
director S O R E L A. V R A M E S C U 

anul li 

nr. 18-20 

I 

CONSTANTA 
augu. I 

1 9 3 5 

colaboreazi , 
-----

col. ov. christescu-;-e. ar. zaharia- george danubîa-i. baltag- ion stănescu-max 
costin teodoru-sebastian gologan - c. marinescu-cosmarîn- genia geană - serge 

şpaJ<ow g. m. tacu - sorei avramescu 

24 pagini 

I 
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tedacţia ti admiaiatr•t•• a abooamco•c s 
J luni - 30 Jci 

con1t1nţ1 - atr. v. britl1nu, nr. se b:s 
6 ., - 55 ,. 

un an JOO t,;, 
autorit. 500 „ 

·---------------------------·

araci 
&,1iJ1 
CfltOYI 

plocfti 
�oroca 
ailistra 

I 

ouliu r. mihai 
ion •• criJu 
mircca georgea�u 
costcl vilcu 
1errc f P•kow 
gh, carapaoaiotis 

• • 

chitineu-crif 
sh'. grivita, nr; 167 J 75 
,. domnul tu dor, nr. J 8 
•• elena doamna, nr. 67

b dt11 fcrdinaod, nr. 40 
str. smiţdan, or 7 

- Aducem la cunoştinl� abonal1lor noştri cA vor primi numărul
de exemplare din • farmecul mtirll•, core punzâtor abonamentului 
plâtit, chiar daca un exemplar cuprinde 2-3 numere. 

- Jomnii horla teleojcn şi em. qlugarlu nu mai fac parte din
redacţia revi -tei noa tre. 

- cine prim('şfe un nllm�r. din revi ta • farmerul mării", e
con iderA abonat, dacA nu-l rcc;f1tuc �i uu inştiinteaz� admini traţla 
ci nu doreşte să e aboneze, Vei rugăm trlmlteţl-ne costul abo
namentu/ul. 

• 

- desfiinţând mb{ica jocurilor di fractivc, am predat rnanu •
c ri. ele revistei • Id<:/ t,,rrurlşate• din ilistra - tr Smardan nr. 1�
de sub conducerea d-lui Oh. Carapana1�t1s, unde se vor cere lamu
ririlc necc are. 

- aver!lz�m pe cei cari datoreaz� diverse sume de bani ad-fiei
c� nu �vm rcnun(a la drepturile ce ni se cuvin. Până ce vou, re
cla.ma parc hetulul, dŞfepta m ca f;e care � ne 1rim1tă, conturi te. Ulti-
mul termen este J Santembrlt1 J 93,:;. •

- broşura • Sc:hlte ve5e/e'', a c�rel apariţie
rt�rttJ precedent \'a apare în Noembrie a. c. 

.,,. 

.,,. 

····•. 
/ ·•. , ..
... ,· 

·•. / .. 

'a anun1at fn 
' 
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epo11lt11l de fabrici 

'' 

,t 

• p. n. r.
C O N S T A N T A - str. carol, 94 

bogat asortiment de , 

cu preţurile cele mai 
-EFTINE-

tricotaje 
lenjerie 

. _, _, . 

c1orapar1e 
articole de s e z o n 

2-3
' '· i ,. . .. ' .I • • ' :.. .. 

co lacredere 
şi DideJ de 

la colectura prlncl_pală 

"mareei 
cel 

norocos" 
CONSTANŢA 

1tr. caro), nr. 52 

tragerea 

ci. ll·a
15 august 1935 
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. t • I •• 
' 

llneereaţl 
■ oţet■l ao■tra

,,zimbru" 
şi -dia vin ••rltabll -

I I De Ies 
f f 

,. nu-l veţi pări1d I 
• 

- oţet din alcool -

depozitul de oţet . coco;•' dr. urbeanu 
c:onatanţa-atr. mercur, 2. 

2-3
=======-=�::....:..-===-=-:-=-.. --- -========

dr. c. balaban 
căi 11 r I n a re 

boli de r emel 
CONSTANŢA 
atr. amârdan, nr. 9 

ore de conault •· 7 p.m. 

_,.,_ _______ _

eracoterla romană . . 
LA 

CONSTANTA, atr. cuza vodă, 21 e1sma l01 cuza vodă 
•inde cu pret
de fabrici
•-■■-sobe şi căminurl

de talanţi· şi te· 
racotă ; parchete 
de a t • j a r fiert ; 

s t e J a r pentru t â m p I i r I e

VASILE HURDUC 
atr. Jtdan ce) mare, 103 

constanţa 

ezecati comeaal eftln 
tl ■olld 

magasin Ji atelier 
d • incJJtlmintc 
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8 Iunie 1,so · 8 Junie 1935 

RE S TA U1R:A ŢI A 
Sunt 5 ani de cfind mlădiţa re• 

g�l:t, plamâditA pe pâmîntul fint al 
neamului romincsc, crescut în tr • 
cutul trămo ilor noştri �i oţetit in 
gloria tui Mihai Viteazu şi tefan cel 
Mare, - pe �rlpile unei pa eri, tră• 
hătind v�zduhul, printre pilcurile d 
nori, - într'un amurg de earA, 'a 
refntor. pe pămintul scump al Patriei, 
tn care 'a nă cut. 

Era ursit ca, copilul minune al ma
relui rege FercliRand şi al mamei ră
niţilor şa orfanilor, - M. s. Regina 
Maria -. sa conduc:! de . .tinele Ro
miniei Mari, crclată şi cu sufktut Lui 
mare, bun şi înţ,elept. 

Se frimîntau toţi cei cin fiţi şi iu
bitori d\! neam �i dina tie pentru pu
nerea la locul Lui, a Carmu,torului de 
drept al de,fin lor ace tua marc nenm. 

A. S. k>cgală Principt'I · icolae 
primul Regent, e traduia alerg nd 

rn Rominia Mare, unde munca depu ă era încoronată cu succe , de 
oarece oastea· cu conducătorii ei şi poporul curat, frumos şi irtel"pt 
îl cereau pe Vodâ al tor, pe Cel care crcia. e cercet�şia şi o u,ndu
sese, pe Cel care îr.curaja e şi intretinea cultura să se infiltreze în 
sufletul acestui popor. intclept şi iubitor de bine. 

Lumea învrăjbit� in polili ·ă şi care trăia pe spinarea pop0ruf11i, 
era amarîtă c�ci le venea Stâpînul care să•i oprească cu un �c•as 
mai de vreme dela fanariotL mul lor. 

In noianul acela de patimi 1 ură, a il.!Şit ta iveala sublima jertfa 
a celor buni, cari au adus rcstaura(ia. 

S'a at�cat armata că face politică! Nu, armata nu s'a amestecat 
în ace te frJmint�ri iar ofiteni ,hJ stat traje neclmtită a pâ tra in
tegritatea Patriei. cinstea neamului şi iubirea sublimă a Regelui. 

Nic�irl nu se în vată şi nu e s�de�t in su flele mai mult ca in 
armată iubirea de neam, cultul Patriei, iubirea Dinast'ei, devotam nr, 
abnegatic jertfă de sine i mai presus de toate iubirea Rc,.,elui ş1 a 
drapelului ce-1 reprezintă pe El i pămîntul sfint al no tru. 

s� trJieşU Mana Ta şi în clipele când sufletul Mririei Tale va 
fi amJrlt, gândeşte-Te la poporul Tău iubit �i rJ mijroacele prin care 
ă-L poJ1 ndica la în:tlJimca virfuJei şi a calit�tifor. de care a dat 

davad� cA Je poscdl. Col. Ov. Chrl1te1ca 
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CONSTANTA 

Derla Mirii Negre 

• 

Privim pe ptomotoriul larg des• 
chis spre marile ape, focul capri
cios, iospomat, al valurilor. Do
minân,f spatiile ce ac deschid 
înalte spre cer, statuia lui Mihail 
Eminescu iofruotl lumina isvo
râtă in plină :i, lafruotă timpul. 
Acum un sfert de ceas ptiYearn 
statuia celuilalt poet, elegiacul Q.

vidiu, surghiunit intre Daci fi 
populaţii sarmate, de c1tre diYul im
perator, Tiberiu. Io acelaf ochiu, 
plin de freamătul viu al trecutu
lui nostru, înregistr1m doui fete 
ale aceluiaJ destin românesc. Po
etul roman, care adus de provi• 
denţi, ne-a cunoscut fi nc•a iubit 
ia epoca de na,tcre ;i cel mai 
marc poet a( ne.imului nostru, 
isbucoit din vulcanul etnicului ro
mânesc. Şi ne•am g1odit c1 prea 
târzi,J �•au împlinit acele doruri 
de melancolie, dia poezia, cu a
tâtea "lri.tote melopeice �• triste 
,,Mai am un singur dor••• 

Lăsam Jo utml stataia g1odi
toare, să prh egheze treazi, tre
cerea orelor şi ivirea palidl a a
murgwrilor. Câad ochiul de ciclop 
al farului T u:la va pcl;i cu un 

fascicol umed de lumL1ă, pe valut 'fo crescute de ooaptt, ochH noptii 
ai genialului vidtor st vor d�schide îo pleoape, vag-abondâod pc 
valuri „ mai dcpartz, mai dep3tte, mai iocet, tot mai iocet". 

Până va fi 1ioi1te deplină, 
Pe digul Rege � Carol 1, o duzină de copii pucuesc ruviti. Au 

feţele atente Ji preocupatt, ca şi c,\od ar fi vorba de peacuitul unui 
teanc d• b,ocnott, Iottc pittrile mari mişunl crabi, O haimana cAr
lionţ.itl ii goneJte cu un băt, impicgâodu-i in apl f Fiind· il priveam 
cu ateoţrc, ne-\ făcut cadou trei r.rabi mai ari, culeJi dintre pietre. 
Ne-a inyăţat şi cum s.i-i ţinem de sub plotece, ca al ou ne apuce 
degetele cu picioarele de foarfecă. 

De �ci, cazinoul se profileatl alb, ca o Acropole ateniană. Ne 
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ftcapti blreifc cu moto,, c1 oe YOr duce spre plaja Mamau. La 
capitul digului poroim, nu fltt a •••• o ufoart 1trlorcre de inimi. 
P ea auote• citadioi. peotruca Yuetul mltU 1A nu oe impnjjoane. 
Elicea motorului I ca o 1Ylr1',r1 iut.c. la urma o atrl 1c Jotiodc o 
dungi ele apu•I cc 1c dcalipcfte Io ficca,e 1ccuo A, din 1patclr �a,.. 
cii, crcscAod peste •P•• 

Facem locooJurul o,a,,dui. Dia loc Io loc, malurile 1c prczlntl 
ochiului lotr'uo corset ciudat de beton. Cerem llmuriri J ni 1c dau

f mediat. Este efectul campaniei de indiguiri, dual cu peracycreol' ct. 
harnico( primar .al Constantei, d. Horia Grigorcacu. Ba,,a sboarl pa 
ape. Mai c mult ploi la Mamaia l Nid nu am apucat sA lotrcblm 
bine fi am fÎ inctput 11 tlrim nifte cbcagi albe, crescute pe mal, 
iau abia cfitc dia ape. Cu clt 1c mic1orea,1 distanţa, plaja, crtfte, 
lntiotlndu-sc in marc. Un bloc enorm de ca�ioc, toate cUo beton, ac
inalSA Io cerul pur fi albastru. 

Plaja c un c1mp colorat diYera. Mii de costume popufcael t•1a 
aceasta miouacull, care e numai a soarelui, a nisipului fcrbintc fi a 
••furilor mişcltoare. Coborâm pe plajă. Când ac Ta lisa amurrul
peste ape, YOQ\ lua dia nou barca cu motor, pentru a auzi foaptclc
brizelor venite din Iarguri, pc ptomootoriile fi atln"le fuminaet 4c
luni fi coostelatii.

Işi cerne uisu l. .. 
. . . . - ,..._.. .· , ... 

/şi cernt �isul Jlor,Le de nu/6r, 
firave flori crtscut, parclJ'n urnbrd 
cu gdridul dus privesc tdcul şi 1u/<1r 
ca ast amurz 1/drş,t tn zarea sumbrd. 

Din larguri cad, tn curg,re iterlld, 
lumini ce mor tn lacul violet -

pt unde-ţi sunt seninii ochi, cop/14, 
pt unde eşti rlsart dt pott ? 

Ct1nd far 1yata raulor lumind 
!şi /CAct'n ""' role de zambile,
�u stau pierdut ln llnl1teu d1pllnă
,vlst111d stirutul blondelor copilt ...

COSTIN TEODORO 

X X X 
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Climatul marin 

Vecinătatea mârii coboară temoeratura aer11Jlui. ale cârei dife
renţe 'între zi şi noapte, vara şi iarna, sunt mal puţin pronun1ate de
cât in rc1iunea de şes. 

temperatura apei e mai ridicată decat cea a pământului. Deo
sebirea variază fntre I �i 4 grade. ,. ceasta vine de acolo cA apa e 
încAlzeşte mai greu, dar odatl încălzitâ, ea reţine mai mult timp 
cAldura. 

Marea fnmagaztnează în timpul zilei căldura şi apoi o red:1 ae
rului în cursul nopţii. 

Pe litoral (pe ţArm), pre iunea atmo ferică e puternică şi are 
preschimbări repezi de ridicare si de coborîre. 

Vânturile sunt frecvente, venind dinspre mare dimineaţa, eres• 
când până la apusul soarel!.11. Aerul încălzit în atingere cu pă mfintul 
se suie şi Iace loc aerului mai rece de pe suprafata apelor. VJntul 

• 

aduce norii, aerul e mereu fncărcat de ume1eală. � loi e unt dese, 
Această umezeală împiedică insolaţia. Aerul est� curat, fără praf. 

f:trA microbi. conţmc ozon, o rantitate nut,.bilă de clorurâ de sodiu, 
(10 miligrame pe metra cub) ş1 o mică can11tatc de iod şi de brom . 

. Aerul de mare are o influent� a upra pielii; din cauza umeielii 
şi a mişcarii sale lnten ,e, contribuind la pierderea caloriilor, deci 
exc,tand circulatia cutanaU (a piehi). 

Din cauza purită(fi aeruloi şi a ozonului se influenţe;:z� în bine 
respirat/a §l dlqestla. Sângele devine mai curat� pofta de mancare 
mai mare. Asimilafia şf dcsasimdaf1a fiind mal repezi, se ob. erva o 
elimlnaro mai abondcnti de ur,ni, de urce, în ă mai puţina de acid 
uric. Aerul de mare e te deci un fortiflcator, un excitant, un re on• 
stituant al organi mulul. 

(.Sănătatea) Dr. GaltJer
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UN SFAT 

... sărmană, urgisita, Poezie l 
(fT. o� 1oa1r, 

Pe holda moşt,r,lrel noastre, c� nrlnde sd tn/eleneaţcă, 
Sd aruncdm ămtnţa plină, sămtn/a nobilă, cerească I 
Sub coa/a•t rumend, de aur, s'ascunde sftnta rodnicie 
�I toattl faima nevisată a celor cart-au pus-o'n glie. 

Sd cultivăm şi noi ogorul, ce ni l-ou pregătit ,,t1rlrztli, 
Cu-acela.jl dragoste şi lege, cu aceiaş'rdvnă a credinţii; 
Sd resoectăm cu t,,dtlrjlre hotarele, ce-au fost urzite 
Cu florile tnfeltpclunll, de Inimi mal fnsufle/ite •.• 

St sd plivim, cu mare grljd, neghina tnăbuşltoare, 
Sd adundm, aool, recolta desăudrşttd cu onoare 
Şt, fdr'a oregeta o cllod, ductlnd o mu11cd tncordată, 
Oneşti, să tnmulflm avutul tradl/lunil,-fdr' rdsnlată. 

Sd nu lăsdm chemarea noastră pe căi de Josnică ispită! 
AJrln/ll ne-au deschlî o cale frumoa,d, vie, preamărită •.• 
Dece Bd dibuim oe alta, ce ,,1ctu11 farmec n'are, poate? 
Să ţinem sus -intact şi mândru-ce ni s'a 'ncredinţat, în toate! ... 

Pe holda noezlel sacre, ce prinde sd tnţeleneascd, 
Să aruncăm sămdnta ule, sdmanta nobilă, cerească I 
Sub coaja-I �rnlcd, de aur, &'ascunde taina rodnicei, 
Cu toată cinstea meritată a celor carl-au dat-o gliei ... 

I. BALTAG

Innoptare marină şi.. .. culinară
LulAI.O.TBODO■BANU

Pe vatra'nctnad-at,elor de sub cuptorul zdrll, 
se rumeni tn vlilvdtae seara .•• 
vtntul -bucătar nebun- tnmoae-acllm fn ape para, 
tar rdmd1lţele scrumtte-ale frlgdrll : 
f untngtni, aburi, Jdratect, zqurd, 
le la 'ntr'o ne,ărltd furcullfd şi, pe toate, 
- şuerdnd la stdnct ccU12e1te -

le-asvtrle 'n a hăului gurd,
ce s'a cădeai hămesit peste grasa ciorbă de peşte
a apelor tnstelate .. ,,

GEORGE DANUBIA 
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BALCICUL 
Dumneata, celltorule, ,ei fi nedumer văzând că ru-

hrlca aceasta dliruită câtorva figuri, se rezervă ast6zi unul 
coli de tarft româneascM, vei fi cu atdl mai nedumerit cu 
cAt snobismul multora a creat localitlitii de pe malul m!rli 
o ntrnosferli care nu•i niciodatl cea adev�raUi. •

Dăruim medalionul nostru Balcicului, focmni pentru a 
repune în adevărata lui flintă un loc ce inseamnli, mai 
mult decât o statiune balnear! şi încll, mai mult de�ftt un 
peisagiu frumos. 

Balcicul, pe cnre l-o sfintit nlegerea de ertistli a Re• 
ginei Maria, este înainte de orice un colt al linişlel ab
solute, al nnturii fliurite din lumină, din tăcere şi din albastru. 

Satul acesta de pescari pe care l-a descoperit cândva 
dragostea de frumos a vechilor greci, furişat între sterpa 
câmpie dobrogeanti şi furia Mării Negre, senin, luminos, 
calm, rlimâne ca o fra,1splantare stranie înlr'un mediu cu 
totul strliin. 

Şi oair.enii îl seamlinli. 
Are virtutea magicii de a te făuri pe asemănarea lui, 

de a te înfrliU eu pietrele, de a te co,ârşi 1n lumină, de 
a te face so simii în spate secole de civilizaţie, că •ietu• 
eşti într'o matropolă. 

Toate pervertirile de gust pe cnre o falşe cultură li 
le•a infiltrat adânc, dispar aci. 

Locul te chiamă spre simplitate, îti imprimli un ritm 
calm, îti dărueşte linişten pe care ai căulat•o o viată poate. 

Amatorul de jazz, de ruletli, de toiletă schimbată în 
fiecare seară, le va găsi pe toate, dar va întelege stupi• 
ditotea lor, se va vindeca uşor de ele şi va prefera să se 
desinloxice de civf lizaţie în umbra liniştii de Nirvană a 
unui Mamuth sau lsmail localnici ce stăpânesc înţelep
ciunea flicerii. 

Balcicul nu-l pentru snobi, sâ nu-l caute, se vor simU 
şi vor fugi. Balcicul este unul din locurile acelea în care 
.marea este făcută pentru trupul înnofăforului şi njsipul 
pentru piciorul alergătorului•, în care orice piatră lşf dă
rueşte graţia Divinii. (Din ziarul „Românul")
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Azurul arde 'n ţArmuri surâsuri de amnare 
prin ool ţuroase râpe pudrând obra-z de-opal 
şi vAntul muşoA r1 tm1o din melodii de val 
talazuri de tAoere spărgând 1n zid de zare ... 

Pe aripi vesperale pluteşte-o nălucire 
şi vântul in revoltă înfruntă valul rar. 
pornind din pieptul apei un cântec vechi 

şi-amar 
oe rl tioi t prăvale ref renu· n hăuire. 

Sorbind d 1 n f o o d e s t e 1 e ne s a ţ i u de 1 um i n ă . 
1ntinsul se îmbracă in vis copilăresc 
şoptind o melodie de râu prietenesc 
şi o'un sArut de vrajă adoarme-o zi senină .. 

La ţlrm, ierburi in foşnet. încep o povestire 
romanţe adormi te pe coarde de ghitară; 
!lăcă1 pierduţi pe mare în tânguiri de seară
şi 'ndoliate fete visând spre nemurire ...

GENJA GEANĂ 

POEM 

Eram cândva. od·ată. in haine îngereşti 
eram o umbră sură. un nor de puf răsl e ţ. 
o transfigurare, un Eu. un necunoscut
ce-evoluţ1onam prin sfere -- sub taine cereşti I

Eram acolo unde nu-i întristare 
n1o1 chin şi durere, lacrimi. disperare. 
şi-acum, vai, ce sunt? .. , Un muritor pe-

acest pământ 
un cerşetor de gânduri. un vagabond înfrânt I 

ION STĂNESCU-MAX 
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MOSAFIRA 

Mulţumesc lui Dumnezeu 
ca anul' acesta nu mai am 
niciun mosafir. Pântl acum, 
tn fiecare vars,-fiindca aşa 
suntem noi, constanţenii, bles
temaţi ... -nu ştiu câte rube
denii şi prieteni Âm fost ne
volt sa primesc. ultimul mo
saftr, de care cu grt!u m'am 
scapat, a fost o matuşa din 
Tecuci. Dar sa va povestesc 
ce-am paţlt, anul trecut, cu 
• atentatoarea la ospitalitatea
casei mele".

Intr'o frumoasa seara de 
Iuite, şedeam cu soţia şi as
cultam 11ntştiţt aparatul nos
tru de radio, care ne ţinea 
o confertnta foarte interesanta
despre • Baile de Mare şi
eficacitatea lor•. Deodata se
auzi în anticamera soneria.

- Cine ooate sa fie la
ora aceasta ? întrebai eu. 

- N'am idee, draga, pri
mii răspunsul, dar vom şti 
îndata. Mary s'a dus sa des• 
chida. 

iv\ary, fata d n casa, se du
sese ln adevar. ln curând se 
întoarse, însoţita de o dom
nişoara nu tocmai tânara şi 
a caret ciudata toaleta evoca 
ideia provinciei departate. 

- Ana I strigaram noi dol
în cor, foarte uimiţi. 

- Da, eu sunt, marturlsf
mosanra. De mult ,na tot

SOREL AVRAME CU 

poftiţi sa viu sa va vad, şi 
acurn rn'am .decis I Daca nu 
va deranjeza, voi ramane 
în Constanta vreo cinspre
zece zile, ca sa aveţi prilej 
sa •mf arat1tf Mamata, Techlr
ghlolul, Eforia, Movila... du
pa cum mi-aţi propus de a
t2tea ori !. .• 

Nu se putea contesta. Eu 
şi mai ales ne\'asta-mea, ru
gaseram de multe ori pe Ana 
sa vie la Constanţa. Repe: 
taseram chiar rugamintea a• 
ceasta orfdecateort aveam prf• 
lejul sa.I scriem, şi cu atât 
mal multa Insistenţa, cu cât 
eram de mal tnatnte s'guri 
ca invitaţia tra zadarnica, 

Ana locuia la Tecuci, de 
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unde nu se deplasase nicio- de viol şi de a aslnat, Ana 
data. Pra fricoasa, maniaca şt se tnfiora : 
pudtca. Toate indicau ca nu - Aş muri de frica I zise
va intreprinde nlciodata o ca- ea. Nu m'a · putea adaposti 
latorle atât de lunga, spre aiurea, tn su r gtrle, ln salon, 
a-,1 periclita virtutea tn acest oriunde ? ... 
oraş de desfrâu şi perzanie, .Poate ca se va decide 
unde mişuna strainl de toate sa e retntoarca la Tecuci, 
rasele, veniţi, din toata lu- daca nu va putea fi gazdu
mea, cu vapoarele... ita aci•, îmi ziset eu şi feli•

Şi, ·cu toate acestea, lat•o cftat pe nevasta.mea cu o pri• 
ca venise I Marea ...• farme. vire, pentru lupta ce ducea. 
eul Marii• ... o a trasese... Dar, din nefericire, avusei tn 

Urma un schimb de tm · acelaş timp o idele proasta, 
braţişart şi complimente. O pe care o exprimai cu o gra-
întrebaram de cei de acasa, ba şt mai idioata : 
de Tecuctul lntre2' •.. Ne râs- - Ce-ar fi s'o culcam pe
punse amabil şt tu amanunte Ana tn odaia de sus? zisei 
ca toţi sunt bine şi ca, spre eu. 
toamna, are de gând »a se Nevasta-mea, saraca, sim
casatoreasca. Apoi-cu o gen- ţi f rnediat pericolul şf tncer
tllete prefacuta-ne exprima- ca sa-1 pareze : 
ram ln termeni entuzh·ştl - Dar odaf a de sus e aplacerea pe care ne-o fa- Mary,ei J cea prezenţa de atâta timp 
aşteptata, a scumpei noastre Era O obiecţiune serioasa. 
matuşl. lnsa Mary tnsaşt, carela nu 

- Decât, adaoga nevas-
i se ceru nimic, se puse sa

ta-mea dupa o scurta tacere, aranjeze cheStiunea : 
va trebui sa reţinem pentru - O I eoni ta, strf ga ea,
tine o camera la hotel. Ştii, voi împrumuta bucuroasa, 
Ia Constanţa, pe timp de se- domnişoarei, odaia mea; tre
zon, nu ne convine sa avem buie sa schimb doar rufaria 
locuinta mal mare, şi de a- de pat şi sa aranj z ... 
ceea nu avem nici camer� - Dar unde te vei cu'ca
pentru mosaf1rl. tu ? o tntrebtl soţi a, care cu

t:ra vadu, un joc dipto- spaima tn sufJet se agaţa de 
mafie... toate craclle. 

Dar la tdeta ca va trebui - Fiţi fara grije, contfa,
sa-şi petrear,a nopţile la ho• raspunse nesocotita servltoa
tel, expusa rlscurllor de furt, re ; voi lua o canapea din 
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salon şi• ml voi aranja un 
culcu, ln antreu. 

Aşa se şi decise dupa o 
admf rablla lupta de &,nero
zita te tntre credincioasa Mary 
şi matuşa noastra scumpa, 
An", care obosita de drum, 
sfârşi prin a se declara to, 
vinsa. 

Dupa C a t V a timp, du• 
pa ce luara1n cu totti ma
sa, Ana se u r c a sa se 
culce în odaia de sus, pe 
când noi doi ocupar�m pa• 
tul conjugal. 

• lntunencul şi tacerea se

lasara în curând, suverane,
pAna la miezul nopţii, clnd
rasuna deodata un ţipat�groaz
nic:

-Fritz I... Fritz I. ..
Mary scoase acest strigat.
- Ce s'a întâmplat? o

fntrebaram. Visezi ? Cine e 
Fritz? 

timp, o asemenea deplora
bila eventualitate. 

Dat spre marea el uimire 
o reţinui :

- Nu te duce li zisei.
- Dar bine, conaşule, insis-

ta servitoarea, daca Fritz ar da 
buzna tn camera peste dom
nişoara Ana ... 

- Lasa, I asa ... du- te ,1
te culca liniştita. N'ai grije. 

Ma gândit : • Poate ca a,a 
o sa se decida sa plece mat
curând I"

Ma duset apoi din nou la 
culcare. 

Dimineaţa. eram curios sa 
ştiu daca „ Fritz şoferul„ pa
trunsese în camera Anei. 

Pe la orele 8 şt ceva îşi 
facu apariţia Ana, proaspata, 
calmi (I..) şi od:hnita (? .... ) 

Vazând-o astfel, facui o 
mişcare de ciuda. 

„Carevasaztca ..• Fritz n'a 
venit-poate da Dumnezeu 

- Fritz e şofeurul. .. prie• şi vire la noapte", ma gan-
tenul meu ... Vine uneori la dii eu. 
mine noaptea şf... i-am dat Dar imediat dupa indis
ş, lui o cheie, ca sa nu ba- pensabilele formule de poli• ta noaptea în uşe... teta matinale, Ana, tncepu sa 

Şf ••• aşa, vine încetişor, se se explice: 
desbraca pe Jntunerfc şi se _ Ştlţt, dragii mel, ca 
vara sub plapoma Janga mfne, v'am spus aseara, cand am 
ca sa- ml faca surpriza •• Nu- sosit, ca voi ramânt! la voi 
mai sa nu-i treaca prin glnd vreo cinsprezece zile, dar 
sa vie tocmai în noaptea asta! m'am rasgândtt. .• 
Ar traee o spaima domni• Nevasta-mea era tn cui• 
şoara Ana I... mea bunel dispoztţH. Eu tre-

Şf se şi repezi pe scara saril de bucurie : ,,Ana se 
spre a evita, daea mai era rasgtndise, deci va pleca i-
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mrdlat. Desigur ca venise 
Fritz I.. Ah, batatul asta me
ri ta un bacşi, I •• " 

Ana continua: 
- Da, m'am rasgAndft,

zise, ea ; îmi place atat de 
mult odaf ta de sus, tncat am 
hotarat sa va fac o surpriza: 
voi sta la voi mai mult ••• voi 
sta o 1una tntreaga I 

Atunci, !n creeru• mf, se
tmpl!nta adanc o certttudfne
tngrozi f oare : 

• Şoferul. .. Fritz .•• a venit r•
ma glndll eu cu durere. 

Sorti Avrao,tsca 

•) Olo broşura .Schit• ,es1l1
°'

care va apare fa toamol. 

FarD1eeol KArli 

Bat ua/url plescăind tn fdrmul 
Pustiu, - şl luna-I sus De mare ...
Pe dund zace trist r:,oetul 
Cuprlna de Veneră vlsart. 

Din largul valurilor soumoase 
le 'ngdnă rtlnturl de sirene, 
Ce-aruncd vraja viselor frumoase 
Peste obositele-I şi negre gene 

ŞI parcă şoapte dulci tl chlamă 
�l lntma-t de dor e pltnd. 

De viată, dragoste şi mal cu 
seamă 

De-a mării undă cristalină. 

I ar el stlngfler
1 

robit 'n mre
jele vlsdri 

Cu ochii ţintă e-a v.:ilurllor 
spume 

Sub farmecul du/oa al mdrit 
Adoarme dus t ri altă lume ... 

�erge Şpakov-Sor,ca 
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Corespondenţă d sezon

l 
Carmen-Sylua, 3 August 

Abia de trei zile sunt aci, bar
bllele, şi duc de pe acum c1orul 
casei. E fntr'adevăr frumos să 
poli cititori fără stApan, dar când 
o căsătorie e atât de tânâră ca a
noastră, aoroape că-ţi faci mu trari
de conştiinlă ci eşti sini?urA. Mai
alea cand mă candesc cit de r�u
trebue s'o duci tu, cu căldurile
Bucureştilor şi ce greu trebue să
munceşti, spre a-mi da mic po •
slbilltatea de-a fi atât de luxoasă
cum sunt. Bărbătele, dacă n'aşi
şti că n'ai nici ua motiv de ge
lozie, aici ai putea găsi unul sau
chiar mai multe. Când fnnot în
costumul meu roşu ca focul (tn
definitiv nic o femee nu po edă
un .dessousi de mer• atât de mi
nunat I) sau stau pe plaie cu pi
jamaua mea .A la Tairoff •, băr
ba(if se aprind, de parcă-s tauri.
Dar eu le întorc frumuşel spatele
firă, bine înteles să caut să-i
intimidez. Acum închei pentru as•
tăzl. Ca femele moderna evit pos
tscriptum-ul şi-ti comunic, pentru
orice eventualitate, de pe acum,
că banii încep să mi se împu
ţineze. Dacă nu te sup�rt tri•
rnete-mi vreo opt mii de Ici, poa
te sA fie şi zece mii.

Pusi ! Pusi I 
Zlzl 

tlmatei tale. frcbue să observ că 
în privinta băii în apă şi oare. 
se impune mai multă re tricţle. 

fabrica lucrează febril, spre a 
recaştiga plata jugo lavă pier
dută. Din picate încasările sunt 
a c u m ca şi înainte, destul de 
slabe şi încheem foarte rttr vân
zări cu plata promptâ. în timp ce 
posfbiJităţile din ce tn ce mai 
grele de scont, îngreuiază lichi• 
darea conturilor. 

Pentru azi nimic mai mult. 
Cu deostbiltl stimil 

Tt sulul 

Vasile Niculescu el- Co. 
I li 

Carmen-Sylva, 4 Auaust 

Bâete I Eşti un caraghios! Că 
râmâi din pricina catorva golo
gani păcătoşi în Bucureştii ne
suferiti cu asfaltul său moale, din 
care deabia fti scoti tocurile. în 
loc să vii aci lângă mine şi în 
valurile mârli sa poţi ciupi Ve
nuse ieşite din spuma mărit; este 
o dovadl lăudabilă a harniciei
romaneşti, dar şi o dovadă că
banii sinburi nu te pot ferici. Ce
să ti spun ! Până eri nu s'a în
făţişat ochi!or mei ceva demn de
expus ln vreun târg, m'am bălă
bănit fără rost în cercul unei fa
milii onorabile de consilier, cu
fete de maritat, în care-mi Ucea
impresia că sunt a cincea roată

li la car. Dar deodată, mă băete,
Bucureşti, 4 August deodata: cerul ghinionului meu se

Doamnei Zizi Niculescu, fnsenină şi pe el aparu. o femee !
lublto f Am primit stimata ta Ce spun eu o femee •.• O zeitâ f 

de eri şi mă grăbe�c să-ţi co• Nu ştiu unde sâ găsesc cuvinte 
munic, c� ti-am trimes chiar a- spre a ti-o descrie! Ceruea1a mi 
cum 10.000 (zece mii) lei prin se fncheagă în toc şi apa îmi taş
mandat poştal şi aştept cu plA · neşte din toti porii. Jmagineazâ•ti 
cere sâ-mi confirmi primirea. Jn o Monna Lisa sau o Monna Va
ce priveşte restul continutulul nna cu un c1p,or roşcovan de 
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• 

paj, aranjat cu o cArare ia stln· ta de cri şi ml grăbesc sl„11 CQ•,

ga, ochl m nunaţi tle afir, o cea- munic ci din picate a fo t de • 
fi care poate fi intrecutA numai chi â de cAtre unul dJn tunclio• 
de bu t-şi picioare •.• MAI omule! nani mei. Te rog respcctuo A 

A vezi asemenea picioare şi sA adresezi acad core pondenta, 
nu îngenunchi în fata lor, ar fi au A pecifici pe phc ,,per o-
un supliciu pentru �·tantul August, nat''• . 
sau cum dracu îl chema, Rine- In cat priveşte restul conţinu
înţeles că m'am recomandat. Pare tu lui stimatei tale trebue a ob-
ă fie luvâluită î vreo aventuri serv c'o 8ă ml Intereseze mereu 

romanticA, Jocueşte singură intr'o ă aflu despre tine. şi I fiu ţi-
vili retras!, 1a o jumătate orA nut în curent fn cceace priveşte 
depârtare de plajl. Am trebuit programul întreprlnderei tale. 
I-mi dau cuvantul de onoare că Din păcate n'am posibilitatea 

nu voiu cAuta niciodată sâ aflu ă te vizitez acum 1a Carmen-
numele ei. Turburător- nu i aşa? Sylva c�ci trădujntele fabncei de 
Jnsfarşit, azi am o întâlnire cu a recaştiRa piata jugo 1avl pier
ea, în dreptul c�sute1 unui bar• duta, au nevoie de pormaneDta 
caglu. Acolo poţ! ti singur şi ne- mea prezentă. 
turburat. Mâine mai mult. Pentru azi nimic mal mult. Râ-

la numele vechei noastre prie- măn cu deo„ebit:I stim1 al tau 
tenii, al tău Paul Vasile Niculescu & Co. 

lV VI 
Carmen-Sylvo, 5 August Carmtn-Syl,o, 6 August 

Mii de multumlri pentru bani, Omule I Am fotografiat-o. ltl 
b�rbătele. Mi•am cumpărat un trimit alăturat o copie. Eri dimi
complet alb, minunat. Cu un preţ neată, în timp ce făcea plajâ pe 
derizoriu. Ar fi fost păcat sa pierd o tancă într.un uperb co tura
aceasta ocazie, când în Bucureşti roşu ele •1aie, am fotografiat-o. Ce 
ar fi trebuit să .J plătesc dublu. spui ? La vederea ei nici un cro
Pâcat că uu eşti şi tu aci, spre codii nu 12.oate ramlne fără la-
a sarb�tori îoooirea. Dar nu vreau crlmi fn ochi I Ţi am spus b�ctel 
să păc�tuesc, c�ci fnteleg ca un Dar tu nu vei aYea nlclodatA no
bărbat tn.bue s� depună un du- rocu1 ă CU\;ereşti o asemenea 
blu efort, 'pre a reuşi în aceste zân�. 
vremuri grele. Cuno cuti n'am de Eri seara ne-am fntalnit în drep• 
Joc. O femele singură trebue sâ tul c�. utel barcagiului. N'ai â•mi 
să fie prevâzătoare. ceri să fiu indi cret dar un ln• 

Pusf l Pu f I gur lucru trebue să ti spun : te-
Zlzl meea e nenorocită în că�nicie. 

N. B.-Dactl nu t, iuoerl mul Ir/- Pentru adevArul acestei Ipoteze
mttt-mi opt mii dt ltl. ln urma cum- sunt în sta re 1i tlau o i pofecă cu pdrdlur/1 completului, um rdmas iar 25¼• Când O femee ştie s11 �-jt,a bani. 

V 
z. rute cu o asemenea lnllttcjare 

Bucurtşll, s A.igust reflnută şi 1remurand totuşi de pa• 
Domnului Paul Axioteanu Hma, bârbatul 1rebue ă fie un 

Carmtn-Sylva b�tr2n, sau bfeg. A .;a I Mai multe 
lfot,lut �dl/or nu fi spun I Celelalte ti le poli 

DragA Paul I Am primit stimata imagina ... 
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. lntotdeauaa cu acelaş devota-
fflent, Paul 

vn 
Bucurtştl, 8 Auaust 

Doamnei Zizi. 
Carmtn-Sylva 

(Rtcomandat cu ddevtrlnf lJ dt prlmlrt) 
Prea s 1imatl Doamnă, 

ln numele. şi fmputernicitf de 
soţul dv., fabricantul Vasile Ni• 
culescu, ale cărui interese le-am 
apărat fntotdeauna, avem onoa
rea sl vă comunicăm urmltoa• 
rele: 

Dup� cum a aflat clientul nos
tru, aţi tntreţinut la Carm�a-Syl
va, legături cu d, Paul Axintea• 
nu, cari au adus cu sine călca
rea datoriilo1 conjugale. Cu toate 
ci suntem convioşi că nu veţi 

·Hai lopătar ...

•• ,vtrtos fncoardd-ţl mtna
fi du-mă unde's aoele odinei,
ce-ml tot cobeşti r.ă de-o uenl

furtuna 
cu coaja ta, ne farămâ de 

stdnd ••• 

Jn noaotea oarfunzată, solitară, 
nt,i să visăm tntonrcerea la mal; 
iar luna niaestonsă, selenară, 
cu bronz să'n1brace fiecare val.,. 
Pe mandollna birze acordată 
să ptcur'o romantă de amor, 
de tine blne-aco111oanla 1ă 
cu ritmul cadenfat al ranzelor ... 
Sd lu12ecdm snr, larg, ca o 

săgeată, 
cu fata alintată, bldnd. de ullnt, 
flii! 04u viorie ,1 curatd
ce-ascultă, llnlştltd, al meu clint ... 

C. ,\1arlnescu-Co3marin

Ugldul greşala <lvs., voim totuşi 
să va atragem atentiunca rA dm 
scrisorile d-lui Axinteanu, pe cari 
le al1turlm f n copie, precum şi 
dlntr'o fotoirafic pe care numi• 
tul v'a luat-o, ree e câ n■mai e
xl t� nicio îndoială asupra celor 
sustinutc. 

Solul dv. ne-a tns!rcinat �I In
troducem actiunea de d1vort şi 
vom urma întocmai acestei în• 
s:irc!nărf. Pentru aranjarea ches• 
tiunilor materiale ale acestei afa• 
ceri, vâ stăm la dispozitie tn fie• 
care zi, fn afară dt Duminici, 
între orele �-7. 

Cu toată tima 
V. Urseanu şi N. Preot1acu

Avocat( 

Baia 

Aşi vrta sd prtmtJrts,� şi-acum 
suavitatea ml,ulor blajJnt, 
umtril dt lunb, 3fn,,I dt parfum, 
prl•irflt Dlanti cristalint 

Ori 1ttpclt di1 rare, ra un mit, 
c,, cdrrr,cele t·tchl ca un stejar, 
baladtle pc cari ne-am trudii 
obraiele de san e şi po;ar ... 

San negrele ,,uleng11ri •11cestrolt 
ce rlslmte ca ;rn prat «e ste/1. 
tn ochi, tn mili, ,n cdrtlt'Ct reb1le 
ca frumusr/ca J<ţci trcalt. 

Aş vr1ut stf c,,11t ca Csi;irn halad'a 
N! ,. ,.a adu, o lt :ra la 'ntblnirt, 
o mtn4 mied, 1110alt ca zdpaJa,
,arutul mic şi trestl.i ,ubţirt ..

Sau n,irele colibt dlrrtrt care 
ca nmintlri <1111i dulci .. •arata 
ca farul pest, mare11 'ntun,ctfd 
•. ca luna rdt:krnd p, mare ... 

E. Ar. Zaharl
Din .Maralhtn•. 
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Capul C■llaora 

Sunt atâtea locuri de o ml• turn, repetat-dă viaţă lumii 
nunată frumuseţe în liniJtea lui Morfeu. 
Capului Caliacra, tnclt, scrk Luminitele mici, dela Varna, 
ind acest trecut intrat în le• Ecrenc, Balcic şi Cavarna 
gănlrile amintirHor, lmi apar cu pâlpăiri anemice de v1aţă, 
ca cele mai ciiv!ne clipe de pe'ntinsul azuriu, fac imprc. 
pământească f erlcire. aia unor stele pe- o boltă pl„ 

Vrăjit de ţărmur;le car- mântească. 
mine ale stâncilor, înverzite La o mică deplrtare de 
de arbuştii încărcaţi cu smo- .Cap", acolo ·unde se afll 
chfne, de nesecatul farmec .cimitirul vapoarelor• �i unde 
al mării, - ce,şi freamătă Sf. Nicolae, protectorul ma
viaţa 1n ondulări de unde- şi trozilor depe întregul Ct;prins 
d e  uriaşele grote intrate în al mării, îşi are locul de lf.

intma capului, simt o bucu- niJtită odihnă, un şuerat stri
t\e soră cu fericirea. dent ce' nfioară tăcerea, sa-

Intrarea la „Cap", prin Iută l·mbra protectorului ma• 
.singurul drum ce duce la rin. 
poarta anticei cetăţi,-ale că- V a po r u I, a 1 c â r u i 
ror ziduri îşi mai pâstreată pavilion englez se vedea la 
măreţia de odinioară-te im• pupă, înainta în noapte prin 
presionează şi ispitit tot mai şoptiri de valuri albe, spu-
1nult de un pitoresc rar în moase. Luminile de pe bord, 
trezărtt fi împins de o ne- ce.i:şi răsf�tau ·azele arămii pe 
ţărmurită curiozitate, te laşi pânze de valuri, da nopţii un 
cuprins de taine, ce umple atât de sublim farn,ec, lncât 
ochii de sclipiri bizare - lă- extaziat, cu un zâmbet de 
sând orele să,şi scurgă veş, fericită trăire pe buze, ii ur. 
nicia-fără să•ţi daf scama măream mtrsul sinuos, până 
că mirajul serii te a prins pe dispăru din r za privirilor 
nesimţite... me' c, cu ultima licărtre de 

Farul, !şi aruncă săgeţi de viaţA depe bord. 
lumină pe'ntinsul undelor ce, Cu o puerilă curiozitate, 
şi frâng destinul fn plânsuri la lumina unei f;\:!ii de cea
cu suspine. ră, am cercetat în amlnun• 

Din apropierea portului ţime gro' ele, în care acum 
bulgar Varna, o fUviţA de câteva milenii, ere, inii pri
lumini - ca un răspuns noe- gonifi îşi găseau un adăpost. 
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ln ftecare din ele, se ve• 
dea o umbri de viaţi. 

In noaptea înstelată, prin 
scorburile odatl pline de 
almţire, plream ni1te piraţi, 
ln câutarea unui refugiu. 

Farmecul fndiscriptibil al 
locurilor pline de frumuseţi 
de basm, ne.s-au oprit fi a 
doua zi. 

Zorii zilei ne,au prins lân• 
gl far, cu pr:virile aţintite 
spre sbucium de valuri, ur
mlrind fumul gros al unui 
vapor ce-fi târa greutatea pe 
talazurile albe, ca un melc 
uria,. 

Din înălţimea unde ne A6

fiam, prin talazuri muginde 
ale mării, o focă,- cu cap 
de pisică fi trup felin de si• 
renă-speriatl de o barcă al 
clrui motor tulbura liniştea 
unui minunat vis, se îndreap• 
tă oarecum speriată, spre 
grota ce o adăposteşte de fur
tuni, unde frigul măril� din 
cauza curentilor ce se întâi• 
nesc în dreptul Capului Ca• 
liacra, face marea prielnică 
vietuirU curioaselor făpturi. 

Delfinii, speriaţi şi ei de 
nelinittea mirii, se rostogo
lesc ln apă, lăsând � ă li se 
vadă capetele cu urechi mari, 
aşeminătoare micilor măgari. 

Ca la douăzeci de paşi cie 
far, pe nffte trepte săpate in 
stâncă, se vede o peşteră 
car.: în trecutul de mult in• 
trat în iatorlc, servea drept 

biserici ere,tinilor prigoniţi. 
Allturl, mormântul Sf Antuluf 
Nicolae, aplrltorul marina• 
rilor fi „poarta celor 40 de 
fecioare" numitl pc turce1te 
Cârc,cAz, 

O veche lcgcndl, spune� 
el aceste fecioare, decât sl 
cadă poftelor du,mane, ce 
erau pe punctul de„ a invada 
cetatea au prcf crat moartea 
fi legându-şi cozile una de 
alta s'au aruncat in abis, 
frângându-şi trupurile gin, 
ga,ei tinereţi, de dureroasa. 
tăcere a stâncilor, din adân.._ 
eurile de prlipastic. 

Aceste lespezi în .formă de 
poartă, lasă ochiului mereu 
dornic de frumos, privelişti 
de un pitoresc plin de ro• 
mantisn1. 

Din timpuri vechi şi până 
în zilele noastre, mulţi cău• 
tătari de comori at.1 găsit în 
iratele acestui ţărm, avuţii 
cari le au asigurat o viaţă 
imblcşugată. 

Afa, se povesteşte, că nu 
de mult, un funcţionar din 
Balcic, a săpat într':> noapte 
( după planul unui deţinut din 
Varna, care pesemne li ră. 
măsese dator) şi spre sur
prinzătoarea lui bucurie da.
se peste o comoară, pe care 
ochft n'o puteau cântări. 

Mutat din Balcic, duce azi 
o viată luxoasi lntr'un ora,
din Prahova, flrl ca multi
din cunoscutu 14i, al dc1lc.
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ge misterul rapidei imborl•
ţfri. 

Capul Caliacra, de i ,un
de curlozitltt din cele mai 
puţine banale, cu privellfti 
de un pitoresc negrlit de 
fr11mos, ae bucuri de o prea 
miel atenţie, din partea ce
lor ce ar putea mal mult aă 
'ndrăiească natura, atât de 
darnici cu ţara noa1tră.

S.ba1Uan Golosan 
(,,Ardeallll•) 

Meda la ,11eaiaturi 

Daci Iarna, femeile au posi•
biJi1atea de a ridica lmbr�cAmlntea 
la un nivel de mare eleranţA şi 
uneori, de savant! artâ, vara este 
în!I cu attt:mai minunatA, cu cât ne
da prilejul s:t ne eliberam de tot 
les�ul vestmintar şi să punem în
rehef, farmecul femcnin, printr'o
cit mal redus! îmbrâclm'intc. Ne 
bucurlm de prilejul nepr1tu1t, cA 
morala ipocrltA slibeşte din rezi -
tenta ei, vara, putand astfe sâ 
purtlm ţes�turi subţiri, străvezii 
şi decoltate, fn timp ce tovarişii 
noştri ff rb sub ftofete groase. 

Sn rrivim deci moda, tn vile

�iatura. C�ci atât din împrcjurA
nle cari d1ferâ, cat şi din dorinţa 
de a de Ja pentru puţină vreme 
acul liniei zilnice, ne vom lmbrac� 
cu totul altfel, buoloari Ja mare. 

La mare venim ca sâ ne odihnim
şi sA ne bronzDm trupul la soare, 
resimlind bineflcAtoarele razt cos
mice. Va trebui deci, sA au ne 
mal preocupe rochllle şi plllriile,
asortarea lor şi mal ale!, orele
nenumărate pc cari le pierdem

- 17
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- Noroc colo,a' -

- El ••. cu C.lftigul cc-am auilt 
c'ai flcut acum la lotttit, trcbuc 
sl stai bice •• 

- Da, ar trebui J dar cum au
prins de veste prietenii, a t â t a 
mi-au tot cerut c1te .ceva împru
mut'", - iocât a trebui ... sl intru
eu io datorii, pentru d.\nfii J ...

îmbrăcându-ne, de cel putin douA
ori pe ii. Aci, fn afară de cos•
turnul de baio indispen abil-pen •
tru acei cari nu fac nu<li m-ear• 
deroba noastră va avea cateva
bluze sau pulovere, cu cari sl 
variem pantalonii lungi bleu-marin 
alhaftri sau albi.

ln afarâ de acestea, pentru !port, 
tennis, voii ey-ball, !unt foarte
oractlci pantalonii acurti, pin� 
înainte de genunchi, aşa numiţii 
,,Short". Femeile sunt fe!mecâ
toare cu acest aer de piciu. 
Dac� avem mai multe perechi
din ci, e cu atft mai bine. Ro
chiile la mare nu sunt n\!cesare.
Vom avea. bineînleles, acelea pen
tru voiaj şi o rochie de organdi 
pentru vreo serată pc vapor, sau
la cazino, ceeace va fi inevitabil•

Pentru femeile mal puţin tinere, 
ca fi acelea cu o siluetă greoaie, 
neadecvată renului băetesc, sunt
toarte frumoase rochiile de ln, 
olandă, fantt,zl, etamină coloratl
cusute simplu, cu spatele decoltat
fn cari se vor bucura deopotrivi,
de soarele pătimaş al mării. 

S. P. 
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note,, recenzii, blbllogralle 
revl•te 

Arte şi ,neserll, anul XVI, nr. 191-192, - 195·106; Ararat, 
an. XI. nr. 124; Astralls, an. I ', nr. 3, 5; Buletinul s/lpp, an. li,
nr. 2, 3; Boao� de rubin, an. I, nr. 2; Bilete literare, an. 11, nr, 1, 
2, 3; Banatul literar, an. I, nr, 7 8, 9·10; Bărăganul, an, V, nr, 
4'-5, 6, 7-8; Cuget dobrogeau, (fost .,Tineret"), an. I, nr, 4-5; 
Claaa I V. B, an IV, nr, 3, 4, 5; Cuudntul nostru, an. VI, nr. 1-3; 
Cuudntul studenţesc, an. X, nr, 6, 7, 8; Curierul seniorilor, an, 
11, caetul 2; Cohorta naostră, an. li nr. 12-13; Cercetaşul dela 
graniţa de Vest, an. li, nr. 5-6; Curentul activ, an. li, 7-8; Era 
nouă, an. HI, nr. 3, -4-5; Foiţa, an. I, nr. l, 2, 3; Freamdtul li

terar, an. 111 nr. 4 -6; Făt-frumos, an. X, nr. 1, 2-3; Foaia să• 
teanulul, an. I. nr. 4 5; Foaia tnudţătorulul, an. VIII, nr, 2, 3; 
Ghiocei, an. 'l nr. 3-4, 5-6; Gând nou, an. I nr. 1; lsuorul 
tâmăd uir/1, an. \' 1. nr, 6. 7-8. (Va urma)

��� 

BOA.DE DE 1Wl81P 

Unui avocat -

Procese tu câ§tig, iodată 
fi geniu oratoric dovedeşti 
- dar nevasta• ţi, ciod te ceartl
acasă, tu nici nu etâcneJti f ••

Gh. M. Tacu 
• 

• • 

- Dln conulgere -

- Nu ştiu dacă să m1 dedau
picturei sau litera turei ... 

- Eu te-aş sfătui să preferi
literatura. • 

- Ai citit tomva poetiile mele?
- Nu, dar ti-am văzut pic-

turile, .. 
• • 

- .scrlltorulut• N. Arcaş -
Că efti un reniu m.ire
toţi spun, - fi eu o ;tiu I
Dar, yezi, nenorocirea-i
el efti,.. geniu pustiu r ...

Spttz 

- Bărbieru "U .suf)rlmat•

btJ,·şişul -

Un bărbier mai guraliv, 
mi-a spui cum că nici ei nu vor
s1 ia ba:fi� .,facultativ"
,,.dar eă l doresc ••• obligator •••

Sauel·Morarescu 

• * •

Viaţa e o durere pe care som
nul o alinâ şi moartea o vindecă. 

Chanzfort 
• 

Gandurl de demult ,1 
de acuma 

Din toate seminţele încredin• 
ţate pamantului, angele varsat 
de martiri e acela care dâ cel 
mai sigur seceri� 

H. de Fa/zac
---•---·· 
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VIZITÂND 

bodego şi 'rest a uraniul 

.,la drlva" 
constanta, str. ştefan cel mare 66 

V e ţ i

g 1 s i

mâncări delicioase 

şi un ,·in excelent 

de o do b eşti 

muzici oltenească 

s'a deschis 

ea Ie 

hra■werle 

,,tosca'· 
CONSTANŢA 

str. caro( nr. qo

- l!ogă ,,dermata"

serveşte curat, 

delicios şi eftin 

local famlllar 

2 
-----:---.=-=:::_-:::.=====-==-====-:======-�======-

- ·- ln

croitoria
,- - -

- - -

cbrJsto ah. c,r,onarl 

g he org he Oi C Ol c0nst•nt• 

str, triviţei, or 7 J --colţ cu 

constanţa 

■ atr. scarlat vârnav, 32 

se execută 

■ m mod irepro'jab:l 

grice lucrare 

■ ce atinge această branşo 

str. producttlor 

depozit 
- de var stins Ji nestins -

ţfglă, ciment, etc.

EN GROS 

- -

EN DETAIL 

-
J 
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