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J el ncern lu c·tntoşl in /a ubu· 
na(ilor 1:oştri t·ti ror prinii 
ntonarul de Px< 111plare din 
,.Vraja Mărji", lOt'l'//HUt·

ziJlor abununwutului pltilil, 
C'ltiar claca iu1 <1J'l 111plar cu-

11rinde :!·,1 11u11wr<'. 

- · D-l Justin F. .Jli li" ( iu
ou mai t'ace parte din re
ducţia noastră, 1ncii dela 1 
lunuo1·ie l!l:35. 

- A�oria\itt culturala-lite-
1·t1ru ., \'raja �Hlrii" din Cra
iu, li, C'011du •(I de fo ·I ul co
n .,vcn1cln1/ reyio,,al. Ilie Li
li�te,·eanu. 11u 1nai func(iu-

nt'azd. A 1n fos I ., i li Ii să re-
1 rayfnl a 1t lariza {ia. <111uo recr 
sus1n1111i/11I. J)l' lan!la faptul 
t·u ne-a iuselal hunu t·rc-

• 

<li11/<l- i11.ţu�i1ulu-\�i . ·u1np/e 
rf'zu I/ale di 11 ,.,, 11za l'f'a rP

ri. ·tei-a defrauoat Asociatfa 
cu urna cJe lei 10011 I una mic), 
urna obUnută din ta ·ele de 

ittscriere, cotizatiunL etc. 

- ATENTHJNE !
Cine a dat cuiva vreo sumă

de bani, in comptul rcvi lei 
noa8lre, e ·te 1·u�ut a ne cu· 
munica imediat, :>entru a lua 
masurile impu e de împreju
rări. 

Vă rugăm achitaţi abonamentul 

====-=.-=.-=.-=..-=.-=.-=..-=..-:..-:..-::..--:...-::..-:..-_-_-:_-_-_
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_
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Dorm llorilt, 
dOffll apele, 
lt1chule•I• pleoapele ... 
Jub,to, 
dorm, ba Hoaptea aata'n umbra 
ca o fware de ptJdure -
ca un ibnbure de roua picurat dl-tt apa lunii, 
ca un rug vtnjos df tnure, 
'n lumint,ur'l de. p<ldure-
1au fti pirg de iarba ,noale şi cu stele pe covor, 
cdpnoarele şi cerbii sa te-adoa.r,n<l'n sinul lot·.

N'o stJ-ţi pese de e noapte sau de plinge'ti jnepuri luna, 
şf-ol cutege'n treactlt solzii din m f rajul de culori. 
SiJ le logodeşti ct, cerbii 
Bfl te pr!ttdl'I floarea Ierbii, 
şi sprfnceuele a1·cade sa ln pi<·,u•p alunii ;
în cvndee de luminii, chul (i--o �tri1·i l'la1a slnii ... 

-Şi-oi s(1,'ngrop la /dr;nul tndrii îtll1''un munte df' 111.dp
s1topii atninl'i'rii ,nele cu tuiros de cindti<r,
şt-oi sd Las sa bald tnarea cu ,nHni albe de n1sip :
cruciuli/e sînuri albe
sa te ptindtl'ntt'a ei salbe -
sau i'1sb1d la lu11a plina rei suritle la convoiu1·i,
ce vor trece'n rî,td pe apt! lrgi'intndu-se de boiiiri.
• • • • • • 

Vei dortni -· sirena nop/ii 
,,,'o sd-ţl treniure pe gene .... 
�'i-o veni din .�r era boltii. 
u,i lu.ceafă1· sd te cltenie ... 

g. manolache coparl
(emin atdobri)

*) Din voi. ln manuscris 
"a.�1re de paluJen". 
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OVIDIUS NASO 
(continuare şl arnrşlt) 

Io a cea tr, utmo Icra, pri
mejdioasa chiar şi pentru fi. 
J(urile nobile, Ovidiu reuşeşte 
totuşi să·si creeze un anturaj 
numero printre arth,tli şl fii 
nobililor, c 1rora Io citei;te ei 
declamu Rcrlorilo salo, a că
ror putere va trunsfigura uu
<litoriul şi va fu.ic din fle· 
car cavaler un apărător ul 
8llU. 

Subio 'tele lui Ovidiu , o
bio tivcl(l, rastul �i d , •fu ·ura
rou in opo1·ilo salo, nu sunt 
inspirntiunilo unor vonimcnt 
din zilele t:;alo; ap1•oaµ toate 
converg cutro 1uilologie şi 
·hiar dac 'ar putea crede

cil el a imitat pe uuii poet[
grori, inca nu poate li con
testutr1 originalitatea u.

Au1 spu cii OvidJu voia Aă 
lntronezo .,drugo. teu" în gra
niţele politico. El voia R(t o
bişnuia cr1 lun1ea a recuno şte 
.,iublroi" virtuti patriotico, -
lucru caro pare de tul de vo-
1·osilnil şi mai a]cs de ndmis, 
dacă no dfuu srun11i ef,, t"t 
„iul>lrca" cslo ac •eu nare a 
deslftntuit rnzbonc. n mucrlu
rit puhoue ele omncH1i, a clft
ramat tronuri şi coroan , t<' .• 
în u socirtatca a luat lucrul 
Jn gl11mil, Ju înr.eput, inr mnf
po urmu I u tu xut d ' .,<.'rc•zic" 
din rar ,·nuzu Jvi<li11. u li' • 
l>uit sfL suporte unC'le d lziluzli
fourto amur ', ut t din purtr,t
critirilor moral i)ti din vr mea
uc lefi cat ,i <fin pnrt n lui
Âll(JU ·lu'1 c·aro rnal intlU 11

ra ut po ncponta sa Iulia it

de ladă din drepturile -1 do 
prlnce ll, alungând-o d la
curte, Jar mai apoi a purec 
htar la exilarea poetului. 

l'ânll atunci Ina poetul nu 
se da bătut! hl scrie din nou. 
De a tădatil, nu mai crio 1n tL

nici pentru Iulie, nici pentru 
Co1·ina. ,,Reu1edia <onori/' 

opare, to ochii cl'iticilor, ca o 
apărare personala, a lui Ovi
diu ; Jo realitate cactcn c te 
un ră pun deatlt1epttH fidlt
tor la adre �a c lor diu calea 
sa. ln cuvinto o.le c . i în pa
gini neobo ite, Ovidiu de tu
şeşte cr, 11 erezi " su nu nu
mai u nu era o erezie el cu, 
după rum căile „iubirei 11 vot
duco la frum a � rculfzAl'i 
socinlc, apoi uru poate dis
tl'uge ocietutE>u cu utit mai 
mult. Mul ina1ntu învuţu e t 1-
nerimea cum sa iubPa cit i 
cum s L cu 'ereaqcfl; do data 
acea ta o invătu cu,n a cJJ ·
trugă drhgostea. In felul ace
sta vol fl încrodinteze soci -
tutca u „iubirea" in forma 
propuvuduitu antcriQr, nu pu
tea nj11ngo su incatuşcze nici 
oclata judo{'nta si1nlHo să. 

Fu înţeJ, s pe clos. Atunci 
so dr8gURlll dar nu dC!'Urruu. 

Purrcso n · •rio lu 11•uri rari 
tr c uu d ,. pt „ c1·iou e;" c 
,,Paslt 11 ijl 11 /Jfaet,nnorfoz 11• 

lah:. cu,n l"onrte nirne1·it ,i 
d neintrcC'ut nJ·l pr zint 
fl-J p1·or. lordltnes u dolu li 4 

c u I dha Foc�aui : 
„ l>ncifl t!'! ,,Fa:li'', Ovidiu

·,,tu·,, mult piii·ti .l1th' inu

4 =-============= FAR IE L 
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,.tace de<'At ştftotl populari, 
,,tn „Meta.morfoze" fnsA tşf de
„săvtrşeşte arta sa de poet 
,,epic. Lumea legendară atră
,,gea mult ln această epocl\, 
„clei ent unită cu credinta 
,,Io nemurirea sufletului, (Jle
,,ttmpaichoza. - N. R.) Ovi
„dlu lţil alege din m itologio 
,,acele legende cure se potri
" vettu mal bine la trunsror
„maţluntlo difcritilor oan1cnl 
,,Io animale sau plante. Ase
„1nunarea Intre apucăturile 
,.oamenilor ei animalelor. fă
„cuse ca filozofii vechi, intre 
,,cari şl Pitagora, su admit[\ 
,,n1ctempsichozs, adică trece -
,,rea suflctolor la anilnale. 

,,Minunata lurne a irnaginn.
„ţiunoi greceşti e to pentru 
„Ovidiu un isvor nesecat de 
uinspil'aUunc, pentru a explica 
,,lumeu l manifestările ei. 

dor hoinar 

Dorul meu urcă spre tine 
ca mireasma din potir, 
şi plutind sp1·e zări cnine, 
se coboară'n vor uri line 
pe al Junei vrăjit Ur. 

Ţi-a pulruos tiptil în cu. il, 
tu citeai o corte'o pJt. .. 
şi pc gura-U pren fl'umoasil, 
cu cen ra1iă lu1ulnoa ă 
ţi• om depus un surutut. 

TreRărind ioflornlă 
tu la fată te-111 roşit, 
că 'o al ovul tău do ratt, 
fără sA fi anunţnt·) 
Jnfornt dor a venit... 

C. Marlnescu�osmarin

MĂRU 

,,Deja Âle:randrfntt se lncer-
1.('aseră să c·atal gheze şi A 
,,claslfi ·e mituril , transfor· 
,mllndu-lo 1n po,'c�ti �I fa.-

„bulc, nu intl'oclut•andu-le ea 
,,episoade. 

,,Io sec. II u 'hr., �Vilran.-

11dros dtn Colofull, l'ompu e 
„o carte iu caro oamcn ii 1-:i 
,,croii erau tran rt'ormatt ln a
' n I malo uu plant('. Eralos
.,ll,ent•s, ·olocţlnoasn legend 
,,despre tole iur /Juios des .. 
„pre pă ăl'i. Ovidiu ituitcaza 
„pe aceştia dur p un piau 
mai tlijlt1e. El începe t'll cL·ea -
,,ţiuncu lumii �i colcclionco.za. 
„toate logcntlclo adaogilnd f.-i 
,,timpul i toric, ajungtlnd a�t
,,fel pâoă tn thnpul lui Augu t, 
,,când 1notumorrozculi1 p Ca
,,o ar lutr'o tea'. 

HORI.\ TELEAJEN 

elegie 

Feştilu nea de gâucl s'a tin , 
stcunin[L ofilita'n ro�il Cltodeli 

cit• lalele 
şi sun°erâncl o rana \'ed1e, 

alll ('UJ)J'ÎIJ � 
S I! �pi t: tt l ,. , Î n ,, tl t U � tn d l'i O 1 i

dure, ii mel<.'. 

zi toatn mor ... Cu JJl te lungi 
cohourt, sen, a pe ruina ; 
tn virî d \ silbii Ull •tul ll ·pinu 
1JO nlo, sfişiintl din hpzncl 

dun�i. .. 

Şi toat cnd ... Zgomote ec! 
pere\ii tac; eu pliog iubirea 
tu nu m'uuzl, ci mi tu, .·im(lrca 
cu uf!et crud şf gP turi reci ... 

Har. Th. Ţugu I 
-

ll 
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ca·p i ta I a 
l1presiile unui prorinciar, cu ocazia „lunei Bucureştilor" 

... Dar, depurte, noaptea ln -
cepe să-şi subţieze umbrelo, 
Cerul zace pc pămiot, ca un 
bloc de cristal slnlliu peRte 
negre tntlnderl uniforme. In 
zare, ceva ca o irttdiere, se 
desluşeşte cu lncetul, creşte, 
se arcueşte. O seml·auroolă 
de eoare, ce·şi vesteşte răsă
ritul lnainte de vreme,-cu 
un amestec vibrătol' de nuanţe 
pale, de auriu, de roz şi de 
rugină; pare o gură de peşteră 
iluminată, Jo caro pnttunde 

. cnloa ferttfă şi 6pro c,n ro se 
iodrenptă trenul, ca utt•as do 
n1iragiile ei profunde ... 

Capitala ! ... 
' • 

• 

-atlt de avlntatii ...
Printre adormitele oi, ca o

stană alburie, cu privirea cu
prinzind nemărginirea, omul 
duce fluerul la buze şi cinUi. 
InUndertJe suro par'cA ofteazf1. 
in ritmul doinei, iar stelele 
t„emură, mai încinse. Cinte
cul sporeşte, se întinde ca o 
apă, Iar arătări cereşti zim
besc în oohil inlăcrimatf ai 
ciobanului ! 

Din noaptea aeeea, cînd 
puterile creiatottre se ilumi
nArli iotr'o s:irmană fiinţă on10-
nt1asdi şl cintarl1 hotărirea 
uoei noui piă nuirf. po colJna 
singuratică, ln vartul unei 
furie lucia, pentru trecătorii 
.·n1eriU, cea diotii cruce. Şi Un suflet. uspru în simpli- ciobanul poate C'ă pornise cu citntea vieţii sale, rătăcitor oile sale mai depart<' ... printre orizonturi mereu ioo-

* 

Jto şi prh·elişti fecunde, işl o- . ,.\ :>

prise odată, de mult, turma ... Azi, infre �oline1c. und11 
de oi pe o colini\, lâogă o rnsunase odinioară doilui cio
apă limpede curgătoare. Poa- hunului, clocoteşte o cotate 
te că urca la munte. poute năprasnică. 
cobora spre ş�s,-lege�a nu Atlt de întinsă, încât ori·

no lămureşte. Nu ne spune zontul e gonit deµJ1rte şi nu 
nici ce sim\irl vibrau to iui- se poate vedea cutn răsare �i 
ma tffl. cum apune soarele ... 

Ne lncbipuim însă că el'a o Cu fier, cu pfatdl „ 
cu asfalt, 

noapte înstelată, cu o minu- bucată cu bucată, mina on1u
nată strălucire. - ŞI boabele lui acoperise Jsrba grasă a 
de stele picură grele în sufle· , păi.,unelor, răşluise padurJcHe 
tul cioblinuluf. Io el creşte o rohise şi murdărJse sglobin 
năzuinţo; şi năt.uinta aceastl-\ apii, ce curge acum Intre n1H
pllplle ca o flacără auritti. Jut·I drepte legate cu podul'i. 
Pieptul sau e aU,t de strimt, Şi clădirile creşteau, sbucnfau, 
căci flacăra o atfU de încinsă masive, lntunecate, tot mai 
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tnalte. Zid de dd II itrtngea: 
o logho ulali\ nemllo săpa 
acolo strAzi-canale trudulco 
sau caprlcioue ... 

So totlndo mereu oraşul, 
ca o rovArsare do Javli, ce•or 
lsvorl din coltoa pc cnre mnl 
dureazli tntlin bisericuţă. Se 
lnnn:ltl'BC urla.1f'1e co.juri dJ 
uzint. ce c p1·Jnd zarea, ca o 
tnt?rădire de pJroanc. NegrPJe 
vnlnrt do rum mlujesc cerul, 
t1.rindu- a lene e, ht clve, rno
J'(\U topindu ·se to nesftrşil·e 
�t me1·eu nrcind dtn subtera
nele tnflllcărntc. 

Cn bn1toh! unoi apocaliptic€' 
hich'e, 1,01·11< S1� 1n tot l�uprln 
Nul Fir•;J <I 'timuJ'ile de fier şi, 
prii' uenumurn.te1e-l lacome 
vontuso, so pt ind a,!t\no ,1" 
locuri vlt·ţ�ir.r\ �ol'Lintl h,·nn11, 
rasciuind o-uner ii H:mpf, adtt
nind EH,ernH �i hogft\ii r,r,,,iR 
pete. Şt tlihu11ic.1 c urnna .. 
Creşte slrliluciton"c, in'r'o 
humu nehi1natid'i, unporlobin 
tln·se f;i cu co �ii$l'Şte rnoi 
frumos prin t1irJ strltino. lmft:1 
gesturlle sur f(llor 1nai lla
trlne din t•puB f,,Î iucou,cti r.:i-!.

(!Ochctezo cu ai:ciaş �:·n •<' ... 
Dnr J)l'ivcH�teo. gl'oteRcn tt

ac tei pro1ixc de voltări Re 
schimbă deoJatl\, rin,t cobo· 
rlu1 din turo \n lub;r,nt: in 
Jocu 1 pcrsRortivei, r,·enezf u 
notuaHtutli ... l8utc•1 d rnil do 
vlott rnf)runtc, ,·o nlcl..tu,Jsc 
glg,1nfira l'i\p1urri a Capitalei, 
par ca pictri<•chJle unei ,r.ră· 
ffl{\zf lnvîrfltc intl"o rue tcca
tonrc voract.'. lnd' irlul, ca1·e 
lşl cunon�to slllgur drumu), 
nnr totefji J)J 1rdut Jnh''o sul
ltutlcii uvlilm şalli ile turme. 

r. un fluviu drit din mate ,
n1ul\lmoa so re flrA pretutl11•
deul : prin uzlne--:-abla deo
bindu·@e do ,naştnllo ce„l ro-

• besc; prJn mii1(' de tnctlclte
atelJere - pierdutti lutre lu•
crurl, prin hnetrlco cl\r!mlzl
-prin lnce\ato cu fencle, prin
teatre, prin prea pUoe maga
zine, -lnghe uitri ln trumvale,
gonind Io autc11nobfle.- ălUuJ
pc Hcluj, slrccurtodu·se prin
g,tni{ut·i, ,Hspl\rtnrl ln subte -
rt1ne, fib•tcnlnd prin porU
descb I t.\ - pulverizându-se
prin bui •va.rde. tncbeg,lndu-sc
prin uli�•'.- r<'ptil[L monstru·
onsu, s•1J•indu-ao printre bio•
euri, furnici agile, tflrAnuu-ijl
rodul f:pro culula de rugaz
AHU de irudu nouu ... 

!\Iu1tiJJh., aparente' cootru
dictori1 ale CSipitttlri ! Pur'cil 
ni<•I o le�e n'ar cirn1ui iicoa
&hi frHn1·1nbu o gr1•hnkit n1ul
Ucotora, stridentu. ·pJr'cl\ fie· 
caro om nr fl un zeu, rare tJi 
nrc propriile rare Jegi - �t 
rnr, Jup(A t"tu�l cu inver u • 
11 ;. 1 o s:1 �tăpâneai<,·a n n locu• 
i;;or. r·u1·ez� to(i ur H ht9ciontl 
di' un miru,�uJo� 1,x c:f-'otral, 
în jurul c·r,rub :ţC in-vf1rtr�c şi 
�o tri\('qc. r.a 11h;to unur,a
glati pc> o it,�u lu mititi('i'i. O 
inf,mlu ia u11.f l••(�cd oceanului 
pur,· Cupital•t. la uccns{i\ lo
Fmlti, vru .u Rpo1·l'şlo necu1·1nat: 
Jlt'puti ntl 1 1 ·bP întinde iu larg, 
ca SP inghc&u{ în adtlnciml 
Infernule fSl se tuţliru spre 
ul hostro inul Un� i.:-. 

Dar improsUf o s incalocu, 
ncaşteJ)tuto. - ŞI ncea tă vl
sJuno <'hinuitonrc, " ilumJ
nouzrt. 'rUonlr.a lutJUl o at tor 
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e istonto so llnblAnzcşto. Su
flarea gAIAitonrc u oraşului 
se chlmbil. lntr'o respirare 
lina �i rodnic·u. ln fi<>cttr om, 
o vu<Jcşto o u1 'nirc frumoa a.

Bănuim, io tre atorul acu tu

cArunt, un cuget cc iradiaza 
seninătatea tntelopriunil; pa
sul sigur al altuia ve te�lo a· 
vântul tfnerctii, flărnândii do 
Idealuri şi, printre uUlţia altii 
vcnitf din tQate colţurile ţărH, 
surprindem Ale�ii, - puterile 
tn cari sunt strAn e năzuinţei 
milioanelor anonime- şi cari 
rAnduesc, tndrumează, apără, 
veghează .. 

Şi ecoul acestor trădulntl 
nrn1onizate, vibrează până în 
adâncul cerului : un cântec 
barbar şi subtil totoda tA, ur
când ca un ('Iun al progre
sului etern... ludoia1a ne o
preşte Insu la un colt de 
stradă: ne este teama do re
alitatea acestei alcătuiri. unt 
utâtea contraste, aUH�a taino, 
atâtea orori şi ,uăreţif: stata 
tngrămlldiro d, uogu�ie şi u
tâta risipă de ărăcie... L>ar 

� ..... 

nu mâi avem r gazul 8ll no 
intrebăm. Valul oe tir ijhJ1 
rnat departe. Culori, luo1ini 
t,gornote... !\f iragli ale vio\ii 
nciofrânuto-inr pretutindeni 
acel minunat animal piritua-• 
lizat Omul! 

lmprăştfat pc te tot globul, 
el o adună to anumite cea

tre-ca şi minusculii corali 
tn feeri o păduri submarine. 
AcoJo 1e strâng energtile, ca 
8ll crească rodul suprem al 
unei naţiuni: să 1e pArguiască 
prin seva civilizaţiei - fji să 
strălucească sub tnstelatele 
eternltAfi, ca o mărturie a 
miraculoasei dllrnicU a Naturii, 
ce s'a lăsat să fia schimbat 
de creatura ci, prin gând, 
prin vi şi prin faptă ... 

* 
• • 

Şi, în jurul bisericutei lui 
Bucur Capitala ţării ron1a
neşt1 se îutinde şi e înaltă, 
a cu�andu-şi cu grije vechile 
rărn şlţi de cetute orientală, -
căci spiritul cui tu ral al Apu
!lllui se îrupacu greu cu iro
nia contrastP lor tranzitorii. .. 

SOREL A VRAMESCW 

A oparut al 4 - leu nr. (an. :35) l vechei t-;i folositoarei 
re\'ibte „S NATATEA'· d sub coorlucerca fundatorului ei, 
d·rul Sigrnund-8Jgma. 

,itHu1 câteva titluri diu su1na.rul bogat al ace tui număr. 
Edu ,aţia Engleză faLrică oameni, de dr. Furtună, Ere

ditatea şi bolile do prof. dr. �Janicalide, 'rratamentul en1ora
gltJor, Ciu� vrea ·ă mui crcusca în înaltim , oarta sorcinci 
ndderite, de cont dr. Marius Georgescu, Rctete pentru fru-
1uu �te, Cunccrul la sifilitici şi fu1nători de dr. S. Ros�n, 
!\fumu ncsutisrucută, de tir. Stekel (Viena) Numeroa e studii 
8t!IDnatc de: Dr. ll'iruescu, Dr. Em. Anca-CJuj-Const, Papa
zogtu -Bttboeanu Droc - VJrgiuia piru Ionc cu - Scarlut 
Preojbă et ·. etc. 

J{('vi 'CU�·.\ T TEA nu trebue ă lip ea c din nici o casu 
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reinti neri re 
H�'mhracu nutura-c'u grijă-in verde şi proaspat vc.Jmint 
�i flori a�teptate .,i n1lndrc li fac negrăita cununa 
Qi-0'1nbală cu finte mirezmo ... e1 stoluri d pa ari .: 'acfunn 
�i-i cauta în hnnuri de aur, mărirea şi far� t'rul sfint. 
Mur1nururi de blinde izvouro ţişnesc din umed pumînt 
�i aria lor se'mpleteşte cu tot cc nu e mir.ciuna. 

lu urmă, 'naintc, oriunde, străluce al vrajei rubin 
H.i n1uncu so'ntinde vofoa ă şi iară�' doine.;to păstorul. 
Zet'irii încep să adie, iar serile-şi caută sporul 
în purpura pu l'ă şi largii, teHută'n amurgul sonin, 
când paceu domneşte slăvită, cind glat;ul nu-t1 paro • traiu 
t_;i gîndul î�i samană rodnic,-io slava cintăril,-ogorul. 

So'mbra ă natura cu haina speranţei cen plinu de hur, 
rcua�tc iubirea sub formii rle tuintt, ce coarda �i-o'nstrun1t 
�i-o nouă vieat& palpitr,, n1ai caldă, n1ai dulce, nuti huua. 
din larguri de zar·e alba trr1, idei renăscute r� ar, 
de pirura'n cupe-argintoaso mftritul naturii nectar ... 
�i apele 8uHft. .. şi dorul pornc�·lt' cu el 1'mprcunu. 

I. UOBHE �el '-BAL'I'AU

Pescarul !Înăr aşteaptă pe 111alul apei 
Htnu la goam. Sunt eingur. 

Noaptea un o ol 
Verde. Se aprind coline. 
Luna eu rubuşea pcito rruntc 

vine 
�·i·!-:i opreşto'n apă alb 

genunchiul gol. 

Trec f�cioare caldr, tl'CC

Uuc�i uc jar 
Pc sub h cna largă-a cerului 

difonn, 
Condccle plopilor în picioare 

dorn1. 
Tc·ccc·o fată Llonda u un 

padurar. 

l ouptc de iubire. Cum po
nisip stele 

Lkl\rP r ttll>n tru, fulgi topiţi, 
�i sună 

itAHll 

Ca mărgăritarele, dulci 
mi1e1me'n lun�t 

Ocolindu-n1i caba n magice 
inele. 

Cant. Drschisă-i u�u. \pole 
bat line 

Luna-1ni argintează cu uri p:t- � 
1uoale 

Purul �i obrazul, clipelc's 
don1oale. 

Cc s'audc '? linchct? \'re-o 
llCVll�ta? Vine ... 

(Nop,He's all>astre, zot ii ruhiuii, 
Serile de-arama. zilele 1 na' te) 

Singur la ferotl tru. Vii 
sau nu 1uai \'i i '.' 

l\1iezul nopţii choamft 
po turile'nalte, 

Part''ur ncluntt orrlt' ta1·ili. 
E. AR ZAHARIA

u

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



ROMANŢA MEA 
Nu cred to zeul „rl'' ... 
i nici in zeul ttLu nu crod ... 

Nu vrrau -� 
Nu vreau sa cr d în zoii \'o.;tri, carc·1ni depJfing ·ti moartea 
Ca uu 0111 al nimănui... 
Că am sfi mor? ... 
El şi'? ... 
Un Dumuezeu tot am -al meu 
A 1 meu ni1scut ci în mino
Din sutcrjntu mra, 
Din foamea meu, 
Din dragostea m 'H, 
Ce s'a 'npletlt nebun cu zarea 
Si cu noroiul cald ul drnn1ului h'ilit prin Hornu -
Şi pasiunea tu 
�1- n ci 
Şi-n vonslra a tutu 1·or ...

De aici nu ·c.ti <.:ft u111 1111 Dumuozeu ? 
Un Dumnezeu în cur' cred '?
Smerit 
Şi'n fota cul'uia mrt'ngenuchi 
Evlnvio--·-
Cuccruic-

, i fură g1lI1d dc-obidt -
C 1ni-ai erut să nu al tau -
Al b1u-îu orice clipft .. , 
Docc. 
Nu f;tiu --

u vreau sl.\ i;-tiu ...
Jmi plucc a� 1 de 1nult 8il fiu al tuturor 
Sf\ fiu n1uncit de g11ndt. ri-
Sa nu bfttut de toalo, r,1ro ali 1uft plâng 
'){1 1111 Vl't>tl fa c .,,d lu Du1nnrzJul lor. 
O, do oşi c·1 e<lo · <:ât ele ctlt -
Ce bh1a nr fi de voi 
i rât d J uu mă voi ituti în fttu�at iu ('fl'Zl l \'o, lt·u 

HănwA cu 'n singur ochiu iu I rgil or hit . 
A zfuilor iuJJite. 
. . . . . 

ŞI nn tuni vre'lu ă Cl'cd 
Aşa-
Ca na n1ni vre iU ...

C'n· mi cel'i prco n1ult, ·ba ·pouto �şn de mult 
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Cli aş vrea mnl bine sl1 te lu ca po·o lubltl pArlisltA 
Dezolatf'l -
ŞI atunci -după un an 
Sau dol 
In urina gândului la Du111nezou 
.. A vJ, 
Jar ou 
&'1 'ntrob cu zâmbotul pe buze 
- Al venlt? O�r m primeşti aşa fiu•ă sa c1·ed '?
Iar tu,- o, tu-parc'am sCL văd
Uutn genele - tl vor tr01nura,
lar mâna ta-o ramu •l\'nrtorlUi
Mă va chema ...
Aşa-
Făr! să cred l.ll zeul noi'' ...
Fără să cred in zeul tău.
Fără să crod în zeul nimănui...

ION S. HIŞU 

pe n1area ce fierbe 
Pe �faren ce fit,rbe în clocot, 
furtunu 
lşi v!'ljlle vântul prin bcsnă 
ijl vuetu-1 crc9te \ntruna: 
dtu larg, 
talazuri tnuginde 
urmato do alto ta.lazuri, 
viu volburoaso spre ţăr1n, 
viu olipocindc, 
vin �l e spnrg 
tu vârtejuri de stropi ·i

llăbuci 

BO spurg 
do varou ·o şi �lngueuli 

stân i ! 

Şi I ăuo 
stunl>rele biturl adânci, .. 
că i singar doar vântul 

stăpâne pe 
va ta fntiudrre- clocotitoare! 
Si vllntul Inuită talazuri 
spumous ', 
Io sfarmrt, 
tirn nic bufnlnd rn "hio! şi 'u 

râset ardonlt I 

• 
- o, Lu1ue r
'l'u ictlJi în io ţi pt'lt1u lulo

tul •, 
u Pntc11 'H va tel inUacJel'i

clocotitoare ! 

Iar po t · le vi �elor, nlizniuţclor pume, 
ca -vllntul -
rlestinul dornină : înnalt� şi sfnr1nl\, 
tlrunfc bufnind, in chiot �i'n râ et 

snrdouic r...
GEO ROB DANU DIA 

l.
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FURTUNI .... E 

PE MARI ŞI OCEANE 

Poate din lntreaga litera
tură „1narină", oa mai bună 
şi con mai scurtă descriere a 
unei furtuni pe maro e aceea 
a lui Bocaccio. 

Aceasu, descriere clasicA 
are mult farmec şi pitoresc. 
Cu ajutorul câtorva cuvinte, 
autorul t'aimosului Deccnneron

izbuteşte sa creeze o otmos
reril plina de n linişte, de 
teamă, de 1ni�tcr ; el concen
trează HlenUunca cotitorului 
asupra unui singur rapt : hn
prejnrarca ci udutu cuiu s'u 
desluntuit furtuna şi nepre -
vftzutul cc poate ascunde o 
t·urf unu. 

Autorul te angajează în re
giunile misterioase ale natu
rei. Bocaccio cunoştea capri
ciile zeu lui Eol f;ii alo mlu·ei. 

El nu a exagerat litera,·

descrierea sa. Şi poate tocmai 
din uceu tă cauză descrierea 
acestei furtuni e o bijuterie 
rara to Jit�raturn „tnarina'' 
mondialu prin sobrietatea sti -
luJui, ca :;;i prin exacta re
producere a ob crvatiunilor 
şi in1presiunilor. O furtună, 
care isbucneşle, făra o cuuzri 
imediat vizibila, are ceva nc
spu de tragic ln dcsfă�urarc·a 
ci. Pc o nu1rc liniştită, când
cerel o senin şi o brJzu abiu
adie, se poate produce o cun1-
plit agitutte. Sunt mări, care
se nml'hi. făril vunt ? De unllt,
au V"nit ace te \'Uluri nuprr\ -

după R. SEIŞANU 

nice, care înaintează lu dl
ferito direcţiuni ; care urinu
resc par'că po cineva şi or
bite in goana lor nmetitonrt', 
se aruncă unele a upra altora, 
se ro togolesc in spu1ne ciol·
nindu-şi coamele lor ulbito ·.1

Unu au explicut ac"a u,
„subită" ugitntl ' a murei prin 
cutre1nurul ·ubmarin. 

Fireşte cu. un pute„nic c·u
tremur ubmuri n poate, prin 
vibraţiunile c' produce. sa 
ngite o mure. cp11 tundu - se 
dovedi �tiintificcştc ac a:la 
intervenţie n cutremurului 
sulnnarin. in toute ·azurill', 
s'a căutat altu e. 'plicu tic, care..' 
e interesantă, do oarece, gra -
ţie ei, s'ar putea calcula tim
pul şi spaţiul unei furtuni pe 
111are, - de ţi, origina ţii i 11 •
tinderea aproximutiva u unl'Î 
furtuni po n1a1·e,- deci. ori
gina ,, i întinderea apro�ima
tivă a unei furtuni. 

1)upa intere ·antele �tudii
făcute de pcciali�ti în 1 HI a 
-191 ree ·e <.'fl în Oceanul
Atluntic de nord se l'or1ucaDL
patru mari depresiuni, eut·c d,tu
na lere furtuuilo1' mari.

Cea nu1i impol'tanta el'\(P 
aceea, cure ar ocupa spaţiul 
lurg dintr� Islandt! �I lrlu!ldu. 
Când depresiunea �c pro<lu<'e 
de e. '. uatre lslandn şi lrlttndu, 
ulJ iu1pul ul vânturilol' 'X

tl'en1 do violente �I continue, 
atunci oceanul •t

> ugitu, t·u 
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rurie, in Hpaţlul ocupat de n
ccaslA �opresiune. 

• • 

n ',Aot puternic poate a 
determJno pc un ocean, i;au 
pc o marc vulurJ, car pot 
să atingă -1" metri toulUmo. 
Dupâ observaţiunile f$1 calcu
lele flicuto de speciullşli, in 
partea nordică u Oceanului 
Atlantic valurile nu întrec 
!nălţimea de 8 metri � Jur ln
mArilt, dela sud se pot fonna
valuri do l 5 metri în lUmo.

Agitaţia, dela locul do ori
gină, se intlndo mai dopac·to, 
la mii de km.; în pc mu8ut·fi 
ce valurile trec de zoua undo 
s'a produs depreaiunea, ele 
câştigă o mişcare uniformă �i 
!n rânduri strânso i regulato,
înainteazt'\ umonint .. ,touro cft•
tre coastă, au digurile por
turilor. Dasă valurile înUlm -
pin rezh:;teoţa unei cou te
stâncoase, elo e arunca furi
oa e u upra ace tor ob tacole,
caută să troacă pe tn ole, dar
stâncile ca ni.., te metereze tlle
ţărm ului, su ţin vitoje�·te ata
cul.

,·, 

• • 

lntr'o cltlătorle delu Constan-
tinopol la Con tanta, uni ob
servat o hulă mare, care bân
tuc �1area Neagrl L Fu esem 
nnuuţat, tn'clipa când m'am 
îmbarcat, că vo1n avea „o mare 
a furi ită ". lYiulti c lători aflâou 
acea ·ta, au renunţat ă ne 
insotoască, sub n1otiv că nu 
pot suporta „răul de maro i. 

Stam Jnstalat pe o bancă, 
pc bord, cu un ofite1· de ma
rinrt. e nuzoa un muget p"e
lung, fioros, lugubru ... 

Cerul cru posomorit, fiind 
ucopcrit do nori negri, com -
pa ·tl, ca un zubrunlc. 

De odatu om trc arit, cu „J 
clu1d u1· fi pocnit ccvu Io 
irn"<lluta mea apropiere. 

Ihi '111 din Bo for. 
VuRul so mclin bru c ; el 

tro ui din toulo tncbcoturile 
�i inuint a ochilor mei 'JO

deschise o prupa8tio neagră, 
mi�catoat·e ... lntriu;em Io Ma•• 
rea Ncugru. n vui gigantic 
ridlcuso vusul uostru pe se• 
moaţa luf conmă şi când un 
altul, do forţă egală, dar ve
nind ln sem._ contrar, 11 izbise 
io plin, so produse e int4ia 
pocniturii, urmată, după c4teva 
clipe, do o puternică zgudui
tură. 

Din toate directiHe năvu
lcau, cu la a alt, valuri, când 
în serii regulate succesive, la 
ognl L distantă unele de altele; 
când in serii neregulate, la 
di tanto variate. Seriile regu
late, ordonttte, disciplinate, 
erau suportabile, dar celelalte 
erau in uportabiJe, Ctuid va
sul atingea o serie de valuri 
neregulat", toate sensaţiilo 
erau nepUicute, doJarece a
veam impre ia că atât maren 
cat şi vasul pe care:, mA aflam 
îşi băteau joc de legile echi
librului tabi],' că tnsăşi le
gile natureJ erau rasturnate 
iji un zeu domont pusese stă
pâuire pe elemente şi le di
rija clupa caprlcUle sale. 

Prof ltam, de cAnd ne aogaw 
jăm tntr'o sel'ie de valuri re
gulate, ca să privesc fiorosul 
dur in acPlaş timp mllretul 
pectacol a unei agua,u atAt
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de ,rroznţ•e �I cnre m! se 11!1· 
re.1 rar;, ro� t. Jt1r, •. tocnw i a
«,cu�tă ,�um,�lită agituţic, ,.fărtl 
rost·', Impunea prin puric� i 
rnl�terf oasa ... 

Vuul suporta cu el()g11ntA 
sccsto rormldutnlo iaJturl. Dar 
1ntu că no nn�nje1n tntr'o rt•• 
giuoo prrlculou�1. f)jo rat:1, 
din soate, dela dreapta �i do 
la stAnro, Jnai:iteazil vulurlc 
Cil ni te m n •frl 1urhaţl cu 
balele lot· spt11noas0, l'U l1·11-
puriJe lor vinete, -cu ro· m Io 
lor sctfpltoarc „ lata cntn nft· 
vlUesc unele usuprn a1torA, 
cu o Juteal do clcmonf. •'J ' 
se urrn�rr o d scrii tl salturi 
gigantice; ele se ,·ânl,1 Juri· 
oase, ungnjote într'o cu1'Sâ 
nebunli de intrrc·er<'; ole ,uu
gesc căci l3uut fiarele acestui 
pustiu tlo op·J. Iuta• 10 cuiu se 
iibrso unele tntr'ult.�rr; curu 
se ro1togolQBC cu o casc;dit 
ei cum t!mp o rnnron ru 1111 -

Jele tot· spun1oustl . llo val nfi· 
· hădii1os u (H.ro hr, �;c în îdtu 

vasului; un al dc.nh.•,l în:1fn„
teazn din dr tinpt, r-,;i ln �itl1 i..:t 
un al troi10cl Nl·a c.a .. - t pi<> ,, 
tul 111i în f'nnt<' .• uut m im· 
presurnţl. va,,uI ,:.�".!t H� u,, h tt.�
rllJUa po, m ,i şi <·a c, f'J inc; do 
un spn m, tt·•mnr:) n l'\OS. �," 
zgt1d11<>, , zt;ntP, •,.:c Hplf'm•''i 
iuui11t0.,:;:l ÎW'f"J, ::: ,\i <'H u11

> 8COl'pir II Îfl( ')l}jlJiat de• roc,
, lmlln<l r,r:nujclin, , I l."t• zmi: •
ceşlu n>iuit·P. tn in ,.-o,L.n ., ,
cllncl vnl,,rrlo • 11· 1 , h• r(,. ·
pul lui, C'iL n·�Lo I .cnP fu 1. t·

ilo dupt, fll'f d:1 �·i J1f1 vuJ��l'
triumlc•!c lll'l' (l'� i' ,1 Cl f;Î t'l'iH
<'Ol idon c, i:!ln· i ,',l la(• A o
mttc·,�tra irit t.l'<' 'l't', (1'.�Het·,is t!

.,, 

un perf•�uJor 8, cn un perfect 
ecbtllbri t. A seuptd; dor nu-
1nal pentru catev� clJJ>e. latA 
11 l'e valuri cari p4ndcec ln 
apropiere... El se prepara sn 
lnfrunte urgia. 

Helicea bate cu arJpele el 
aerul Un nou şi groaznfc 
tungnj. Marea mugeşte furi
oasă; vasul no tru trozncşte 
cJ I n toate Inch oturlle: sirena 
l')JJera fioros. DupA cAtevu 
ceasuri rnarea se potoleşte ... 

Penel 

1n fiecare ochi al Uiu 
e·un cer de v�irt, 

po fiecare buză e o fl &l'e, 
lu fiecare gest o săl'utare, 

' 

o frîngere sfleluică de sea1·,t

Şi zftmbetul ti·e trandnHr aprins 
trălucitor do rouil parrumată 

�1 mana ti·a utdt de cizelată, 
în mar1uoru sflp tă diuadin. 

1 tr şottpta ta e caldă el sglobi 
z fir ce stf nae lorlle de tei 
:,,imersul tău d şarpe·i molodio 
cc rătăceşte eara pe nJei. 

Costin Teodoru 

:_--_----... -----:-�:::= 

CINE PRIMEŞTE 
UN NUMĂR 

--..,......--

di.n rovistă se con„
sideră abona t,
dapă nu•l restj tue
�1. hu î nş tlinţ ază
ad�inlstraţia cil
nu doreşte să so
aboneze.
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• 

Ol MARE ... 
O I Mure ... brdzdatd rle 

l'ttre1tti 
din fun<lul lriu ie ' ycuirlr' 

pustii 
. şi·'lt, or rănesc u,n'chll >

ce-asc.,ullă 
aceste dulci şi sfinte 1nelodii ... 

7'u por/i în fundul tau, 
.. oscun ·,

·lcoana vle a aldlor ba1·zi ...
ce rtUăcea'u pe 1nalurile ta,c,
cu1n rdtăceştc 1 an tul printr,,

brazi.

O! Mare ... ?Jeşnic sbuciu11iaUl ...
pe rnalul tdu aş vrea să a1n

rnortnânt
) i ylasul lc1u, cu 1nelt1di-i de

vraj<1,
tlin racla mea, P.tern d I i-l

ascult ... 

Oobe 3tanoiu-Oolj 

ter;etorul 
JJ,, u,, <·oit dt ·t,·ad ,

,• tl llP reriJclor,
ltui11r1 i , • fr., 11et !,,, 

I 

!. h ulo'i (','((' l'UJ)lil
Jltltltfl·t,('it li fllf/e 

r/11 /'ll un I n1rc tor 
. .. slu ru ,,1lna'ntin a,

sta in a.,•lf>JJ laro ... 

A re fa/a � HJ,1<1, 
1nz11 li >'11ghe{atc; 

r, da l"Uut trce 0atneni 
r,1 ni 1, PJ)tl, ·are 

yindtt· i fu,qr-uevea 
.: i ,1 itnic nu iede 

. 'Iii III CL • Î I/'(' }li lt rînda 
princie'n ta un ban-

Stă ·i U prive�le ) \ , 
• 

bietul cerşetor, 
dar ... nu-i inc-a trede ... 

. Mircea Georgescu 

�r:=:t�,.... ...,r,--:::�'Q:-:: ... r·r.: ;:t::;;;,,i:�::Y:::�r.:��10QQ-::::st�� 

Drum bătut de paşi tntârziafi 
Dt·nm b tut de paşi întarziuţi 
A. tri seară ai să-mi fii tovoraş;
lur n1Aino în zorl,-do rouii

imbrăcAţi-
St1 uio i, ne vorn desparte iarăş 

. Eu am să-ţi citesc poem Io 
sflntituri1or de soart', 

Tu, ă elocă11cşti in toall3 
geumu,·ile, 

, n ,'tic toţi cu tuccm „ noapte 
. mn•e". 

1...i'l h11Jumnn1 la „carul mar('"·nl . 
COl'U) Ul 

Vi el recionr lor, 
Şi-o lucrin1[i s(L nu lusli111 

Pc buzele pahu relor 

Cruc;i1 din cimitirul, 
amintfrJJor, 

Să lo'n1�ropi1m sub cântecul 
regl'etu lui ; , 

Poate-o �ri ne cenrfL ina.pof 
Cununt1 do piui tl profotnlul. 

Drum ul\tut de paşi tntârziaţl 
A. tti scHnii, tovarăş ui să-ml fii..
Căci mâine, poate araba

cioclilor nebuni 
N'o ·rt-mi pe1·mftă să mal fnc' 

copiUi1•iL 

N. GHERCULESCU

Alt nu------------------------ 1& 
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STROPI DE MARE 

SOŢUL IUBITOR. 

- Marie to. ai inebuni t? Intri cu bi j U·

teria in apă 7 
- Dace nu?
- Dar te poţi inneca. imprudento I

DUfĂ DOUĂ oEASURI 

- Incep să deviu neliniştt. Camaradul
meu a vrut să facă o lJae, s · a scufundat ... 
şi n'a mai eşit la suprafaţă. 

- Drace I Şi când n� ta?
,_ Acum dou� ore ...

SCHEPSIS 

Intre prieteni. 
- I ţi. trimiţi anul acesta la bai soţia.

copii ţi guvernanta?
- Ar fi prea scump ... Trj_mi t numai so

ţia şi copiii ... guvernanta rămâne acasă ... 

MIJLOC SIGUR 

Un avar trebuia să treacă oceanul. 
El întreabă pe căpitanul vaporului ce 

trebue să t'acă, spre a nu aveâ rău de mare. 
Căpitanul, rău tădios. îi răspunse : 
- Ţine tot timpul o mie de lei cu dinţii

��r:1�=:t::t:::a:::a:::t 

S'a pus sub tipar 
şi va apare an curând 

SCHIŢE 
VESELE 

de 

SORf!:L AVRAMESCU 

lu , dituru revJ tei „Farmecul Mftrll" 
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PIECll!NZII 

,,Diavoliţa şi omul ursitei" 
- ROMAN -

de Ionel Tudoate 

(Editura „Cercul Cultural Prahovean") 

Un roman acris ln 5 &Aptă· 
ill&nt •.. 

TAnArul ploeştean reu,�te 
8ă desfăşoare 1ublectlv, mult& 
acţiune, de o ambianţi a
proape uimitoare, ceeace este 
mult pentru un începător. 

h1tA·t şi păcatele : 
1) Perindă acţiunea prea

des prin localurile de consu
ruaţie-�I inutil, 

2) Neglijează flagrant gra-
rnatica: 

„dar pentru l'ă nimeni care

este cinstit ... " 
sau' 

l 

„cu zâmbetul tnu}tumit al 
on1ului care o dorlntl veche 

se împlineşte·' ... 

REVISTE 

sau: 
,.,deoarec� 1şl at0io'ti de 

prf etenU care li lă11se la" ... 
Acest care nearticulttt, strioă 

mult. 

3) Acţiunea �e dettfăşoBră
ln cele 140 de pagini-aproa
pe la<ionic, asemenea unui 
\·eportaJ. 

In genere, lucrarea este 
plăcută, prezentând o lectură 
pe cc'U de palpltantâ, pe atât 
de ori�f nală. O noua edftfe, 
revăzută şi comentatA, ar fa�e 
o n1inune din „diavolit�." �i
un făt frumos din „omul ur·
sitei".

Amănunt : botel•.11 ., Vraja 
MArii'' nu există to Constanta! 

,,G H I O C E I'' 
Anul 111, Nr. 5-6. l\lai·lunie 

t9a4. 
Rel'istu lunară a copillor. 

Director : Petre Iosif, inatltu• 
tor. Abonamentul lei 20. Red. 
ijl Ad-tfa : Str. Crângu 9, Foc
şani. 

Adunaţi dela copii- pentru 
copil, educatori şi părinti. .. 
lJn institutor o şcoală, un 
uănuochiu de copil cat palma 
-şi o revl1tă lnchinlnd Io
>&gini de 1trlaătoare curăţe
lle şl seninătate, un bucheţel
le colaborAri oaracterlzate:

(ARU 

,,Documente suf leteşti-Pagini 
de pedagogie romAnească ''! 
Iatl hurnJofa furnicarului de 
la Focşani ! 

Calitutea conţinutului ? 
E o datorie de onoare. fată 

de copii, de a ,�u1Joaşto acel 
conUnnt, variat, nevinovat el 
cu tendinţe primăvăratice de 
prhnenire psiblciL Al impre
sia c4, din aceşti copii, va 
purcede o lu111e nouă, u lume 
duloea1ă, uşoară, lipsitu de 
dllloultAtl, dar ntal ales o 
lume, dacă nu fricoaaa, cum 
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1paa poveatlşoareie c\l trl • 
101 ,t ,tarii ale rnicllor cala• 
boratorl. apoi Io tot ta:,ul o 
lume temătoare. 

D-l Petre loaif este un in ·
.. stitutor care ştie sn fu ·4 pe
. dagogle I eu hi şi lolosito:: ie. 

SprijinlU „Ghioceii u cu cel 
mai deosebit 1nt re . Esto o 
publlctttfune urni mult d 'c�t 
frumo3s". prin scop �i con\1-
nut. 

Pub1icaţit1ni 
pri mi,e la rcd;:cţie 

Freuntălal Li(('l'fl1 -, Ir t 
AliJina-nu. :J -Hucu1·,·�ti
R clitf Dt,ndrrau B1 ă1Ja 
MPserin un. J, ur. 1 O-- Honrnn 
Er1a Nou,l - ""r. Uhcu, gltP 
Co1' sporul 11(a l?n.J11011lita
Unirea- nr. 5, 'l'.· t gun·l' 
Lu,nina --n1·. 1-:t · -U.-8ul'ut

Marca l\'oasl1i1--un. U, n1·. :i 
Arte şi Af eseri-i- Oaln U 
Rclsilr1lul, nu. l 7, ne·. 11. Hur. 
Iisus ln1:inge, nr. 4, ''I' 't'uia 
lstCJrul '1'<1,ndclu i rii- H u�i 

A apărut 

A /IA Z<7ri" (1� P. �u�oju, 
ln

11

BlhJiotecu .,Rcvi ·tei I I ,j·· 

-Blr. P >P" Sonre 6U, llucu·
rrştl. Broşt11 o, tn a2 iHJgmi

BOABE DE NISIP 

l' 

aură ai nu zic nim c, 
Dar ţi-1 minteo 

hodoroagă, 
Peni u asta uite-un 

In t 
Să-�i moi pui inc� ... 

o doog� I

S. Şpakow

Monstrul dela Arenele Romane 

S't1 du vestea în toutn turu: 
ln curând o l'l 01,uru 

n roman ,,t·enomr11;1 l !" 
A :,pur/ar ia-i u uto·, 1 <', 
('11110,l·1ttn scriitoa1e 

l f n gen „i: C'nz tlionid ! .. "
Nu i r:w ui<'i n, \111 u. -
R�ccnzie- dal'i <' c , 'allia,- -

Po n1ult (' te „con :u·n1t,1 !·· 
lnsil ţiu su-tul • pun ('tt,·fwlul : 
De uu1d lumt'a �i ('tdll i11tul

N'u 1nai tq,u1·ut \ J''odufft,

lJ n 1·01nun a:�H cum t r--.
1 p

A Ju1 ('dt<irt·11 J10\tt-:f \
T1 ltd: Hu l c.111 oiulat !

Vu U\(.a ,i.wurwt tntn', 
ln \'oilct011· 1 

,l}>a .. ,

�,·1 va n eh ir1r JJ, , llll 11 

warJ, mul cuprinde: JJe,p:-e =---

1natc1·ialls1n, de Antio 'O Zuc- l11owlo1 ul ar·g\•rH11Ienn Pt�· 
ca şi Lttniea eio,1 ar pul« n <li-o ,,>r1dioti, tH!H•t \t.d d<!ln 
s<'t fie, de Bcrtrond Ru '�WII. t,l'ltu l·6 - C1·1H.)os i1c a

Lu autor, ao Ici ex m1,la111l rtat 1n nr,h h7 cu·c i,i 1�) 1111-

:,- • 
• nut<'. fH,t' .. Hl oottel reeor<Jul 

Numărul ,1ilto1· fli re\'i ·t ·i d,J i1 , <,l l ont!nu J. Vcd1iul 
F(trmePul r.fru·ii" va a p, r c ! ·f, 1 , �,•c,Hl u l <1 l' i 1 or .

5 Iul!c 193;;. 
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lncercaţi Oţetul nostru 

ZIMBRU ŞI PELEŞ 
din vin ve; ltabil -■ oţet din alcool

şi nu-l veţi părăsi ! 
Depozitul de otet „COCOŞ" nr. Urbennu 

Str. A-lcrcur, :! - CONSTAN1'.\ -- Str. �lcrcur, � 

tnsumaţi pâinea 

1lecu Sacmari 
n1u instalutie 1ue<'dni<lc1 clin 

Cnn�ta nt�t 

a deschis 
ln �tr. Atelierelor Nr. 2 

tlîngit Funo�ca) 

:ursala renumitului n1aoazin 

.a Curcubeu� 
Fo<;·t Lurnpa Jli1·11eulousa) 

r·o1n71lel'I a.,orla I c·u 

OPSELE 

tru lână, Bnm�ac, ��tase ş.a. 
),'°\(1 /t• ,J,, z l{J/'(lt'Î{. 1�,,,.; i, 

'"""'''· fli li11f'le. f'l,1i11ri.
'Iii Î ,'//'t1't11(' �j ÎllrlÎfjl'lt(, 
1nitol11 .-;:i Jllat,1ri<ilt· p,·1111 ,, 
1(i<·ori.--Notaţi bine auresa 

Dr. C. Balaban 
Căi urinare 

Boli de femei 
OHE l>E c0Nl�l11.,rr 4 -7 p. ni.

CUNSI flNl n, Str. Smâr�an, 9 

IOAtl G. rAPAIANUS 
�tr. (.\,rol 1 ro. 'O 

COt\ ··r.\NT.' 

[st e cea mai �ine asortată ' 
si vin�e cu preturile cele 

. ff � m�, c ,!ne &..A ;J

HH ---------
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