ASTRA DOBROGEANĂ. Buletinul oficial al Asociațiunii pentru cultura poporului român (colontitlu).
Revistă culturală educativă. Constanța. 4 mai 1929 – mar. 1930. Lunar. 24x17. 20 lei/nr. 300 lei/an.
Apare sub conducerea unui comitet. Tip. Dobrogea jună-Constanța.
Din anul 1 au apărut numerele 1-8 între 4 mai – nov. 1929, cu un total de 141 p. în anul 2 a apărut un
număr (28 p.) în lina martie 1930. De la nr. 5 din august 1929, redactor: Aurel Filip.
Alte tipografii: nr. 2 din 10 mai 1929 și nr. 3-4 din iunie-iulie 1929 au apărut la Tip. Lucrătorii Asociați;
nr. 5 din aug. 1929 și nr. 6-7 din sep.-oct. 1929 au apărut la Tip. „Constanța”-Constanța; nr. 8 din nov. 1929 și
numărul din martie 1930 au apărut tot la Tip. Dobrogea jună – Constanța.
Din art. – program „Rostul nostru”: „Multe veacuri dearândul, românii de pretutindeni au luptat UNIȚI
ÎN CUGET ȘI SIMȚIRI pentru același ideal sfânt al înfăptuirii României de azi. Lupta a fost dusă cu atâtea
sacrificii că azi nu este palmă de loc din patrimoniul național care să nu fi fost botezată cu sângele glorioșilor
noștri strămoși și părinți. sunt zece ani de când (…) vedem România de azi așezată în hotarele idealului nostru
împlinit. Dar nu este deajuns să fim stăpâni (…) Graiul și scrisul nostru să răsune de la un capăt la celălalt al
țării într-un singur fel (…) Dobrogenii și-au dat dela început seama de marea operă săvârșită de Astra
Ardeleană în pregătirea unirii și mai ales de marele rol ce va trebui să-l joace în pregătirea sufletească a
tuturor românilor (…)
Cărturarii dobrogeni, dându-și primii seama de această mare nevoie a neamului, s-au grupat cu un
sentiment patriotic potrivit momentului, putând astfel, în 1927, înființa Astra Dobrogeană, sora Astrei
Transilvane, iar astăzi împreună dăm la lumină cartea de aur a românului dobrogean”.
Din cuprinsul numerelor: în nr. 1, „Către locuitorii satelor” de g-ral I. Vlădescu, președintele „Astrei
Dobrogene”, „Cuvântarea la înființarea Astrei Dobrogene” de prof. N. Negulescu, „Astra și geniul național” de
Aurel Filip; în nr. 2, „Unirea”, articol de Al Gherghel și „Patria”, însemnări de D. Stoicescu; în nr. 3-4, cronica
dramatică de N. Butnaru la spectacolul dat în sala Cazinoului de studioul „Astrei Dobrogene” condus de C. P.
Demetrescu, actor și ziarist, cu piesa „Fântâna Blanduziei” de Vasile Alecsandri; în nr. 5, art. „Gloria dela
Mărășești” de Aurel Filip, art. „D-l Goe de Caragiale” semnat D. Stoicescu, art. „Poezia populară” de Radu
Mugur, alte articole de Marta Vasiliu, N. Țimiraș, Aur. Alexandrescu; în nr. 6-7, art. comemorativ „Al.
Vlahuță” de Aurel Filip, medalion „Aurel Vlaicu” de prof. Ion Georgescu, articole de agrotehnică și
pomicultură de ing. agr. Marta Vasiliu, un art. despre „Cooperație” de înv. I. Ciucur, o recenzie la volumul de
discursuri al lui Vasile Goldiș semnată Iorgaki Leossatos; în nr. 8, un art. despre „Vasile Conta” de Gr. Ioanițiu,
o recenzie la revista „România Mare”; în nr. 1, an II, din martie 1930, art. „Mocanii din Dobrogea” de Romulus
Cârnu, art. „Rolul învățătorului la luminarea poporului” de Ștefan Dumitrescu, art. „Ce să se citească la sate” de
Ștefan Petrescu-Dâmbovița ș.a.
A mai publicat versuri, știri despre activitatea „Astrei Dobrogene” etc.
Despre activitatea Astrei dobrogene vezi și: Dacia, 14, nr. 163, 28 iul. 1927, p. 1; 14, nr. 168, 3 aug.
1927, p. 1; 14, nr. 170, 5 aug. 1927, p. 1; 14, nr. 175, 12 aug. 1927, p. 1; 14, nr. 272, 14 dec. 1927, p1;
Dobrogea jună, 24, nr. 114, 1 iun. 1928, p. 1; 24, nr. 166, 4aug. 1928, p. 1; 25, nr. 58, 14 mar. 1929, p. 1; 25,
nr. 130, 21 iun. 1929, p. 1; 25, nr. 190, 17 sep. 1929, p. 1; Marea Neagră, 4, nr. 187, 8 mai 1927, p. 1; 4, nr.
223, 3 iul. 1927, p. 1; 5, nr. 89, 5 ian. 1928, p. 1 etc.
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