
împreună cu moştenitoarea tronului principesa 
Elisabeta la REVISTA NAVALĂ DELA SPITHEAD

Din cauza inundaţiilor ţi a slăbirii terasamentului, 
o locomotivă ţi p a t r u  v a g o a n e  au d e r a i a t .



MOARTEA NEMILOASĂ A RĂPIT PE DAN MAVRUS, PREMIANT Şl CAMARAD 
STRĂLUCIT AL CLASEI MARELUI VOEVOD MIHAI

Clasa M arelui Voevod 
Mihoi a p ierdut un elev. 
Pe cel mai bun. T râ n tit  
la  p at de o boală grea  
ţ i necruţătoare . Dan 
Mavrus a suferit mult 
ţ i până'n cele din urmă 
a fast b iru it ţ i răpus. 
Zedarn iee au fast to a 
te  îng rijir ile  care J  
s'au dat. Trimis.în s tră 
in ă ta te  de M. S. Re
gele, pentru a-si căuta  
sănăta tea . înconjurat 
de dragostea cam ora- 
i i lo r  ţ i mai ales de 
acea a augustului său 
coleg M arele  Voevod 
Mihai, Dan Mavrus nu 
a putut fi salvat.
O m ângâiere pentru  
p ărin ţii care ţi-au  p ie r
dut unicul fiu, au fost 
la c rim ile  m oţten itcru - 
Iui tronu lu i, care  îm
preună cu c e ila lţ i co
legi e fâeut stra}e la  
catafalcul cam aradu
lui pierdut.

Dan Mavrus, primul în flanc, la exerciţiile de educaţie fizică ale clasai 
Marelui Voevod Mihai.

Dan M avrus, în spatele  
Voivodulu i M ihai, în 
tim pul unei slujbe re 
ligioase.

Corpul neînsufleţit al 
lui Dan Mavrus este 
purtat pe umeri de 
camarazi.

Dan Mavrus pe catafalc.
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încălţăm intea  

de  vară  

şi de  sport 

cu

Se teme sâ dea mâna 
cu prietenii

Din cauza a rticu la ţiilo r dure
roase atinse de reum atism

Heumatismul este o boală care 
atacă victimele sale în m ulte şi 
diferite feluri. In cazul de faţă 
este vorba de o doam nă care nu 
îndrăznea să dea m âna cu prie
tenii de teama durerilo r pe 
care i le pricinuiau incheietu 
rile atinse de reum atism . Acea
stă  stare continuă câţiva ani, 
până când ea dădu de un rem e
diu eficace — sărurile  Kruschen. 
Citiţi scrisoarea ei:
„Câţiva ani dearândul am sufe
rit de reum atism  la încheieturi. 
Mai ales la m âini durerile erau 
insuportabile. îm i era team ă să 
dau m âna cu cineva din cauză 
că sufeream  îngrozitor. Am în 
ceput să  iau regu lat sărurile 
Kruschen şi după câtva timp 
durerile d ispăru ră  complet. De 
prisos să m ai adaug că sunt 
foarte m ulţum ită  de efectele a- 
cestui p repara t m inunat”. — 
(D-ra) K.
D urerile şi înţepeneala cauzate 
de reum atism  provin din depo
zitarea unor cristale de acid u- 
ric în m uşchii corpului şi la 
încheieturi. Sărurile din Krus
chen stim ulează ficatul şi r i 
nichii spre o acţiune norm ală 
şi regulată, a ju tând  organism ul 
să elimine excesul de acid uric, 
care este cauza tu tu ro r suferin
ţelor Dv.

De vânzare la farm acii şi d ro
gherii. FI m are Lei 95. FI. m ic 
lei 60.

Turburări ale stoma
cului cari provoacă 

ulceraţia
Xu aţi aco rdat de sigur, tim p 
de luni şi de an i de zile, nicio 
însem nătate acelor du reri de 
cap, sgom otelor în  urechi, sen
zaţiei de am ar în  gură, lim bei 
încărcate, cari se sim t după 
două sau tre i ore dela luarea 
mesei.
A ceastă ' apăsare şi som nolenţă, 
nu păreau  la începu t în g rijo ră 
toare. Cu tim pul însă, au apăru t 
u lcerele cari s’au cicatrizat,
— desigur — d ar după câte în 
grijiri' şi câte suferin ţe. P u teţi 
evita toate acestea, luând la 
prim a ind ispoziţie  de stomac,
— im ediat după fiecare m asă ,— 
pu ţină  Magnesia B isurata. Acest 
alcalin atâ t de b ine cunoscut, 
neutralizează vătăm ătorul exces 
de acid ita te  şi calm ând m ucoa
sele irita te , va pune stom acul 
la adăpostul com plica ţiilo r se
rioase. M agnesia B isurata se 
află de vânzare la toate farm a
ciile şi d rogueriile  cu preţu l 
de Lei 75 sau Lei 110 în form at 
m are economic.________________

D O A -M  N E L O R !
Vopsitul părului, in cele m ai fru 

moase culori natura le  precum  ţ i  on- 
dulaţiuni permanente, execută ire 

proşabil Coaforu l Franţois, Strada  

Edgard Q u ine t, 7 Telefon 3-01-23

Tuberculoza se 
combate ştiinţific

A  tre c u t vrem ea leacurilor băbeşti. 
Dar a trec u t şi vremea când bolnavul 
nu găsea rem ediul suferînfii sale.
După experienfe îndelungate  în O c c i
dent, a fost pus la punct tratam entu l 
..U m ckaloabo" care reprezintă ultim ul 
cuvânt în com baterea tuberculozei. 
Zeci şi sute de rezultate fe ric ite  se 
anunfă zilnic, ca urm are a tra ta m e n 
tului cu ..U m cka lo ab o ". Aşa fiin d , a 
propaga acest tra tam en t, nu înseamnă 
a face  reclam ă, c i înseamnă a aduce  
cel m ai m are serviciu posibil suferin
zilor de plăm âni sau celor atinşi de 
tuberculoză osoasă.
,,U m ckaloabo " a fost a d o p ta t de Casa  
A sigurărilor Sociale din Franfa, iar ia 
noi, aceeaşi Casă a A sigurărilor, care  
veghează la sănătatea m em brilor ei, 
a a d o p ta t U m ckaloabo pe care  ?! dis- 
tribue celor suferinzi.
Pentru ca bolnavii, sau cei predispuşi 
la tuberculoză, să se convingă de 
rezu ltatele  cu a d e v ăra t m inunate ale  
tra tam entu lu i U m ckaloabo, S ocietatea  
care îl d istribue în Rom ânia (Soc. 
Umcka, Bucureşti, S trada Ştirbey Vodă  
108) trim ete , la cerere prospectele şi 
c ertific a te le  em anate dela numeroşi 
m edici din stră inăta te  şi din fă ră . 
..U m ckaloabo" se găseşte de vânzare 
la fa rm ac ii. Se tr im ete  şi d ire c t contra  
ramburs de către  Farm acia ,,U rs"  
Strada O ituz  27. Flaconul m ic costă 
Lei 390, flaconul m are le i 760.
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terenului şi implicit a teresamentului liniilor ferate, un 
tren a deraiat. Locomotiva a tras câteva vagoane după 
ea, în rostogolire. Au fost morţi şi răniţi.

Unul dintre răniţii la prăbuşirea unei case. In privirea 
lui se poate bine citi  durerea şi suferinţa.

b ie ţ i i  oameni... Sunt disperaţi.,, au rămas fără adăpost...

(F o to g ra fii Barman)

C h ir ii
pot trece

_^

prin fo

FOCUL PRIVIRILOR Şl 

AL CRITICILOR PUTEŢI 

T R E C E  P U R T Â N D  

N U M A I  C I O R A P U L  

„ADY“ 101.

O c h i u l  c e l  m a i  

pretenţios nu va 
putea găsi nici un 
defect înfăţişării Dv. 
asortând toaletelor 

ciorapul

n  r .A P in  n 'O P F R A

oate ca a fost destul ae mizera această colibă! sMKHR*s55h 3 (B (
trebuit sa vina

[RUSE, OAME 
APELOR. LA

Apa a năvălit în casă şi a luat to tu l în drumul ei. Locuinţa a rămas
D U S t ’ “



DOBORITE l a  PĂMÂNT

MODERNIZAREA CAPITALEI

S T R Ă Z I  Î N T R E G I

Pana la croirea bulevardelor promise, şatre de 
ţigani nomazi se instaleazâ printre dărâmături

zi Bucureştiul e un întreg şantier. Prin unele străzi, spre Sf. Gheorghe 
/ I  şi Pîaţa Sf. Anton, fi se pare că a fost vreun foc mare, vreun cutremur 

^  *  de pământ, vreun bombardament cu tunurile, care a doborît la pământ 
şiruri întregi de case.
Au dispărut prăvălii vechi, instalate în palate cu multe caturi, cum a fost de 
pildă magazinul Luca P. Niculescu. Au dispărut şi cocioabe. S'au dărâmat 
colţuri străvechi cunoscute de bătrânii bucureşteni.
Prin unele părţi, cum e la căpătui Căii Moşilor spre piaţa Sf. Anton, nici 
nu ştii unde te afli, nu mai recunoşti drumurile. Nu sunt decât dărâmături, 
grămezi de cărămizi şi moloz, maidane ieşite ca din senin, cari aşteaptă să fie 
sistematizate. Se spune că vor dispare străzi în treg i: Şepcari, Bazaca şi altele,

Un lucrător harnic, care contribue ca noul 
bulevard să fie cât mai curând gata.

menite să fie sacrificate în vederea croirii 
noului bulevard, în prelungire cu bulevardul 
Brătianu.

A G O N IA  STRĂZII COLŢIIi

Strada Colţii, una dintre cele mai bătrâne 
uliţi ale cetăţii lui Bucur, unde se afla odi
nioară chervasaraua domnească şi vestitul 
turn clădit de soldaţii răsboinicului rege 
suedez, Carol al Xll-lea, strada Colţii îşi 
sfârşeşte zilele într'o lungă agonie.
Au mai rămas doar câteva case dintr'însa; 
printre spărturile făcute începe să se ză-

Cine mai recunoaşte acest colţ? Este fosta 
Cale a Moşilor spre Piaţa Sf. Anton, unde 
era odată vestitul magazin Luca P. Nicule
scu şi alte prăvălii, v izitate de bucureşteni.

R
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Biserica Sf. Gheorghe Globul de marmură neagră Ţ  
începe să se zărească a  fa ţa  bisericii Sf, Gheor- >* 
p r i n t r e  dărâm ăturile 9**e> Pe c<»re se va aşeza 
din sftrada Colţei. <* statuie.

rească istorica biserică Sf. Gheorghe, căreia i se 
deschide o faţadă spre noul bulevard.
Trecătorii cu tramvaiul au observat totuşi —  
mulţi, cu mâhnire —  că grădina se strică şi că 
în colţul din dreapta, chiar în faţa bisericii, a 
început să se clădească.
„Primăria face sacrificii dărâmând atâtea clădiri 

, vechi, pentru cari se plătesc despăgubiri. Pe de 
altă parte se astupă sfântul locaş cu o casă 
nouă... A  cui e ? Cine are interes să se comită 
această nelegiuire?" —  ne-au scris mai mulţi ci- i 
titori, rugându-ne să protestăm.
Ne pare foarte bine că suntem în situaţia de a da 
răspunsul cel mai îmbucurător, pentru satisfacerea 
tuturor. Nu se face nicio clădire acolo unde se



Gospodări i  f igă ne şt i  pe t e 
renul fostului  c lre  Sldoli

alături 
block-house-uri d

Prelungirea străzii Doamnei, spre strada Belvedere,
tsucureştiul care se moder- rasului să mai poată huzurir
mzeaza repede, mai prezintă nestingherite, familii întregi
aceste pitoreşti aspecte, u!- de romi nomazi, adăpostite
timele vestigii ale trecutului, în bordee improvizate, 
ca alătur! rlo grandioasele

m inima o-

Dispare in te r ioru l  p itoresc  al  unei cu r ţ i  j i n  pasagiul  
Mocco.

v'ăd schele. E vorba de o 
grandioasă statuie a Sfân
tului Sheorghe, care va fi 
instalată deasupra unui e- 
norm glob de marmură nea
gră, aşezat în mijlocul unui 
bazin. Cum aci, la Sf. Ghe- 
orghe, se consideră că ar 
fi centrul Capitalei, fântâna 
va fi împodobită cu dife
rite simboluri. Este o lucrare 
estetică, ce va putea fi 
apreciată abia când totul 
va fi gata.

SE DĂRÂMĂ SI IN ALTE 
PĂRŢI

Târnăcoapele nu' cad numai 
pe parcursul unde se va croi 
noul bulevard; ele des
chid frumoase p e r s p e c 
tive şi în alte puncte

ale B u c u r e ş t i l o r .  Ast
fel, un aspect impunător de 
oraş mare a căpătat C api
tala şî în Piaţa Teatrului 
Naţional, a tâ t prin grandioa
sele edificii ridicate acolo, 
cât şi prin dărâmarea fostu
lui restaurant Andrei Dumi- 
trescu, rămas ca o insulă în 
mijlocul drumului. S'a creat 
astfel o perspectivă largă 
spre strada Regală.

Cum viaţa este un amalgam 
de întâmplări tragic-co- 
mice, uneori aceste prefa
ceri ale oraşului nostru sunt 
legate de fapte curioa
se. Astfel, pe locul unde a 
fost circul Sidoli, dărâmat 
acum vreo doi ani, s'a in
stalat o şatră de ţigani.
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A P A  D E  C O I
In ritmul valsului lui Johann Strauss, au dan- 
sat.şi vor dansa ani dearândul, genera li. La 
fe!, mireasma graţioasă pe care o împrăştis 
Apa de Colonia RICHARD HUDNUT biruîeşte 
timpurile, prin superioritatea calităţii sale, ră
mânând nemuritoare.
Întrebuinţarea acestei Ape de Colonia dove* 
deşte gust şi rafinament, întrucât !a crearea 
ei s'au finut în seamă două elemente: fineţa 
şi diştincfia discretă, ce trebuie să evoce mi- 
reazma concentrată din flaconul cu Apo de 
Colonia RICHARD HUDNUT.
Apa de Colonia „G em ey", „Richesse“ , „Le 
Début Vert" şi „Le Début noir“  sunt cele pa
tru creafiuni minunate ale casei RICHARD 
HUDNUT.

w w



MEA
C A R E F A C E D R E P T A Ţ E

f  r  N biet om, amărît de câte pedepse pentru păcate nefăptuîte îi arunca în cap
M J  soarta absurdă, împăcat întrucâtva, din neputinţa răzvrătirii, cu sărăcia care se 

ţine după el scai, dela naştere, a grăit astfel, aflând de moartea miliardarului 
american Rockefeller:
—  întâiul şi definitivul lui nenoroci Chiar la 98 de ani, când l-a întâlnit femeia de fum 
şi l-a strâns în braţele-i fărâ fiori, ca să nu-i mai dea drumul niciodată, a fost o nedreptate, 
o zdrobitoare nedreptate! Puteam pieri eu şi alţi o mie ca mine, cărora viaţa nu ne oferă 
de când deschidem ochii până noaptea târziu şi chiar în visele somnului-izbăvitor, decât 
chinuri, griji şi necazuri; se puteau stinge milioanele de copii, cari n'au parte din viaţa 
atât de bogată în senzaţii şî privelişti decât de una: senzaţia foamei şî priveliştea mizeriei; 
puteau muri milioanele de schilozi, tuberculoşî, paralitici sau leproşi, cărora le e refuzată 
până şi speranţa —  dar de ce să părăsească viaţa de ne'ntrerupte delicii, împrejmuit de 
flori şi desmierdat de glasuri şi viori iubite, un miliardar ca Rockefeller, acest deplin, totai 
şi categoric stăpânitor al lumii?..
Nedreptatea care i se face prin această moarte, deşi la capătul unui veac de fericire e 
atât de cumplită, încât revoltă mai cu seamă pe acei cari n'au niciun prilej şi niciun 
motiv să se bucure de ivirea lor pe această planetă de jşle. Mă ridic împotriva morţii 
lui Rockefeller şi sunt gata să trag la răspundere pe to ţi medicii, cari nu l-aa putut feri de 
putreziciune, deşi au avut la îndemână mijloacele tuturor ştiinţelor, balsamurile Întregului glob! 
Ştiu că s'au făcut încercări eroice —  şi cât de 
zadarnice! —- pentru prelungirea vieţii marelui finan
ciar. Nu se mai hrănîa de decenii decât cu un fel 
de lapte şî un fel de supă de legume, cu multă 
grijă cercetate în laboratorul personal de medicii 
care-i supraveghiau progresele senilităţii. Locuinţa 
lui fusese împrejmuită de o vastă singurătate, în 
care florile, copacii şi privighetorile aveau menirea 
să-l primească în fiecare zi a anului în parfumurî, 
petale şî cirîpirî. Ca nicio emoţie să nu-î cutremure 
inima calcaroasă şi niciun gând violent să nu-i 
spargă arterele de zahăr cristalizat, se tipăria, într'o 
tainică tipografie, un ziar, în câteva sute de pagini 
într'un singur exemplar, în pivnîţile vilei, şi miliar
darul în fiecare dimineaţă, lângă ceaşca de lapte 
subţiat cu ceai, lua cunoştinţă de ultimele evenimente 
din America şi restul lumii: Numai evenimente 
voioase şi fericitei... Bătrânul credea astfel că pa
tronii americani s'au împăcat definitiv cu sindicatele 
muncitoreşti, că to ţi copiii în toate continentele au 
iarna încălţăminte şi jucării, că s'a descoperit serul 
împotriva cancerului, că nu se maî sinucide nimeni, 
că popoarele şî rasele trăesc laolaltă în armonie, ca 
stoluri de porumbei şî singurele lupte admise, se dau

§ Rockefeller, la vfirsta de 95 de ani. ţinâe- 
da-fi pe brafe «trăMpofii. ®

pe stadioanele cu mingi, în toate Duminicile cu soare. 
N am oare dreptul să ridic pumnul şî să strig îm
potriva soartei care a distrus o asemenea viaţă? 
Dar nedreptatea e prea mare, pe semne, de dincolo 
de voinţa omenească, dacă n'a putut-o nimeni înlă
tura, nimeni, nici măcar pentru John D. Rockefeller! 
La toate acestea mi se pare că se poate răspunde 
cam aşa:
—  Moartea lui John D. Rockefeller e dureroasă 
desigur, regretabilă din multe puncte de vedere, 
dar nu se poate spune că e nedreaptă. Moartea 
are totdeauna o dreptate  —  de-am voi sau nu 
s o recunoaştem. Să ne gândim o clipă în ce stare 
de inferioritate, de bestialitate am trăi încă, fără 
„nedreptatea" morţii. Imî aduc aminte de o întâm
plare, banală pe vremea ei: Un locuitor al Romei 
a lovit cu parul în cap şî a ucis femeea legitimă, 
care nu se ridicase de jos, la trecerea lui prin 
curte. Acel om, acea fiară, ar trăi şl azi fără san
cţiunea morţii. Tot astfel ar trăi Neron, Torquemada 
şi ceilalţi nebuni siniştri cărora -oarta le-a dat 
puterea de a dispune de viaţa semenilor. Desigur, 
alături de aceste ruşinoase făpturi ale genului uman 
au trecut în moarte şi fiinţele superioare, un Socrate, 
un Platon, un Kent, un Tolstoi... Dar trebue să băgăm de 
seamă că viaţa umană s’a înrolat nu atât prin existenţa 
caracterelor de elită, cât prin dispariţia treptată a 

------  monştrilor cu chip de om.
Rockefeller n'a fost un om de rând şl moartea lui poate fi socotită ca o pierdere

în vreun fel

Rockefeller, la 
de 90 de ani.

aniversarea

In ultima vreme, Rockefeller 
era purtat într'un fotoliu  
mobil.

R .  h
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John D
pentru omenire. Dar n'ar fi oare nemurirea lui, dacă ar fi putut fi realizată 
— prin transfuzii de sânge, grefare de glande şl înlocuiri de organe —  un privilegiu în 
plus pe lângă toate celelalte privilegii de care s'a bucurat în viaţă?... Căci oricât ar fi 
natura de aristocrată în tendinţele el, distrugând pe cei slabi şî perpetuând pe cei tari, 
nu i-a lipsit niciodată sentimentul calităţii —  şi n'a voit să dea unui financiar ceeace 
a refuzat până azi celor mai de seamă artişti şi gânditori ai omenirii. Această idee nu 
e numai a celui care o rosteşte aci. însuşi John D. Rockefeller, care a fost nu numai un om 
energic şi norocos, ci şl o minte foarte lucidă, un caracter foarte religios, era de această 
părere, că n’avea dreptul la privilegii  —  şi nlcî măcar la privilegiile pe care şi le 
putea acorda în virtutea comorilor lui de aur.
Căci e un fapt neîndoios, de toată lumea cunoscut şi văzut, că regele petrolului a părăsit 
brusc întreprinderile — spre uimirea prietenilor şi adversarilor — şî s'a retras în viaţa 
particulară, cu mult înainte de a-şi f i  istovit forţele, cu mult înainte de a fî atins toate 
ţelurile lui financiare. A  fost ca o revelaţie dîvînă —  şoapta morţii?., porunca blajină, ire
ductibilă, a Infinitului?.. Omul care ţinea în mâinile lui cea maî mare avuţie a lumlî şi 
viaţa a milioane de suflete, renunţă brusc la orice putere şî mai smerit ca ultimul dintre 
magazionerii Iul, nu mal cere vieţlî nimic alt decât răgazul de a risipi iar bogăţiile adunate 
cu atâta aprigă cruzime.
E greu să cităm aci toate binefacerile care au curs asupra omenirii din mâinile care o 
viaţă întreagă nu ştiuseră decât să smulgă, să răpească, să adune. Ar însemna să umplem 
cu cifre şi nume de Instituţii toate paginele de faţă. Vom aminti doar că banii lui Rocke
feller au ajuns până şî în satele româneşti, unde au ajutat la stârplrea malarie! şi la 
alimentarea copiilor de pelagroşl.
Dacă însuşi John D. Rockefeller a simţit că privilegiile n'au avut şi nu vor avea niciodată 
o mare semnificaţie —  putem crede că nici privilegiul vieţii fără sfârşit n'ar fî fost pe 
gustul f ir ii Iul alese. - >. F. A.



Sosirea in derby-ul român: Bastard trece primul potoul 
|urmat de Codru şi Casandra.

R *

Evenimentele sportive de Dominica
Cupa României. — Derbyul Român. - Marele Premiu al Bucureştilor.

O fază a matchului Rapid-Venus, câştigat de prim ii cu 5:1

5
E M IF IN A L A  C u p e i Rom ân ie i  
disputata  de F. C . R ap id  ş» 
Yenus a adunat 18 mii de 
specta tori. Este fă ră  îndo iala  

o cifra însem nată pentru un joc de  
semifinală. F. C . Rapid şi-a luat o stră
lucita revanşă învingând cu 5— I pe 
Venus. Este cea mai grea în frângere  
a cam pionilor din acest an. Venus a 
jucat foarte  slab. Lipsa lui Petea Vâl- 
cov din fo rm aţie  a fost resim ţită  căci 
înlocuitorul său, Beffa nu a corespuns. 
Nu este m ai puţin adevăra t că Rapid  
a făcut un joc excelent. A  dom inat to t 
timpul ţi a în treb u in ţa t o m etodă m ai 
bur»a de joc. V edete le  Baratki ţi A uer  
au fost in iţia to rii a taculu i iar V in tilă  
şi Raffinslci au susţinut îna in tarea  ad 
mirabil. Nu este de m irare  că la form a  
pe care a a ră ta t-o  Dum inică R apid, 
a învins. în frângerea Venusului mai 
poate fi exp licată  şi prîn oboseala for« 
mafiei. A  jucat m ult prea m ult în ul
tima vreme ca să mai fie  cap ab ilă  să 
susţină un al tre ilea  m atch bun în 
decurs de opt ii le .

La Timişoara, Ripensia a învins pe 
Ju^entus cu 5— 2, Timişorenii au făcu t 
o partida buna şi s'au c a lif ic a t astfel 
pentru fina la  C u p e i Rom âniei. Juven- 
tiştii au lu p ta t ero ic dar nu au putu t 
' “»ista form ei ripensiştilor.

D erbyul hipic Român a atras la Bă- 
neasa o p t m ii de specta tori. Cursa a 
fost fo a rte  frum oasă şi a reven it în 
mod surprinzător lui Bastard. S'a dat 
o cotă de 166 le i pentru zece, ceeace  
nu s'a m ai în tâ m p la t de zece ani. 
Favorita  G o ldana  a fă c u t o cursă slaba.

Cursele de autom ob il au revenit ger
manului Henne şi elveţianulu i Ruesch., 
Concursul de m otocic letă  a fost cuce
r it de Popa.
Bănuim că un concurs de autom obile  
va stârni în Bucureştiul nostru un in
teres m ult m ai m are d e c â t a produs 
cursele de D um inică.
A u tom ob ilu l este astăzi în m are voga 
şi viteza nu displace nici celui mai 
paşnic c e tă ţean . C e i care s’au deplasat 
pe şoseaua Jianu au ven it p rob ab il cu 
iluzia cu care am ven it şi noi. Am  
d o rit cursă cu p e r ip e ţii c inem atogra fice  
cu turnante  scurte, luate  în viteză, 
în treceri p a lp ita n te  şi recorduri am e
ricane. Suntem poate  preten ţioşi, dar 
a tunci când se face un ta m -ta m  în 
grozitor în jurul unor curse, unde p re 
zintă publicu lu i maşini frum os lustruite, 
c ap iton ate  cu grije  şi în g rijite  ca la 
nuntă şi maşinile fac p lim bări p lic t i
coase de agrem ent, în tr'o  huruială  
care declanşează nervii om ului, se în 
ţe le g e  că plecăm  cu gândul că nu 
vom ma» reveni la curse de acest soi.

Cursele de Dum inică nu ne-au convins 
că autom obilism ul nu poate furniza  

faze frum oase. N e-au a ră ta t însă că 
se angajează în tr'o  cursă maşini de  
p rop orţii d ife rite . Vedem  o maşină 
suplă frum oasă ca aceea a Iu» Henne  
alergând lângă un Bugatti cu coadă  
şî un Ford de turism. Toate fac  treab ă , 
to a te  sunt bune. dar numai cursa 
nu este....
O rg a n iza to rii au avut pare-se m ultă 
trecere  şi au construit tribune fru 
moase, au pavoazat piste de a lergare , 
au desenat te renu l, au fă cu t pază cu 
jand arm» parcă se evita un a ten ta t. 
Nu ştim dacă m eritau a tâ ta  solicitu
dine căci la banii care s'au ris ip it se 
putea face ceva m ai m ult pentru  
sport. La ce folosesc a rt if ic ii exteri
oare când valoarea sportivă a reuniunii 
este egală  cu zero ? Ne face  impresia  
că vedem  un d ip lo m at în zorzoane 
care caută să im prezioneze cu Hainele. 
Pe vremea când se organizau reuniuni 
de m otoc ic le te  în groapa de la  V e lo 
drom , o rgan izato rii nu aveau s p r i j inu l  
nim ănui. D ar lumea vedea lupta fru 
moasă în tre C ristea şi C antacuzino şî 
prefera  să stea nu in tribune com ode  
cî ch iar d ire c t pe păm ânt.
E o d ifere n ţă  de m en ta lita te ....

ort. vg.

Startul la Marele Premiu al Bucureştilor.

o m unca 
în d o ita
să legeni copilul cu o 
mână şi cu alta să go
neşti muştele ce-i tur« 
bură somnul. Muştele 
se vor reîntoarce me
reu, sâcăind si exas-7 n
perând copilul! Nu 
există decât un singur 
mijloc eficace pentru 
a scăpa de e le : uei- 
deţi m u ş t e l e  
p u l v e r i z â n d  
p r i n  c a s ă  c u

Aşii cursei automobilistice de Duminică. Primul din 
stânga, E. Henne (Germania). Cu ochelari Hans Ruesch 
(El ^
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L A  M O Ş I
In ânul acesta, negustorii oboreni au câutat sâ 
reîmprospăteze vechea tradiţie, punând la 

cale un mare praznic 1a Moşi.

Jf U ştim : se vor mai inaugura Moşi în anul acesta, sau nu ? Unii spun că 
/  V  s'ar fi desfiinţat. Totuşi, pe platoul Oborului şi al terenului fostei grădini He- 

lîade, azi un maidan pustiu, proprietatea nepotului marelui Heliade Rădu- 
lescu, se văd doar nişte căluşei, leagăn cu lanţ şi alte asemenea vechi distracţii, ai 
căror antreprenori se luptă cu indiferenţa publicului, Să fi murit oare „Moşii" ?
Timp de şaptezeci de anî, poporul Capitalei şi sătenii din împrejurimi au venit cu 
sutele şi cu miile mai ales în „ Joia Moşilor“, când era temeiul, ca să vadă pe 
Suveranul ţării şi întreaga lui familie, cari se veseleau şi ei, privind aceste exuberante 
şi sgomotoase petreceri populare. Mahalalele se desfundau, lumea curgând în valuri 
spre Nordul Capitalei. Deasemeni hanurile, maidanele şi curţile particulare din preajma 
Oborului erau toate tîxite, găzduind care şi căruţe de ale sătenilor. Era un du-te 
vino, ameţitor, iar cei ce plecau, mici şi mari, aveau în cap chivăre de hârtii mul
ticolore şi suflau în fel de fel de trompete şi muzicuţe de cartor, de-ţi asurzeau 
urechile ; râs şi veselie fără frâu, o revărsare de obştească bucurie, care gonia, pentru câ
teva ceasuri, toate grijile.
Trei regi români, atâţia principi şi principese, un şir întreg de Voevozi au luat parte în 
decursul vremii, la înveselirea poporului, pe câmpul Moşilor.
Anul trecut, pentru întâia oară, n'a asistat nimeni din partea Curţii Regale. Iar acum se pare 
că şi poporul a uitat când cade Joia Moşilor... Doar negustorii oboreni s'au gândit să reînvie 
tradiţia, punând la cale un mare praznic, de sufletul morţilor, cu sute de străchini frumos 
smălţuite, pline cu peşte, oale cu vin, apoi pâine din belşug şi vin vârtcs, precum şi câte o 
lumânare aprinsă la fiecare tacăm, după vechea datină creştinească. Toate acestea erau înşirate 
pe mese lungî, acoperite cu pânză ţărănească ; la plecare, conmesenîi şi-au luat acasă tacâ
mul, primit în dar.

BĂTĂLIA LUI MATEI BASARAB

Cam pe tărâmul ales de negustorii oboreni pentru praznicul lor, se făcea odinioară pomeni
rea morţilor.
Lumea îşi aducea aminte, cu aceste prilejuri, de bătălia lui Matei Basarab Voevod cu turcii 
şi de vrednicii ostaşi români căzuţi pe aceste locuri, vremuri pline de vitejie, când bucureş- 
tenii alergau, cu mic cu mare şi suiţi pe gardurile grădinilor, priveau cum se „bate războiul". 
După bătălie, au urmat, în fiecare an, praznicile şi pomenile ce se făceau prin luna Mai. Cu 
acel prilej se adunau negustorii cari aveau ceva de vândut. Şi aşa s'a născut bâlciul Drăgaica, 
lângă „balta Colentinei", când <— dupăcum ne spune It. colonel Papasoglu — se prăznuia, 
în acelaş timp, răpirea Sabinelor I
Vechii bucureşteni cari nu aveau ca cei de azi, nici cinematografe, nici radio, nici teatru, 
nici alte distracţii mai modeste, socoteau Moşii ca un eveniment al anului, aşteptat cu înfri
gurare. Odată cu ivirea florilor şi înverzîrea pomilor, se adunau la Bucureşti negustori din 
diferite ţinuturi depărtate ale ţării, aducând doniţe, oale, lumănâri, unelte, cimpoaie, fluere, 
rogojini, pânzeturi, dimii, căciuli, sumane gata precum şi alte produse ale muncitorului şi meş
teşugarului deia munte şi dela câmp, dela pădure precum şi de prin bălţi. Veniau tinerii şi 
bătrânii, to ţi în haine de sărbătoare. Se făceau şi multe logodne, ajungând să se’nrudească

Un grup de participanţi la praznicul âeia m o ş i .

Fotografie iuată în timpul praznicului dela Moşi.

cei din câmp cu cei dela munte. Târgul în vremea veche nu 
ţinea mai mult de o săptămână, începând de Luni, dar era 
foarte animat. Joi, lumea se'nveselea şî juca în prezenţa Domni
torului şi a căpeteniilor ţării, iar în ziua de Sâmbătă era po
menirea morţilor. După rugăciunile făcute de preoţi, se’mpăf- 
ţea pomană săracilor: oale cu vin, străchini cu mâncare, lumâ
nări împodobite cu flori şi chiar bani — datină veche —  pe 
care au ţinut s'o împrospăteze negustorii oboreni în anul 
acesta.
Să mai adăugăm că prin secolul XVIII-lea, Domnitorii soseau cu 
un alaîu strălucit, însoţiţi fiind de to ţi boierii. Vodă era cu 
Doamna intr'o căleaşcă, iar boerii cari purtau giubele roşii cu 
paftale de aur, şi gugiumane de samur, şedeau şî ei în căleşti 
mândre cu arcuri. Alaiul domnesc era înconjurat de panduri 
ţanţoşi, în costum oltenesc, cum mai poartă şi azi mehedinţenii, 
gorjenii şi doljenii.
Vodă Carol I, venea ş, el la Moşi în trăsură deschisă, iar 
boerii depe vremuri, mai mari sau mai mici, soseau în „muscal 
cu cauciuc" adică In cele mai luxoase trăsuri din Europa, intro
duse de ruşi în oraşul nostru, pe vremea lui Kiseleff. Iar po
porul sosea pe jos, sau în tramvaie cu cai.
M. S. Marele Voevod Mihai, pe când era copil, vizita in 
fiecare an, de câteva ori, Moşii, pIScânHu-i circurile şi mai ales 
„să se dea" in „Motagne russe“.
Acum, se pare, că toată lumea a uitat de târgul şi de petre
cerile de odinioară. D. Alex. Donescu, primarul general al 
Capitalei, a încercat anui trecut să reînvie strălucirea Moşilor, 
făcând clădiri noi, un teatru, un restaurant frumos, un turn lu
minos pentru reclamă... Dar totul a fost zadarnic I 
Capitala s'a modernizat, oraşul nu mai e de recunoscut, zeci 
de mii de oameni aleargă înfriguraţi spre numeroasele arene 
sportive... dar prea puţini sunt acei cari îşi mai aduc aminte 
că în luna Mai se serbează şî Moşii, pe platoul dela Nordul 
Capitalei, acolo unde odinioară oştenii Iu! Matei-Vodă  s'au 
bătut vitejeşte cu turcii.

ALEX. F. MIHAIL
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A V I A Ţ I A
I N  L U P T À  C U

ATLANTICUL
35 de avioane au traversai până acum Atlanticul 
Dela 187 km. pe oră, la 265, medie realizată de 
ultimul sbor peste deşertul nesfârşit al apelor

M E zece ani de zi 
. §  J  asistăm la una dintre 

cele mai titanice 
lupte pe care o duce omul 
împotriva elementelor naturii ; 
lupta aviaţiei pentru cucerirea 
oceanului Atlantic.
Un număr insemnatde aviatori, 
ale căror nume vor rămâne 
de neuitat la hotarele dru
mului aerian care se croeşte, 
din ce în ce mai bine, între 
bătrâna Europă şi America, 
şi-au însuşit în ultimi! zece 
ani, magnificul triumf de a 
fi isbutit să înfrunte primej
diile sborului peste întinsul

fără escala 
Merill, în 
oceanuiuj

Avionul cu care a tra v e rs a t  
Lindbergh, A tlan ticu l, dela New - 
York la Paris, la  21 M ai 1927.

Charles Lindbergh, cel mai cele
bru sburător al lumii.

Pornită fără succes, la 8 Mai 1927, de 
Nungesser şi Coli, cari au însemnat prima 
încercare şi prima înfrângere, de a trece
cu avionul din Franţa în America, lupta care a fost încununată 
aNItaiert, prin reuşita ultimului raid, cu cel mai strălucit succes, a 
fost dusă din greu de uriaşa voinţă şi forţă a peste o sută 
de aviatori.
Primul sbor peste apele Atlanticului fusese făcut încă din Iunie 
1919, de Alkook ş i  Brown, pe distanţa: St. Louis (Terra Nova) 
—  Port Marnock (Irlanda).
Opt ani mai târziu, Nungesser ş i  Coli se prăbuşeau în apele 
oceanului, încercând drumul cel mare, câştigat abia acum : 
Franţa— Statele Unite.

PRIMUL SBOR NEW-YORK— PARIS FĂRĂ ESCALĂ
Aniversarea cea mare pe care o sărbătoreşte luna aceasta

Jim M cllison, unul d in tre  a v ia to rii cari au 
tre c a t A tlan ticu l.

M aurice  Bellonte ţ i  Dieudonné Costes.

nesfârşit al apelor Atianticulu! 
şi să treacă cu aripile minunate 
ale avioanelor, depe un conti
nent pe celălalt.
A lt număr de aviatori, to t aşa 
de neuitaţi, îşi odihnesc sufletul 
în valurile neîndurătorului ocean 
pe care au dorit să-l înfrângă 
dar n'au isbutit.
A tât aceştia, cât şi triumfătorii 
sunt, pentru marea omenire, 
exemple monumentale de vir
tu ţi şî sentimente excepţionale, 
demne de toată evlavia noastră. 
Lupta aceasta dintre aviaţie şi 
oceanul Atlantic, a împlinit zilele
trecute zece ani. v

■  4----->
C elebrul av ia to r W ille y  Post, re 
cordman la înconjurul lumii, a cărui 
m oarte tra g ic ă  a im presionat a tâ t  
de mult.
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Cea mai populară aviatoare a 
Byrd. aviatorul care a sburat la Poi. ,umni Miss Amelie Earhardt.

Post şi Gatty, la 23/24 Iunie 1931. dela Harbour-Grace (Terra 
Nova) la Chester (Anglia);
Hoejriis şi H illig  la 24/25 Iunie 1931, dela Harbour-Grace (Terra Nova) 
la Krefeld (Germania).
Endreesz şi Magyar, la 15/16 Iulie 1931, dela Harbour-Grace (Terra 
Nova) la Bicske (Ungaria);
Boardman şi Polanda, 28/30 Iulie 1931, dela New-York la Istanbul 
(Turcia 8100 km);
Hendon şi Pangborm, la 28/29 Iulie 1931, dela New-York la Croydon 
(Anglia);

PRIMA FEMEIE CARE A TRAVERSAT ATLANTICUL
In ziua de 20 Mai 1932, doamna Earhart, s'a îmbarcat singură, la Harbour- 
Grace (Terra Nova), pe un monoplan cu care a traversat Atlanticul pana 
la Londonderry (Irlanda) cu o medie orară de 220 km. pe oră.
In felul acesta, d-na Earhart este prima femeie care a traversat Atlanticul în sbor. 
Două luni după aceea, (6 Iulie 1932) aviatorii Griffin şi Mattern, plecaţi 
din New-York spre Europa, au aterisat la Harbour Grace, apoi şi-au 
continuat sborul cu o iuţeală de 252 km. pe oră, ajungând la Berlin în 
30 de ore şi 45 minute.
Au urmat apoi:
Maitern, la 3 4 Iunie 1933, dela New-York la Jomfruland (Norvegia); 
Darius şi Girenas, la 15/16 Iulie 1933, dela New-York !a Goldin (Germania);

mondială este, fără îndoială, aceea a triumfului formidabil pe care l-a realizat acum 
zece ani nemuritorul Charles Lindbergh.
Cine nu-şi aminteşte de măreaţa sa ispravă dela 21 Mai 1927 ?
Cine nu-şi aminteşte de tânărul şi necunoscutul american care la treisprezece zile 
după dispariţia Francezilor Nungesser şi Coli, se îmbarcă, la New-York, pe un 
avion monoplan, de 220 H. P., spre a traversa Atlanticul fără escală ? 
încărcat cu peste 1000 de litri de combustibil (cântărind astfel în total 2378 kgr.), 
avionul „ Spiritul Sfântului Louis“, a părăsit New-York-ui la ora <2.52 (20 Mai), 
La ora 14.40, era deasupra oraşului Halifax. La 18.50, trecea peste localitatea Cap- 
Race (Terra Nova), iar la 21.50 depăşea ultima bucată de pământ american, avân- 
tându-se în largul oceanului.
Singur pe bord, Lindbergh, care avea să devină peste cateva ore cel mai celebru 
om al timpului, înfrunta rigorile tuturor variaţiunilor atmosferei, începând cu ploaia 
şi ceaţa şi terminând cu vijelia şi îngheţul.
La 1000 şi la 800 km. de coasta Irlandei, avionul era semnalat de două vapoare de 
pasageri. A doua zi, 21 Mai, la ora 17.30, Lindbergh, zărea portul Scilly, iar la 
22.21 noaptea, aterisa la aeroportul parizian Le Bourget, în uralele a peste 150.000 
de oameni cari îl aşteptau încă din timpul zilei.
Lindbergh străbătuse 6.200 km., în 33 ore şi 30 minute, deci cu o medie de 
187 km. pe oră.
Ce a urmat acestui triumf ştîe toată 
lumea ; revoluţiile, ca ta s tro fe  şi chiar 
celelalte traversări reuşite ale Atlan
ticului n'au isbutit să eclipseze cu 
nimic evenimentul dela 21 Mai 1927.
Lindbergh a rămas acelaşi mare şi 
neuitat: primul aviator care a 
traversat oceanul Atlantic  fără 
escală, dela New-York la Paris.

A DOUA TRAVERSARE: C H AM 
BERLIN SI URMĂTOARELE, PÂNĂ LA 

A 33-a : 'J .  A. MOLLISON

Stimulat de formidabilul succes al lui 
Lindbergh, aviatorul Chamberlin 
îşi pune în gând, în primele zile ale 
lunei Iunie 1927, să bată recordul de 
durată al acestuia, sburând dela New- 
York până la Berlin, 
lată-l aşa dar, îmbarcându-se împreună 
cu Levin, pe avionul „Miss Columbia", 
la New-York, în zîua de 4 Iunie la 
ora I 1.05.
Urmând aproape aceeaşi rută ca Lind
bergh, temerarul Chamberlin ajunge a 
doua zi noaptea, la Eisleben (150 km. 
dincolo de Berlin), sburând astfel cu 
600 km. mai mult decât Lindbergh  şi stabilind o medie de 155 km. pe oră. 
In aceeaşi lună, la 29 Iunie, un alt echipaj format din : Byrd, Acosta şi Noville, 
părăsesc New-York-ul pe trimotorul „America", pentru ca după 43 ore să ateriseze 
la Paris, (timp de aproape 10 ore acest avion a planat deasupra Parisului, 
neputând aterisa din cauza ceţei).
La 29 August 1927, aviatorii Brack şi Schlee, realizează a cincea traversare 
a Atlanticului, plecând dela Harbour-Grace (Terra Nova) şi aterisând la Croy
don (Anglia).
După aceştia, au mai realizat traversarea Atlanticului, următorii aviatori. 
Earhart şi Stultz,  la 17/18 Iulie 1928, dela Trepassy (Terra Nova) la Bury 
gost (Anglia):
Assolant, Lefevre şi Lotti, la 13/14 Iunie 1929, dela Old Orchard 
(Canada) la Comillas (Spania);
Williams şi Yowcey, la 8/9 lulie 1929, dela Old Orchard (Canada) la San- 
iander (Spania) ;
Boyd şi Connor, la 9/10 Septembrie 1930, dela Harbour-Grace (Terra Nova) 
U Scilly (Irlanda) ;

Rossi şi Codoş, cei doi aviatori 
francezi cari au trecut Atlanticul.

Rossi şi Codoş, la 5/7 August 1933, 
dela New-York la Rayac (Syria), prin 
Paris ;
Paud şi Sabelli, la 14/15 Mai 1934, 
dela Bridgeport (Statele-Unite) la 
Lahinch (Irlanda) ;
Fraţii Adamowicz, la 29/30 Iunie 
1934, dela Harbour Grace (Terra Nova) 
la Messei (Franţa);
A ylin g  şi Reid, la 8/9 August 
1934, dela Wasaga-Beach (Canada) 
la Heston (Anglia);
Waitlens, la 21/22 lulie 1935, dela 
New-York la Ballinrobe (Irlanda);

PRIMA TRAVERSARE FĂRĂ ESCALĂ 
EUROPA-AMERICA

După repetate încercări nereuşite, 
iată că la 21 Septembrie 1929, doi

Aviatorii Ulm si Kingsford Smith, fotografiat» pe aerodromul Croydon aviatori francezi pornesc sa realizeze 
din Londra ' traversarea din Europa in America, a

marelui ocean Atlantic.
Sorţii de isbândă păreau că nu-i va întovărăşi pe curagioşii aviatori, deoarece 
specialiştii cunoşteau cât de vitregă este situaţia atmosferică pe care trebuia s'o 
înfrunte „ Punctul de întrebare", avionul celor doi sfidători ai morţii.
Dacă traversarea Atlanticului din America spre. Europa este o primejdie nemăr
ginită pentru aviatori, din cauza intemperiilor, atunci încercarea lui Costes şi 
a lui Bellonte, era şi mai precară, curenţii de aer fiind fără intermitenţă 
potrivnici unui astfel de sbor.
Totuşi, avionul „Punctul de întrebare", dupăce părăseşte Parisul la 1 Septembrie 
1929, ora 10.54, soseşte, fără niciun accident şi fără nicio escală, la New-York, 
la 2 Septembrie, ora 19.12, adică după 32 de ore şi 58 minute.
Prima traversare propriu zisă a Atlanticului din Europa în America, au făcut-o 
la 12/13 Aprilie 1928, Kdhl şi Fitzmaurice  (Irlanda-Canada).
După aceştia au urmat:
Kingsford Smith, la 24/25 Iunie 1930, dela Portmarnock (Irlanda), la 
Harbour-Grace ;
Costes şi Belonte, la 1/2 Septembrie 1930, dela Paris la New-York;
/ .  Mollison, la 18/19 August 1932, dela Ballinrobe (irlanda)la Penfield (Canada);



Post, la 15/16 Iulie 1933 delà New-York la Berlin ;
Soţii Mollison, la 22/23 Iulie 1933, delà Pendine (Anglia) la 
Bridgeport (St.-Unîte);
Rossi şi Codos, la 27/28 Mai 1934, delà Paris la New-York; 
Doamna B ely l  Marckham (prima femeie care a traversat 
Atlanticul, în sensul Europa-America), a sburat fără aparate de 
telegrafie Ia bord, la 4/5 Iulie 1936, dela Pendine (Anglia) la 
Cap Breton (Canada);
Mewill şi Richman, la 13/14 Iulie 1936, dela Pendine (Anglia) 
la Harbour-Grace (Terra Nova).

PERFORMANTA LUI JIM MOLLISON

Penultima traversare a Atlanticului a fost făcută anul trecut la 
29/30 Octombrie, de Jim Mollison.
Asul aviaţiei engleze, care mai trave/sase oceanul de două 
ori, împreună cu soţia sa, a realizat acest ultim sbor ca o 
replică recordului stabilit cu câteva zile mai înainte de fosta 
sa soţie (care divorţase de el după ultima traversare) pe 
distanţa Londra-Captown.
Voind probabil să arate fostei sale soţii că dupăce a învăţat-o 
să sboare, n'a rămas deloc în urma sa, Jim Mollison a plecat 
dela New-York în seara zilei de 29 Octombrie şi a aterisat a 
doua zi dimineaţa la Harbour-Grace, unde şi-a schimbat costumul 
de aviator cu un frac, spunând celor cari se mirau de această 
ţinută a sa, că pleacă... până la Londra (3000 km.), ca 
să petreacă puţin într'un local de seara. Apoi şi-a luat sborui 
mai departe. Seara, într'adevăr ajunsese la Londra, după opt ore 
de sbor, stabilind un nou record de traversare a Atlanticului.

ULTIMA TRAVERSARE; ULTIMUL RECORD

întâmplarea a făcut ca aniversarea celor zece ani de lupte 
pentru cucerirea Atlanticului să fie subliniată de o nouă tra
versare care vine să atingă un nou rtcord.
Este vorba de performanţa aviatorilor Dick Merril şi Lambie, 
care au traversat zilele acestea, de două ori Atlanticul, dela 
New-York la Londra şi retur, în câte 20 de ore, cu viteze medii 
de 265 km. pe oră.

VICTIMELE NEÎNDURĂTORULUI OCEAN

Din nefericire însă, progresul realizat de aviaţia mondială 
prin cucerirea oceanului Atlantic, are la baza sa şi multe, 
multe victime omeneşti, 
însemnăm câteva din cele mai cunoscute:
Nungesser şi Coli, la 8 Mai 1927, căzuţi în ocean, în drum 
dela Paris spre New-York;
Col. Minchin, căp. Hamilton  şi principesa germană Lowen- 
stein Wertheim Freudenberg (prima femeie care încerca tra
versarea Atlanticului), dispăruţi fără urmă în timp ce sburau 
peste ocean din America spre Europa la 27 August 1927; 
Bertand şi Philip Payne, căzuţi în ocean la 7 Septembrie 
1927, pe când sburau din America spre Roma;
Tully şi Med Calf, o lună mai târziu, to t în drum spre 
Europa;
S. Roman, Monneyres şi Petit ,  în Mai 1927;
Fouck, la 21 Sept. 1926, în drum spre Paris;
Meimoz, căzut în Atlantic anul trecut, etc.

LUPTA CONTINUĂ

Aviaţia nu cunoaşte piedici, iar aviatorii nu ştiu ce 'nseamnă 
frica. Aşa dar, lupta pentru cucerirea definitivă a oceanului 
Atlantic, continuă.
Marile companii de navigaţie aeriană, intenţionează să stabi
lească, pentru viitor, legătură directă între Europa şî America, 
pe calea aerului.
Germania, Statele-Unite, Anglia şi Franţa, încearcă necontenit tot 
soiul de aparate, pentru a realiza tipul potrivit necesităţilor 
unor astfel de voiaje.
Până în prezent singură Germania a izbutit să creeze o 
linie directă şi permanentă, aeriană, Europa-America şi returj 
datorită dirijabilelor sale celebre „Contele Zeppelin“ şi „Hin- 
denburg“ (recent distrus de incendiu).
Faţă de uimitoarele progrese pe cari le realizează zî de zî in
dustria aeronautică, nu ne îndoim că peste puţin timp, poate 
chiar anul viitor, să putem traversa Atlanticul, din Franţa, An
glia sau Germania în 30 de ore, fără nîciun rîsc, în America.
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La c ă p ă t â i u l  
Sfântului.

Cârpele sunt înfăşurate in jurul ulmului 
sfânt.

_______________

Pelerinajul ia mausoleul Sfântului Âtanas sau Âk lazalâ Sultan. 
Moaştele sacrosante aparţin la doua ritualuri

(F o to g ra fii Berm an)
M OUA zile xpe an mirifica Vale a Batovei se 

K M populează de procesiunea întregului Cadri- 
later, de caravana nesfârşită de căruţe cu 

caii ce bat panglica încolăcită şi albă a şoselii care 
se desfăşoară astfel, din platoul dobrogean până jos 
în sânul paradisiac al văiei.
Două zile natura înfiorată numai de filtrul de argint 
al păsărilor, este zgâlţăită de zgomotul brutal al larmei 
şi muzicei de bâlci.
E hramul Sfântului Atanas. Eziua lui Ak lazalâ Sultan.
E plină lună Mai. Ruina monumentului, de care vom 
vorbi mai jos, şi mausoleul, izolate la marginea satului,
Teke, se suprapopulează, devin un furnicar de pioşi, 
veniţi să aducă ofrande şi să se roage sfântului. Şi 
Turcii şi Bulgarii. Fiecare şi-l dispută, paşnic, pentru ei.
Şi Sfântul ştie să-i ajute pe toţi, fiindcă nimeni nu 
oleacă cu impresia că n'a fost ascultat de sarcofagul

Bâlciul.

Sub ulmul sfânt. 

<----------»

de piatră. Ritualurile se produc simultan într’o am
bianţă de armonie şi numai reculegere. Nimeni n'a 
venit încă cu o diversiune care să stârnească pe 
unii împotriva celorlalţi, pe oamenii aceştia simpli 
şi buni, legaţi încă de tradiţia hieraticelor peleri- 
nagii. Odată pe an în luna Mai, de ziuă sfântului 
Atanas, din toate colţurile Cadrilaterului, de la 
Cavarna, Şab!a, Silistra şi veniţi chiar cu paşaport 
din Bulgaria, Turcii, Românii, Bulgarii, Armenii, vin 
să doarmă o noapte lângă mormântul sfântului, să 
petreacă o zi de chiolhan, să aducă ofrandă şi să 
îndeplinească regulile stabilite, să invoace gratitu
dinea oaselor sfinte. După asta se vor întoarce în 
satele îndepărtate de unde au venit, se vor aciuia 
iar la treburile lor, de după dealurile întortochiate, 
în râpele roşcovane, dealungul fermecător al văii, 
— împăcaţi şi feric iţi că şi-au făcut datoria.
Poate să pară curios, dar aşa e! In plinul nostru 
modernism, într'o vreme când avionul elegant en
glezesc al cursei Bucureşti - Balcic se întretaie cu 
sborul nu mai puţin elegant al pescăruşului şi cor
moranului, un norod de drept-credincioşi se duce să 
se prosterneze simplu şi să invoace forţele oculte 
ale lui Ak lazalâ Sultan. Fiecare din ei crede cu
cernic în seculara legendă despre minunile sfântului.

CINE A  FOST AK-IAZALÂ SULTAN

După Bulgari uîi călugăr care tămăduia boli şi be
teşuguri, «Sare implora mila lui Dumnezeu când era 
secetă sau molimi, care se făcuse vestit în toată 
peninsula balcanică şi care mai era şi foarte boaat.



Mausoleul ţ i ulmul sfânt.

Turmele lui nesfârşite, pământurile lui roditoare, 
livezile doldora de fructe, erau ale tuturora. Nimic 
riu-şi oprea venerabilul nabab pentru plăcerile şi 
infruptările lui. Contigentele de miei erau împărţite 
celor ce nu aveau carne, gránele deasemeni, fructele 
nu mai puţin satisfăceau bucuria şi sănătatea 
plozilor.
Bulgarii şi-l dispută susţinând că Atanase a fost 
un Turc creştinat. Turcii susţin că a fost un 
otoman care a trecut la religia ortodoxă. Explicaţii 
şi plauzibile şi radicale pentru ciudăţenia dublei 
situaţii etnice a Sfântului.
Biografia musulmană a lui Ak-lazalâ Sultan, e puţin 
mai altfel. E aceea a unui pustnic, poposit în mă
noasa vale a Batovei, la locul unde se află azi 
mausoleul său. Era pe vremea Sultanului Murat al II, în

___

a *» ;

MONUMENTUL OSPĂTĂRIEI

Ce sălaş mai potrivit putea fî decât o geamie, fără 
minaret, numai cu o cupolă în stil arab, unde pustnicul 
sa-şi termine viaţa, făcând mereu minuni? Mai ales că 
ac. trebuia sa-i ramâie, după moarte trupul ca să nu 
dispara complet.
Locuinţa va deveni criptă. O criptă demnă de gene- 
rozitatea unui Sultan recunoscător.
Pentru ospătarea şi găzduirea pelerinilor a ridicat 
deasemeni un lacaş care şi el aduce mai mult a mo
nument.
Hogeacul înalt de piatră, al vetrei interioare, unde 
se frigeau boi. întregi şî ciorchine de miei, domină 
valea ca un minaret de unde ieşea seara, fn locul 
muezinului, silueta tăcută şi cu atât mai impresionantă 
a turnului. Ospataria se compune din două încăperi: una a 
sofralelor şi alta a iatacurilor. Amândouă descoperite, 
sub cerul liber în această vale, binecuvântată de o 
vara eternă.
Poate nicăeri să nu existe un monument al ospătatului, 
un altar al îndestulării trupeşti, ca aci la Teke. Un altar

In timpul bâlciului.

Noaptea in tabără .

Aspectul de noapte al 
taberei.

secolul XIV. De aici pustnicul 
predica şi difuza vrerile lui 
Alah, transmise direct. Faima 
luj..+recuse păşunile grase ale 
văii, sărise dealurile şi rocile 
roşii şi se răspândise ca un 
fum de tămâie, ca o strigare 
îndelungă din minarete, până 
Ia Stambul. De peste to t 
venia lume să-i se prosterne, 
să afle cum îi e scrisă soarta 
în mintea atotştiutoare pe 
care °  poseda pustnicul. Vic
toriile imperiului otoman, pre
zise de proorocul dela Teke 
i-au purtat numele până la 
reşedinţa Sultanului Murat. 
Exultând de izbânda prezisă 
de cucernicul rob al lui Alah 
Ak - lazalâ, ato i puternicul 
Sultan a făcut să-i se ridice 
un lăcaş mai cum se cade, 
unde sa locuiască prorocui şî 
?. bucătărie, unde mâna bla
jină să împartă pelerinilor din 
gratitudinea împărătească.



devenit in măsura în care oamenii găsiau lângă el binecuvân
tarea unui sfânt şi minunile lui.
Amândouă încăperile sunt construite în piatră —  una circulară 
cealaltă dreptunghiulară. Uşile sunt încadrate într o piatră maj 
fină, o semimarmoră sculptată frumos. Concepţia arhitectonică 
se vede, a fost aceia ca pentru un templu.
Pentru lăcaşul pustnicului şi, după aceea, pentru mausoleul lui, 
dărnicia lui Murat a fost fără margini. Candele de aur, legate 
cu lanţuri de oţel, atârnă din înaltul cupolei peste iatacul şi 
apoi peste sarcofagul lui Ak-lazalâ. Covoare de preţ tapisau 
pereţii şi pardoseala din dale şlefuite. Vitralii scumpe lăsau 
să pătrundă o lumină colorată şi discretă lângă rugile sfântului 
Când a murit, a fost pus în sarcofagul de piatră şi aşezat în 
mijlocul moscheei. Secole dearândul vor putea veni acum cre
dincioşii să i se închine. La un cap al criptei a fost lăsată o deschiză
tură prin care cei sosiţi să capete alinare şi tămăduire, apro- 
piindu-şî de ea părţile bolnave, s'au introducând mâna, şi luând 
binecuvântare.

P E L E R I N A J U L

Cu căruţele şi pe jos, cu tigăi, crătiţi, velinţe, cu plozii toţi, 
negustori aducându-şi în boccele mărfurile mărunte, cu mieii 
cari behăe legaţi, cu iezi, cu lumânări, convoaiele nesfârşite a 
unei lumi turce, bulgare şi macedonene, poposesc în ziua sfân
tului Atanas la Teke. lată Bulgăroaicele şi Bulgarii îmbrăcaţi 
sobru în culori închise, Turcoaicele şi Turcii cu şalvari şi văluri^ 
Macedonenii cu portul lor extrem de frumos şi înflorat, lată 
capetele orientale, strânse în cealmale ale câte unui turc bă
trân, cu fesuri ale celor tineri cu maxilarele colţuroase, arătând 
o dantură scânteetoare şi albă. Mozaic uman de iarmaroc 
oriental.
Toţi vor depune în mâinile hogei mielul adus jertfă lui Ak 
lazalâ, vor aprinde lumânări la capătul criptei, se vor înghesui 
în jurul ei, vor veghia o noapte întreagă.
Fumul lumânărilor ce ard şi flăcările lor multe ca o imensă 
crisantemă de petale de foc, face insuportabilă atmosfera dină
untru. Totuşi cei veniţi cari au ocupat un loc, nu se vor mişca 
până a doua zi în zori. Bolnavii se răstoarnă peste sicriul de 
piatră şi stau aşa, îmbibând partea suferindă cu puterea lui 
tămăduitoare, de care sunt convinşi.
Femei, copii, bărbaţi înconjoară sarcofagul, se închină, aprind 
lumânări, se urcă pe platforma pe care e pus sicriul şi încearcă 
să prindă lanţul de care a atârnat cândva candela. Dacă lanţul 
se ţine, înseamnă că n are niciun păcat; dacă-î scapă, tre- 
bue să ceară sfântului iertarea păcatelor.

ULMUL SFÂNT

După ce şi-au dat tributul veghei, pelerinii, la ieşire, mai au 
de îndeplinit un obicei. Chiar în faţa mausoleului în curte îşi 
resfiră crengile înfrunzite un ulm scund. E pomul sfânt. Se spune 
că a crescut din lingura de lemn a pustnicului, înfiptă în pamant
după moartea acestuia. . .
Fiecare îşi va desprinde o fâşie dintr'un strai ce-l poarta şi-o 
va lega de una din ramuri. Crengile de jos ale copacului sunt 
bandajate literalmente de to t soiul de cârpe, din toate culo
rile. A lega o fâşie înseamnă a ţi se îndeplini o dorinţa, a 
cere ceva sfântului care nu te uită. Fetele să ^se jnarite, 
nevestele să aibe sarcini uşoare, copiii sa crească sănătoşi, 
bărbaţii sa izbândească în treburi.

NOAPTEA IN TABĂRA PELERINILOR

Aspectul de hărmălaie şi forfoteală de peste zi s'a P ° t o l i t .  
Fiecare s'a strâns lângă căruţa cu care a venit şi şi-a ridicat 
tabăra. Pe pirostriile improvizate peste un cuib de vreascuri 
arzânde, sfârâie mâncarea pregătită pe loc. Sub roţi, 'an9Ş 
picioarele cailor, înfăşuraţi în cergi, în plăpumi, dorm copiii. 
Cei maturi mai stau la taifas, mestecă încet mâncarea pre
lungind noaptea în tabăra dela Teke. Mai încolo larma bâlciului 
nu s'a potolit. Un taraf turcesc mai scârţâie o melopee tara- 
gănată. lângă cafeneaua ad-hoc, ridicată dintr'o lada şi un 
ogeac minuscul cu spuză fierbinte. Ceva mai târziu vor adormi 
to ti înveliţi în răcoarea serii, cu to t ce-au adus de acasa. 
întunericul’ gâtuie, unul câte unul focurile mici, şterge contopind 
într'o besnă compactă, contururile, prăvăleşte Ja pamant siluetele 
vii. Doar caii se aud cum mişcă, cunwespiră rar, zbarnaind din 
nări şi cum lovesc cu cozile laturile căruţei.
Numai profilul coşului de piatră al ospătăriei susţine ca o 
coloană sfântă domnia nopţii. Intr'un colţ al cerului stra|uie 
timidă o semilună, sărită acolo de pe vârful vreunei geamii, 
sau complinind lipsa ei pe moscheea din Teke. O singura stea 
scântee lângă ea, ca un ochiu al unui cucernic ramas treaz şi 
somnoros de priveghîu. Noaptea a cuprins totul ca un zaţ de 
cafea. Dar numai puţin timp. Zorile vremelnice au trezit pele
rinii, au luminat iar aspectul, înviorându-l.

B Â L C I U L

De dimineaţă, ca o explozie, a răbufnit bâlciul. Mesele rotunde 
ale roţii de noroc au început să se învârteasca, harşaind me-
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talie cuiele ce trebue să o- 
prească la numărul câştigător 
pana de fier a norocului. Au 
apărut iar cupele uriaşe cu 
limonata colorată strident roşu 
şi galben —  un leu două pa
hare mari — au început să 
fiarbă în cenuşă ibricele cu 
cafeluţe gingirlii de - orz, s'au 
desfăcut tarabele cu mărfuri 
de o nimica —  oglinzi înflo
rate, figurine ciunte de ipsos, 
pahare zugrăvite cu bronz şi 
jucărele simpliste, fluere pentru 
copii. S'au improvizat tragerile 
la ţintă în piramida de cutii 
goale de conserve, cu mingii 
de cârpă. Trei lovituri la leu. 
lată cuierele de care atârnă 
mieii tăiaţi, unde fiecare poate 
cumpăra să ofere celor săraci 
gratuit. Chiolhanul e unanim şi 
colectiv. In tigăi negre sfârâie 
ciosvârte de cărnuri, al căror 
fum se loveşte de primele raze 
ale soarelui. Negustorii îşi des
fac mărfurile de bazar sărac, 
alţii vând pieile mieilor tăiaţi 
chiar atunci, licitându-le. In toate 
colţurile tarafurile şi-au pornit 
repertoriile de cântece turceşti. 
Scârţâie viorile, împletîndu-se cu 
sfârâiturile tigăilor, bat daraba
nele, aplaudând hărmălaia ge
nerală, chiuie cântecele vesele, 
amestecându-se c u tărăboiul 
concurenţii comerciale. Vacarm 
şi animaţie colorată, creând 
un pitoresc bizar şi plin de en
tuziasmul serbării, de pietatea 
pelerinajului.
Aşa se întâmplă în fie care an, 
în luna Mai.

ŞTEFAN ROLL

O  n o u ă
pudră aerificatâ 

d e  obraz
Uimitoare descoperire 
a unui chimist de frumuseţe 

din Paris
Pudră de obraz de zece ori mai fină, 

şi mai uşoară de cât s’a  crezut cu pu
tinţă până acum! Nu se colectează 
pentru fabricare decât pudra care plu< 
teşte în aier. Acesta e noul procedeu 
uimitor, inaugurat de un chimist din 
Paris şi adoptat de Tokalon.

De aceea Pudra Tokalon, celebra Pu* 
dră de Paris, se întinde atât de neted 
şi de proporţionat, acoperind pielea cu 
o pojghiţă subţire, aproape invizibilă, 
de frumuseţe. Rezultatul este o dragă* 
laşă arătare cu totul naturala, aşa de 
diferită de grelele pudre demodate cari 
nu dau decât o înfăţişare sulemenită. 
Pudra Tokalon mai conţine şi Spumă 
de Cremă care o face să se menţină pe 
piele 8 ore în şir. In restaurantul cel 
mai cald, obrazul Dv. nu mai are nevoie 
să fie „reîmprospătat“, dacă întrebu* 
inţaţi Pudră Tokalon. La sfârşitul 
unei lungi serate de dans, obrazul Dv. 
tot va fi proaspăt y  fără luciu. De 
vânzare la toate farmaciile, drogheriile 
şi parfumeriile din ţară.

B " /
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Neglijen(a 
se răzbună!

Numai bolnavul ştie ce în
seamnă a fi sănătos. Dea- 
ceea şi d-voastră trebuie să 
vă purificaţi în mod radical 
rinichii, căile urinare şi ve
zica, în fiece primăvară şi 
toamnă, cu

T A B L E T E L E

¡BAYER) •H E LM IT O L
Este un produs »S oye*«

PR IM U L IN S T IT U T  C O S M E T IC  M E D IC A L
Bulevardul Car ol 57 fost 39. T elefon: 3.52.73

D-NA Dr. M. RABINOVICI, derm atolog specializată la Paris şi 
Viena, tratează : negi, p istru i, coşuri etc. îngrijire;a fetei cu 
horm oni şi masage pneum atice. D i s t r u g e r e a  paru lu i de prisos. 
S lăbirea locală a corpulu i p rin  m asaje electrice. Cons lO-LM-i. 
Se aplică m asca „H ollyw ood“. M iercuri i n f o r m a ţ i u m  g r a tu i te
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SFĂRÂMĂ /  
LUNA

de J. CARVER
UNA, acest astru, unicul copil al Pământului, mort de mult, 
cum a spus despre ea odată, profesorul J. T h oms on ,
este condamnată să se sfarme

fărâme, care vor împresura Pământul, întocmai ca inelele
lui Saturn.
Acest uluitor pronostic l-a făcut marele astronom Sir J a m e s  
Josns.  Oamenii de ştiinţă au observat de mult că Luna cade 
iprfc Pământ, iar S ir  J a m e s  spune că sunt motive să cre
dem ca s'ar putea să vie chiar în „zona primejdioasă“ şi să 
se desfacă, mai întâiu în două, apoi în patru, în opt şi în 
sfârşit în miliarde de părticele. Când aceasta se va întâmpla, 
Pământul va avea încontinuu lumină lunară şi va fi înconjurat 
de inele, ca Saturn. \
Pare ciudat ca pe unicul satelit al Pământului să-l aştepte ase
menea soartă. Dar în orice caz viitorul Lunei e mai bine 
cunoscut, decât obarşia ei. Deşi obiectul admiraţiei poeţilor, 
mcă din primele zile ale civilizaţiei şi cu toate că astronomii 
au început a o studia mult înaintea tuturor celorlalte corpuri 
cereşti, cu excepţia poate a Soarelui, a rămas totuşi în jurul 
Luneî un mister mai adânc, decât în jurul oricăruia dintre 
:eilalţi membri ai sistemului solar.
3ar dacă profesorul J a m e s  T h o m s o n  a caracterîzat-o atât 
de pitoresc, ca pe „unicul copil al Pământului, mort de 
mult“, H a r o l d  J e f f r e y s ,  un faimos matematician dela 
Cambridge, publică o carte în care contestă teoria şi consideră 
Luna ca pe o „soră“ a planetei noastre. Acceptând teoria că 
o stea călătoare s'ar fi apropiat prea mult de Soare, despăr- 
find, prin atracţie, din el o vastă massă de materie, din care 
sau format planetele, el susţine că Luna făcea parte din massa 
desprinsă astfel. Toate acestea s'au întâmplat într'unul şi ace
laşi timp, astfel că Pământul şi Luna sunt amândoi copiii 
Soarelui.
Cealaltă teorie, explicată într'un chip foarte simplu de către 
faimosul astronom S ir  R o b e r t B a l l ,  susţine că Luna s’ar fi 
desprins din massa Pământului, care la vremea aceea era atât 
de caldă, încât constituia o massă de materie moale, rotin- 
du-se cu o viteză de patru ori mai mare decât aceea pe care 
o are Pământul actualmente. Datorită acestei viteze, se pro
duse o ruptură, desprinzându-se din globul de materie moale 
a parte, care a format un altul mai mic. La început Luna 
fu atât de aproape de Pământ, încât corpii se învârtiau lipiţi. 
Treptat însă satelitul se depărtă, până când între el şi Pământ 
se stabili distanţa de un sfert de milion de mile.
S'au găsit unii să spuie că Ocea-

O fotografie a primului p ă tra r de Lună, luată d intr’un observator astronomic.

•n trecut, satelitul a fost presă
rat de vulcani gigantici, unii 
ridicându-se până la 7000 de 
metri înălţime şi având proporţii 
pe lângă care vulcanii planetei 
noastre apar ca nişte coline. 
Vulcanii Lunei sunt astăzi to ţi 
stinşi. Ne putem închipui însă 
formidabilele isbucniri care s'au 
produs aci, când ni se spune 
că un crater este cât două ju
deţe de-ale noastre. Se credea 
într'o vreme că suprafaţa Luneî 
ar fi acoperită cu lavă topită, 
dar observatorul M e u d o n  din 
Paris a făcut o serie de cer
cetări, constatând că este aşter
nută cu cenuşă vulcanică. Ne 
amintim cu to ţii cum Pompei a 
fost la fel îngropat, în urma 
unei erupţii a Vezuviului. Dar 
mai senzaţională este teoria for
mulată de S ir James  Jeans,  
anul trecut, că întreaga Lună

ar fi formată din cenuşă vulcanică.
Noaptea pe Lună, trebue să fie neînchipuit de rece. In vreme ce la 
Polul Nord, temperatura, rareori, coboară mai jos de 50 de grade 
centigrade sub zero, în Lună, ea ajunge până la 200 grade sub 
zero. La o aseme nea temperatură, nu poate să existe viaţă. Şi to 
tuşi, nu mai departe decât acum doi ani, Mr. W. H. P I c Ic e r I n g, 
care a făcut parte din corpul de astronomi ai faimosului Obser
vator dela Harvard, a uimit lumea ştiinţifică, prin afirmaţia că 
observase semne de viaţă pe Lună. Aci, este un alt mister, pe 
care astronomii vor trebui să-l elucideze. Savanţii obicinuiesc 
să-şi împartă între ei unii corpi cereşti, cum e Luna spre 
exemplu, iar lui M r. P i c k e r î n g  I s'a dat spre observare 
craterul Eratosthenes. Studiând satelitul din Jamaica, el a obser
vat bizare fenomene ale unui element care s'ar întinde şî des- 
volta pe fundul acelui crater. A informat şi pe alţi astronomi 
de aceasta, făcându-i să-şi îndrepte într'acolo atenţia şî să-şi 
compare apoî constatările.

Există oare pe Lună o viaţă vegetală, de o natură cu 
totul necunoscută nouă ? Aceasta este una dintre cele mai 
atrăgătoare speculaţii.

(Copyright Keystone 

şi Realitatea Ilustrată)

nul Pacific este 
rămas pe locul

un vast gol, 
din care s'a 

desprins Luna. Dar un profesor 
german, care a combătut teo
ria, a măsurat cât mai precis cu 
putinţă basinul acestui ocean şi 
a arătat că depresiunea nu 
are decât 167 milioane mile 
cubice, pe când Luna măsoară 
5.240 mile cubice.
De s ar aduna la un loc spaţiile 
pe care le ocupă basinele 
tuturor oceanelor de pe faţa 
Pământului şi to t nu s'ar obţine 
o depresiune îndeajuns de vastă, 
pentru a echivala cu massa 
Lunei. Acest savant se declară de 
acord c‘u teoria Iui J e f f r e y s .  
Dar nu numai origina Lunii a 
fost obiectul unor vii şi îndelungi 
discuţii, ci şl caracterul supra
feţei sale. Nu încape îndoială că

Expusă razelor ta r i de soare, pielea fra 
gedă este  fo arte  sensibilă şi totuşi miş
care la aer liber, lumină şi soare este  
a tâ t  de necesară pentru tin ere t! — Cu

“  N IVEA
micşoraţi pericolul arşiţei soarelui prin 
conţinutul de Eucerita, care este  înrudită 
cu grăsimea naturală a pielei. Mai ales 
la un soare puternic va masaţi 
abundent şi de mai multe ori cu 
Crema sau Ulei Nivea. Bineînţeles 
nu preţul va va 
d e te rm in a  sa 
renunţaţi la a- 
ceasta.
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Timpul primâvâratec v'a înşelat. Ati 
eţit la plimbare în talie si seara când 
v’ati întors acasă, afi simţit toate sim- 
tomele gripei-, friguri, alternate de 
călduri, dureri de cap insuportabile 
etc. Pentru a înlătura aceste chinuri 
e suficient să Inati o tabletă din renu
mitul antinevralgic „JAWOl" fmediat 
durerile dispar, veti transpira abu- 
dent iar a doua zi vă veti trezi veseli 
ţ) bine dispuşi.

JOWOL
C U T I A  CU 3 TABLETE 

DE GÀS1T LA FARMACt St OSOGUERU

Deşteptaţi-vămffl

deoarece celulele cuijtanee îşi pierd 
nişte elemente vitale nutritive. Acestea 
se pot restitui in ziua de azi. Dr. Stejs» 
kal a  extras acest element pentru ce
lule din animale tinere alese cu îngri
jire. Se chiamă “Biocel“ şi e continut 
în Crema Tokalon. aliment pentru pie< 
le, culoarea roia. Intrebuinţându*l 
reînt meriţi pielea $i înlăturaţi repede

Actori ce ne lipsesc. - Succes şi insucces.

* , rem im eriţi pien» ^
riûQ r*r% rt£> f‘i r P f i  1111711- sbârciturile si mcretHurüe. După câte»I J C S C O J j C r i i & U ' U LH LL  j săptămâni femei de 50 de am uşor

« _____ i _V . - in  a n i  »«o i t  in p rp  7, i l i a
——- — — — - g ţ o a p n i '" “ *** —— — — — - _ .

toare a unui medic p°‘ arâta cû °ani .tmere-,J^
O  piele netedă, !ă»fi sbârciiuri la

60 de a n i__ Femei de 50 care
arata aproape atât de tinere ca fetele
• a . i  . * __ i ,  n n *  m i n i m i  C Ilf lT

întrebuinţaţi Crema Tokalon culoarea 
albă (negrasă), celebra Cfemă de Pa. 
ris. Ea disolvă coşurile, strânge porii 
dilataţi şi face moale, albă şi netedă

for'Aceste lăţite care par* minuni sunt ^ ie leaU  mai aspră ¿  ;întunecată. Se 
realizabile astăzi prin descoperirea garantea^naulirJftituV toniL

lnbătrânind. se formează sbârcitun. ghernle şt partumeriile dm ţară.

La t o a m n ă ,  
Teatrui Naţio
nal va folosi 
două s c ene .  
Ideea e exce
lentă. Mă în
treb însă : cu 
cine ?
Nu numai tea
trele particu
lare, dar însăşi

prima noastră instituţie de artă dramatică, cu 
actori atât de numeroşi, n'are o trupă com
pletă. O trupă care să poată juca orice fel 
de piesă, toate rolurile din orice fel de piesă. 
Preocupările după cari se face selecţia mem
brilor primei noastre scene pot fi : dreptul la 
leafă, influenţele politice şi chiar talentul, dar 
criteriul utilităţii  e dintre cele mai rare.
Pentru un anumit gen avem foarte multe eie 
mente ; pentru altele, nici unul.
Ceeace lipseşte, în primul rând, Teatrului nos
tru Naţional este junele-prim eroic, (teno
rul dramatic în operă). E elementul fundamental 
pe care se sprijină dramaturgia tuturor epo
cilor.
Fără acest actor, nu poţi juca nici pe O reste 
nici pe Oedipus, nici pe Hamlet, nici pe 
Coriolan, nici pe Faust, nici pe Ruy-Blas, 
nici pe Prometeu, nici pe Don Juan, nici 
unul din marii eroi ai clasicismului şi ai ro
mantismului —  ca să nu mai vorbesc de atâ
tea drame moderne.
Altă mare lipsă este aşa numita mamă-nobilă, 
femeie de-o anumită vârstă, care să interpre
teze cu autoritate Jocastele, Gertrudele, 
Athaliile, Clitemnestrele, pe Volumnia, 
pe Doamna Clara, în piesele de costum şi, 
în repertoriul modern, începând cu d-na Alving, 
din Strigoii  lui Ibsen, atâtea eroine de forţă 
şi patetism.
Tot aşa, n'avem mama-burgheză ; actriţa ma
tură atât de necesară comediei, aşa cum a 
fost excelenta d-nă A. Gusty, scoasă la pen
sie prea de vreme. Doamna Sonia are rçiult 
haz, dar e cam aspră pentru acest gen de 

• roluri, iar Ana Luca e prea tânără şi oare. 
cum melancolică.
Altă lipsă este junele-prim-comic, actorul 
de vervă, pentru care se scriu toate come
diile de azi şi care, în cadrul Teatrului Naţio
nal, ar interpreta de la Scapinii lui Molière, 
până la Revizorul... Ce-a căutat admirabilul 
G. Calboreanu în secătura amabilă şi fante
zistă din capodopera lui Gogol, —  mă'ntreb 
şi azi !
lată, cel puţin patru primi interpreţi, patru 
chefs d’emploi pe cari prima noastră scenă 
nu-i are.
Lipsind aceste elemente fundamentale, cum 
vrei să laşi drum liber fanteziei, menită să 
creeze pe pământ steril ? Să pui perucă albă 
cutărei actriţe tinere şi perucă blondă sau 
cisme înalte cutărui actor pirpiriu, —  înseamnă 
că te-ai trădat, în primul rând dumneata în
suţi. Cum să nu te trădeze intermediarul cu 
publicul, apoi publicul însuşi ? Absenţa inter
pretului indicat dă o notă falşă spectacolului. 
Omul din sală simte un gol, fără să ştie de 
unde provine. N'ar f i momentul ca, sacrificand 
câteva inutilităţi Teatrul Naţional să-şi com
pleteze trupa cu unele elemente absolut in
dispensabile cari există în trupele particulare 
şi poate U teatrele naţionale din provincie ?

Două p i e s e  
cehe s'au jucat 
la noi, în ulti
mele luni. A- 
mândouă tra
tând cu ace
laşi talent şi cu 
aceleaşi mijloa
ce t e h n i c e  
problema lu

ptei dintre generaţii, neînţelegerea dintre pă
rinţi şi copii.
Cea dintâi. Cloşca, admirabil jucată la Tea
trul Regina Maria, n'a avut succes. A  doua 
Oameni pe un sloi de ghiaţă constituie tr i
umful stagiunei Teatrului Naţional. Pentru ce 
această inegalitate de tratament din partea 
publicului? Marele mister al demonului rampei. 
Sunt rare operele dramatice cari reprezintă 
reuşite mondiale. Majoritatea înseamnă suc
cese, ceeace a scris autorul, dar şi ceeace 
joacă actorii, ceea ce întră în favoarea mo
mentană a publicului din acel oraş, concursul 
de împrejurări care favorizează această cola
borare.
Aceeaşi piesă, cu aceeaşi distribuţie, în acelaş 
teatru, nu mai are trecerea pe care a avut-o 
câţiva ani înainte. De ce?... Nu există nici 
un fel de siguranţă. Câte zeci şi zeci de suc
cese străine, nu pulverizează în fiecare an, 
Bucureştiul? De ce s'a jucat de sute de ori 
în şir la Londra sau la Paris cutare vodevil, 
iar obişnuiţii premierelor, criticii şi puţinii 
spectatori ai zilelor următoare se întreabă, la 
Bucureşti, cum se poate scrie asemenea prostie? 
Pentru ce „Liliom", triumful mondial al lui 
Molnar a părut la Paris o copilărie  ̂ pe care 
nu s'a dus nimeni s'o vadă? De ce n'are Bem- 
stein succes în Germania şi de ce nu sa 
jucat la Paris nici o piesă de Schiller?
Arunc la întâmplare, nume dispărute, în fuga 
peniţei. Pomelnicul se poate prelungi la in- 
fin it.
O piesă înseamnă un spectacol, nu o simpla 
scriere teatrală. Iar un spectacol e compus 
din actori, decoruri, public, nu numai din text. 
Iar peste public, decoruri, actori, e impon
derabilul din văzduh, e conjonctura, cum se 
spune la Bucureşti, climatul, cum se spune la 
Paris, e starea de spirit a momentului, e men
talitatea (ce urât cuvânt) masselor, cari aii 
vor un lucru, mâine altul, aceste masse miş
cătoare ca nisipul Saharei, perfide ca sirenele 
mărilor mitologice, inconstante ca valurile pur
tătoare de sirene.

Celor ce se 
plâng de co
rupţia din unele 
a d m in is tra ţii 
ale noastre le 
vom spune ci 
într'un Orient 
mai depărtat 
se petrec lu
cruri mai grave 
ca la noi, în j 
proporţii într'a- 
devăr... asia

tice.
Povesteşte un ziarist francez cum a patrum 
mai acum câţiva ani în casa mareşalului Cian- 
So-Lia, dictatorul atotputernic al Manciuriei. 
După ce a străbătut câteva odăi şi etaje 
pline de soldaţi chinezi, ziaristul a pătrum 
într'o încăpere elegant mobilată unde Exce
lenţa Sa, un om de vreo şaizeci de ani cu 
faţa verzuie juca mah-jong cu un european 
tăcut şi respectuos, care pierdea mereu. Ma
reşalul era cuprins de o veselie şi-o vitalitate 
stranie: în camera vecină îl aştepta de opt
sprezece ore o fecioară de şasesprezece am 
dar el nu se îndură să-şi întrerupă jocul şi «•
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O poveste orientală.-Ştii cine sunt eu?
ghiţea în permanenţă, un afrodisiac puternic 
menit să-i ţină energia trează până când par
tida de mah-jong va lua sfârşit.
Când jucătorii se sculară dela masă Cian-So- 
Lin câştiga vreo cinci sute milioane lei. 
Partenerul său era, însă, mai norocos: câştiga 
pentru Uniunea Sovietelor proprietatea căilor 
ferate din Estul Chinei.
Căci omul liniştit şi respectos care pierduse 
cu atâta sânge rece o jumătate de miliard, 
nu era altul decât Nicolae K irkovic i Kuz-  
netzoff, plenipotenţiarul Moscovei, căruia la 
sfârşitul partidei, înainte de-a consuma jertfa 
copilei de şaisprezece ani, mareşalul Cian-So- 
Lin  îi semnase acordul.

Am asistat dă- 
unăzi la una 
din miile de 
scene, cari se 
petrec în fie 
care zi la noi 
în ţară: abu

zurile micilor 
p o t e n t a ţ i  
cari se cred 
mai presus de

ceilalţi oameni şi înfrâng ei cei dintâi, con
semnele de ordine şi disciplină.
Miezul nopţii. Ultimul tren soseşte în gara de 
Nord. Toată lumea se îndreaptă spre ieşirea 
nouă. Suntem alarmaţi de bubuiturile violente 
ale unei uşi pe care un domn brunet o bate 
cu pumnii şi cu genunchii. Alergăm într'acolo. Pe 
scândura care mănâncă bătaie scrie „Trecerea 
interzisă". Paznicul crapă uşa. Domnul brunet 
împinge.
—  Nu e voiel se opune portarul.
—  Ştii cine sunt eu? protestează importantul 
personagiu.
—  Nu ştiu, dar pe aici este intrarea pe pe-

Delegaţia naţio 
nal • ţă răn is tă  
română, depune 
a coroană pe 
Morm ântul Ero- 
ului Necunoscut 
din Fraga. Dela  
1 1 â n g a spre 
dreapta: d-ne 
dr. C m tu rean u , 
d. ing. Torkas- 
cheH, d. d r. 1. I 
Popescu- Mehe
dinţi, d. d r. T.

CrUtureonu, 
d. prof. V. Jinqo. 

m
Membrii secţiei 
Ligii C u ltu ra le  
şi stolul de s tră 
jer! din comuna 
O b r e j i f  a, R. 
S ărat

ron, nu e ieşirea din gară. Aşa 
am ordin! se apără portarul. 
Celalt nu se lasă. îmbrânceşte 
pe bravul gardian şi face semn 
câtorva persoane care-l însoţeau 
să-l urmeze. Portarul nu se dă 
învins. începe o luptă.
Intervin:
—  Domnule, din moment ce nu 
e voie, nu e voie... Ieşi şi d-ta 
pe unde iese toată lumea.
—  Ştii cine sunt eu? Eu sunt 
directorul de cabinet al cutărui 
ministru.
—  Poţi fi şi tatăl ministrului. 
Să ieşi pe unde ieşim cu toţii...
— Sunt şi inspector de poliţie.
—  Poţi să fii şî bunicul pre
fectului. Dacă eşti un funcţionar 
aşa de mare, trebue să dai cel 
dintâi exemplul disciplinei.
—  Da-' D-ta cine eşti?
—  N'are nicio importanţă. Un 
simplu cetăţean... i-am răspuns, 
aşteptând să văd cât îi este de 
groasă pielea obrazului.
Dar domnul inspector director 
de cabinet nu mai are vreme 
să stea de vorbă: îmbrânceşte 
pe portar şi trece —  ca Oe
dipus după ce-a omorît Sfinxul, 
ca Napoleon după o mare bi
ruinţă...
Cui să reclami? La cine să pro
testezi? De unde va veni în
dreptarea? Nu ştiu... Ne plân
gem şi noi cetitorilor, de aceste 
nedreptăţi, ca să ne mai răco
rim sufletul, fiindcă altă nădejde 
nu este...

VICTOR EFTIMIU

Cea mai mare zî din viaţa ei 
Niciodată, mai târziu, nu vor mai fî 

aţin tite  toate privirile asupra ei, nu va 

mai fi, ca acum, centrul de atracţie al 
priv irilo r adm irative. Drum ul lung, dela 

altar spre uşa bisericii, puteâ-va ea să’l 
parcurgă fâră un moment de teamă ?

Ea poate! iar frumuseţea, plină de 

tinereţe, atât de admirată in ziua cea 
mare, este definitiv in posesiunea e i : In 

fie-care zî a întrebuinţat preparatele 

Elizabeth Arden. Şi-a curăţat tenul, 
seara şi dimineaţa, ca să’l menţină fraged 

şi limpede . . . stimulându-l, ca să’i 

păstreze ferm itatea . . .  şi nutrindu’l casă 
prevină formarea ridurilo r şi sbărciturilor.

U ltim ul retuş de frumuseţe l’a căpătat 
prin pudra superfină Elizabeth Arden, 
care dă o catifelare minunată tenului, 
precum şi un aspect de prospeţime.

R.lr No. 541

Elizabeth Arden Ltd.
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Oraşul de pitici din expoziţia 
„Luna Bucureştilor“
/ DEEA, pe cât de originală pe atât de amuzantă, de a alcătui o aşezare de 

oameni mărunţi în expoziţia „Luna Bucureştilor", a fost primită cu multă plăcere 
de publicul care vizitează, în număr mare. oraşul şi circul de pitici, din Parcul 

Naţional „Regele Carol al ll lea'1.
Dela Arcul de Triumf, o şosea — de curând terminată — duce prin parc până la 
marginea lacului, unde vizitatorul găseşte — împrejmuit de un zid de cetate — un 
adevărat orăşel.
Pe parapetul zidului, un omuleţ de o şchioapă, se plimbă grav, în haină militară, cu 
arma la umăr, păzind intrarea.
Pă'rrunzi pe poarta împodobită de o figură uriaşă, înfăţişând pe Gulliver din poveste. 
In imediată apropiere găseşti gara. Şeful staţiei, un pitic român, dacă nu măsoară 
decât 1.10 m., e însă foarte grav şi preocupat de sosirile şi plecările trenuleţului lili
putan, pe locomotiva căruia se află deasemenea un pitic. Dacă ne suim în tren, în 
mai puţin de un minut, am sosit în centrul oraşului. Aci se află biserica, primăria, 
dispensarul, banca, casa de editură şi librărie, un salon de mode, un restaurant, o 
cafenea şi alte aşezăminte edilitare, obicinuite intr'un oraş. Prin locuinţe şî prin insti
tuţii, toate pe potriva lor, se învârtesc piticii şi piticele : cei mai înalţi dintre ei 
măsoară 1.20 m., cel mai mic deabia atinge 68 cm.
Primarul e român, de prin ^părţile Brăilei. II cheama „domnul Sandu" e înalt de I 
metru şi 16 cm., şi are toată prestanţa cuvenită. E! îşi petrece mai to t timpul liber
—  dupăce rezolvă treburile edilitare —  pe terasa cafenelii pitice, în tovărăşia nota
bilităţilor oraşului şi a artiştilor. Când vede că, s’au adunat mai mulţi vizitatori străini, 
primarul de 1,16 m., se urcă pe estradă şi-aşa cum se cuvine —  pronunţă un discurs 
de bun sosit oamenilor mari, prezentându-le, pp rând, personagîîle de seamă ale ora
şului şi pe artişti,

O
Piticii nu sunt — cum s'ar putea crede —  o rasă deosebită de oameni. Ei se nasc 
accidental din oameni normali Cei mai mulţi dintre pitici au fraţi şi surori la fel de 
înalţi cu ceilalţi oameni şi pot avea copii cari să nu fie pitici.
Există o experienţă biologică clasică : dacă se împerechiază un şoarece alb cu un 
şoarece negru, progenitura va fi, deobiceiu, jumătate şoareci albi, jumătate şoareci

Piticii se distrează jucând cărfi.

Odihna de după am iază a piticului. El stă întins şi 
I cite şte  o re vistă .

Aceste păpuşi vii se mişcă, dansează şi fac acrobaţii cu o 
graţie desăvârşită şi cu un simţ artistic uimitor.

B iserica din O raşul Piticilor. .Mignon“  în O raşul Piticilor,

negri. Dacă unul din aceşti şoareci albi, născut din părinţi de rasă deosebită, va fi împerechiat tot 
cu un şoarece alb, nu to ţi descendenţii vor fi albi, ci din când în când se vor naşte şi şoareci 
negri şi aceasta nu numai la prima generaţie, dar până la a zecea şi a douăzecea generaţie.
E probabil că la fel se petrec lucrurile şi cu piticii. Va fi existat cândva, prin Asia, o rasă albă 
de pitici, asemenea pigmeilor negri din Africa. Din încrucişarea acestora cu oameni normali, piticii 
n’au dispărut definitiv. Din când în când, se mai naşte în vreo familie câte un pîtic. Aşa se face 
că din părinţi pitici se pot naşte copii normali după cum din părinţi normali, uneori, se nasc copii pitici. 
Bineînţeles, n'au ce căuta printre pitici, degeneraţii sau oameni a căror glandă tiroidă funcţionând 
anormal, s'au desvoltat disproporţionat: cu capul mare şi picioarele scurte sau membrele închircite. 
Piticii adevăraţi sunt perfect proporţionaţî: cei mai mulţi drăgălaşi, iar unele tinere domnişoare 
dintre cele care locuesc în Oraşul Piticilor, asemenea unor miniaturi, adevărate păpuşi, uneori 
chiar mai mici decât păpuşile cu care se joacă fetiţele oamenilor bogaţi.

. . . . a t â t o r  femei frumoase care s t rem arcă prin frăgezim ea 
tenului lor. D e când întrebuinţează şi ea pudra Jazz, tenul 
ei a căpătat o înfăţişare tinerească, porii au  devenit invizibili 
şi se poate pudra şi la rda  cu cea mai mare uşurinţă, ceeace 
nu era cazul înainte. D a , efectele pudrei Jazz sunt în tr’adevăr 
uimitoare, fiindcă ea este compusă din 
ingrediente de calitate excelentă ale căror 
însuşiri sunt o adevărată binefacere mai 
ales pentru  tenurile ofilite, cu porii dilataţi.

PUDRA



Am închis paranteza şî odată 
cu această operaţie scriitori
cească şi capitolul: vilegia
tura! E alt subiect, cum s'ar 
spune, parodiind pe Rudyard 
Kipling. Să mă întorc şi să 
continui preludiile mele esti
vale.

Am colindat CişmigiuJ. De- 
COrui ® c“ n°scut. Scaunele cu 
plată şi băncile şomerilor erau 
înţesate de siluete în rochii 
şi haine de vară, îmbinate 
fantezist, în aşezarea lor în-

Blocuri de ghiofo au început 
io  apară  pe străzi.

<----------

Restaurantele fn aer liber 
şi-au făcu t to a le ta  şi-şi

C âinele a adorm it ¡te stradă : baie de soare.

D udu ile  şi d o a m n e le  şi-au in a u g u ra t  ro ch iţe le  în f lo ra te .  
A u  în c e p u t  soco te lile  p e n tru  p le ca re .  C iure l, L ido  şi... 
Balcic. P e  sc au n e le  cu p la tă  şi băn c ile  şom erilo r  d in  

C işm igiu . L a  o m a să  de  ta b lă  în  P a rc u l  C aro l. 
mmmmmmmmmmmmi In  r e s ta u ra n tu l  de  v a ră .  ammmmmmmmmmtmm

P E lista de bucate din faţa mea, 
doar rubricile: grătar special şi 
băuturi, au notaţii necaligrafice, 

încercate parcă de mâna unui copil, şcolar 
in clasa ll-a primară. De dincolo de mesele 
gătite cu feţe de mese vărgate în pătrăţele, 
ca stofele englezeşti, sosesc miresme de carne 
friptă şi clempănit ritmat de cleşti, castag- 
nete ca pentru un passo-doble spaniol. 
Simfonia acestei înserări e completată cu 
soliştii chelneri (vine-e), cu orchestra de 
ţigani veritabili şi piculinarea furculiţelor, 
paharelor, farfuriilor.
Vara a dat buzna în Capitală, călduroasă, 
prăfuită de drum, cu balonul soarelui fier
binte legat cu aţă de degetul cel mic, cu 
o liotă de ţigănci care-au şi prins a-şi 
vesti trandafirii în locul mărgărîtărelului şi 
lalelelor. A  fost o descindere senzaţională, 
din nu mai ştiu care tren din sud. Duduile 
şi doamnele şi-au inaugurat rochiţele înflo
rate, pălăriile cât umbreluţele şi umbreluţele 
cât pălăriile !
Bine înţeles, au început socotelile pentru 
plecare. Vara poate fi lăsată să se scalde 

■
Limonăiile s tră ju ite  de un bloc de ghiafâ  vor 
la to li setea tre c ă to rilo r.

(F o to g ra fii G rosaru)

la Ciurel sau la Lido, laolaltă cu puştii de 
liceeni, tipesele dubioase, cu nehaliţii ce-şî 
fac vilegiatura la marginea Bucureştilor I 
Lumea bine (oh, acest: bine!), mă rog I 
(oh, acest: mă r o g !) pleacă la Sinaia, la 
Cozia, la Mamaia, la Balele! (Ah, Balcicul! 
Ah ! Mangalia!)
(Exclamările din paranteza precedentă se 
datoresc duduilor şî domnişorilor esteţi. 
Vânturătorii inutili ai expoziţiilor plastice, 
ai spectacolelor, acei cari se informează 
despre artă din recenzii şi cronici şi care 
ştiu că vor întâlni pe plajă pe Iser sau pe 
Ionel Teodoreanu, pe Arghezi orî pe actorul 
X, dela Naţionali Ce atmosferă înaltă în 
staţiunile în care afli pe aceşti domni, 
despre care, dumneata, duduită, ştii atâtea 
anecdote, detalii biografice, dar nu ai c itit 
din scrisul lor nici un rând! Ce literatură 
satanic de crudă aş broda împrejurul căp- 
şorului dumîtale, duduiţă înfiorată de artă, 
când asculţi pe diseur-ul cel blond, la casino:

„Spune-mi unde, când şi cum,
„O  să t© mai vad odată...?")

m
Hohot cu apă rece" I (D on iţa  cu aoă sto 

tm o la



tâmplătoare. Prin faţa ochilor, cu sau fără 
ochelari fumurii împotriva soarelui, defilează — 
interminabil, armata plimbăreţilor. Privirile se 
aţintesc, după preferinţe, într'o anume normă, 
încerc unele precizări:
a j  Bătrânele se uită după tinerii Adonis, cu 
freză şi mustăcioară a la Douglas Fairbanks 
—  senior
b) Tinerii Adonis, cu freză... etc., etc. întorc 
privirile după doamnele coapte, pline, cu mers 
unduios ţi legănat.
c) Doamnele coapte, privesc insistent pe sub 
genele rimelate, la domnii bine, adevăraţi 
dandy, în superbe costume de vară, cu mo
noclu şi mănuşi. (Doamnele coapte, mai scapă 
ochii şi prin grupele de studenţi gălăgioşi, 
înfocaţi).
d) Domnii bine, adevăraţi dandy se opresc în

®a»ele fierbinţi d* » e«*  mongfiie 
dilele dtp« loc.

Vestigiul verii: tocurile ou început 
să lase urme In asfalt. ____5

mică bancă pe un b u levard .

C e tă ţe a n u l încălzit lasă deoparte  
e tic h e ta  ţ i umblă a ţo  cum II vedem.

loc şi devin melancolici, de câte ori 
trec pe lângă duduile svelte. Mono- 
clurile cad, ochelarii de soare sunt 
îndepărtaţi. Gestul lor e sincron cu 
al domnilor bătrâni, de pe scaunele 
cu plată, care odihnesc alături de 
doamnele bătrâne.
e) Duduile svelte şi neîmplinite, se 
ştiu privite, mângâiate, urmărite. Surîd 
distant, dar hohotesc, tulburate, de câte 
ori drumnul lor e acelaşi cu grupele de 
studenţi gălăgioşi şi înfocaţii
f) Doamnele bine, iată un articol 
scump în Cişmigiul Când apar însă, 
ele sunt însoţite de tineri poeţi 
in spe, care vorbesc şi gesticulează, 
â la Nottara.
g) Lipsa doamnelor bine e precum
pănită de afluenţa doicilor, femeilor 
la toate, bonelor, frăulein-elor, miss- 
elor, — care de cum se arată, sunt 
însoţite de ordonanţe şi majurii lor. 
Aceştia le ţin de gât ori de mijloc.

U  ('a u  u rca t că ld u rile  la  ca p !

La o masă de tablă, în Parcul Carol. Doi domni —  
după aspect: funcţionari, golesc, în pauzele întâmplătoare, 
când nu macină covrigi uscaţi, câte o halbă de bere şi 
ascultă muzica din difuzorul agăţat de un par.
Intr'un târziu, cheamă ţalul. Amândoi, cu gesturi identice, 
se caută în buzunarele pantalonilor, scot câte un port- 
moneu cu fermoar, îl scutură după ce i-au deschis gura şi 
caută monedele:
— Lasă, monşer, asta mă priveşte pe mine.
Ce naiba I
— Ei, asta-i I Eu te-am chemat I Bagă banii în buzunar I
—  Te rog, nu mă supăra I Atâta vreau dela tine, Nae 1 
Ce dracu I Odată mergi şi tu cu mine I... Scurt I
— Nu-ţi mai vorbesc, dacă-mi eşti de-ăştia.
Bagă banii în buzunar, îţi spun!..
Un glas străin intervine, graseiat:
—  Ce vă certaţi, fraţilor? Ştiţi că sunteţi bine, la ora astal
— Tu eşti, Tache I Noroc, dragă I



— Salva, Tăchiţă ! !a lo c ! Ce-î cu tine pe-aici ?
—  in plimbare, {rafie ! Ce să-i faci ? Dar voi ?..
—  (a, luasem o bere şi ne gătiam de drum !
—  Nu se poate I Ţal I Incă un rând de halbe I.. S'a zis!

- Vine!
—  Da, numa ăsta I
— Sfânt 1
Rândiţi de halbe îşi face aparifia, în guler de mare gală, 
ascultă întâmplări dela birou, răcoreşte gâtlejurile arse de 
sarea covrigilor uscafi, lasă rândul altor două seriî de halbe, 
care iau parte ia spovedaniile amoroase de mare anvergură 
ale tîpîlor dela masă.
La plată, Tăchifă ia asupra lui tot. Nae şi tovarăşul său, pe 
nume — îmi pare: Ghifă, dau numai bacşişul. A ltfe l nu se poate 
Dai altă dată,monşer, nu se mai îngădue aşa ceva!... S'a 
zis I...
Morala fabule i: când doi se ceartă, al treiiea plăteşte !

A L B IT U R I
TESflTURI
MĂTĂSURI
IMPRIMATE
MERCERIE.

TheotforAtanamitClu

In restaurantul de vară, unde aştept m ititeii şî patricienii. Gră
dina e un gang, cu un singur rând de mese, între două ziduri. 
Verdeaţa care nu trebue să lipsească, pentru decor, e împlinită 
de trei, patru butoiaşe de bere. Din care cresc oleandri 
îmbobociţi şî douăzeci de fire de zorele pipernicite, aburcate 
pe aţele respective.
—  Tase !
— Vine-e-e I (în planul al 3-a).

— Tase-e I (Se bate cu furculiţa în farfurie, cu inelul de 
logodnă în pahar, etc.)
— Vine-e-e-e ! (în planul al 2-a).

— Tase-e-e 1
— Vine, conaşule! (în planul l-iu) ce-aţi dorit ?
— Cum vine, mă, că nu vine I.. Nu vezi ?
— Vine I..
— Vine, mă, m ititeii ăia, ori nu vine ? 
lipsesc de tot...
— Vine, conaşule, se poate !
Cinci minute mai târziu. Halbele din al doilea

că acuş plec şi mă

golit® pe jumătate, pâinea s'a împuţinat şi s'a uscat... 
Bătăile în farfurii şi în pahare ------  .

rând, sunt 
it...

reîncep, insistent, cu chemările
şi răspunsurile respective.
— Vine, conaşule I (în planul întâi).
— Păi, ce-i asta ?
—  Antricoatele I..
— Bîne, mă Tase, mă ! Antricoate ţi-am cerut eu, mă ? Ai ? 
Antricoate, mă Tase ?
—  Da, conaşule I
— Ce da, mă, ce : da 7
— Lasă, Ghiţă, nu te supăra 1
— Lasă-mă, madam, să-l judec un pic I Bine, mă Tase, mă ?...
— Ghiţă eu prefer anţricot I Zău aşa ! ia şi tu unuL. Şi ne 
face, pe urma, şi micii... Draga... lasă (in şoaptă) zău aşa, te 
rog eu I... Uite, Vasileştii se uită la noi...
— Fie, dragă I Dacă spui tu I
— Da. conaşule I Aşa, zău I Şi luaţi, pe urmă şî mici. Speciali!...
—  Ne-am înţeles I Tase, ai auzit ? Puî micii  şi îi aduci pe urmă I
— Speciali, am înţeles, conaşule I exclamă ţalul, bucuros că 
a dres-o, cu conu Ghiţă.

In altă parte a „grădinii" :
— Tase I Ce-i cu antricoatele alea ?
— Vine, conaşule I
— Când vine, că le-am comandat de-un ceas, fîr'ar să f ie !
— Le-am pus I V inei Tase fuge să ia două antricoate ale 
altor clienfi, să comande micii, să... şi aşa mai departe 
Peste întreaga forfotă se ridică răpăitul ţambalului legat de 
după gât ca o tarabă de vânzător ambulant, vioara cu unduiri 
melodioase şi glasul baragladinei:
„Să vină pompierii".
„Dragostea să-mi stingă"...
_____________ N. PAPATANASIU

FOTOGRAFI I
perfecte, obfinefi cu 
FILMELE şi PLĂCILE 
S U P E R I O A R E



MILLO IN CREAŢIILE SALE

C O LTU L FE M E II

✓ -â tii cum păraţi săpun, pastă de dinţi pudră şi‘ r0UŞe ’ ^“  
L  u itati să cereţi un flacon  sau doua ds Lysoform , 
toaleta intim ă este tot a tâ t de necesară ca şi în grijirea frum iiseţu 
Lvsoform  este un antiseptic puternic. Numai L y so fo m  poate 
^â cureţe toate im purităţile cauzate de secreţium . num ai 
Lysoform  distiuge germ enii. Pentru toaleta aturHe
cu Lysoform  sunt indispensabile şl trehuiesc facute cu reg

îr> t i e r a r e  z i  —  s e a r a  î n a i n t e  d e  c u l c a r e  şi 
in c ’o d a tl dim ineaţa sau  in  timpul z i:d , după positiliţate.

IMPORTANT n u m ii în flacoane 
m m h  origina e închise Acest preparat fiind  

superior tuturor preparatelor din acest 
J k  gen. se falşitică si se vinde vărsat su l 

M i  denumirea Lysofcrm. R efu ia ţi ace",tc 
W  im itaţium  fiindcă sunt toarte vătăm ă

toare sănătăţii. Deci. doamnelor.p ntru 
sănătatea Dv. nu cumpăraţi decât ly- 
sotorm in flacoane ermetic închise.

¿Bpqfimn
apără sănătatea femeilor şi le 

măreşte farmecul fizic.

Pescarii d in  Pystian  au reuşit să faca o cap tu ra  extrem  de 
ra ră  în cursul lunei Noem brie 1936. p rinzând  cu o singura plas.i 
48 siluri, cân tă rin d  518 kg. Acest fenom en s a re l f  
D ecem brie, când au fost p rin ş i 42 s ilu ri in greutate de 410 kfe. 
în tr ’o singură plasă. Aceste c ifre  sunt o dovada de ex tra
o rd in a r bogăpe a râului Waag.

REPREZENTAŢIILE „IN BENEFICIU“
„Măria Ta, nu mi luaţi un bilet?“ — „Gioaoă Montaureanu?“

Un tip: Cârciumărescu

COŞU Rl IE t r á d e a i á .

n u  l e  n e g l i j a ţ i !

De îndată ce v*a eşit unul. aplicaţi repede acest remediu minu
nat: Pamada Cadum. Ele vor dispare foarte repede. Muşcaturi 
de insecte, sgârieturi, arsuri uşoare, pielea iritata şi roşie. Pomada 
Cadum este indispensabilă, ea nu trebuie să lipsească din mc. 
o casă. Ea desinfectează, suprimă mâncărimile, micşoreaza um
flăturile, grăbeşte cicatrizarea. Pomada Cadum a vindecat — pen- 
îru o sumă de nimic — nenumărate cazuri de eczema...

A A P Ă R U T

M A G A Z I N U L
Pe luna Mai. — 160 pagini 25 lei.

j k  ŞA zisele reprezentaţii „in-beneficiu1' 
/  |  sunt legate de epoca eroică a tea- 

^  *  trului românesc, atunci când actorii, 
chiar ai Teatrului Naţional pentru a putea s‘o 
duca pe vară, erau nevoiţi să puie la cale 
reprezentaţii personale, cu bilete vândute pe 
o cale neregulată.
Şi la un moment dat s'a ajuns la un adevărat 
abuz cu asemenea reprezentaţii, de care se 
foloseau tocmai aceia cari, prin situaţia lor 
materială, nu aveau nevoie de asemenea spec
tacole, cu caracter mai mult filantropic decât 
artistic.

MILLO Şl „BENEFICIILE"

Mare meşter în punerea la cale a „beneficii
lor”  a fost Matei Millo. In continuă goană 
după bani, pe cari, atunci când îi avea îi 
cheltuia — fără nici o socoteală —  genialul 
actor Millo era nevoit să se supună la sume
denie de umilinţe când cuţitul îi ajungea la os. 
înconjurat de „oamenii" lui, din care nu lipsea 
vreodată Moru, Millo cum întâlnea vre-un 
boer îl lua cu: „Să trăeşti“ Măria ta, rogu-te 
ia-ne un bilet pentru un „benefiţ“... 
„Boierul" măgulit în vanitatea lui, lua biletul, 
pentru ca după încasarea banilor, Millo să se 
adreseze camarazilor: „ăl mai mare dobitoc!“

CÂRCIUMĂRESCU

Pe la începutul secolului nostru trăia în Bucu
reşti un tip  original, poreclit Cârciumărescu, 
de bună seamă pentrucă se îmbogăţise ţinând 
nişte cârciumi.
întrebat, cu prilejul unui proces „ce profesiune 
are" —  cel care fusnse poreclit Cârciumă
rescu, a răspuns; „milionar“ — „Asta nu e 
profesiune — i-a spus preşedintele —■ „N’o 
fi, da’ e bună!“ — a replicat Cârciumărescu. 
Şi replica aceasta a ajuns celebră.
Acest Cârciumărescu se arăta un încurajata 
al artei şi venea foarte 
des pe la teatru. Actorii, 
cari îşi dădeau beneficii, 
mergeau la sigur cu el.
Ştiau că nu vor fi refuzaţi 
de Cârciumărescu.
Dintre toţi, n’a avut noroc 
Toneanu Vasile, Acesta, 
ignorând că altul este nu
mele adevărat al lui Câr
ciumărescu, l-a luat cu :
..Dom’le Cârciumărescu, 
luaţi-mi un bilet“... Ieşi 
afară! —  a fost răspunsul 
lui Cârciumărescu, căruia i 
se urca sângele la cap de 
câte ori îşi auzea porecla.

BEIZADEA STURDZA- 
VIŢEL

O altă bună adresă pentru 
actorii beneficienţi, era 
aceea a lui Sturdza-Viţel.
Căci Sturdza primea pe 
actor şi ţinea personal să-i 
achite loja. Avea însă grijă 
să se intereseze: „Cioacă 
Montaureanu ?“ Sturdza 
nu putea înţelege teatru! 
fără simpaticul Montau
reanu.
Şi chiar dacă nu juca Mon
taureanu, actorul care ve
nea cu biletele de vânzare, 
răspundea: „Joacă Mon 
taureanu Măria Ta “  —

„Bine,. — răspunde Sturdza.
Şi în seara „beneficiului" un cupeu luxos se 
oprea în faţa teatrului respectiv. Cobora Bei
zadeaua, care era atât de greu, încât arcurile 
trăsurei ameninţau să se rupă.
Galant, Viţel ajuta soţiei să coboare. Intraţi 
în teatru, Sturdza se interesa:
—  Gioacă Montaureanu?
—  „Nu joacă astă seară, — îi  răspundea 
umil vreun actor.
—  Nu gioacă? Haide „prenţeso!“ Şi Sturdza 
părăsea teatrul împreună cu soţia, fără să se 
supere prea mult.

FOLOASE...

Să recunoaştem însă că „beneficiile" de tristă 
memorie au fost de folos lansării unor actori 
mai tineri, ţinuţi altfel la carantină. „Bătrânii 
erau nevoiţi să încredinţeze roluri de seamă 
unor camarazi tineri, cari aveau astfel prilejul 
să joace roluri pe cari nu le-ar fi visat în 
cursul stagiunii. Şi astfel talentele adevărate 
încolţeau.
Ce-î drept de cele mai multe ori, maestrul 
care dedea ,.beneficiul", avea grijă să spună 
celor tineri cari îi dedeau binevoitorul concurs: 
„s’a jucat mizerabil, astă-seară“. Aducân. 
du-li-se aceasta la cunoştinţă, actorii tineri în
ţelegeau că a cere o cotă peste, cât de 
modestă, din reţetă, ar fi fost un lucru de 
prisos. Ca să nu-şi strice gura degeaba, se 
mulţumeau cu beneficiul... moral.

IOAN MASSOFF

Matei Millo în diferitele sale 
creaţii.
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Aţi fost fotografiat de Realitatea Ilustrată
Puteţi câştiga 500 lei. Intotarse distribuie premii de 50.000 lei

Pe stradă, în localuri, în Cişm igiu, la şosea, la curse, 
la football, vă fotografiază „R ealitatea Ilustrată“. 
Vom publica săptămânal o serie de grupuri şi fo to 
grafii individuale. Persoanele care se vor recunoaşte, 
încercuite, în aceste fotografii (aşa cum se vede în a- 
ceastă pagină) şi se vor prezenta la redacţia revistei 
noastre, str. C. M iile 5-7-9, vor primi imediat un pre
miu de 500 lei. Publicăm  în această pagină a cincea se
rie de prem ianţi.
Vom continua cu publicarea, în  săptămânile care ur
mează. In total se distribuie premii în valoare de 
50.000 lei.
P re m iile  se distribuie numai persoanelor care se pre
z in tă  la  redacţia revistei până Joi 3 Iunie crt., ora
12.30 a. m.

p e n f r u  o b r a j o r u l  e i  f r a g e d
¿ntre6uinţaţi acest săpun neivitant, care înfrumuseţează şi curăţă.

"e n tru  pielea delicată a copilului Dv., întrebuin
ţaţi renumitul Săpun Cadum, de care se servesc 
milioane de femei din lumea întreagă, fiindcă s'au 
convins că este incomparabil.
Spuma lăptoasă a săpunului Cadum stimulează şi 
regenerează pielea, curăţă până şi porii cei mai 
mia şi aceasta uşor, pe nesimţite, fără a irita pielea, 
fără a mări porii şi fără a vătăma ţesuturile deli
cate ale epidermii.
Săpunul Cadum este cu adevărat un săpun care în
frumuseţează... şi totuşi e atât de ieftini Săpunul 
Cadum costă numai 20 de lei şi ţine mai mult de o 
lună! Pentru mai puţin de 1 leu pe zi, puteţi că
păta şi Dv., Doamnă, un ten minunat, tenul care 
are întotdeauna aceeaşi frăgezime încântătoare, 
aceeaşi Duritate desăvârşită.

Spum a obişnuită Spun-a Cadum
Spuma săpunului Cadum se compune din 
milioane de băşici mici. Observaţi efectul 
spumei asupra pielii Dv. Băşicile mari, pli
ne cu aer, răm ân la suprafaţa  pielii. Băşl> 
cile mici pătrund In fiecare por, curătfndu-1 
uşor şi radical. Secretul „tenului Cadum" es
te  spum a cu băşici mici a săpunului Cadum.

Se întrebuin
ţează până la 
ultima bucăţică, 
p ă s tr ă n d u -ş i  
intact parfumul 
şi celelalte în
suşiri incompa

rabile
»»««Hi
ttCMMH

Săvod Cadum
APERITIV

DIGESTIV 
I TONIC

F Ă R Ă  R I V A L

Oficiul Naţional de Turism a film at zilele acestea pis
cinele din C a p ita lă — in vederea unui frumos documentar 
Scene dela Bazinul cu valuri „U do“,

„REALITATEA ILUSTRATĂ'1, revistă de in fo rm aţii şi cultură genera lă . A p are  săptăm ânal, în 24  de pag in i m ari, t ip ă r ite  la heliogravură, şi un suplim ent: „De to a te  pentru to ţi" , în 24 pagini 
tipar obicinuit. D ire c to r! Nicoloe Constantin. R edacţia  şi adm in istraţia  : B U C U R EŞTI, str. Const. M iile  7— 9. Telefon 3-8430. C ec . postai : 274 1 . A dr. te leg ra fice  : „R e a lita te a ” Bucureşti* 
Preţul abonam ente lor: în ţa r ă :  pe un an 400 l e i :  şase lu n i:  200  le i ;  tre i lu n i:  100 le i. In A lban ia , A n g lia , D anem arca, F inlanda. Ita lia . N orveg ia , Suedia, precum  şi în statele din A m erica  de  
Nord şi de Sud, Asia. A frica , O c e a n ia , pe un an: le i 700; pe 6 luni 350 le i: pe 3 luni 150 le i. In to a te  ce le la lte  ţă ri din Europa, pe un an : 550 lei, pe 6 luni 280 le i ;  pe 3 luni 150 le i.
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întâia durere..

E tern  r ă m â n e  d o a r  
p a r f u m u l  a p e i  d e
c o lo n ia  DIAVOLO, p e
c a r e - l  p u r t ă m  în  
a m in t i re ,  r e d e ş t e p 
t â n d  în noi im a g i 
n e a  f i in ţe i  iu b i te . . .

Pudra D I A V O L O  
dă tenului Dv. fră 
gezimea şi catife- 
larea petalelor de 
trandafiri.

- V  O  C R E A Ţ I E


