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Urc,im robiti de larguri, în seara clară, bordul 
Şi paşii noştrii sună ca pc-un parchet fragil -
ln ochi purtăm nelinişti ş1 profurllimi din nordul, 
Ce-şi scutură tristeţea la'ntăiul vânt subtil. 
Urcăm, în dans de valuri, pe pu,,tile de fer 
Şi sărutai Pa cere sălbaticele buze; 
Acordul se îmbină pe ape şi'ntre cer --
Şi lacrimilr scaldă privirile confuze. 
Ne cântă'n inimi, veacul, nocturnele· latente 
C:t pelerinii psalmii, mergând spre orient, -
in tâmple bat o tile pornirile - aparente 1Şi gândul soarbe drumt1l urcuşului prezent. �
Simtim răcori de umbră sub strimtele vestminte -
Ne pare visul galben, departe şi platonic; 
Mărgăritar din ritmul legendei care minte, 
Ce-o îngâna bunica, forcârdu-şi fusul spornic. 
Şi-am vrea urcuşul trainic - superbă - apc,teoză 
Spre alte noi tărâmuri ă fie un îndemn, 
Iar trupuri să dospească fluidica nevroză 
Şi sufletele calde să se dorea că'n ernn .... 

ron s. CrffU 
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OAMENI RAI CARI IMPIEDICĂ 
APARIŢIA „VRAJEI'' 

Datorită „binevoitorilor" de mai jos, revi ·ta noastră 
nu şi-a menţinut apariţia regulată. li dăm in judecata ci• 
titorilor cari ne vor da dreptate, deoarece nu untem sub
venţionaţi de niriieni - nun,ai din puţinul no tru işi con
tinuă drumul această Ju1niniţa. 

Iată•i, dar, ·pre ru inea lor: 

Bazau ; Panait Nicolae, Str. I. Cucuzel 24 
Traian Spire. cu, depozitar 
Ioniţa Durnitr seu „ 

• 

lei 185 
„ 90 
• 200

Bucura,ti : C. Albeştianu . • • 80

Ştefan Stan1ate, Str. Labirint 158 
Leihuşor Isac, Cal. Griviţei I 55 
Lory Stănescu • • 3i2 
Stelian Inn . cu-Angel 

" 150 
„ 

65 
• 220
„ 1000 

• Satu-lare: Ale"anclru Nkore cu 
llzll : Ion I Radulescu, Str. Ca rol 1 I 

,, 

,, 

R-Sarat: I. I). Ritdulescu-Râ,nnic, Per:eni 18 „ 

Alex. --. tein, depozitar • • 

Comana-Vlaşca: lt an 1·1orea, Frizeria „Nicu" ,, 
Plte,tl : Ionica Badescu-Blyon, Goleşti 12 • 

Filtlceni: Ostf elc1 l\1ichel, Şc. Domneasca 18 •
L. Davidescu, depozitRr • 

CAmplna : Nicu C. Slavu, I. C. Brătianu 48 • 

Boto,anl: Coca Ioan, Str. Scaunelor 5 
„ 

Loui Ad]er, Şos. Naţ1ona1a 
„ 

Tacacl : N. Ponei ll, L brârie • • 
Craiova : Ilic Liştcveanu, Cal. Unirii 7 

„ 

A. Ciocâlteu, depozitar • ,,

Tg-Ocna : 11. Anel berg " "
• 

Giurgiu : Stamate ,, •

(VA URMA) 
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VRAJA MĂRII 
REVISTĂ LUNARĂ DE LITERATURA PE TRU TINERET -

3 luni . 
ABONAMENTE: 6 "  . 

12 
" 

. lei 30 
• 55

. " 100 

De su ţinere lei 200 
Autorităti • 300 
Reclame după învoială 

CONSTANŢA BALNEARA. 
Asupra înscmnătătii ce are Con

stanta pentru tara noastră, din 
punct de vedere economic precum 
şi din punct de vedere balnear, 
s'au scris multe. De obiceiu însă, 
cele scrise într'o carte, într'u11 
anuar, ghid sau almanah, rămân 
înd1iso între file ; lectorul pune 
Ccirtea în bibliotecă şi-o uită aco
lo, pentru ca apoi, când se ive
şte prilejul să plece în viligiatur�, 
să-şi aducă aminte numai de 
part1le «slabe• ale acelei lecturi 
şi, prin urmare, pnşii s�i să se 
dirijeze către alte meleaguri. 

Este foarte adevărat apoi că, 
după cum spuneam într'un arti
col anterior, informatiunile de 
amănunt, care privesc direct Do
brogea cu toate colţurile ei, nu 
au putut fi puse până astăzi la 
indemâna orcui, deoarece operile 
care se referă la Dobrogea, surit 
scumpe. ln afară de acestea, nu 
s'a ajuns până astăzi la întreţi
nerea unui organ permanent, ca
re să alimente,c publicul, din 

ţară, ca şi din streinătate, cu 
mersul lucrurilor în statiune. Ce
va mai mult, unele ziare, din ca• 
pitală ca şi din provincie, făcln
du-se interpretele unor sezonişti 
nemultumiti, au publicat reportaje 

în cari au acuzat pc constănteni. 
movileni, etc. de speculă, de jaf 
şi de murdărie, dar nimeni nu 
s'a ridi(at să arate bunăoară că,
aceste statiu ni au în cele din ur
mă, dreptate ·ă pară scumpe şi 
că, dacă au murdarii, în schimb au 
harul divin de a tămădui, a re
confo,ta şi a distra până la sa
turaţie pe cei ce le vizitează. 

Am zis că este rezonabil să 
pară scumpă viata în sfaţiuni şi 
iată dt1 cc: Mai întâi, proprietarii 
de locuinţe, în majoritate, au 
proprietăţi din cele ce intră în 
compunerea impozitelor •p:ine» 
(nu sunt scutiti), impozite cari 
cată a fi 1 coperitc din valoarea 
locativă încf\sată în timpul celor 
circa două lu ni de sezon. Cum 
uneori, sezonul este foarte slab, 
proprietarul nu încasează atâta 
chirie cât trebue să plătească 
pentru impozite Pe urn:ă, fiecare 
constructie în statiuni, mai cere 
primăvara şi cheltueli de repara
re, curătenie, vopsire, etc. fără s4 
mai punem la socoteală câ, din 
moment ce a Investit omul un 
capital în clădirea lui, logic este 
să aibe dela acea�tă clădire şi un 
beneficiu. 

Dar, sezoanele fiind, în majoritate.

slabe, nu numai ci n'au rlm11
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nici un f ·I de beneficii dar mai 
rlmAnea omul şi dator.' Şi atunci, 
tn anul următor, dacă acesta s'a
prezentat maî aglomerat chiriile 
' 

, s au urcat in măsura in care se 
produceau mai dese cerinte de 
locuinte. 

Acclaş lucru s'a întâmplat şi 
se întâmplă cu restaurantele, bă· 
căniile, pietele de zarzavaturi, etc. 

Dar statiunile nu sunt de loc 
murdare, aşa precum am văzut 
că scrie î11 ziare, zilele acestea 

chiar. Atât Constanta cât şi Ma• 
maia şi celelalte staţiuni, sunt 
destul de c11rate iar dacă vreun 
edil pedant depe alte meleaguri 
ţine să facă dintr'o cutie goall
de chibrituri, aruncată de un e• 
zonist pe plaje, un proces de in
dolentă edilităţii locale, este liber 
să o facă. Oamenii de bună cre
dinţă, cari pot judeca mai obiec· 
tiv, nu-l vor !ua în serios. 

Asupra acestei chestiuni vom 
mai reveni. 

Posibilităţile balneare ale c�nstanţei 

Constanta posedă trei plăji po· 
pulare: Tataia, Morfi şi Duduia, 
situate chiar fn jurul oraşului, 
precum şi o plaje moderna, Ma
maia, amenajată cu i nstalatiuni ( ca
bi ne) pentru domni şi doamne, 
po5edând şi un cazinou construc
ţie modernă, care poate sta ală
turi cu cele mai pretentioase ca
zinouri occidentale. 

Plaja Mamaia este cunoscută 
ca cea mai frumoasa plaje de pe 
coastele Mării Negre. Un nisip 
foarte fin selecţionat de valurile 
Mării, statornic pe o distantă de 
trei klm. lungime şi cu o adân
cime (lăţime) între 50-120 metri, 
oferă sezonistului cele mai frumoa• 
se ore de repaus din viată, sub
razele pătrunzătoare ale soarelui. 

Transportul la Mamaia se face 
cu : trenul, autobuzul şi trăsura 
cu un tarif foarte convenabil. Ce
le mai indicate ore pentru plaje 
sunt 5-11 dimf nea fa. Masa de 
prânz se poate lua la Cazinoul
Mamaia, pe terasa spatioasă şi 
confortabil amenajatA; unde pu

blicul este delectat de orchestra 
cazinoului. 

Cine a cunoscut Mamaia ime• 
diat după razboi, astăzi ar spune 
că n'a cunoscut-o niciodată, atât 
de mult s'a reorganizat şi înfru
museţat. 

Mamaia este cea mai perfectă 
staţiune maritima, cu atât mai 
mult că, apa de Mare este aci la 
Constanta mult mai concentrata de
cât în alte părfi, iar aerul ce vine din 
largul Mării are o densitate supe
rioarl. Compozitia apei de Mare 
la Constanta este la 1 litru apă: 
14.019 grame Clorură de Sodiu 
0.189 • ,, de Potasiu 
1.304 „ de Magneziu 
0.005 „ Bromură • • 
1.470 • Sulfat • • 
O. t 05 • • Cakiu

" 

0.365 • Carbonat • • şi 
0.209 ,, • de Magneziu

17.666 „ Total

ceea ce face ca această apă sl
fie clasată printre cele cloroso
dice con:entrate, excelente pentru 
bai. 

HORIA TELEAJEN 
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Odl Mlrei 

N'am g 1as �a-\i spun nimk, o, Mart! 
1 u eşti o zâna din poveşti, 
Chiar daca �şti o \!ra ji toare 
Jsvor adânc de visuti eşti 

Pe'ntfnsul tău, sub luna şi RUJ stele, 
Plutesc tcicute visur i de poet -
Rasbat printre catarturi �i vintrt'le 
PUtnsort psalmodice de menul t 

Pe'nti11su1 tau. suh stele şi sub cer, 
Plutes� racuţi ai lumei trubaduri 
Ct fermecaţi de nep:ttruns rnister 
Asculta cantul tau svonit de mii de guri 

Adâncu-ţi nepatruns, lăcaş ue zei ascunde 
Şi alte mii de veacuri de  s'or naşte 
Niciunul nu-i nascut a t e  patrunde 
Nici zeu I- '"fa ta nu pre a te  cunoaşte 

Pe'ntinsu l  tău, sub soarele fierbinte, 
Plutesc tacute gânduri de matrozi 
Rasbat printre catarturi şi pe punte 
Psalmodieri nas::le de irozi 

Tu eşti ispita, rnama şi aman!a , 
Şt vin sa-ţi spuna dorul, rataciţii 
$a te salute vine vesela bacanta
Sa te consulte, vin napastuiţii 

Pe'ntinsul ta u, sub cerul plumbuit cu nori, 
Rasbat n1uglri de monştri legendari 
Când te cu tren1uri din adânc şi te'nf1ori 
Sub minuscula barca de pescari 
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Tu eşti amanta. mama şi ispii 
Ce dai c'un val, cu doua valuri lei 
Tu schimbi viaţa şi croeşti ursita 
Intre pamant şi cerul pUn de zei I 

Pe'ntinsul tau, sub clar de aurore, 
PhJtesc colonii. de vieţi albastre 
Adâncul tau, fertil de madrepore 
lnmormanteaza'n veci tluzifle noastre 

Cand valul tau alearga dupa val 
Şi unduirea ta străbate în ocean 
Tu te gateşt: cu salbe roşii de coral 
Şi minunate salbe-albastre de margean 

Tu eşti sc'avia, moart ea, închisoarea 
Ce prinzi in ghiara. ţii, legat pe  veci, 
Eşti un azil, un cimitir . . eşti Marea 
Poveştilor cu lâna de berbeci 

Deci n'am cuvânt să• ţi spun nimic, o, .'dare 
Te-admir, te blestem şi te binecuvAnt 
Chiar dacă eşti o veche vrajitoare 
Eşti mai puternica decât cel sfânt ! 

Nicolai Tereza 

li IU li Plll&I [I ll[IIII I 

Clnd chinul, ce mă roade, ma Vd zdro• 
bi Pt! cale 

Sub drastfC'a osânda a nepăslrli tale, 
Să nu mA plângi cu lacrlmi,-cu gandul 

sa te iert ! 
ŢI-am d•t de mult iertarea. deci ... 

ta a-mă'n deşt•rt ! 

Nu vreau s1-ail dU1cA nimeni durt>r"a 
şi ner1,zul, 

Clcf tot fn râu s'ar scurge rA toacele sf 
lazul, 

ŞI-apoi durerea creşte, cAnd vl<l pe 
căi de crâng. 

Cum stropii depe suflet-sub pleoape ml 
se strâng. 

Durerea nu mA doare, c�nd rmnt doar 
eu tu ea 

Ş,'n lfnlştta curata n'n simt :Hăi de grea 
Icoana, ce ml poartă sub flamură prf

heagl, 
I! contopltă'n suflet şi mi-e atât de 

dragi .. _ 

E stranie cotoarea ce•o dau acuru, dar 
nu�I 

Minciuna şi uitarea I ura nlmanui. 
E dorul, �c ma poart�, e vraJa, <.<' ml 

fine 
ŞI care-ml dă puterea a mor. gândind 

la tf1e ... 

I. D. Baltag
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Sprr o cunoaftrrr' a Dobrogei 

Nu ftlu cum ae face, dar turi
smul n'a luat denoltarea pe ca
re o 11tept111, f n Dobrote•• Na 
poate fi negat faptul ci ţinutul 
transdanubian n'ar avea frumu
seţi ce meritl a fi savurate. 

Ţlrmul mirii cu frumuse�le 
pe care numai marea i le poate 
da, urmele trecutei vieli şi ctvi• 
lizalii daco-romane ce răsar la 
fiece scormonealA a plmântulul 
care a fost sinaurul în stare sl 
a1tearnl uitarea peste locuri un
de a pulsiit odinioară energia şi 
creatfunea străbunilor .... 

Cercetătorii de frumos nu s'au 
abătut niciodată prin Dobrogea 
fiindcl toti tind spre inima mun
ţilor unde netigă8uit că sunt 
privelişti agreabile şi prea putini 
s'au abătut şi pe meleagurile 
ţinutului nostru.-Dece? 

Frumusetea regiunilor muntoa
se s'a bucurat întotdeauna de 
propagundl pe cAnd cea dobro
gean� a fjsf confundată cu pla
ja şi flirturile ei. Putini sunt 
aceia cari au savurat un răsărit 
de soare la tărmul mării, la 
Balele bunăoară. Cu mult mai 
mic e numărul celor dornici de

a cunoaşte aşezamintele străbu
nilor. 

CAti sunt acel a cari au vizi

tat: Adam-Klfssi-ul, cu Trophe• 

um Traiani al lut, Ca� Is
tria, Kalatis, etc.? 

Enorm, desigur vor fi numi• 
rul acelora ce 11-au pierdut no,
tlle 11 banii pe mesele verzi ale 
cazfnourilor lmprlştlate pe fn
tregul litoral al mirii ... 

Totul tinde spre noutate. La 
vremuri noui, oameni noui, deci 
, i cu obiceiuri noui.. .• 

Mai e oare în obiceiul nostru 
sl ne lmpresionlm de un frumos 
al naturei ? 

Să f ncercăm totu�i. Prin a ceas• 
tă publicatie vom încerca să adu• 
cern turismului f n Dobrogea 
portul pe care-l merită. 

Dobrogea ·are frumuseJi şi as
cunzişuri taini e, către ele trebut 
să se îndrepte pasul tuturor ce 
vor să le cunoască. 

Ion Mardare 

Stropi de Mare 

r.and peretele a umed 
::=:::;.:::: 

Chiriaşul.- Uitaţi-vă domnule, 
peretele locuinţei mele e aşa de 
umed, fncat curge apa de pc ci. 
Ati pt 1tea sa ne mai rcduceti din 
chirie ... 

Proprietarul-Cum? Dumnea
ta al şi apă curgăt,,arc ? Dr!>pre 
asta nici n'am ştrnr.. Vei plăti o 
sulă de lei mai mult pe lună! 

Trad .. de Aurel Moldov nu 
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Sat dobrogean,

Un sat strlvechiu, de mult clădit 
tn vale 

Cu scunde case şi colilii de lut. 
Stl singuratic rătăcind tn cale ... 
Parcă-i pustiu, atlta e de mut ! 

Nu vezi un pom, cât fi cuprinde 
zarea 

E totul trist în luna lui Cuptor 
Vezi năpădind încet cărarea, 
Din cand în când, un singur călător 

Arşita doar fnvălue în lene 
Sub haina ei de foc tăcutul sat 
N'auzi măcar-un fâlfâit de pene 
Din răsărit şi până a'noptat. .. 

Iar dacă treci pe uliti, la f ântane, 
Cu ochii arzători ca două stele, 
Iscoditoare te privesc cadâne 
Ferindu-se uşor după perdele ... 

Victor Chirulescu 

R U G A 

Te revăd Fatme... era târziu. 
Miezul noptei trecuse de mult 
şi lăsase în urmă scuturând de 
pe aripi, vrăji puternice, cari tur
burau sufletele. Tu, neinteleasă, 
bllndâ, ispitit1 de vrăjile ce câ
deau cu razele Junei, ai eşit să 
te fnchini zinei, ce trecea senină 
şi liniştit pe deasupra lumei ador
mite. Ai privit mult luna; gandu
rile ti se luminau şi se înăltau 
tntru'un sbor fericit, tn sus pe 
aripi de cult mistic, spre ferme
cltoarea ce rlspândca dealungul 
lumei, o vraje de rale ispititoare. 
ln faţa, acestei puteri necunoscu-

Noapte de Ianuarie 

Dorm pad urile fn zare 
lnveli t.e'n promoroaca 
ŞI pe'ntin�ul de ninsoare, 
FJacari gal bene se joaca. 

Brazii drepti ca lu mânarea 
Freamata sub c'ar de: luna 
Şi-mi evoca remuşcarea: 
Adevăruri şi minciuna. 

Loziile de pe creste 
Stau şi ele'ncremenite, 
,\1ici fragn1ente de poveste 
De ornat int1uen1te. 

• 

De pe bolta ins te lată 
Fulgi marunţi ince t coboara 
Şi din zarea voalata, 
Gânduri tnste ma'mpresoara 

• 

OlCU M. TACU 

te, într'o inăltare de sulfet, care 
se avânta spre regiunile ce'l che
mau, ai căzut în genunchi, uimită, 
învinsă de atâta măreţie şi ispitită 
de iluzia unei uşurări a sufletului. 

Te rugai . . 
Câtă nevinovâ\ie, ce privire du• 

ioasă aveau ochii tăi visători !.. .• 
Când te-ai ridicat şi ai lăsat 

privirea ta pătrunzătoare să cada 
asupra mea. m'am cutremurat de 
spaimă O etiră - cat un veac 
m'ai privit; apoi cu obişnuita rA
cealâ, ti-ai întors privirea supă
rată, cu sprâncenele încruntate 
şi . • • ai plecat. 

Alex. Beck 
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Moarte Pământului I 

.. Rlibu,1area mea eşti tu, P1-
mânt ! Te întreb cu întrebrarea 
sfioasă a fecioarei şi cu gândul 
bun de mamă : Cum ai putut, 
sfânt J-ământ, să suporţi atâta 
nedreptate de-alungul secolelor 
şi cum ai putut, sfânt Pt. mânt, să 
nu te revolţi, când in Jocul fie
rului de plug. ţarâna ta era sfâr• 
tecată de schijele obuzelor şi 
când liniştea ta era sugrumată 
de vuetul lor sinistru ? 

Şi mai cu seamă cum poţi tu 
sfânt Pământ, pc care au umblat 
şi paşii profetului ,i gândurile 
apostolilor, sa ingădui pe spina• 
rea ta făţărnicia, ura şi răutatea? 

Sau poate tu însăţi eşti făţar
nic şi rău? Sau poate tu însu
ţi eşti cauza care a dezlănţuit 
în lume vijelia în locul liniştci şi 
furtuna în locul raiului? 

Decc, dcce Pământ nu ai cru
ţat omenirea ? Dece te-ai lăsat 
prins În jocul nebun al oamcnî
)or punând şi forţa ta statică la 
contribuţie, pentru îndeplinirea 
nelegiuirilor lor ? 

Sau poate asta e averea ta? 
Dacă da, dacă şi tu eşti la fel 
cu oamenii, dacă prăpădul nos 
tru este bucuria ta; dacă suferin• 
ţele noastre te fac să rân ieşti 
de plăcere, o, atunci sa ştii că 
pierzania noastră, va {i şi pierza
nia ta. 

ln nimicirea noastra, te vom 
trage şi pc tine. Şi cu un gest 
de zeu atotputernic, te vom 
arunca în spaţii �iderale, unde 
te vei prăvili ca un mar al pă• 
catului, în fundul neantului •... 

S'o ştii f ••• 

C. CIOCOARE

• 

<aefozle 

De-acum 
Te culci, e tlrziu 
Şi noapte bună 

• 

Oricum mi-e ltaml să te las 
Poate că alba lună 
Te-o săruta târziu 
Şi fără glas. 

O I nu unt rău cum crezi 
-cum crezi-
Dar nu ştiu cum
N'aş vrea ca tu să pleci
Pe-acclaş drum
Şt vezi,
Pierdută pe poteci

Mi-e teamă de vânt 
Te va vedea 
Aşa mlădie 
Iţi va şopti ceva 
Aşa ca şi un cânt 
Pe lira mea pustie ... 

Costin Teodoru 

a 

Comoara 

Ochilor tll 

Din bătrâni, aud că unde 
Vt:zi că noaptea licăreşte, 
Să ştii bine că acolo 
O comoară se găseşte ... 

Deci, în ochii tăi, iubito, 
Unde arde focu'n para 
Cred şi eu, cum spun bătrânii, 
Că s'ascunde o comoară. .. 

Constantin Plun 
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Boab� de nisip 

Lui 11'1 Ion dala rraata,u 

Ce naiba, Nită, faci pe gasca? 
frumos mi l-ai clocit... ca oaia, 
Ci, după şase luni de zile, 
Ai nimerit-o ca ... Nitoaia ! 

!celula, 

Păi, dacă astfel şade cazul, 
Sânt nevoit să-ti fac o bae 
Şi, ca să nu-ti ating ... obrazul, 
Am fiert... nitică stirigoae ! 

I. D. Cassandru

Departe Dor 

Dat mi-e să iubesc un suflet, 
Atit de scump şi-atât de dulce 

oare 
Nu cred că aiurez atât, 
Şi simt cum inima mă doare. 

lub streaja stelelor ce cad 
lnvălui doar suspinul 
Clei fără tine mi-a fost dat, 
Să port în suflet chinul 

Voi ruga mereu pe cel divin 
ln ne desluşite şoapte 
Să-mi deie totul ce mi-e drag 
S1-mi deie în zi şi 'noapte 

Atlta doari eu mai ştiu 
Cl tu îmi eşti departe 
Şi sufletu-mi idrobit ti greu 
Te tot a1teaptl. 

N. Pltra,cfl-Prahova

NOTE 

ORELE de redactie: 
ln fiecare zi dela 3-4 p. m. 
Duminica dela 10-12 a. m. 

• 

LA 7 MARTIE va apare în 
Bucureşti revista literară „MI
MOZA„ sub dircctiunca d-lui 
M. Badea - Marliny. îi dorim
succes. 

• 

No. VIITOR al revistei noas-
tre va apare la 20 Martie a. "· 

• 

PRAHOVA, revi ta literară
cutturală, condusă de d-1 Ionel 
Tudosie, rcprtează un succes 
frumos, cu fie,care număr nou. 

ln Constanţa, se găseşte la 
toate debitele. 

• 

RUBRICELE obişnuite, cari 
lipsesc din acest număr. vor fi 
publicate în numerilc viitoare. 

• 

BANA TUL LITERAR este o 
revistă bună condusă <le d-l 
prof. Lucian Costin. Apare în 
Caransebeş. 

IN CURÂ D a apare fn lo
calitate ziarul«Ghidul Constanţei• 

• 

LUPUL de ARGINT este cea 
mai frumoasa revistă cercetăşea
sca. Redacţia : Viitor J 55, Buc. 

• 

PAMANTUL din Călăraşi � 
mai presus de orice laudă l 
Urări de bine d-lui Cialîc. 

• 

GLASUL MUNCJTORULUI RO
MÂN care apare în Reşiţa, este 
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una din dintr cel mai demne 
gazete. 

• 

ZIARUL „Curierul" <lin Con
stanţa, <lr. sub dircr.ţia (l.Jui Ioan 
C. Panaitescu, este o gazeta
naţionalistă, cu preocupări mun

citoresti, intelectuale, economice ' 
informativ , etc. 

li recomandăm cititorilor noc;t, l. ' 

• 

TIPARUL • Ed,turei Noastre" 
duce la cunoştinta tuturor scrii

torilor din întreaga tară, ca a de -
chfs un cocurs de p ez

=

e, l1 �a
re poare lua parte oricine, tri•l1i
ttnd trei poezii pe aire�a r v. 
« Luceafaruf. Ca I. Moşilor 199, 
Bucureşti. 

Premii : Edito.rea unui volum 
per� onal de poezii (64 pag. -
2 O ex.) şi 12 premii în nume
rar, cărti şi abonamente. 

Concursul se închide la I Mar
tie a. c.

• 

JN No. 12, pe Februarie. al 
rev .• ĂNA TA TEA•, d-l Sorel 
Avramescu emnează o nuvela 
cu caracler medical „ Euthanasia". 

• 

„AURORA" se va r11·11i revista 
littrara care va apare la 15 ,\\ar
tle a. c. la Ploeşti, sub conduce
rea d-lui Costd Vâlcu. 

Şi-au anunţat colaborarea d-nii 
Radu Cosmin, I. A. Basarabescu, 
Sorel Avramescu, O. Emanuel �i 
altii, 

Redacţia : Str. Radu dela Afu
mali 101, Ploeşti. 

li PPIIIJ li lfDl[Tlf : 
cart 1

Mo, Crlclun Bibi. ,.Catedra• 
Ziua cea mare de Col. Al. 

'v'asllescu-Lascar. 

... 

Contributlunf la i torfcul 
Presei romlneşU fn Dobro
gea, de Al. Ot!metriad- on tanţa . 

Oedichte auswahl de G. Tu
toveanu (trad de A. Fla1. h -HrAila 

Diavoliţa fi on1ul ursitei 
dt! Ionel Tudo 1\!·Plo1:şu. 

Almanahul rev. .Luceafi
rul • -Bu ·urcşti 

Manualul serblrilor şcolare 
de Ilie I. irea-Brăila 

Pă1mAntu I cere slnge-Bibl.
« Pa,riAnt şi ufld Oltene c-Craiovtt 

Epigrame de I. I. Cri te� cu
Caracal 

Cosmos de CI a��t Spirt!scu 
. ocfologie Populara Româ-

nească-« Ed,tura oa�tra . Bt!-

cureşt1. 

Reviste 

• Ararat, Buc.un\ti, µătarul 22

Arte şi Meserii, Galaţi
A1tralls, A. Bră·loiu 4, Craiova
BAraganul, Bucureşti li.
Banatul Literar, Caran, ebtş
Colaborări, Rovine 17, Buc.
Catedra, Cuza-Voda 45. Galaţi
Cinel-Cinel P. Rar�ş I Craiova
Crainicul Cetăţii - Burdujeni
CI. IV. 8. şi Cur�ntul Activ Cluj
Cuvântul Studenţesc, Buc. li.
Documente Răzăşeşti t:5�rlad.
Era nouă, f.-Gheorghe
Flori de crin, Şirnleul- 'ilvanici
Foaia lnvăţitorului, Brăila
Freamătul Literar, · iret
Farul Ciminuluf, Bucureşti
Ghiocei, Cr�ngu 9, Focşani
Gazeta Ilustrată, Cluj
lzv odiri, Plaiul Cosminului
lnmugurirl, I. Creangă Fălticeni
Lanuri, Armurieilor 8. Mediaş
Lumina, G r. Ureche 6, S11istra
Lupul de Argint, Buc. III.
Luceaflru1, Cal. Moşilor 199 8.
Meseria, Şc. de Mes. Roman
Manifest, Savescu 28, laşi
Odentlri, Moineşti-Bacau
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