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Gan duri de sărbitorl ChriSIOS a i0Ui811

<:ampurile lşi prOlj'ătesc po,
yttu a ,1945:,. aată îotrca• doaba, favo.trele. îşi curăteşc
«.-. lume creitioă priuiu.eşte cea apele. pri.o livei:i .saltă pline ri.c
mai met:'o m.iinme. din dte s'au derul de vi•ti l,:,rmele de miei
11rodU$ vre'�clati pe pământ, sb�d..'\lniciJ pc etco.eile iove,.
cea a.a-i r:aiffată prob� a dum• z.ite alo copacilor. pibi.rile îşi
aeaebii fiului lui Dumoe.zeu JÎ,ohivesc vocea, ecrul se În$t:•
lovierca lui. (;,.,. din mo,if.
n..ioear.ă. jar şufletul iD.vletor al .
lisu.1. esl,; cea mai sublimă primiv.erii pătrunde ta sufle
pildă al jertfei şi aboe11atici, c tele noa:st:re şi ue' ndeamui, s1
D11inneuirca totn.pati, care la' ne p.reiătjm şi noi, ca ai pri•
•cmi�nib Sa dn110•lc şi,bu ,mim cu cinste, pe Cel ce dă
.aibtc a 11olil piuă la fuod pa. '\l'iat,i şi celor dia tpot:mântu.ri •
buul şuferintclor fi amăriici.,. Gla•µl apropierii lt1vlerH ae
llilor. ca si-şÎ lmplio.eHcl me trezeşte şi pe noi din •d.oralre
.alrea L.i ta lume : Ră,cum. şi ne cheamă să · o.e'ofruot.\!,I
pirarea şi mlotultea ,uflelelor din bucuria iatreail aahari. ·
Să ne deşteptăm deci din
noa•tn, impScarea lor cu Oua•
buimăceala pa�miJ•-;: ooastre şf
Aez:eu..
pişim ·eu Îllttede� dcpllAă
Ca •l .., hopllneascl cuvto. şi!
•pre dorul a�c Ji ,fint al
t„1 ptofctuîul. ca •i oe adevo.
in.hailor aout:re,
·,euc1 nroutl pulmlotulul, 11,.,.
Sl risbim prin calea înlre•
- �U.•lt:uf - a treia tl dupi t!hutl c:q viclene şi pierzltoare
seute •• malti din locul .le curse şi cu:tătindu„ne -1:e •Q'U..ra
1=& al riaplodead pre- patimilor, .să ne epropJem cu
. tutto.tileni lumlDa mlnuoli Sale, dra„o,le ele Sfiatele Altare, co
•i" ne priJnenim 11.1:fletele cu
• La ir) ....t a·flnl al Învierii „apă ·
vie* şi aă ne îme_ăd-ăşim
îotreairl firea oe slmle chemat§ cu deplină bucurie de Io'Vierea
� • o•uă vtată, Iar natura din. modi a Mânlullorulw DN•
� p.rimqle, •efmiotul, ca •ă teu.
ptlm.e»d Îll baiae de' tArbi•
toare pe Mtatultorul .uOete1.-r .ooulr�.
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Din clopolnila vecinii
Se lânguesc glasuri de �•�mii
Ce'n miezul nop!li cheami
Din sat lumea. creştini.

Ele-mi aduc aminte
Ci'n utc clipe sfinte
lntreaga lume a aflat
Chrlstas c'a înviat.
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Copil cu p6r bifai
Vo, aler11a pe !plai
, S'aduno dedllel
Viorele, flori de tel.
-��
� <r

Le vor. jertfi ca dor
Umili pe şf!ntu,altar,
Cu flaaul dulce, le11inat,
Urand : .Chris.to• a înviat !"
M. s-lec••

10 :MAI

Ziua de I') MRi este una
din cele mai insemnate •săr
bâtori naţionale - d e amin
tirea căreia se leagă lapte
măreţe şi - glorioase di i;i viata
neamului nostru.
Ziua de 10 Mai am pu
tea spune cu drept c11vânt
că este o .intreitâ' sărbă
bătoare• .
Dumnezeu Cel purtător
de gr,j<', fa când ca . io a
această zi, să se scrie în
istoria Românie), - pagini
de nepieritoare glorie ro
m&neascil.
Ziue de 10 Mai, a des,
chis r,alea celor mai straiu
cite isb.1nz1, - prin cele
trei mari realizări ce a se
para·t şi înfăptclt neamul.
nostru în aceasta binecu
vântată zi,
ln ziua de 10 Mai 1866
s'a intemeiat dinastia Ro•

Rngiciunea de Primăvară
. u .c<1re
/

de atovaca UBUNA HANULOVA

faci ai c,e..
,:i flo•
rile Tmb6l1i„ate, frumoase
şt gtn11•�e. f! tarl:a -o I�el me,
reu 16 rhari fi frunsele copa
cilor ai I n•eneaaci,
Tu cite semeni viaţa pretu•
tlndenl ,i .sub minunata <rtln •
gere a Soarelui Tiu p6m5ntul
tare ae deachlde fi vipţe mlfună tn el. Seminţei elabe ,1

T

mici Tu tl dol ,evl şi cildurl
,1 cu palma Tt1 o ocrotettl de
fartun!.
Doomne se bucuri omul de
mireasma c&mpurllo� Tale .fi
de clnteJ:ul plsirilor Tole ! �I
e atlt d'e fericit ci prim'bara
Ta n 4ttnge sufletul cu mlnu
_nile el !

mâniei, - scutind,o, de frll
mântările lăuntrice, asigu
râ.n du-i liniştea şi progesul
pentru viitor.
ln ziua de 10 Mai 1877,
România câştigă indepen.
denta şio libertatea mult do,
rilă,
Tot în ziua de 10 Mai
1881, - Româ"ia mândra,
în!to,rifoare şi respectată se ridfoa la rangul de regat,
lati\ dar cum această zi
peceUueşţe şi ne pastrează
mărturia neşţearsă a celor ·
mai frumoase isbânzi, prin
împlinirea celor mai mărete
dorinţi, pentru care părintii
noştri înfruntaseră ·cu bar•
băţie, vijelia neamurilor şi
C11!Zimea lacomă a duşmll•
nilor.
Să nu uilăm, cum părintii
noştri oe-au păstrat tara,
Cuza-Vodă a unit-o,- Fer
�inand I cel Loial, - a ma
rii-o, - iar noi avem da
toria · sfânt/I, de a o apării.
M. S. Regelui Mihai l, . îl
urilm· (n această �i, m&reată
din adâncul' lnimelor noas•
tre o domnie cât mai gl�
rloasă , penin� ferbirea po
porului r(MI!ân.
Sa trăieşti Majestate I
Trăiască Românii\ liberl
,şi democratică.

.,. t
: pe· <>rep
- .,
msa,
·Creştinitatl,a serbecl mare• ceA!ibte. DacS
t11I evehl ?>eo� al Inviedi Dom; cuvâot ne bu�wciip � e fuvle•
n.t.dui, triumful viotH asupt"a rea Oomoulu1, ah.tna ace�sta
mortu, imp1ştie.rea întua.ere• ac va maoifC.ta prin via� ·,1
eului de Owzţne,eia'sca lumi».ă, faptele noastre, ierllod celor
ROŞIB" nldeJdi,a
ttrie ��o �•tu dio "' �'":'' !'" c� �••OU t!'•!it no . !m br�t l: 'ntCRlJC•A
�
„
,
. tlMl'r .... •taiq. 1n, "\M,
'\> '\IIO .....
a.luna•
••
&iit,,şte
e
Jindu,
ia•
monnânt
Eul nesf.ricăci\1Dii,
•
�? ln rllzbol, 11u treb11e _. plani
�
euc riul�tea 'Omeoc„că, a vrut din do, toati burwana răuUtn. C1I lofll de 111 llllie pilal I•
I
4 o.o!odeas&, cu a,oartea pe j
Dacă aşa oe curltl111 slmtu- mare, 1ia o, 1prijlalm ,,., evl 11•
La Alexandru cel Mare,
cel Iliri de moatt•rile atuoci' Chri1to, a înviat ·fle, eu ta1uffeţtre, ca de1I•
Suote11>. aprO:•pe la ,f$x! itul al
Intre
curteni era unul
şi i� ,ufletul n°"fru şi am Îll• ••r,ill dra1101te.
_
II-iea m1le01u, de d� 10 can•
. r .
medic
cu'naltă ştiinţă.
.
MARfA
tiri de J•u.d.ă· şj slăvitt:! :scJ':bări tcles pe d epJ·1.n bocuna lll'VJerii. 1
dar
plin
de fum şi m!ndde :
Regina Rom&nlel
c!..bovnice:,li, BJ.enc.> creşfu:iă,
Pr. O�o,q/1• Bolto
N'avea
nimic,
· preţuire,
l
ce-.,,emoreail lnvirrea Jtn morli
Faţă de'nalta,i persoanil,;
a celui ce a piră,it iniltimea
cerului :,1 sa po11orât pe pii•
un Dumnezeu era dansul.
mintul umilirii luind chipul
Dar, · doamne el se ru,tnead
robuluJ, a celui ce • tuferlt pe
tn faţo triumfătoarei prlmlverL
Porunci Regele -atunceă
,trllucirea oDruului 51u Sftnt,
Prlvlfşte Tu Doamne tn Inima un ospăl cu strălucire
acuipl:Ue celqr firi de le11e şl
omului I E trufql, descurajati, şi se-aşeză cu boierii
în cele din urml a ribdat d�
rea, plini de riutate ... Varte•
cerlle ri.Ue-nlrll, ca prin acu.
uri rele. l••u u,,:at 111n11itl•. la masa cea plinii de toate,
I
tea •• ridice ljlriş pe .Adam•
numai vestitului doctor
n sadu a c:hut 1lm&nţa Ta
cel chnt cu tot neamul, la mă•
,1
bunl
pa
aceat
pi•
preţloas6
li
pusese o mas! micu\!!,
I'
rirN cea dinlll,
mint al mlnuni.!lllo, Tale „
unde,
tn loc de bucate,
Citi ln•îi, din cei din .Adam•
Ce s'a Tnt&mplat acum■, ode-i cantau cantăreţ11
mal prieoue1c ulld .I.nvier•a
Doamne I III lntorcl faţa dela
cildelni\1
Domnului" cu bucutia afb>ti
noi ? Ne piriaeştl ? Na latl sll p11Ji cu aprinse
c:v.n\i fi s,'.llnl de reculll)ftluiti
l)lerlm tn pustiul namlrQlnlfll ? cădetinl\au mirodenii.
&tl d� cel t!Ui Dlllfll bineflcl,
Ah, Doamne I Pot tndr6snl sll
lor •I 'omului, •fa ,htpl CU1'l
Te roi ? Nu vrei 16. 'M dol o
Doctorul, vlltAnd. acestea,
pe cuvme, aşa dupl cutii tu•
naui primlvară? ·
hue ea fie. buturi• lnviuii ?
Daci al YNSa, Doamne I Dacă singur el !şi dădu seama
Ct.ti .,,.,.i. au tt>i> vinQen:a cte,
al mal vrea odatl I
ci nu e zeu, ci doar .om e,
ttinta ntşC,vâ�lnkă şi viu ard•
Tu care faci!hrile oi creascl şi de atunci bietul doctor ··
toate ţi, ac:,,I � • .i, t Eu
Te rol!, cu toatA încrederea,
ruitt I11vl1>1:ea ţi Vidta. Cine
ln numele celor desnldijdulţi. se vindecă de trulle.
t,ttede !XI ,r,li,e de va ,1 muti,
vi\l va
10•1> 11/2$.
La aceste inttebitl, pace•ml•
,o ci multi 0\1 ar , putea rh•
Paşle 194..5,
ocazia
t,u1>de afirmau• citi bucuria
tbullot3 nu Ut'e cea adevlrat.A
luluror c:illitorilo„ şi cola
•i bucuria lal,t �i lnşelăto,,e,
pr1i:-icu,itl dţ 40$ir�a unor dle
l.oratoriloa• noştri le Jorl:m :
�u pUl,j de de,fătiirl <le,arlc
fi nu �de iaeâş la.vlerea Dom•
aulul. In acest ea, e•te ddlr•
hlclt ro,tul Iovierii peolru ••·
cel .tUfJet, tl mlretia pruoicu,
lw eu ■te altl valoare de dt
\ �QI Vla ma•o• O.V� ,e ri1ţ,
w tht $!§JJCWWWh
c
4J '
_..s:n, s
M \' lleodati llU trer.lre1 1�
•
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SuLători fericite !.
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�- ru'�tm�rinarii
.Cristot; ·a înviat !

Calendarul sapîamanll

;_ 30. IV'. 885 A murit poetul
ti romanelend danez Jea.s Pe•
te: r lacobson. .
-- 1. V. 935 A murit criticul
,1 omul de eust Paul Zorlfopol,

Ce folos !... Ru2iimiot�a lui
o'a avu� ecou,I dotit. T�li�•H.
dio conduce.rea de pe atunci
s1a� s:ribit n'at,1 asculta,! şi n'au
ptetuit
valoai:ea lui, ·
· - 2. V. 1519 A murit Leo•
Pen,U"u
iubitorii de poezie
n!lrdo da Vinci, celebrul artist
m'am
i§.cdit
că ar fi biae 'să
al ,colii florentine, ' născut la
1
Marele istoric N. lor11a,• pe
Vinci, aproai,e de Florenţa. lânii multiplele ocupatii pe le fac cunoscut aceste- Veduci ·
p
oe2:iilor
folc"t.e
iu'
ca!�eoria
„
Rlval' al lui Miche� Angelo şi care le ivea, i:n specia l c.e!e C\l
"'
şi
să•
i
las
putin
si
filozofice
Rafael, el se apropie · de ulti catacter ht:oric, .sacrifica o mare
rued,it:eze asupra lor. făcând ast
mul prin graţia lucrărilor sale. parte din. timp "literaturii.
.
Actualitatea sa a fost multlle• . In aoul 1908, profe�orul îşi fer .ap-rec.ie1ea. justă.
teralil : sculpt9r, arhitect, ingi înfiinţează în oraşul VilenH de
A fost 14/at un brad Mlrd11
ner, scriitor Şi muzician el se Muoţe, deveoH apoi .Cetate
Fl!nddJ fâctil p1'tâ muftii umlrrif
tllallnee în toate ramu.rile arle.i Cuirurală•, o tipo,iufie pur•
ş1...at1,ncfa dih p4dr11t.a &11mbra
i
tn
frlU\ţa
ftiintei.
A
murit
ş
.
tind ouooele · ,d., .Datina Ro.
St Qllll •n glas p/1.gtln :
..
rn ctstchd Clos-L11ce.
m�o.ească . La aceaS;'tă ti po�ra
• O I vot tt'n soart. ca?d lrdifl
. - 5. V. 1813 S'a născut în fie îşi tipăreşte toafe volumele
Şt a/1 ,Jpus strfJmQ1ul .ioStru Copenhaga, filosoful danez istorice şi cetcctările fă.cute
prin tari- şi ,trăinăt-ate .
Sa nu vd strice rostul vostru
Saeren Khkegaard. . • ,
Dt u s11ttttll aşa gr4biţf?, .•
Peste putin timp apare i;c•
- 6. V. 1856 S'a niscut Sig• visb .Cuget Căr· do ,ub di•
.
mund !'reud, celebrul psiha- .s:ectiâ sa, având colaboratori pe
În tm{i mulţi c4t tl • fc,sf
n'1ist vienez.
De-a lungul ctasu,i/or kftlt
fruni:�şîi scrjsuh,.1i românesc.
Sub pa:o ttăc/Wr rtbdt
Va.loroa•e c�rceJări cultur:ale
'
Mul/i $i�au\gdsll un adO/fost.
le df�cută în a.cea.tă revisti fi.
tuară. publid.nd îo fiecare nUa
,\foşntogul stdnd pt culme cţr�pt
măr versuri proprii şi după a.
!Natura este o carte deschi•ii ceea le P,ubhca în t:oafe r�viş.
• AJost la drum o t416.u1ă
Şftt 11remta aspr6 şi urspz4
penfl'u toţr" oc:hii. .
tele şi ,ia,etele de •peciaHtate,
• (Rouss·eau)
·ct cu /wtunile•a dat p?tt.
· 1,, poei.iile nu.1 Nicolae Ioria.
Cea mal frumoasa coroana atlt de variaţe şi purtând
Fo!as adutt tt1t fu viu,
a unui bifrln sunt petii albi oua.nta maxelui p1iholo�. e-J'sim
Şi mort ccum cdnd st d111t,
tl amlntl;e• unei vieţi ono acele miounaf:e şi r-aie pex:le
Ct ol/a poatt•a w1 ad.11/'t
•filistice, acel ,til oea•o"luit
rabile.
!Ncdl doar un sicriu ?.••
cu
care
N.
Iof!iza
era
înzestrat
. (Chateaub!land)
lUbitOrii · de poezie aveau pe•
V. Raic:iu-Ştefllne:scu
Lacrima e un leac al iirU. E acel Ump prllejul de a studia
pri101ul de şlmtlre care numai cu cieam.§.ount:ul fiecare verş
din poezia lui.
încape tn pieptul omenesc.
Din toate poezii.le pe care
(Ronetti Ro.man)
.
Nicolae lor{I• le (da la iveală,
Exist& un popor universal : ullima lui po.zie di/et'ă de · ce
nenorociţii,
lelalte, a fo1c · .B,ad b/Jlrlin•,
(Tr. Demetrea�u) publi!'O!ă în uvista. literată
Lo 20 ani, plăcerile sunt în• ,.Cuuet Clar• numai cu ci.t:eva'
ahiţlte, la 50 ini sunt gustate, zile · înaiote de a fi · ucis după
la 40 ani sunt menajate, la 50 cum ştim cu totil lâoqi Ploeşti .
Reqretatul Nicolae lor�'•• prin
ani ,unt ciiutate iar I• 60 ani
această E.ilozofică poezie, cer,e�
•11nt reeretate.
!Altermant) celo/ din conducerea tlirii din
!oamna anului'. 1940, cuvenita
ier.tare,
.
Se consider-a ca uo bracl bă. •
Tele(oane de urcentă :
hân, at acel brad uscat şi f.ă'r3
de nici o verde•til, copleşit de
P•mpierii . . 22.22
po vara Hinpuri.lor arele, ·aştep•
Salvarea .. . 20.00
Hnd în orice momeo.t şă fie,
Cheatura . . . 1,3.97, 13 98
tăiat firi• de mili de către un'
Cemend. Pielii 11.40.
ireclfor...
24.10,24. 1 : ,
Prefectura
24.12
· f>r,miria . · . �tl.it, '2tl. �5.
Ad,ti• . f'Jnanc. 17.85, 12.31
DORIŢI a vă aran j a locu·
.
Oara C. F. R. 18.59
ll�o(lrav11rll
inţa tu mobilă : bună,
Aeroportul , 13.09
frumoesă
şi
eft
_ină
?
Biroul de Voiaj
C. f. R. • 24.44
V I Z ITAŢI magazinul de ... Teatrală
SpiL .Dr.-Sion• 25.48
mobile :
Spit, Militar . 21.61
Ziarul �Cucet
Liber• · . . 1 4.74
Avem astăt.i în România. nu
Ziarul .Dobrogea
mai putin 5 rovi:s.te exclusiv
Proprietar:
Sociallsti" 17.41
teatrale. De sigur c:ă acun;:,.. dind
Expoziţie permanentă
în Bucureşti �suol aproape l5
,
- de mobil e moderne· - şcene, -5 pulodice ou ar pirea
Constanţa,-str. Carol 179 del<><: "'uit. Dor de•prc caJita.
VIZITAŢI
\
te• acestor rcvi,!t. am vrea aă
vor'1im,• .
noul studio fotografic
Am crezut întotd11auna lo
c.roo.ica ju1t fi obiectiv scrişi,
to. lnformatia ri,iuros .conttO•
lată, în polemicile i1vorâte din
NICULAIE M. ION
cel
mai demn apirlt omene.c ,
TUDOR
SCACIOO
.
'
A,i,lia, asUzl demn la un
.Bui, Regina Maria Nr. 78
Serviciu' prompt
tnvlt6 onorata clienteli Iii •e . 1pecbool umilitor pentru presa
de •pe,ialitate. ln qoan¼ după
aprovlzlonete cu tele ma1 dellPreturi convenabile
cloase b6u turl de calitate supe- cititori,• âcesh�•. tribune ou :sa.
•
Conatanta, - -.tt. Carol, 156 rioarA. - Bufetul bine uortat. oferesc d-şi plină la c:{iapodtl•
cij(oanele in slujba celor p,�i
,
nieşc:lti0e întere�e. cretâ.bd ci

... Literară

Poezia 'luJ
Nicorae Iorga

.

Maxime , şi Cugetări

•

la Dlobllalonmodernă
1. B��fcă

Presa tţatrală

..

,,fOll JULIETA"· Reitanrantnl „DHH�flft"

Primăria Municip. Constanta
Serviciu! Fipanclar

Croitoria . ,,UICIOrla"
Gheorahe R. Gheorghe

Constanţa, .... atr. Carol; 10-1

/u

tncredere �erviciile cOmuhaÎe puse
Folosit!
Bxecutll lreprot11bil, tn do•
dispoziţia D v., cu pretuti minime. şi · 11nume :
· Serviciul de tntretlnerea frlor- : meniul ceopratăriel, ctoiServiciul de aflf• l
1
mintelor
Se,rvlc:ful de pompe funebre 1
.
tgriei civlle şi milita- re
Serviciul de cln!Arll tn&rfurile
Serviciul de vldanj
Adretatl-•A l a Serviciul Economat al . Prini!rlei din piaţa Coroi Raglane, Taioare, ete.
(Politia Comunali) Telefon 22 98. Din venitul lof vi se fac
I
••
cu preturi convenabile
tmbunitJtlrl uosp6d6re,t1 fi edilitare.

la

l

.I .1 . I. tJ

.-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța

în felu( acesta voi: reu$i .si-şi •
mai umple buruoarele, b1.Uu•
:oare umplute pâni 1a refuz ,de
subv-eoţiile dlverselo.r teatre
pentru r�damele plasate între
rânduple unei crooid„
Dăm u'a şio� exemplu .edi•
Ei�.ţlor, �evi:sta Scena atacă al
·său. confrate Corţî,oş ea fiind o .
Mbună ;i ieatrullu Albambra,
uit&i:a,4 - poâte - <:ă ea îo•
-1:ăşi esie unI oficios al teatrului
GiOconda�
Coa,eotadi)o suot ioutile.. .
Sunt lucruri c:,,ri f:rcbuiau
»puse. $i cari a.r ttJbui t.'� ÎD•
cete�e, peat.rucă -Sunt o prea
mare i$ultă a.du.să cititon1lui
iocrezător în ,crisu1 unpr a$e•
rneoca' ia.zeie.
Mil'CU r-1orhn

.

... Revistelor

Revi.ta • VEAC NOU" Nr.
·
22
- , este îoh;.naU. muocii
sovic•
tic� cu urm5fo,rul cuprins·:

- 1 Mai, ,ziua mobilliilrli for
f1l0, d_e N. Moraru.
-• . Ziua }rium/ului democ,a•
,
fie/ de 0/), DitJU. .
- Munca ştiinţi/led 1n Uniun•a
Sovi.tlcă.
- 1'1iclurln, omul şi op1ţa de
lng. N. Constanlin11cu. •

''

Sunie!D· pe Mar� . Pavilion.:I
clela i;iupa este la jumiilale, de
b:e.1_ zîle, ca iCnin al rhtîr,nlrii
lui Christos •
Nava m.eree a lene:.
E DUezul oopţii, linişte ·lllOt•
m(lntală - dar de odati se alild
dopotele, sunind, vestiod lfu•
v,erea .Pomnului. E aărbUoare.a
mare. a tuturor qeşttuilor du
noi sun1em dep arte de ai oo;trli
leeăuaii dt-. valurile mirii ne ur�
mim drumul spre Constanta.
Ne aflăm la trei ore cl,ep�r'tare
de oraş. ln zori de .;, lnUm în
port, şi toti la bord ne tpuaem ,
Ch.Cistos � inv1a't t Ce frumos
· era şi. cit � vrea să · al:ai trăim
HmpurUe acelea, · cici bent.ru
marlnad viat� e mult mai• f.ru. •
moasi _1)6 ma�e dec&� pe uscat.
· Azi es�? u.1Hma fovtere, pe
ca.xe:_ o maJ '!l>e.tb.im îo baosul ••
cesta, ce �lăpâ.neşte I u.me�, cicl
de, acum trufia faşcisU, •e oi•
ruie Îrâindu;şi ulti0.1a clipi Şi
ca ma�e a�i.m iar clopot�le
3unântJ. vestind pacea, uo bou
pdlej de -bacude şi desfUare.
Cu ouă roşii, încondeiate
J:nariioarii român,;, îşi sptin cb
înfrătire şi pli:D.î de •�erante .
.Cf:I R!STOS A INVJAT•.
ME.• �A.

Ziare de 1 · Mai

-'- Rc!lnem, ca deosebit de ln•
ter•s•n1 n�ma, ul inchtnat 101 1
Mai . al 11a1ulul .8etaleta• or. ·
&a� fi l.omll. Ceair., 11 f. R.
t::x1ragtm din cuprios un articol
'al L>-lu1 Oh. Obeorghiu UeJ, M1nl11ru • Co111noica1111or �• Lu•·
cr4nl?r ·Put>ljce· illthulal .Uln ln•
lip1u1r11& Mioitte,u,u1 lom,nlca.
t1i1011 şi Luo,ăriior Publice tl pro• .
gr_amul sau ele vli10-r• şi repot�.
taJ•l .u-,u l R. ::,amoill I Mai ta .-,
S,�uranla Oeoeti.11 a ;s1ahilal • _-.::
Cuuos,u,u1 1i;olog fi redaC'wr 'al .•
Universilaţll M11nc,t,reş1i, 0.1 .-·
l:larbu Uia-reanu ,rece ln rev ia'li
., I Mai lu literatura vech,lml�cari.,:_
-Nu 111a1 pl!Jlo Interesant e.sle
. RomA.a.ia Liberii', ziarul de
sul> cood,cttea u-lui Or. Prco,.
leasa: Semnal.l<n paaina Un t
Mai clln •i�la mea• ln care" Q-oll
Lucr�jiu Pllrlşcanu , N. D. Cocea,
Prof. P. Constar,llouc,-,a,,, Gb.
Apo�fol, Pro! . "Or. C. I. Parhon;· ·
'Mihail Sadoveanu, Dr. Ottiu
•lt1 lrunta1i ai vltlil publtce ro-· .
mlocşll evoci ca1e u n • I Mal,
Sug!:!Sliv, ,. P.otlaiţ: .lntAI Mal
ln L:a&ârul de prizon.ero Nr. 100•i
de Cpt. Nic. €onstantin •şi . 1 Mal ·
de a lt4dată „ ce Andrei Tudor.
- De ·asemenea 'zarul local
.Cuget li_be,• , a apa·rut pentru
ziua de I . Mai, intr'un numlr
f,s1i.,, ILlre a,ticolele bine docu, •
mev!ale men!ionăm : .Al 55-1,a
1 Hai" de Ar11onau1;· ·, Karl
Ma,,.• de Traian Stânescu şi
• C,onJcti rima111• pentru 1 Mii •
de Dol.

c.

,1'

- Sto/,apovlsmul, emulaţia
muncii şovi•lic• de E. Angl,ellu.
- Tinerele /gf11 in uzin'1le s�
viei/ce de Tatiana Tou.
. - MutJ.ca univ•Mitol"ă la Minşk
de Prof. V. Sevcenco,
- lomQm1şov, aovOnt, poet şi
patriot de I. Sad.
- O,iino U/iaRovo d• Nina·
Sergi,aava.
- R•porto J fotografic d• E.
larovlcl.

VEAC NOU" •e eheşte de
vinure la toale cbloşcurile de .
zlue,

irepro;,abil de
' ·
- 'B!rbierit �i
frezat p,t. · domni
. - Coafa_t �i onduletil
permonente �.. doamne

SERVICIU

' NUMAI LA :

VIZITAT!

Croitoria I. TUDOR
Exeeutli ireproşabil

ConfEcţiuni ci'vlle şi militare
Censtanta, � str. Caro1; 12â
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lnvjerea Domnului în Ardeal

Sfintele Paşte împletite · cu frânturi

de doină şi dor românesc.

li=======
ln noaptea invierii
Pluteşte noaptea'n rochii învoaiate,
Bătute fin cu argint de . rouă :
Pluteşte noaptea'n haina' cea nouă,
Căci ·este clipa orelor uitate...
S'au prefăcut salc�rnii flori de piatră
, Iar apele la vale curg domol...
Tăe?erea'ntinde aripa-i d.e gol...
Se potolesc si. ftăcările'n
vatră ...
'

P

Fantome negre'n· muzică de glasuri
Şi cum, uşor, la linele lor pasuri,
ScUpesc: lumini cu· genele'n delir.
,

C'apoi se'ntorc cu sufletul curat,
Mijind în inimă mugurii credinţii
crcr, �"llnµi: ..
.$' &t1l1\\' 1.."d'
... Oing-dang l Ding-dang l
Hristos a înviat !

rr �un'�

I•

PAVEL' P. BELU

l!eportaj pascal

-

retialiadenl ·ao_le 1e afli 1uUet ele român, Sflnlele Sllrbll
tod de P•tfo ee priznae,te ea mall4 mliretio. Nici lntr'o
pârfe losli na -atât de frumot ca 'ln Ardeal.
la ardeleni, lnvictel! Domnnlnl, capiltli forma unui imn
ele alavil H.u q simfonie lmplefltll . cu frllnfuri clet dol.ne ,; do
r•ri, din cAnlul pilmAntulul, al dealurilor domoale ,1 din lacrimi.
F,;umoo1a hainii a 1uflelulul, pe eare o lmbcacil Ardea•
.
Iul la aeeaslil siirbilloare, e.te în Jegilturil, pMte, cu bel,u
g■I ie aici. Ardealul putA11cl fi prezentat ca un „poem ol
p�all de grilu",, Nlciled de n111rilo silrblltori ife peste a11, ou
. e atAta aboodeotll, dia rodai eilmllnfulu_l ban, c11 1n Ardeal
Jn săptămâna more, prin satele din Ardeal e forfotii ma,e,
Lumea se scoalli mal de 1,'re111e
şi 1e culcă mai târziu. Sunt a.
tâtea de fii.cut tn, ,iospodăria
omului ! Apoi mai este şi munca
c&mpulul.
Toată suflarea se duce la
biserică de-fi milrturisefte pă,.
co.tele şi cuminică. Părintele
de-abia mai poate doved� cu
toţi, Dar voia bună nu pliră·

Tăcere acum ·1 Tăcere sfântă'n vale l
Lăsaţi doar clopotul să sune '!ung,
Şi ascultaţi curri undele-i străpung
Dantela nopţii'n sunet de · cristale l
Priviţi apoi cum urc'spre cimitir

-

T

P

învierii ţncape precla
Slujba
la miezul nopţii, fn toata

satele şi oraşele. De ţi se Tn•
ts.m„ll să cli'llitore,ti tn noap•
tea •ceasta fi te afli , pe.._
tnăJtime oarec�re, vej vedea ,
Tri toate zlr!le, cerul . plin Ido
foc. Te opreşti ţi nu te poU
dulr\eri. Pe urmi tţi dai teama
se,te pe nimeni. Odată e Paş- ci sunt lliicilrile cari tncon
joarl blserlt:ile. Bat clopotele
tlle pe an I •
şi risună plini departe mel••
Ino.inie de ră%boiul actual
începând dela ;,lăsatui' secului': dia' corurilor, cu bofi profunii,
.lngerul a strigat• .
şi p&nli 'n ziua lnvieril, nimeni
Oamenii vin încă deeuseari
din şal nu cuteza să mlin&nce
din fructe nlc ! carne, nici lepte, la blaerici.' Plină soseşte pree
tul, atau de vorbi sau asculti
nici ouă. nimic Asth!. numii.psaltire!!I" ,Pe 5"'e o citafte
rul cf\for cari ţin cu sf;nţenie
postul, a . schut la mai inuit unul din Intelectuali.
Pentru Paşle, corurile f,c
de Jumătate. Poote deeceea şi
fericirea rntre oameni s'a mic ezerciţli foarte midie. Se cln16
foarte duios, Atunci cllnd •·
şorat aşa de mult,
junge preotul ln faţa uşii dela
Intrare, - cu ,,trupul lui Chris
toa" - ,1 strigă „Christos a fli·
viet !", inulţ.l ltatr6nl cad ln ,e•
mal sun6. Anunlarea diferite• nuchl fi tncep si planlli ••
lor servicii bisericeşti se f-ace bucurie. Sculându-se, se Îl\\•
cu lj>aca.
brA!ifeaz.6 fi se siruti.
Slujba line 5-7 ceaauri.-Ru
Se curăţă biserica şi toate ,
d!ntr'fnsa de praf, femeile spall cineva să dea semne de neas•
tlmp6r, ca tn. alte pirţl, peft•
· podeaua ponii 'n faţa altarului. tr1.1 cA_ a,teaptă
atllta.
Dacă vremea e bunii, goapo
t darii fac prin ,ir!dini focuri
·· ·
U. •
..tAMi
JUll' ""'"'"
ine le nafte HU n\oare 1l\
Este credinţa cA acei cari
ziua de Paşte, este sortit ai
mor Vinerea mare se duo. dea• mear11ă în ·ral, chiar daci tn
dreptul. ln rai: · 1n· ;cţa,ti zi, viaţii. a fost un plicltos, e•t,
foarte mulf.l ţin post negru - o c-teclinţă,
fiecare din casl, dup6 •e·••
· ohiâr tn •Ileie noastre.
scoall - dupl mi�ul nopţi1

Postul neg·ru şi deniile

ot în vremea d� demult,
foarte multe familii ţineau
Tn postul inare. ,. post negru",
odată sau de două ori pe aăptli
m&n!. Astlzi doar cel • mal blitr&ni de mal practică acecsţă
•
datină.
.
La denii, �!serica e totdeauna. neînclipatoare. Pe Jum li•
late stau pe afară. Acolo, unii
tl!d.l şi b�eţl mal mari, Ispitiţi
pe sub
de întunerec se trântesc
.
zidurile b!sericll sau necăjeşc
fetele, stlngandu-le luminarea.
. Dupii scoaterea „aerului", ca
tl tn alte pbţl, cl<>t>otclc nu se
.

Jo vierea _·

Credinţe, ob�c_eiurl

C

Ouăle roşii

,

I

de lnvler� - este obligat ••
dea pe fall eu api ne •n�
puti\ în care ee scaldă un ben
de argint şi un ou ro,u. Spl•
llndu-ee a,.. spune I „sa flu
frumos ca oul cel roşu ,1 clutat ca banul de· erlfint",
,
La sllrtitul . slujbei se Iace
sflnllrea, deoblceiu' · i,I curte.
fiecare gospodar· oferi' pree•
. tulul cite u n· cozonac ,1 oul.
Pe tot timpul ilujbei, pre•·
tul ore o ţinuti aolemn6 ,1 ve•
loasl, orlclt de bli.trln ar fi,
După amlazii, pela erele trei
toati lumea din
1e duce
la biserici', unde preotul ml•
rue,te. _Şi acum ae dl ce•• :
c6ţlva lei sau oui. Eate prhna
lntilnire fntre „clocnltorl".
ln aatele din Ardeal ae obl·
clnueşte c6. -Tn slua de L1.1nl,
fllic6ii ai meargă „la udat, le
tele, cu api sau cu parfum. l n
Ard.ea! obiceiul eceata ii prac •
tlcă numai Intelectuali .
Este frecvent obiceiul, tn Ar•
deal, de P4tte ca cel cunot•
culi ,al se slrute, alunel c&n•
•
se tllt&lneşc,
ln prima ,1 , · doua sl da
Pa,te, multl lume ae duce la
cimitir, unde tlmllazl mormln•
tele,
Luni şi Marii, dupl masă,
llii.clll fac hor6. lnalnte vrea,e
ta aceste hori 1tr6lucea foc
costumul bătr&nesc romlnuc,
Ast611 te mal vede acest cos
tum doar.pe umerii bltr&rielor.

- Ciocnim ?.
. - Ciocnim I
...i. Ţine I
Cel mai mic line oul iar pM•
' soana maf fr, v&ută ' loveşte.
Al cui se atric.6, acela d-l. c6ştill
celui GU ·oul moi tare.
Ce! cari voţ să clştl,ie, lna
inte. de a se .ciocni", înceorc6
reciproc oul , partenerului s&
vadă d•cli nu c cumva mai tare.
Asta se Iace bătându-l uşor tn
dlntl. Sunt unii cari cunosc. tn
fcl-.il a:Ct::fiâ, fotul-, 4bim:'" tăria
oului. Şi-l auzi : . •Nu m! docnuc ; al tliu e prea tare'.
O seamă .de tineri, in dorul
de a aduna dit mal multe ou6
ciocnesc cu ouă de bibi!id"...'.
în Ardeal i se mal «ioe şi
.tulei\'- ca.re are ciltle foarte
vartoase.
Allli, prin diferite pllcălell,
. ae servesc fn acest scop de
ouă de lemn colorate.
Este interesant că tn prima
ai de Paşte se ciocnesc nvrnal
cu partţa subţire a· oului, ciru
la tl zic cap, Iar din ziua a
doua tna!rite, cu ambele c;apete.
toa111 na
uscale
,Se clocnefte ma! ales la bi
se,-ică, · 1a horă şi prin familii,
cllnd se stil la masi,
Pentru a fierbe atlt amar
în
do ou& ,1 mal cu seama l)'en•
tru a le tncondela, se· tncepe
cu o s6pt6mln6 sau doul tna'
lnto ,
T. P. Ardeleap·1
��
Mal esfe un motiv- pentru
p&na Mart! seara. Copiii cioc care se prepari at&lea ou6.
nesc ou6lfl ş! dupil aceia, pini Fiecare penoan& tn vlirsli se
laft\\nllell 1peii'â1a:· enltl:•
a Domnului.
l n Tn6lţare
toate lo
simte daloore să dea rudelor vbcl· saraa••t•rl
.
'
mici în c!Ar oul - doua sau curile libere l
CIOCNITUL
patru ,
Cum· se Iace ciocnitul ? fie•
Ouă se d& sir8f.:ilor, oul se
ŞfEFAN_ MARtlNUŞ
core Ins are lânl!il el de ·Paşte, d6 ciobanului 'si văcarului, oui
clteva ouă I ln buzunar, ln sln, ae dă preotului la bi�erlc6.
fn 'batista, Dar e nevoe &li le
Pentru Tncondeerile mAes
Ziarul • Constanţa•, · pri•
albii. lntalnindu-se, dup! ce se trlte se pun femef pricepute tn
9tlut6 cu .Chrlstcis a tnvlat I'
aceast6 art!. Oulle se 1ncon• meşte oferte pentru cores•
- .A�ev6�at a tnvlatl" ae tn- deiuA. cu panii de gâsci ,1 tu pondenţe din toate localităţile .
ceari topită,
Dol9rogei.
ln popor se crede; c! obice• re.nea, necredlncioui, ar fi spus treabl 1
Co,�spondenţa de prob!
lui d•·• · rofl odle este atrii• d va crede tn tnvlcrea lui Hris
vechl ,1, tn leglturll cu acest 1 tos, c&nd,se vor roşi ou!le, ce
va trimite Imediat, pe a•
se
Lenjeria 8tHC11 8: Vlntll l
oblclll, . ae pove.tesc · urmă• avea tn coş. Ou61e s'au roşit
, Ziarul • <:;onstanta •
dres.i
fn acel•• moment, Iar ţiranca
Eleva Maestrului
toare.le , •
I C onstant o• - "t
· Cociu
.....
r.
aro
o.
:,v
C
·
I
N
""
Constanţa,
- str. Reg. Carol I
.
A doua ,rl, dupll .tnviere, o ulmiti, a strl11at pl!n6 de spalmil
·.
,
l•epro,abil
execut&
.
Nr.
156.
Odată
cu materia•
rl
1t1inrnj1şu
cu
.
.
Bine aaortot
ţiranci mergea spre Ierusalim, ,.Adevilrat e'a tnviot"
pijamale
ili,
indispensab
mltl,
l
c_
De · atunci se foc oul ro,il
_. .
lui de .probă se vor trimite
terle
fi
calan
eu un coş eu ouA tn mftnfi. Pe
fi orice lenjerie d e casă
•rum 'O tnt&lnlt o prieteni, care şi totdeauna la Pa·fte, salutAm 1 chiloţ1
şi 2 fotografii (3X2,5 cm.)
- Vin•e cel mal eftln Str. Costacha l\egrl 3
ţa
q
.Hristos llfnvlat• fithpund11m 1
I-• ap111 v�tee c�• mare ,
_
,Hrbto, . .- lf,vlat•·. Atunci tl• ,,Adevlrat ;'1 lnvlat'',

·P r i m ă v a r a
'
Păqurea'i plină de-. cântece fermecătoare

Pe bolta . senină de albastru deschis,
Un soare viu de rază tremurătoare,
Aleargă cu vremea'n veşnic abis.

asca şi oule rofii nu lipsesc
depe_ masa nimănui, Chiar
în cele _mai slir.11ce bordee, sa
vor jiăsl din belşug. Po$îbil c;li
arta incondeer\i ·ouălor sl fle .
m,1 desvoltetii în ui,,efe piirţi.
h Atltea eu� Tns6, elite se pre•,
parii de Paşte în gospodăriile
arde\eneşU,'n!clile,1 n'ai să vezi.
Pela luni!, cu familie' mai numeroasii, se fierb plină la 400
ouli: Cele mai multe synt tn·
roşu ca s&ngele. Se fac tnsă ,1
tn alte culori : 11tbaillilre, verz.i.
violete, ne11re, numai albe nu.
Pentn1ce at&tea ouă? Este
obiceiul ca 4e Pe,te fiecare să
ciocnească. Se ciocnesc loti
c;unoscuţU. Câteodată chiar ş,i
necunoscu!il. Ciocnitul ţine din
momentul. în care preotul a
•trifat : .Hristos a tnvi•f I' şi

••t

trecutei;
din
Sub frunze
Sămânţa'n colţeşte şi floarea. răsare
Jur aroma plăq1tă,
lmpântind
Ce . pluteşte alin tu ·raza de soare.

--Na�ra 'nbrăcată în verde deschis,
Răsună de cântec !... La umbră de sân�er
O -fată ce doarme, şopteşte prtn vis,
Şi· zâmbetu�i dulce ... · o face un înger l

„

'

Ciutlm

corespondentl

tegen�a ouălor roşii

Merceria "Lânica"

I ·,

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța

pent.ru l�itlinij\ie•

,.

CONSTANTA
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Gânduri pentru femti

· Cea mai frumoasă zi ..•

-

.

Rubrică rebusistă, redactată de SOREL AVRAMESCU

.

'

. Aşa a· Intitulat o revistă străină, un concurs
['rintre cititoarele sale.
,
C O N C U R·S U L 1.
f
.
Orizontal : I ) Pedeapsă gre.co
• Cea mai frui:noasi tl din viaţă " .... în.trebare
romanli°; Fiul lui Sirah ; 2) Crucifîcare ;
S E R I A l-a
la care s'âu primit răspuns_uri mult", din a , căror
'3) Uzînele Comunale ; - Mănâstire
in11galitate se putea observa cât de deos11bit este
_ __ . -..,..,
suffet,ul nostru, al femeilor.
(Atos) ; 4) Prescurtare din se zice -că;
,. ,:·_,,_:.:;;, . • �
1
Cea mai fru moasă zi a fost, p'entru unefa d/_n
"'}:,
Cele l'2 divii)ifă\l, la Etrusci ; 5) Ru·
· corespondente, ziua primei plăceri : a primului /,a/,
fosi ; - Ţeapă ( Mold.) ; 6) -A anestecâ
a primului ăor ·primit, a primei, .iubiri. ·
,;<ii\;;/,·, 1 laolaltă ; - Onomatop_ee ; 7) C?,njoctie.
, "'
A fost, pentru una!-e, ziua tncântării în faţa
:,f�� .,
inversată i - Opoz1ţ10ne , � �um ,
·• · ·
·.
unei oper,z de artă, a une/- şărţi bum,, a urui/ plim•
8) Sfânta imp�rtăşanie. ; - Sărbatoare
solemnă ţinutii anual de creştini în me
bări frumoase.
moria învierii Domnului ; "9) Ptof. germ.
Ptmtru foarte multe, ziua nunţii, a naşterii
( 1 796-1 865) ; - ln stare ' de r,tans ;
primului copil, a . întO(lrCerii soţului depe front!
I O) Care vorbeşle puţin.
Dar, nu ştfu d11ce, c/t<1om 1n cele -mal multe
din numeroasele şi variatele făspunsurl, eKd/tarlla
· Vertical: 1 ),-Răsllgnire ; 2) P,fr ii, ;
_
:'\) Automobil din S. U. N. A. ;-Pâine
bucuriilor egoiste, în care fiecare fusgse mulţumită
fr�mantată cu unt şl'ouă ; 4) C. T. ;·
nu pentru fericirea altuia, · ci pentru satisfacţia
lnterjecţte ; - Ptrsonaj biblic ; 51 Oraş
persQJJală.
i11 Somalia italiană ; - lov, - cnte;
,·
era o grijă crtentă de a şi făuri propria-i• mul
· 6) Unul din hii lui Jacob ,f-foliant{/us
ţumire. O răsuflare uşurată, după lupta pentru
tuberesus ; :Z) A ruga �.l vie ; - Lo
propria /<1l'icite.
calitate tn Persia ; - �} levpn,t ; Do
Rol' de tot, găseam şi răspunsuri în care. cea
bitoc ; 9) A dori noroc ;-'Pasc/Joe ;
mai frumoasă zi f
. µsese ziuo unui sacrificiu : unei
JO) Pronume ;-Anem�ne nemorosa. • pfăcllrl, al unui ban, a unei ambiţii, a unei dorinţi.
Sacrificiu care, făcut, nu din calcul, ci dint ro por·
Sa.el Morilre..,■
L,crucişare şi deseo de V: ILIESCU
nire neexplicabilă dar isvorâtă din străfunduri, .a•
ducea cea mai frumoasă {!Iotă : a mulţumirii perr•
.. tr.u f11ricirea altuia : a soţului; a copilului, a iubi
IV : Un volum literar
PREMIILE NOASTRE
2. MONOVERB
tului, sau numai pentru f,uicirlla aproapelui.
•
•
I , Lei -1 .000.-ln numerar V : •
(• -7J
. Un singur răspuns m'a impresionat mult. Pen·
li , Lei 5\)(i.-· • • . VI-X : CAte o broşură din le• ·
tru
o tt1nără femell, cea moi frumoasă. zi {usne
III , Un abonament pe 3 luni xiconul enigmistic • Oefinllii
acgga
În care copilul ei rostlt'1, pentru prima oară
Rebusiste•
de
Sorel
Avram•acu
la . Revista Distractivd"
Gh. I: Fomeleac■-Tg.,Jlu
C/Jimorea : mamă I
,CONSTkNŢA."
.Zi lnegaloblld
scria tănăra femtlll.
Tntr'adevăr, fusllse, poate, ziua 1'n car/j primea
răsplata suprgmului sacrificiu,
,
. .
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Podul
New-York -Brooklyn

,
· • Una din lucră�ile cele mal
fnâemnate ol� tehnicei este po
dul c e duce dela o,a,ul, . New
Yor� Ia Brook!yn Deşi trec
zilnic pe d8naul câte 400,000
oameni ' (pe Jos, în c6rufe, au
tomobile, tramvaie ,1 drumul
de fier),' acest pod vechiu· de
peste SO de ani, p&nll acuma
n' a suferit nici o atrldclurre
mAI man,
Bisericii legată

c_u lanţuri

' Loc_alltatea Gimoy dl/t nor•
dul Norvegiei, aşeiatA. pe ma
lurile' Oceanului Atlahtic, pare
să fie cea mai b&nt4ită de fur
tuni din lume furtuna b&ntue
acolo, de multe ori cu atâta
furie, încât cas ele care nu '\�nt
de o . soliditate, eidraon)lnar6,
sunt pur fi simplu măturate
de , pe şuprafaţa pământului,
valurile Oceanului fiindu le uo
mormânt pe .care nu- I ipol
ocoU. Din ,aceo,stA prlcln6, Io
cultorii nu numai cli şi-au cla
dli blse,lca din materialul cel
mal �olid, ce poate exl,te, d4r
ca precauţiun.e, au legat.o de
atlnc-f cu lanţuri groase de
oţ el. Şi ace asta prud en!6' nu
ute de loc· ezegeretll, •v&nd
tn vedere -că biserica de mal
înainte a fost ,1 ea, luatll, eşa
cum era, de uragan, t&rît6 tn
lar11_ul . 1>)6r!I şi put erea v&ntu
r!for era at&.t de more Tnclt
zldArla nu s'a d!r3mat dec!t
1, vre o doi kilometri de ţărm.

Depotita tii cari doresc a
vln�e şl ziarul •Constanţa•,
sunt ruga\! a nţ CO'!lU0lca

numărul exemplarelor de care
au nevoie sl!ptămAna.l. De
.asemenea. li rugăm a ne co•
munlca şi adresa lor exaclă,

.

precum şi pretenţiunile.

'

.

V'a.loarea c�merclt\lă
a corpului omenesc

' Chimiştii au ajuna la c- cin•
cluiia că ttupul omenesc, în
esenţa sa, nu e dec&t o- rngră�
mădlre de produse,identice cu
acelea cari �e pot g6si ln mod
curent la drogherii, b�clinii şi
magazine cu fierărie. '
lată lista lor •i canjitatea tn
care
g6.seşte întriun corp
normal de ""roxima0v 70 kg.
greutate :
Hfdrolien 6/J metri cuM. Oxi
gen 28. metri cub!, Calciu 1 750
;r. fosfor 800 gr. GrAslme 500
gr, , Suii 100 gr, fior 100 gr.
Sodiu 80 gr. Potnoiu 70 gr.
fier -45 gr. SJarbon kg. Clor (ca
hipocloriţi) 250 litri.
Valoarea comercial6 & eces•
tor prc,du se brute este cern d e
4000 le! ; tn stare chimicii purii.
valoarea Jor nu trece · de 50
mii lei.

;e

Nici ';.n petec de plomilnt
din jurul c111el oii nu rllmAall
ne!1nltlvat eu zarzavaturi I
Artico le de bi rou
Rech i i
� l11re
:
g: �i :

.

Librăria OUIOIUU
"

Mihail Dida.

R•�- Com. Nr, 5$32 1 911
Constanta .

Str. Reg. Carol

I _Nr. 124

• Dăm" câkva notiuni de ce•
Iace ţC numeşte .TACT", în•
.sutire fio3 ,ş-i prctioasă. cere
lipseşte - vcii - adesea toc•
m.1i 130.rioanele io. apaJ:cnti in•
zc•!tate c;u multe ,;aliUti.
1) Cind uoa din prietenilc
cl.b,le ce ,tii foarte prost ma
,
' terl.,i!lmeote,·ip., a"d m!rl„P_•n_tt,f�
te �răbe.,�i 1•·• spui ca t•al ph,.
tit pal:ru. ze&i ele mii de lei :
ll) Dacii jntâloeşj;i . înU.tnplă•
tot pe o „ prietf'.Dă 'in tov5:di$fa
uoui oecunoşcut, îi zici tl.Jljod
întd•• : - Hm I hm I.. ,
te;am văzut I
· ,
.'I)' Oind tţ aEli la c;ipătâiul
apuci
unui om 1?rav bolnay, te
Iii p8�utetti 9ţgf?fli !/ !��'.':
denie de alti botoa.Vi care im
'mudt de ocelaşi boală ?
' 4) Cilnd, ioh:'o c..ă •• aUă
uo copil obraznic. vi\ · ttczîti
spunând cu h:ooie: • lipsă de
cd\lcatic !"7 :
5) Unei femei ca<e •• sb,te
'cu nevoile şi 1;r:eşfe pahu copil
mici, te apuţi sâ te lauzi cu
di.tnctiile şj pHmbăcile We ?
6) Când veci douii pei•o•ne
pre par a•şi povesti ceva cu
tobil secret, te -vâ.cl între eJe.
z.idlnd : - vre�U să şHu şi cu
desp1e ce 01yorba I?
Ei bine, dacii foceti fo•!e ••·
f.ea, do:unnă .sau d· o.moule v'o
�un cu : şuntetl lip,jp de
TACT I...

cu

Ioan �1:,n[·ea11u

EXPLOATATOR
de
Humă, Nisip şi Piatră
. . . CONSTANŢA ,

Str. Scarlat

V8rnav

Nr 24

. ,,E L ECTRO�F IER"

Sir Carol'

·

Aveţi' ,,tact" ?

s Mircea Băiceâru

Telefon tl.�I

Visltaţi cu încred-ere m'llgulnul nostru:

lnv6ţ-aţl o muerie uşoar.6 �I - bilnocu14
urm8.nd cunui!le n.osstre de Dactilografie
Asortat cu tot fel,ul de articole tehnice fi electrice
- Laborator -special de reparaţiuni Radio - Mafini de Scria - Patefoane - Rechaud-utl
Maşini. de Calculat - ·Moflnl de Cusut, etc,

Numai odată

I

· - Mache Strungăreaţă, ai
mal fpst condomnat? I
- O singuro dett, domnule
preşedinte... tocmai'acum douâ\
zeci de ani.
- ŞI, de atunci, ce••' fii.cut?
� Am stat la VAcftreJti, dom·
nule preşedinte.
,

MIiă·

- Uaţ:1--m t mie geamantanu
conllA, sii-1 pun lâng6 capră I
spune vl•ltlul.
- Lasă, r6spunde bătrâna
doamnă miloasă , Colul d,ta.fe
e foarte slab... ce să mai trag6
şi . povara asta I... Am sA ţiu
geamantanul pe genunchi ...
- nAti...rnj mj.- dP'IMAl'\f .jlllnnl

, Anna î, PetrlUa
,

Tţatrale
ln

premiere'! unei
care asista la
o repetiţie se edreseazii refii•
ZQruluî.
- Ascultă dragii ! · Nu sunt
deloc mu1 14mlţ de d-ta l 'Mi-a-1
spus pSnă acum că· tn scena
asta e un 9or mixt I C,e ,fel de
ml.tt e când vft'cl numii fete.
- Ş I totuşi corul • e! mixt,
rbpul\de re)lizoryl,
Unele ştiu
, a;>vu., u
..1.e , c:•1.cu, "''• uuc::1t: ş11u.
•â cânte şi altele nu,
�etamorfoza

, Nenea Matache lfi f�ce ur
mătoarea socoteală. :
- Mă, ciudate vremuti ·trăim
în zlua de· ui I Adevărate vre·
muri · de bejenie , . dirl'!Jneaţa
mi, era goal& sticla şi pliJ, por. tofelul·. După ,mul mi-a fost
gol portofelul şi p1ină slicla, '
Şi acum sunt amândouă. -jfoale
şi eu sunt plin I Asta e ceva
extraordinar I

Intre autori

- Copiii cari mii oup6r& mal
u sunt acei cari•
e
��
: ��:: :;:
?

- I'oarte simplu I l'itndc6
dac& pl&ng sunt sco,1 din sală.

li

li

C o n s l! m a ţ i
s I

���� � ; ;

•• H O R E N ·'.'

F�b rică de ZAHARICAl,.E
R•s:• Com. Nr. 318? I 936

CONSTANŢA

Str. Oener11I Cerne!
'

Nr.

- Te felicit drag6, ţ!-am
vlizuţ aseara reviste. El, cum
merge(?
- A,a, ş' aşa. Sa.la e c8.te-o
dotă pe JumUate plinA · fi tn
celelalte ori pe trei sferturi
goall. ln colo, prost. · \
Ochi

ConKClnta
JOCURI DISTJIACT�Y•.

. . ..,

4·•

Totui' · peatrll front, · totul
pentru •lelorle !
Aeeala eole deviza ce,m1lul
dq !afil.

buni ·

- Vederea fi•a sl6blt din
.cau•• alcoolului I .
- Yă Tnşe1aţt domnule doc•
tor I Eu de t&te ori beau, vlld
dublu I

Cupon Nr. 1 -�· �

...

o.
,.

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța

preajma

r•vl•te, • outor11.l

•,

• .f

CONSTANŢA

INVIERE
Din pulbere răsare
Cu chipul mai frumos,
Stăpânul lutllii 'care
Trei zile - a stat , sub zare,
Jn praful lumii ·jos,
Iisus I Iisus Christos., -

Mam a

.Azi am visat că a venit tn
sbor o r&ndunlci, cu,o scrlso
ric6 la gat, bltu cu ciocul ln
geam ; "u l-am de,,:hls, luat
scrisoarea şi strlllAi de bucurie ,
Era dl!la Nicu ctl nostru. Cum
ţi9ai aşa, mă_ şi trţzli, Dum•
nezeu ştie, ce er• scris acolo• .
,.E un semn bun, draQ:I no•
Au c1,;'.,. 1 da otat !lor
· ri" , zise bătrâna. ,.Rândunica
C�nd prunci cu gurUe buJor
este o pa1ăre sfâl\tă; ea nu
aduce ne-norocire. Poate c6 tn ·
Zic : Mam4 I
va veni şi Ni�u0•
curând
·
pe vln4's obrajlorll plini?
Tânăra mami, Incru.cişând
Ort ochii dragi - ca din lumlnl
mâinile; ridică prjvlrea spre
· •
RAd , M�ma 1
cer, oftând : .,Sa dea< bunul
Dumnezeu, ca el-I vadă pe 1111·
Ori cui ba fost odata spus cuţul nostru. firi Nicu nic i ·
mc, ml ,paro, ci aărb!tortle ae
Eu nu ' ştiu cinste mal presus • .
apropie, Mami drat16,. daci ar
E mamo·l
veni
el, de Patte 1 .. •
lor eul s' • stins �t-1 duce dor 0raaa me11 fata, ferească
Porneasc4•Ji · pltnsul ochilor -'
Sf&ntul de o nţn.oroclre, Dar
.
PIAÎigl - Mamd l
Ion al potcovarulul, Toader
Drl11an, Vasile Timpan, toţi '
• ... ..
r
Carmen �ylva
a'au întors ti numai Mrtnanitl
nostru Nicu . lipae,te ; cellaIţi
De ziua mamei
aunt holtei ...'' ,,Cine Jtio, daci
'

CuvAot m4.I drag, lllOI dulce nu,I
ln drag gral al omului
Co ,' Mam 6 1
A1b\ de•&<l.ln'c ţ i olat d.e bl&nd,
Nemille.11rot - şi plin de gând .
C• : MAIXl4.

Genuochl,ml s'apleaca,
O rug& rostesc
1n loc de urare
Lacrimi . - ş!tuesc. ,.

.

'I.

$,n 4518 it de ·s(ahta tn&l\ate
C•nd cu 10111 uita de durere,
Eu,... tn Joc de blnecuv&ntare
Primesc, a marll)oret mangaere ,

e- a,

-

,.,,
,Adevărat
a
înviat
,

CÂNTEC DE �1AI /

ŞI eum fac alte copile,
Cu odaia IJlomel lor, •
MormantuJ, cu maJnl abUe,
L' •m Impodobit cu flori.

Pe 11111rlll••• eilrfll

Ilustrarea cărţiler

e bucurie pe pemânt !
C l•tâ primăvara cu v6Jllitul p6durilor şi mur
murul ope1or, ca un viteSJ: biruitor asupra ghieţii şi a
morţii. faţa ei luptăto•re cu Tn•
' cetişorul
·,e înseninează. Piisi•
rile vin din ţ&rmuri depărtate
ceuă„o cinsteascl cu cântecele
fo·r. Ghioceii şi brânduşele pri•
vesc ca mirate din pământ, şi
zâmbesc prin frumuseţea lor,
ln sate, copiii glum·esc, fluera,
Cu fata albă, slăntă,
Iar primtlvua străluceşte, din
Se' 'ilalţă, glorios,
ochii lor tineri. Chiar şi Inimile
Şi păsările cAntă
veştejite ale biitr&nllor renasc
Şi veacurile cAntă
l a o nou6 dra11oata.pentru vloţ6,
Cu slava, sus şi jos,
Oriunde ajunge ochiul, !olul se
bucurii şi cilnt6 IJl mii de limbi.
A lnviat Chrtstos.
· C0,n1t. Oonn . lntr'o căscloar6 tns-6, o bă
trânii cu ca,tea de rugăciune
tn mlni, şode la fereastră, iar
lln,ii sobi o femeiu�că tAnArO
V; Goe!be· leag6nl un prunc.
E Siirnh6ta Mare înaintea
Prlo u-cară şi prin, 2'fâu
P1,t1Ior.
fefele şi flic•lll fac curăţenie
fuotind. pinl la brâu : •
prin case, grajduri, tn ogradă,
Prinhe pomii îofloriti.
vopsesc pereţii, încondeiază
Spunetf ciq.e · trece,
ou6 roşii ; fumul iese din hor
D•<i şHti ?
n uri ; în tot setul se r6spln•
dette un miros pliicul şi fle•
ln căcoarl�
care se grăbeşte al fle pret16·
tit cu demnitate pentru S6rbi·
NJm Q'itit:.o.
terile Paştelor.
P�.ite eaţe •.
Dar bitrlna şi tlinăra din
Pe afară,
cbcioară n'au foc ln votri fi
'Căci e Mai,
nil fac nici o preg&tlre. Stau
Si,i piu, de floare,
linlştlte, triste şi J6cr6mile le
curli în şiroaie pe obrajl 1 parei
·Iar iubita
tcatii veselia fi fericirea lor ar
Pace n\tre.
I uce cu mlntuftorul !n mor�
m6nt. Ar 'giiti pentru Slrbl(.orl
Lâ'nvi stlocă, !• lsvor
dar n'a11 pentru cine. Ele sin1
U'n<l� cel dintâi fior
aurele, cunosc numai amarul.
·11 aimtldm, 11ăd c,eva
l'entru cine sl coacă pllclnte,
C„lcat în Iarbă.. ,
• clnd le•ar st. ropl cu lacrimile?
Dupi o tlcere lunt1ă, bătrlna
Oarri• ea· ? ..
·
oltl odine :
. .
T:P. Slătintanu
.Dar6, slrma.nul · nostru, CU\J\
• va priznui ■f. si.rbito.ri ?• . .
. ŞI eu mi 11&ndesc la �et•,
•
rbpunde
t&nlra cu voce tristă,

'bat a,1-a fost ca'n �st!! ·zt,
Duo duioasa. m!ttţte,
la mormAntul cu reci lesprzl
.
Mama, si ma int1tln eu \le I

s

nu zace- undeva Tntr'un spital' ,
zise fânare.
„Nu mi speria", o mustră
bAtrlna. ,,El ne-a scris doar
ca t: deja mai bine, şi că J tre•
bue d se intăreascll, p&nl va
putea pomi la drum, spre casi.
Maica Domnului să-i ajute ; de
ar Nenl de sărbători, •t !nebuni
de bucurie". Deodet6 ' jnsl se
întristă : ,,Dar cu ce ,tl vom
primi, pe bieful Nicu ; ln câa6
0
n'avem nimica pregitit •
„De osia te î'ngrljeştl ; Aş
gitl cu sor, numai să · I vad pe
el", CIJ\CVa bătu tn uşa şl f61l

to;lle. ,.Vezi dragă", zise biino,
1
na,· "pentru noi e tot o"tlta ;
rltăcim c.i g&ndul la !)!icu al
ncntru' 4 •
0Cum. el nu v'a ac:ris nimic 7
,.E1; de cinci siiptăm5ni '.
,.Sărmanul!", clatJn6. potcovara dln cap . .,Dumnezeu ştie
cum ii merge acolo! Azi dlml
neaţli a fost la noi arendaşul
şi spunea, ci citise undeva fn
ziare, că al noştri vor merge
şi mal deparie, nici nu mal ştiu
cum îi spunea pe nume...''
Bătrlna se sperie, Ier tân6ra femeie se. f6cu albă ca va,
rut i scoase pe prunc „
lee•
t1iin şi-l lipi drăgăstos de obrn.
„D,r nu are a face•, adăugi
potcoYare, căci moJ apro�pe
sau mai departe, tot în paza
Domnului din ceruri se afl6".
Se t"scrasc aceb1ncleo..
Toaca rupse tăcerea,
,,ŞI nici la lnvlere nu mer.
t1eţ1?" întreabă potcovara. ,.Do
Dumnezeu să nu uit.ţi, ca s6
nu vii p6r4seaşcă El 1·•
,.Doar nu suntem piigâne,
r6.spunse cu amiiriclune b6.
triha, ,,dar aşa e omul în jalea
lui, uitl multe",
·
Apoi se g6tlri. B6trâna mer•
ae fa l,iserlcl, dar t&nlra rA•
muli tn aridlnlli, înaintea c6s•
Tiberiu Petrilla,Slitlneonu
cioaret, ca măcar si vadO cu
tă aştepte, Intră în odaie. E,a ochii procesiunea lnvieril, def
băfi.ina potcovarulul. Salutand, cu copUul nu putea meree la
privi mirată în. furul ei t .,Dar. biserici.
· Clopotele rhună, iar poporul
oameni buni, ce faceţi ? La voi
nici ou se vede, că vin s6rbi- primi binecuvântare d�la pi,
rlntele cu trad.lţlonalul: Christos
a' înviat I
Era o clipi Inilţlitoare I
T&.nba lemele Tnt1enuchle şi
cu · ochii plini de locrlml, pri
..................-!....,...........
-. •
vea spre pirintele, Iar sufletul
Un suf/11 da'ntunerec ,; r4ceald
el ae tn61fa pe arlpllo rugăciunii,
. ,,
A *ncN111enit o/ar
Deodati,in spatele el, o scâr.
Şi palida lumind ce cadapaspoia/o
18.lturA ; dar oa nu auai nici
, P.ttr•tului cu va,. .
paşli înceţi. ce se apropiau.
A amorţit.
Abia un · pl6ns Tnibuşlt o fli.
cu să se tntoarcl ; fn spatele
ln inflnil
el Tn genuchi, un birbat s15bit,
Plute,1, · rugo, cuvintul
fntr'o
haini militari.
Stribate aerul, vinlul,
, .. Nicule", ti,I tmbtiţlşe cu
Umbrele par cu /lt!lm<lntul.. ,
ciildurli.
Iar din sat răsuni trlumf6tor :
.D4 Doomn• JlaCtl, 'nbet,ugor,,
•'56mânJ.a Cl'eaacă' n!N r4xtJa,e, . ,,AdevArat a rnvlat /"

am

Mătănii

Ţ.

„PomIr rodeascd. Pe f>otars
.Să /i• -şoorg., •..
Privirea umbrelor ,e rldicd lpta
[c,r,

.e,;, r

Cltl,li tl riaptndlfl

Mdldnli ,apelata,
C11p.rln1• de'ntunetlc,
Se a4vâr,,sc în umb(a pare/llor
{cu vo,.

.Nădejdea"

ln oa,
Un va.o,

t.,,n

Şop1,,1a t
Amin /

Ziarul

Redacţia JI Admlniatraţla
Conatanţa - Str. Traian 18..-.?0

Telefon 21,12
Apare sub lngrljlrea Comitetului
Slndlc, ,Arto-GraUee• - C·I•

•
tu� Gh , Cornea

CÎI ocazia Sf. Sărbilltorl
vizitaţi cu lnci:edere ,

florăria „UICIOrl_a„

Pe nllnsul fir& rnargi�i al mirii de· smarald,
Am rltâcit o clipi, un en, o ve,nicie, - .' .
Am aşteptat minunea cu, sufletul meu cald,
ŞI am · creau! Tn marea ,1 slinta nebunie,
1

Conatanta- Str. Coroi No. 19

lntins-11.m panae albe'pe _'naltele catarg11ri,
Am pus la carma vieţei lnfreaga nkulnţ6,
Şt,am aşteptat minunea cu ochi duşi în laraurl,
·
C6lăuzlnd .-danca fi mu!la credinţi.
Din gândurile mele am f6urlt Ispita,
CI nu se ·vedeau ţlrmurl pe fntlnsurlle netezi,
Si,am aşteptat minunea cu Inima sdroblt6 .
.. ,
De cioeineala aurdl a temerilor repezi
.
.
..,.___ - ..... �

..

.. .

Ctedinla mea cea maro· a fost nal,ucl ln nil11e1
·
Voiu ritici aadamlţ dutand tnfiptuirea,.,
Minunea şi norocul ,1 aflntele lumine,
Ml••u uitat o clipa, l'I 1ufl1t, ferlclr�••

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Orga!) de Luptr şi lumini
a Muncltorllor Dobrogeni

R ă t·'1 c l r e

I

ln epi,da ace4!;14 de lofla11t a
car111 ln care, - daca . am pare.
dia. poţin statlsticomanl1 omerl
cooa. - la He care, 3 minute �
P-"'� câte o carte - nu se P._,>ate
:vorbi de esteUca l!vreo.sca . fdl•
torll suni nevoit! din cauza COII•
curen11t sa 1!pareascA muli şi eflln.
A cere delo oc�tl editori Si
dea c.!rţ!lor ·tf un aspect 1tr4gator
copertei ; o llterd fr-,1moua, pl4• •
cura. 'bArtJe bun.4, etc... insea.mnl
••I obliga I• o pierdere siguri • .
Chiar funda\We Regale, o ed!,
tura care prin lnsAşl r•tJunea ol,
e obligata de a ridica nlVelul ar•
tlcuc şi estetic a l c4rţti, • dat
prea pu11ne dovezi d'\ lnţelegue.
Acele coperte Wate de dunil
verlfcale ca o z11grhlalt pentru
pereţi, sau acele 1 1 l.l s t r a-
)lunl f.!r.i gust, arata l!ps. de pre-
ocupare estel!ca a ocestel edilurl,
Nu mal vorbim de celelalte e<lt•
tuli care au lnd•p3rtat cu totul
aceasta preocupai:e .
ln ce priveşte Uustrorea c&rll•
lor, o ana cu totul aparte il eare
a toteresat întotdeauna , pe bibil•
ofill şi pe amatorii de gravuri,
cele cjteva lncercarl Izolate au
dovedit dou4 lucruri ,
1) C4 nu ort ce arttrt, pictor
sau sculptor, - ori c!t de mare
l�ar li faima - ore înjdtgeţea
$f priceperea ce se cere acestuf \
gen aparte de arta , ş\
2j Ca pentru obllneree und
llus1rart loter...nte şi artlsdoe, hu
se · mol pot tntrebulnl• vechlle
metode lltograf!ce şi dn,ograflce,
Faptul ca edlturtle nO<ISlre au
recurs totdeauna, ca.nd au o.vut
de Ilustrat o carte, la artlfll, cvt
erau slmpU dUetanll Io arta dus
tr&rll, a. compromis cartea 11119-
tratd ,
Pentni foarte mul� Intelectuali
şi cb.lar pentru anumit! crlllcl de
artd tmprovtiaţl de flocare re
vista sau ziar, ·uustrarea ar �ltul
s4 se • ruerve numal 'la clrtffe
pentru copil.
S4 nu ne mJram ·dar, 4e ntve•
Iul estetic sclzut 11 carţU, c�ncl
nu avem critica de aria, care şi
dea lndrumlrl edltotllor,
Ne miram lns4 de uti lucr1t,

� �cit;1eG,Al�

Cuvântul ajllnga, fNce
Prin ,pa/lui ateric...

Iar ruga •fdnld t,ec•
Al {umlfor /,oto,.

\., ;ţ,

.

•

Telefon 25.03
llte tntotdeau111 o acfeviratl
expoziţie de flori, fle tn
aran} aminte, fie fn glis•
tre. Speclalltllll• sale
aunt decoraţJunlle de flori
pentru orlc!e tmprelurerer
buchete do nunti, flori
\
'pentru zile onomaatlco
HU chiar doliu.
lll'f'a -110Yill l!sti· apllcatl cu
. maeatrle tn diferitele ocult,
unde so cere �• floarea d
nu fle numii o atent!• ci tl
t •d�vartţJ pq4obt
_

E· cunoscut 1plrltul de lmll•!le
servita • tuturor lnovapller -strl,
tne, p� e<ire�I ore tot romanul
lndllen:nt <lacj e arti.st iau nu,
Foarte multe din glorlllc plea
tfce dela noi, nu sunt altceva de•
cat sucursalele romanefl a,.le U•
nor curente franceze sau engleie,
Dece nu K cautl lmllaru tdl•
lurUor strelne, dintre care citu,
doar acela lntermntl .14 Rcnalll,,
sance du livre• cu rnillunate st, •
lografll, sau dece nu se, revine la
vecbJul obicei, al ollrţilor tlplrlta
special pentru blblloftJI. Sau K
crede ca cititorului umil nu,l,sa
cade o a.semeoea atenţi,,
Marcel Olint,eu

'
Spre amintire,
Cel mai frumos caq<:>u
este o fotografie•,
I
executată la :

. fOIO ·,,COftSllftJA'•

Nlcoiae. G, Geanoglu
Str. Ştefan cel Mirt 5
Co11,tallţt

' '
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