucegai şi fân 
dospit (?!) oare provine del.a... lăcuste 
verzi şi galbene, ce abundă în canti
tăţi de zeci de mii, mar i de câţiva 
centimetri şi că ţ i se urcă chiar pe 
pălărie. 

Mai departe. Lăcustele fac un sgo-
mot enervant, de a'.ar zice c ă o mie 
da nebuni învârtesc „mere" ceasor
nice, etc. etic. 

Domnule Fox! Eu a m petrecut şa
se luni pe insula Şerpilor. Mă miră 
deci aceste bazaconii înşirate se ve
de într'un acces de... fantezie. Căci 
de când există această insulă, încă 
nu s'a pomenit picior de lăcustă. 

Oare nu cumva le-ai adus mătă-
luţă cu vre-o căruţă din Sulina? sau 
nu cumva v'aţi întâlnit şi cu Barbă 
Cot călare pe un epure şchiop? 

Mă (aşteptam să citesc şi despre a-
bundenţa epurilor şi a câinilor foxte-
rieni... 

Da .asemeni mai este şi o întreagă 
serie de relatări cu totul greşite în ce 
priveşte istoricul crucii dé lemn, nu
mărul paznicilor de pe insulă, înăl
ţimea stâncilor, vegetaţia insulei şi 
altele. 

Cât despre discuţia începută în 
jurul colonizării Insulei Şerpilor, o 
consider lipsită complteicitamente de 
ori ca temei, întrucât datorită lipsei 
unor curse regulate pe mare, natura 
opune o rezistenţă peste care nu se 
va putea trece. 

Th. Th. 

B o l i l e 
Blenoragia — căci cu ea voiu în

cepe — împreună cu şaiicrul moale, 
sifilisul şi boala lui Nicollas Favre, 
formează nenorocita tetradă a bolilor 
venerice, grup care complectat cu 
tuberculoza, cancerul şi alcoolismul, 
dă acel tot puternic al boilor sociale 
care oonstitue cea mai periculoasă 
sapă la temelia naţiunei. 

Am ales pentru deschiderea aces
tei rubrici blenoragia, fără a mă 
conduce de alt criteriu, decât frecven
ţa ei mare tocmai în sezonul în oare 
na găsim. 

Blenoragia —• boală datorită unui 
microb (gonococul) descoperit cu a-
proape 6U de .aini înainte de către 
\Veisiser din Breslau — a fost şi mai 
ales rămâne o amintire neagră in 
viaţa sexuală a .unui însemnat pro
cent al tineretului nostru şi durere, o 
taiină tot atât de neagră pentru cei 
oe bat la poarta vieţii sexuale pe ca
re acum mai mult ca ori când o asal
tează fiinţe de vârste foarte fragede. 
Chiar dacă a m putea motiva precoci
tatea acestei dorinţi prin obişnuitul 
argument „instinctul", nu putem ad
mite însă un înstinct pentru contrac
tarea bolilor venerice — căci atunci 
lupta ce o urmăresc cei ce scriu ast
fel da rânduri n'ar mai avea sens —• 
deoarece s'ar lovi de formula: con
tra instinctelor este greu să lupţi. 

Nn este mai puţin adevărat însă 
că până a ajunge lia poarta vieţii 
sexuale, mulţi au datoria de a înarma 
tineretul cu sfaturile necesare — iar 
alţii au datoria de a le pregăti dru-

flumărul strămoşilor. 
— Fiecare din noi avem 2 părinţi, 8 străbunici 

şi aşa mai departe. Mergând până la a 20^a gene
raţie ascendentă, numărul strămoşilor ce-i aivem 
este nu mai puţin de... 1.048.576. 

Colţnl medical 

s o c i a l e 
muri cât mai puţin periculoase în-, 
vederea instinetiţveikxr d a r .lipsitelor 
de prudenţă plimbări ce a u de făcut 
în această viaţă. Aceştia sunt pe de 
o parte părinţii, dascălii şi în gene
ra cei mai ou experienţă, iar pe de 
altă parte societatea. Acestea făcând 
parte din marele capitol al profilaxiei 
rămâne a le discuita mai pe larg în 
articolela viitoare. 

Revenind la blenoragie, trebue să 
spunem cu durere că este aproap-e 
da necrezut când un tânăr de 25 30 
ani spune că n'a fost cel pu
ţin odată —. posesorul trist al acestei 
boale, de cele mai multe ori cu în
treaga serie de complicatiuni ale ei. 

Ba unii — sărmanii —• spun: „Ori
ce tânăr care se respectă trebue să 
aibă ce] puţin o blenoragie!! 

Alţii — .aceştia şi mai glumeţi —.. 
posesori ai mai multor blenoragii, 
încât cu greu. ai putea precisa nu
mărul lor (!), răspund cu aceiaşi in
conştienţă cu care s'au comportat me
reu faţă de aceasta boală când sunt 
întrebaţi de recruţii timizi şi înfrico
şaţi ai acestui stagiu: Nu te teme 
dragă „colega" căci şi eu am avut 
multe blenoragii şi le-am tratat cu 
,#ndiferenţ,ăţ. Sau/: Pe toate le-am 
vindecat aiflară de prima!! 

Le răspundem: păcat de ei — du
rere, că a/u rămas cu aceste fraze în
tipărite în mintea lor, ,în dauna atâtor -
alte vorbe şi sfaturi căpătate ocazio
nal şi la cari, dacă adăugăm puţină 
atenţie erau ertaţi de a cădea în 
tovărăşia gonoooeului: crima, pen-
trucă de aceste principii se servesc 
pentru otrăvirea semenilor lor, mă
rind astfel clasa indolenţilor cari 
sapă temelia naţiunei, .lăsându-şi î.ru-
purile în paragină. 

Că sunt glumeţi, credem şi ani, 
dar că a r fi serioşi şi n'ar fi chiar-
criminali — s'o creadă numai ei. 

De ce toate acestea? Blenorag a 
este oare o boală inevitabilă? E*+e-
ruşinoasă — atrăgând prin aceasta 
păstrarea tovărăşiei .gonococice până 
la infinit — privind singur ia dezas
trul propriu, al familiei şi al colecti
vităţii? 

Iată întrebări la care trebue să 
răspundem şi vom încerca-o, în c i u 
da spaţiului mic care este rezervat" 
pentru probleme atât de folositoare-

. — cu toate că vom împărţi materia
lul pe mai multe articole. 

Dr. Stema? 

file:///Veisiser


Prin delta Dnn&rli 

B a l t a 
In timp ce barca aluneca alene pe luciul întins 

al mării care sub razele soarelui îţi pare o î inensă 
oglindă, ochii nu se mai satură privind această mă
reaţă privelişte ca re se impune prin jocur i le ei de 
lumini şi umbre, pr in variaţia de peisagii şi prin lu
mea păsărilor ce o populează. 

întinsul calm şi colorat , nuferii ce-şî deschid 
petalele c a un imn de slavă spre înălţimile albas
tre... trezesc în tine nostalgia depărtărilor pierdute 
în basmele copilărieL 

Sălciile şi plopii par nişte preoţi druizi, ce ri
dică spre slăvi ruga tăcerii, izvortă din enigma ape
lor. In umbra lor pe tripiede imaginare se leagănă 
lumina vie a flăcării sacre ; e floarea bălţii cu peta
lele ei de foc, ce nu pot fi redate nici de cea mai 
măiastră penelă în plin farmecul lor. 

...Aaolo unde adâncurile apei se reduc, balta 
abundă de stuh ce se mlădie în legănarea vântului, 
cu foşnet muzical, lin şi monoton. 

A'ici e împărăţia celor mai ciudate aripate, une
le ou aer preocupat de filozof alchimist, altele cu 
eleganţa de linii şi culori sau cu aspect de sperie
toare, desprins din vreun basm de Edgar Poe. 

împărăţ ia lor cunoaşte tăcerea cea ma adâncă, 
dar şi vacarmul celui mai original bâlciu. 

In goană diupă hrană, sau când vre-un luntraş 
nepoftit tulbură preocuparea lor, fac din baltă un 
iad de ţipete nedefinite prin nici io scară muzicală; 
un autentic „jazz american". 

In iapă, printre tulpinele acestei bogate flore a-
quatice, zburdă o lume de peştişori, ca r i se avântă 
la suprafaţă prinzând din zbor mici insecte aripa
te. Solzişorii lor scânteiază în lumina soarelui ca o 
sumedenie de nestimate pierdute în ape de c ine ştie 
ce Oosânzene şi cari nu-şi găsse liniştea în adânc. 

Ic i , colo, pe înserat apar lotci cu pescari, întin-
zând năvoadele lor în cântec monoton... Pescuitul 
ţine până la apusul soarelui, când revin la mal, is
toviţi de muncă la adăpostul sălcilor, la foc, pre
gătind renumitul borş pescăresc, — iar 'apoi sub 
polag îşi fac culcuşul de odihnă în bâzâitul adormi
tor al miilor de ţânţari. 

Pe mal, turme de oi pasc alene în cântecul ca
valului mânuit cu măestrie de cioban, iar în nămol 
stau tolăniţi bivoli, leneviţi de căldură şi mugind 
din când în când ca nişte hipopotami satisfăcuţi. 

Dar, încet... încet, soarele bate înî declin. Ape
le se colorează In galben şi purpuriu, foşnetul stu-
hăr ie i încetează, iar „jazzul autentic amer ican" al 
păsărilor îşi stiinge ultimele acorduri , retrăgândunse 
la cuiburile lor. 

Noaptea se aşterne ca lmă peste ape... De unde
va din larg se aude un cântec lin... adormitor, şi 
plescăit de vâsle ritmate dc concertul broaştelor — 
•simfonia roc tu rnă şi minunată a bălţii. 

Ş T E F A N BANU. 

Colţul l in i 

începuturile muzicei 
bisericeşti 

Răsfoind istoria muzicei, în primele pagini faci 
cunoştinţă cu figura interesantă şi personalitatea 
covârşi toare a lui Sf. Ambroziu, care în veacul al 
IV-lea, împreună cu alţi câţiva episcopi savanţi, luă 
iniţiativa pentru îngrădirea muzicei în cadrul unor 
reguli bine stabilte. 

Neavând o gamă şi teorii bine definite, a fost 
necesar de a se recurge la vechii compozitori greci, 
principiile că rora au fost utilizate pentru :a da o 
formă hotărîtă cântului primitiv lipsit de artă 
şi un tempo regulat, potrivit până atunci numai du
pă lungimea silabelor din t e x t 

Născut în anul 333, el a făcut studii înalte la 
R o m a unde se remarcă c a ora tor şi filosof. In 369 
i se încredinţa guvernarea câtorva privineii, iar în 
374 fu ales cu unanimitate cu toată împotrivirea 
lui, episcop al Milaniulului. 

Datorită capacităţii deosebite şi activităţii pline 
de abnegaţie a acestui distins bărbat, biserica şi ar
ta muzicală progresară într 'un timp relativ scurt, 
în ciuda păgânismului grecesc ce căuta să puie sta
vilă muzicei creştine. 

Sf. Ambrosiu a introdus astfel un tip special de 
patru game, simplificând numirile încurcate gre
ceşti. De asemeni a găsit o formă precisă melodii
lor pline de entuziasmul curentului puternic creş
tin, contribuind în acest mod la păstrarea şi înfru
museţarea lor. 

Iată ce spune Sf. Augustin în această privinţă: 
„Glasurile se revărsau lin in urechile mele, făcând 
ca in ima să mi se umple de adevăr, iar simţimântul 
evlaviei sfinte stoarse lacrimi de bucurie din ochi i 
m e i . . . " 

Sf . Ambroziu meri tă să fie clasat în fruntea 
vechilor reformatori ai psihicului muzical , deoa
rece inovaţiile aduse de el muzicei bisericeşti , făcu 
ca aceasta să se perfecţioneze în armonie ş i stil, 
luând şi o formă atractivă pentru desvoltarea s im
ţului muzical. 

D O R E L D O R E f I N L 



Gânduri. 
Ce este o fată? Inimă. E a bate, dar nu ştie pen

tru cine. 

Fata bătrână — e un capital pierdut. F e m e i a 
bătrână — e o monedă scoasă din circulaţie. 

* 
Ce este un logodnic? Cumpărător. Nu-i place 

când îl forţezi să intre în prăvălie. 
* 

Cu cât sunt mai mulţi avocaţi, cu atât e mai 
lung procesul. Cu cât sunt mai mulţi medici, ca< 
atât „procesul" e mai scurt. 

* 
Ce este comerţul? Vacă. Ce este venitul? Lap

tele. Uneori însă vaca răstoarnă găleata din mâini . 
* 

Somnul este cel mai plăcut mij loc pentru a-ţi 
scurta viaţa. 

Femeia in concepţia lui Nietsche. 
Cine e încins c:e fiacăra geloziei, 

acela îşi întoarce în cele din urmă, a-
menea scorpionului — împotriva lui 
însuşi, ghimpele otrăvitor. 

Prea mula vreme erau ascunşi în 
femeio un sc'av şi un tiran. De.'.ceia 
femeia nu e ncă făcută pentru prie-
îenie: ea cunoaşte numai dragostea. 

încă nu e făcută femeia pentru 

prietenie: femeile sunt încă pisici şi 
păsări, sau în cel mai bun oaz, vaci. 

Bărhatul e pentru femeie un mij
loc; ţelul e totdeauna copilul'. 

Adevăratul bărbat vrea două lu
cruri: primejdie şi joc. Pentru aceas
ta el vrea femeia, ca pe cea mai pri
mejdioasă jucărie. 

Bărbatul trebue să fie crescut pen

tru război şi femeia pentru odihna 
luptătorului; toate celelalte sunt ne
bunii. 

Femeia să fie o jucărie, curaUb 
şi delicată. 

Fericirea bărbatului se chiarnă rj 
eu vreau. Fericirea femeii se ch iamăn 
e] vrea. 

Te duci la femeie, rru uita biciul, j 



Epigrame 
Căsniciei. 

Ia in casa ta un câine 
Dacă vrei a păcii cheie, 
Iar de vrei să nu ai pace, 
la-ţi în casă o femeie. 

Unui avocat bogat în nas, 
dar sărac în procese. 

Unii spun că lui Tănase 
Nasul îi aduce şic; 
Dumneata ai nas mai mare 
Dar succesul mult mai mic. 

EMIL V. CAMP1ANV 

Frământări constitaţio-
nale în Ungaria 

Regentul Horthy va deveni principe 
domnitor? 

Cercurile politice din Ungaria au început o dis
cuţie foarte interesantă în vederea modificării con
stituţiei actuale şi în acest scop vor să lărgească 
atribuţiunile şi prerogativele regentului Horthy. 

Pentru reglementarea atribuţiilor regentului şi 
pentru a-1 considera de capul Statului, profesorul 
de drept constituţional Csekei Ştefan, dela Univer
sitatea din Budapesta, propune în revista „Szemle"' 
ca titlul oficial al regentului Horthy să fie... „Ma-
jestatea Sa Principe domnitoir al regatului ma
ghiar", iar după acordarea acestui tilu domnitorul 
să aibă dreptul la acordarea titlurilor de nobleţă, 
cu un cuvânt să se bucure de toate prerogativele 
regale. 

Acelaş profesor propune numirea unui vice-
regent sau un consiliu de regenţă, care în caz de 
deces să exercite prrogativele „domnitorului" timp 
de o lună, în care interval adunarea naţională va 
trebui să aleagă pe noul domnitor exclusiv dintre 
maghiari. 

* 
Propunerea profesorului Csekei este împărtă

şită de o bună parte din parlamentari i partidului 
guvernamental, în schimb legitimiştii şi ungurii 
cari se „deşteaptă" nici nu vor să audă de o astfel 
de soluţie — ca re ar distruge orice speranţă pentru 
revenirea habsburgilor şi reînfiinţarea imperiului 
Sfântului Ştefan. 

In orice caz, cunoscând setea vecinilor după 
titluri de nobleţe, nu este exclus c a vestitul că
pitan de fregate, comandantul de odinioară al for
ţelor navale austro-ungare din Gattarro, generalisi
mul trupelor albe transdanubiane şi regentul de 
azi al „regatului" maghiar, — sănşi incunune ca
riera, cu sau fără voinţa poporului, înstalându^se 
în istoricul palat din Buda în calitate de: „Maiesta
tea Sa Nicolae Horthy principele domnitor al rega
tului maghiar", acordând ranguri de nobleţe tutu
ror gălăgioşilor neomaghiari, cari îşi zic astăzi „un
gurii c e se deşteaptă". I. Tis. 

De azi pe mâine... 
Scandalul delà Asociaţia generală a personalului 

sanitar auxiliar titrat din ţară. 

E ceva nemaipomenit oeeaoe se petrece Ia Aso
ciaţia generală a personalului sanitar auxiliar titrat 
din ţara. Ascultaţi numai. 

In pr imăvra anului 1934, câţiva profitori in 
frunte cu d. Gheorghe Somnea administrator la spi
talul Brăila., în mod ilegal, pretându-se ch ia r la 
mijloace din cele mai josnice, au pus mâna pe ave
rea şi conducera asociaţiei. 

Ajunsă la putere, noua conducere începu să 
nonţăijalscă caşcavalul din răsputeri,, i a r întrucât 
pofta vine mâncând, membr i i asociaţiei s'au pome
nit deodată cu... buzele umflate: cassa e îndoliată — 
banişorii au sburat... 

I a r când câţiva ardeleni au încercat să lămu-, 
rească această situaţie nenoroci tă şi să tragă la răs
pundere pe autorii acestor nereguli extrem de gro
solane, erau cât p'aei să fie loviţi de damblaua, căci 
domnul preşedinte se răţoi într'iun moment la ei: 
„Nici hâ rc să n'aud, că imediat vă dau afară!" 

Zis şi făcut. Se repetă astfel povestea stăpânu
lui, c a re te bate şi nici nu-ţi dă voe să plângi. 

Aţi auzit? iGninciţi-vă: să ne ferească sfântu de 
aşa ceva! 

Iată ideci cum se provoacă séparatisme provin
ciale, ce .pot deveni un pericol naţional în măsura 
i n care toate comunele ţării sunt împănate cu per
sonalul sanitar auxiliar de toate categoriile. 

Membrii ardeleni ai acestei asociaţii cer în 
mod insistent convocarea luinui congres general. D. 

-Ministru al Sănătăţii are cuvântul! 

încadrările la Uzina de apă au provocat grave 
nemulţumiri în rândurile funcţioarilor. 

Aproape de un deceniu durează lupta acerbă 
dintre conducerea şi salariaţii Uzinei de apă şi ca
nalizare (regie publică comercală) din Cluj, pentru 
asigurarea unei stabilităţi prin introducerea unui 
regulament. 

In sfârşit, se mai întâmplă minuni în lumea as
ta! L a 1 Ianuarie 1937 mult aşteptatul regulament 
a intrat în vigoare. Funcţionari i au răsuflat mai 
uşor, dar au trebuit să sufere concedierea frunta
şilor lor, Sonea Leonida şi Mărouiş, Gratian, ultimul 
grav îmbolnăvit din cauza insalubrităţii localului. 

P e baza noului regulament care împarte pe 
angajaţi în două categorii: lunii cu vechime şi fără 
pregătire, alţii cu pregătire şi fără vechime — s'au 
făcut încadrările. 

Aici însă vine marea tragedie. Prevederile re
gulamentului, bune sau rele, n 'au fost luate în con
sideraţie de conducerea Uzinei şi astfel funcţiona
rii au fost încadraţi pe nedrept, acioirdând „atenţie" 
fi^ai mare (ca să nu zicem altfel) celor fără pregă-
tţre în detrimentul absolvenţilor de l icee şi licen
ţiaţilor de academii şi facultăţi, a căror-, standard 
de viaţă e natural mult mai ridicat. 

In rândurile funcţionarilor revolta clocoteşte 
cu înfrigurare şi se aud parcă loviturile ciocanului 
'Care bate în nicovală. Orice surpriză e pasibilă. 

a. a 



Recenzii 
C ă r ţ i . 

Vitrina cărţii ardeleneşti s'a îmbogăţit cu două luni în 
urmă, cu o interesantă carte a apreciatului publicist Gh. 
Roman, întitulată „Scrisori din lume"\ fiind prefaţată de 
D. Sever Stoica. 

In această prefaţă, denumită „Cuvânt despre dragos
te'1, cunoscutul ziarist clujan cu subtilitatea oare îl ca
racterizează, desprinde (printr'un fir anatomic iubirea din
tre bărbat şi femeie, arătând că nicăiri ca aici nu se ma
nifestă dezechilibrul epocei noastre. 

Dragostea nu este astăzi decât sexualitate, adică 
copulaţie sexuală. Dmagostea fizică e efemeră şi deaceia 
este inferioară. Iar dragostea spirituală e fidelă, apoi 
perpetuiază speţa, prin urmare este superioară. 

D. Gh. Roman într'o formă .atractivă şi vioaie, redă 
zece scrisori primite de dsa din diferitele colţuri ale lumii 
precum Şi răspunsurile trezite în sufletul său visător şi 
ţpribeag pa urmele unui ideal în viaţa plină de deşertă
ciuni. 

Recomandâim călduros această carte tuturor cetito
rilor cari caută sublimul în pustiul cotidianului. 

„Maieru'- însemnări pe răbojul vremii de Milu Mă
lin, este o carte recent apărută, în care tânărul şi talen
tate i publicist a strâns într'un buchet contribuţii istorice 
Ja monografia comunei Maieru —• Năsăud, de unde este 
originar. 

Remarcăm entuziasmul şi abnegaţia, coi care tână
rul literat a învins diferitele obstacole de ordin moral şi 
material. Ii recomandăm să-şi urmez© vocaţ ia pe calea 
trasată . i ! % - , ^ !fif J 

Reviste. 
. „Le Nourrîsson", revistă de higiena şi de patologie 

a primei copilării. Apare la P a r i s sub direcţia dlor profe

sori Dir. A. B. Marfan ,şi :Dr. P. Lereboullet, aşii pediatriei-
inanoeze. 

Ia ultimul număr, găsim un interesant articol rela
tiv ,1a .desinfeotia purtătorilor de germeni dăiftericâ în co
lectivităţile infantile, semnat de' către neobositul promo
tor al ştiinţei medicale româneşti d. Dr. Axente IancuT 

inspector general sanitar ipe. ţară, director al Azilului de 
copii, preşedintele Asociaţiei docenţilor de pe lângă F a 
cultatea de Medicină a Universităţii din Cluj, etc. etc. 

Articolul distinsului medic de copii ardelean sta
bileşte o metodă personală inedită şi cu totul originala,., 
oare este un rezultat al multiplei dsale activităţi efectuată-
in mod practic pe terenul ridicării nivelului nostru sani
tar —. astăzi atât de scăzut, mai ales în mediul rural . 
Metoda dlui Dr. Axente lancu este viu .comentată de cer
curile ştiinţifice cele mai autorizate din Apus, cari o c o n 
sideră ca un frumos succes al medicinei româneşti. 

* 
—. A apărut numărul pe luna Ianuarie a revistei 

„Sănătatea" de sub conducerea mult apreciatului Dr. Sig-
mand-Sigma. 

Din bogatul sumar notăm câteva titluri: 
Goana după fericire Rolul căminului părintesc 

Cum guvernează creerul —. Sporturile şi viaţa sexuală 
a femelei . Părinţii maniaci _ Patinajul şi copii — 
Sfaturi pentru i a m a — Mâncările care dau putere, e t c , 
articolele fiind semnate de către Domnii: Dr. Ţovaru; Dr . 
1. St. Furtună; Conf. Dr. A. Radovici; Prof. Dr, Minovici; 
General D,r. Al Papiu; Dr. Alex. Manoleisou; Prof. Dr. 
Const. Daniel; Dr. L. Mavromati; Dr. Leonte Friedman; 
Dr. M. S, Nancy; Dr. I. M. Marcu; iD-ra Dr. Virginia Ni-
culescu; Dr. Gr. Chim; Dr. Sigima; Vero; Prof. Dr. Elefte-
rescu; Vasile Militarul; Const. Barcaroiu; Marcu, etc. 

*i 
„Tineretul invăţătoresc" organ de afirmare, indru--

mare socială, cultură şi informaţii. Apare lla Lipova-Ba-
nat, sub conducerea dlui George Beuran. 

* 
„Succes" revistă ilustrată de cinematograf. Apare 

la Bucureşti sub direcţia dlui-Bl Cehari. 

Poşta redacţiei. 
Toate manuscrisele, revistele şi, 

cărţile de recenzat se vor trimite pe> 
adresa redacţiei. Manuscrisele nepu-
Micatg- nu se înapoiază. 

Pentru atragerea tineretului şco
lar îit câmpia scrisului, vom rezerva 
in fiecare număr al revistei câte o 
pagină pentru poezii şi schiţe, primi
te- în ordine- cronologică. 

* 
Din cauza Hpsei de spaţiu, arti

colele colaboratorilor noştri Gh. Roman 
şi Vasile Boar vor apare în numărul 
viitor. 

Restaurantul 
„Gooperativa 

Mercur" 
S t r . lorga No. 4 

a studenţilor dela. Academia 
Comercială, satisface gusturile 
cele mai alese — prin calita
tea bucatelor şi a vinurilor sale 
Preţuri studenţeşti . 

Frizeria „MERCUR" 
Vă serveşte elegant, hlgrienic şl eftin 

Tuns 10 Lei, ras 5 lei. 

Abonamente r 
Lunar 2 0 Lei, 6 luni 150 Lei , r 

an, 3 0 0 Lei. 
Autorităţi şi instituţii: 6 luni 5Oft*1 

lei, 1 an. 1000 lei. 
Abonament de sprijin: 2 0 0 0 Iei. In» 

străinătate dublu. 

Cetiţi 
„Viaţa Noastră 

Cafe 
Bar REGAL Locul de întâlnire a lumii s e l e c t e , 

â e p e t r e c e de minune. 
Mi zică exce'entă. Dansatoare şi acrobate renumite 

In fiecare lună program nou senzaţional 


