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APARE LA ZI'NTIIU 

A FIE C Ă REI L: UNI 

Reverentă 
) 

Pălpăiau În fund pomii cu uiorile În flăcări 
o singură stea roşie pe pămÎnt " e gura ta 
pină unde coralul toamnelor pe ramuri 
se adună din clipirea aurului din stea? 

Se tescuie lumina să Îngenunche sub z i 
un Înger galben scoboară trepte În inimi ca o jÎn/ină 
euoluiază dantela nourilor ca a frunzelor În vii 
şi sffşie pesle ape -sara un c1opol sur de. lÎnă 

cerul erei o colivie cu păsări Înebunife 
aJeia trupului pierde umbrele În grădini 
trec tOQmnele pe pleoapă cu cerbi şi apele coclit~ 
şi s'a scurs În pămÎnt lumina prin tevile de crini 

Adu-ji aminle: -
Lizy e un nume de zăpadă hrună 
och!ul e in umbră un arc Intins de abanos 
CÎnd umărul şi gitul e valul, e coama de silfidă 
cu z ilele In mimoză "cu noptile În lună 
cu gondola Intre pleoape şi singele in viori 

Jn/r'o noapte vioara ungea cu ma/ase hanul 
se" sVlrcolia văzduhul sub limba cii o linte a unei privighetori 
ceru-şi prăvă/ise in havuz Iavanul 
sfiriia În miresme cimpul 

" şi dealurile au purlal pe umeri 
ca pe o femee goală luna peste lerase 
pÎnă unde pasul tău umple de mafasă iarba 
pÎnă unde aluneca sania lebădei În nuferii de omăf 
În priviri li se opri steaua ce alunecase 
din serile de aier cu ingerul de gfl 

Ţi-am spus: 

M. H. Maxy ILARIE ,i MUZA 

Ouittee pour le saule 
Ici finissent la flamme le sommeil el l'eau glacee des chevelures 
Au châleau h~nebreux dont tes mains sont l'hor'oge 
Et l' epee des murailles brisee en bagues de sulifude 
EI l'aveugle visage du sabi e dans l'herbe tournante de l'aube 
L'aube en deuil de ~irac!es au milieu C'?,: ~!errc!: 

Ou plus tard autour des nuages habites par nos tefes 
Comme une lente fourrure de verre sur l'enclume des falaises 

Sourtent comme la _cendre -reLrouvee des blessures 
Quand tu tombes en marbre " d'orage sur la derniere rive 
Mimosa que mon ombre rend plus loinlain gu'une c10che 

,EDELWEIS 
Ochii mi-alunecă sani e pe trupul tău stepă 

Inima un spasm sau imn de azur dacă vrei 
Buze le lal e îmi răsădesc o garo afă în pupilă 
Rîzi, şi mă umpli ca o vatră de scîntei. ' " 

claude sernet 

pentru LizJ 

Şi ce frumos, gerul îş i culege macii acum pe obrajii tăi 

Cerul se apropie CII steaua polară în plisc 
Numai sinii tăi sînt cupolă e o reinglodă aibă carnea ta, o cupolă unică 

un pas de oglindă sparge crislalele in fintini 
in acest crin s'a călugării O rfndunică 

. ..... In această biserică a infinitului 

şi·am strins in vis mierea pămÎntului pe mÎni 

Di" " POEME IN AER LIBElr" .ru. jrul. 

Elegant pftsul tău pune În zăpadă o ~ondolă 
Fruntea în aier un disc 
Şi zîmbetul oferă o floare zenitului 

stephane roll Zenitului 
." 

al. marius 
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ETINCELLE 
Cafaracle inouie ou s'imprime ton reve 
Du fer des dieux precipice en forme a'iode 
Alcool qu'en paroles ton rougil de fuchsine 
Sombre miroir lournanl des col/ines 
Ou les roehers de noix se brisenl de vi/riol 
Châleau d'airain ou meurenl les gueriers 
Dans les sombres couloirs ou s'inji/tre la mori 
De grands pnins noircis fleuris de boulons d'or 
Errenl en se brisanl les mains le long des marecages 
Desfinees avides el eouverles de sphynx rugueux 
Pierres auor!es oii les goeJands pleurenl Jeurs de/ailes 
Monde de vi/re el de verre sup prficiel/e nalure 
Comme ees monslres lournnnls el se coupanl les doigfs 
Les doigls ees jelees de endmlUm dans ror des brOlures 
Ciel en equilibre dans J'inferplan de nuages 
Oravures de lerrasses dans (Jes eadres Irop freles 
Cadre qui fombenl des lours pour se briser en herbes 
Gazons efJlanquees ou les eheveaux sommeillenl 
Comme ces champs immenses aupres des bois 
Ou les rivieres passenl lentemenl sous de ponls successifs 
Mais alors surgissenl les fees vetues de geranium 
Elles onl les mains jonchees de eailloux el les joues en fumee 
De leur chevelure descendenl les noirs lezurd de I'aube 
EI leurs silences agglufines coupes de mirages 
De minute en minute plus jriable el plus dur 
Comme ees porles coeheres sans cesse ouverles el qu' on ne 
S'elancenl dans des roules aux longs bois de sapin Verme pas 
Buvards enfonces dans des ruines d'hopilaux 
Pleurs de lune fleurs .de solei! prunelles du ·rire 
Immenses magazins epanouis dans les donjons 
Oii d' imprecises chafelaines lenlement delacenl le soulier de la 
Mais prinae dans mes lerres chevalier de J'oubli (reine 
)'ouvre a I'archer mon eoeur el au laureau mon eloile 
)'appelle en vain les duehesses erranles dans leur surpli 
EI les diacres de mon eorps Vendredi de I'erreur (d'albumine 
le laisse se desseeher les Jards dans des eoupes de verre 
Crânes implacables qui vous deehaÎnez a I'abord des vi/raux 
Comnnes les eouronnes de Iys qui recouvrenl ies eercueils 
Vous lissez des linceuls dans des maisons etroile3 el earrees 
Oii comme les songlols de boulons dispersses el royes de noir 
Pendenl el se lordenl el brOlenlles rubons enloees du crepuseule . 

fernand lumbroso 

REPERTOIRE LINII FRÎNTE 

• RICHIS: posesorul unui craniu , a unei solii încoloşmînite în 
blănuri care stă pe acoperiş în loate anotimpurile, binoclînd 
mobilitatea pămîntului. 

Richis poartă creierii înfăşurati în galoane de colonel şi cîntă 
Ia fiecare sfîrşit de lună dintr'o armonică uzată şi împodobită 
cu nasluri de alamă lustruiti întotdeauna . 

• LILA e o fată cu părul colorai, purtînd povara unei virginităti 
ce se vrea descătuşată. Visează bordeIe în tramwaie şi doarme 
goală pe clapele unui pian. 

II 
BEBKE: gazda tinerilor entuziaşti şi a felelor fără viilor. E o 

femeie măruntă, cap pleşuv, mers circonferent, avînd nn carac
teristic miros de peşte sărat. 

Minge de cauciuc vioaie îşi face inventarul familiei, pornind 
dintr'o gutuie curătată şi încheind cu o pălărie de pluş verdc. 

m dov 

n 

........ 
Mare Chagall ILARIE VORONCA 

CAPORALUL AUREL 
Domnului F. Aderea 

pe plaiuri olteneşti 
femei cu carne aIbă 
fiori reci 
ce fluvii de senzatii 
DUNĂREA .... 

Morcovi · 
cartofi 
varză 
carne 
car n e 
CARNE 
CARNE 
zăpezi 

suflet destrămat cum nebuloasele cereşti 
în cetatea apelor iubind amarnic rătăciri 
încolăciri de şarpe cu salturi nebuneşfi 
un dor cumplit - apoi otrăvuri şi iubiri 

trup omenesc sonor 
în noaptea simturilor 
plîngînd 
flămînd 

magnet tăinuit 
corpul dorit 
atrage respinge 
respinge atrage 

3 mai 1927 
george bo~.za 
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SCURT -CIRCUIT 
PLANTE ŞI ANIMALE 

Colectia Integral, 1929. Deschizi poarta acestui parc, 
sîngele pune ca paşii lumini de argint pe timp, pleoapele·s 
gravuri în toate anotimpurile şi înaintezi... .. ; sub tălpi 
lumina e moale şi galbenă Cft argila, din ea se umplu 
ulcioarele din cărti, se îllfloresc ulcioarele duse de lebezi 

,şi gîtul ca o mînă te cuprinde după gît. 
1 reci mai departe, te întorci înapoi ,pe alt drum, pe 

altă primăvară, pe alt vers; cineva e lîngă tine şi e În 
toate elementele zugl'ăvit din 'năuntru în afară, cineva te 
în ~ ată, îti vorbeşte, CÎntă şi cal .:i cu tălpile în palmele 
lui. In apele limpezi pietrele sînt de portelan; ca frunze 
vii guşterii prin iarbă fug. 

Citeşti o carte cu poem~ 
Citeşti cadea cu poieziile lui Ilarie Voronca. 
Sînt fericit că nu pot să fiu un critic arid sau chiar 

CII stil, un descompozitor sau ghidul artritic prin cartea 
lui Voronca. Exalt că n'o pot schimba în monedă mă· 
runtă pentru tejgheaua tuturor. Vreau numai s'o înseilez 
pe alte imagini firave s'o ţin o clipă numai ridicată sus 
pînă Ia ochi şi iar s'o încui în mine lacom, sub piele 
în freza din suflet. • Cine umple ceştile sîngelui cu spume de vin? O sa· 

n u 

nie alunecă pe zăpada ochiului arc în smaralde şi vio
riie se rup în undoirea genunchilor. Fi atent cînd calci 
pe arcuşul glasului; vocea poetului pune ca fluture gîndul 

ILARIE VORONCA pe flori, le apleacă în cerneală şi pune o lampă în întu- Victor Brauner 
nericul luminii. Singur poetul e îngăduit în montagne·russe- ul -::A----::N---'---T----O~--L---O----G---I---E 
nbstracl al arhanghelilor prin văzduh şi prin grădini şi aduce -------------
în năframă baleteie unice, ' aşa cum a ştiut el să le ademenească. ILARIE VORONCA 
Pupila pocneşte ca licurici Eărutînnu·se, se multiplică, e o PRIV EŞTE 
nesfîrşire de pupile, confetti, le arunci cu un pumn în aier şi Ce mlădios e piciorul asinulu r 
liniştea şi lumina şi surpriza te păşesc îndealungul ca pescarii ca un deget copita mică atinge clapele pietrelor 
stelelor. Femeile sălciilor adună ceva din apă, strălucirea inelul coapsele au o legănare în mers ca apele 
violet al undelor, ca lebedele să întoarcă gîtul de girafe ale asinul cunoa~te pleoapa potecilor 
apelor şi din ciocul de chilimbar să-I spună, Eă·I alunece pe 
degetul poetului. 

Aluneci în carle ca 'ntr'un tobogan de crislal topit. Toastează 
în căderea ta cupele rotunde în cuvinte, trece un vînător al 
tăcerilor şi sună în cornul lunei, pădurea urcă ca un cărăbuş 
verde pe palmă, lacul se închide ca un ochiu albastru sub 
pleoapa nuferilor şi cine e în violoncelul frunzelor ftscuns ? 

O carte, o carte cu poezii întrece semnificatia uscată a ier
barului; o carte, o carte de sunete şi tunete de lumină e un 
ierbar de lămpi, de păduri vii cu jivinele dintr'însă, cu balcoanele 
păsărilor, cu laptele aurorei, cu heleştaiele noptilor; o carte e o 
colivie şi trăieşte într' însă pasărea pomilor, se sbal pînzele, SP. 

clatină corăbiile sîngelui. Şi·ti surîde poetul dill oglinzi şi te invită. 
Desfaci cartea ca o coadă de păun: un cîntec din adîncul 

culorilor te submerge şi te înaltă peste case, peste umbre în 
inundatia cu imagini şi te duci pe umerii lui de muzici în cavalcadă. 

In "Plante şi Animale" Voronca e cîntăretul naturii cu toate 
resursele, cu toată fantezia alchimiei ce i·o ştim. Un acvarium de 
flori, un răzor unde înfloresc peştii, o înfrăjire în aier a miresmelor, 
a lucrurilor ca o orgă de parfumuri, ca o argintărie de lumini. 

Şi'n cartea asta, ca'n toate celelalte, Voronca e un dulgher 
de vorbe toate cu rOlla diminejii pe frunte. O talie a poeziilor, un 
ritm şi o mlădiere ciudat de frumoasă desenează vigoarea care·i 
din muşchiul lui ieşită ca veverite. Voronca e o claviatură de 
robinete pe care îl vom vedea 1I1ereU deschizîndu·şi cîte unul 
şi'n care senzibilitatea lui cu spume şi cu slrăluciri se'nteteşte. 
Căderea lui în sus sfîşie porumbelul azurului şi desfăl,oară 
poezia ca o rufă de mătasă pe pielea care ne pîlpîie pe suflet. 
Un lirism robust imbibă poemele cu catifea şi·un lirism cu reliefe 
le pune chenare de zinc. Voronca e poetul care trebuie să fie, 
care ne legitimează - cînd ochiul lui de antilopă e al nostru, 
iar sufletul tje leu, de paraşutist, de un recordman al pericolelor 
de-asemeni al nostru. In mersul lor mlădios cuvintele scrîşnesc 
maxilare dE> silex, cîntecul lui i-o dansatoare jumătate nudă şi' 
coaptă ca o reinglodă în rotunjimi; o jumătate în za. Zornăie 
adjectivul, metafora sclipeşte în metalul catifelelor, în viteza lor ' 
şi pasul de'iicoperă tălpi noi pe , alei. E un dezechilibrat al 

diamantul pisQurilor taie s,tiel" sborulu i ae vultur 
dar pupila asinului a închis înălţimile 

lacătele stîncilor nu-I sperie 
poartă pe grumaji frunzele poveri lor 
~I ţipete izbucnesc din el 
cum din argintul riului pescăruş i i 

echilibrului şi de aici neaclualilatea · lui pentru masse - sau 
viceversa - deprinsă cu alfabelul ele majuscule, stenografia 
acestui poet o declanşează. 

Un poet în goană, poemul amazoană clă1eşte norii în coama 
lor, prinde sleaguri şi le desfăşură. Pentru sufletul noslru sportiv 
de după război, întins ca un acordeon de culori, poezia lui 
Voronca e rumenă , e sprintenă, e voinică. Un sentiment 
central îi încălzeşte goano, că va rămîne o şaradă nedes
cifrată pentru acei ce·au învăjat în poezie cimilitura de o 
singură identitate şi pentru aceiaşi coincldentă, unde el rămÎ-ne 
turtit cu capul între umeri, asta J.U trebuie să facă să·şi schimbe 
poelul saxofonul în caternică sau sîngele în hidromeI. Voronca 
se desprinde din ' ruperea simultană de după războiu CI tinereja 
ce·i apartine. După promiscuitatea dezorientării din care baletul 
negatiei l'a exersat ca să ajungă prin sgomole Ia armonie, la 
compoziţie, la neastîmpărul dintre cuvinte şi la simbolul autentic 
din el însuşi din epoca lui. 

In Ulise, oraşul îşi avea închinat imnul lui cu toale maşi
nile circulînd în el, cu orele imbecile, cu omnibuze, cu functio
nari-în care el totuşi recită, încurajează, îşi pune pălăria pe turnul 
Eiffel, e entuziast cînd e deprimat, e entuziast cînd e în revoltă. 

Cu Plante şi Animale Irece pe un alt culuar al ochiului, 
al glasului din el. Un poet în plin mers cu patru 'cetăji zidite 
în ' urma lui. 

Helas llarie! 
Ar trebui penlru exemplificare să cităm lot volumul pe care-} 

puteti cumpăra la librării. Reproducem poemft "Priveşte" ca şi 
ori care 1'1118. 

roll 
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Cunost inte le cari măl ncÎntă 
I • 

Cunoşiintele m2le sîni legiu n i . . MoarteI:! Ln e ia prezin tă nodul 
gord ian al succesiunii. Plecarea din c o mparli m e n t s e face cu 
solem nitate t ernă în jazzul cunoştin!elor ramase: Aju tă chiar la 
îndepărtarea cadavrului (deşi spirit pll~ref.eţite şi fa c e obst ru ctie). 
A cad emia capului meu a fi şeaza c elulă liberă . D ,u pen t ru p u tin 
iimp: pre\uiesc cuvintele "Îmi pal e LiJ e de Cl r. o ştir, {ă " . Cnu l 
le precipitâ gargară, allul 'Ii !ipeşle miinile cu guma arabi că şi 
s urîde roz sau Îl i gîdilă Iue ta . Un Pget se. Îne case cu ultim e le 
t r e i cuvin ie ;,i a trebuH să·i ghi o ntp.sc c eafa. 
Cunoştinîele noi îmi provoacă inso11nii, pînă le d es tin un faft, 

un b orcan ş i o eli chetă : . 
cunoşHntele (paradox stupid) din ved e r e 

I 
mă'ncînfa 

cunoşlinje cari îm i sî n t indiferente 
mă e l eclrizează ~· al1 a pIind filil u l 
nitro glicerine i în care înoi 

K ·.] 
,.3 

Cunoş'linle l e cari mii'ncin lă Îna in leozii pe fronl cî.e op l. 
Imi plac oamenii cari se cred deştepli deoarece li găses c Il! fiecare pas ş i 

mă pasionează discu l ile dia lec lice In cari se sba t an grellllli în clluciucul 
dinllm ului in verlij . Viaja lo r nu e a noastră : Irăiesc prin lre noi, da r nu 
respiră aceldş aier; au nume de familie, bOlez, du r il pronuntă cu aH11) con· 
vingere incit Enache Popescu sună Tu rnul Eifiel SIIU 'Ia nk model 1930. Se 
hrănesc cu fruc\e în compot. vegelale şi duh sfml; de predilect ie ie rbivori 
şi legali de pămint pe măsu ra gatoşiior Filozofii cu brevet Irec dre pl nebuni: 
firoscoşi. Dllr oamenii pot fi buni sau răi. Nebunii .,in t el Ii cenlă poetică. 

Am cunoscu i pe fiica general ulu i Z., domn işonra Leopoldina, cu nllsul rupi 
dintr'un 'buchet de baTc!lne, zemllind conşliiliciOs. Zilnic, m ă prepar pe nt ru 
marea salisfactie cind i·1 voi delaşa prin lr'o inciZie de sca lpel preci s ă. 

Unii mĂ vizilează şi fllc in juru . mi cite patru, cinci tu mbe; o delegatie de 
bosimani II deplins in numele unui eian nelecunoşliin lo sem enilor pe nlru 
de~coperirea Americii. Unul din ei, a u;or de mllllullte didll c lice, mi· a o ferit 
o geografie în care coniinenlul no u purla numele meu. Mag ne tu l c redintei 
lor are un singur pol : EU. . 
A ltă ciliegone îmi oferă cadouri c:ă r ii cu dedlcalii hiperbolice, amul~le, 

h avane, slaluele. O Veneră de M:lto n-eoslimp iirată a rămas ş i fără piciollre. 
Prielen ii ii găsesc superiorilatea deln premiza simplă. da că alil udinea brtl je. 
lor su rexită de milenii discujii, Il pi ciollfelor va s upralicita. Editorul in s pe 
îmi da mina Iron spirală şi lasă e mprenl ii de mucig ai urina t. E ba lllnlă zeci· 
m a lă penlru care manuscrisele sînt g re u tăl i de cînlar farma ceutic. Are pri. 
virea rocilor am orfe şi klocsonul vocii sperip. pe nl? prevenili . 

- Man uscrisu l D· tale ar fi bun d ll r iti trebuie un desen In culori penlru 
copertă ş i fot (lg rafia pro fi l cu mîn a la cap pe pagina 'n lîi u. E bine cind s'e 
~nuntă .cu folografia a u.or ului ". 

Dece cuvinlu l cop chinuie fiece frază a edil o rului prec um un da r sa u un 
şi meschin. Prie te nio pd ilo rul ui mă' ncml ă conv ulsiv E D I TOR 
. Am cunoş ti i nle intern/lliona le. Domnul Smrz, deSig ur ceho!: lo vac, lIpărea 
la a ce laş restallrant cu ges luri ş i gus lur i c ulmare id e ntice: eco ul personillii a lii 
mele. Inlorceam plIgina .CII.. ,Îllft. l lI1" in tlce l clş mom en t ş i Îş i Iii s ase mus llli a 
şti rbă la mijloc. IlTJ i pliicell : m ă iubesc ş i vecinul mi·e ro oglindi\. Timid, nu 
ştia cum să mă a propie. Co să ·i aj ut Irecerea Ru bicnn ulll i I'am intreblll:- De 
ce ma u l' m ăril i Do mnul e Sm rz?" Dumnu l S mrz insp ir ă aie r, repetă, (asfi,ie?) 
piep tul c rescu pneu reclama Michelin, incercă oc hi de bruu5,,': şi se de:clnră. 
emoliona l de intrebllrea mea afară din progrllm. sa şa pană 
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VESTIAR 
BIBLIOGRAFIE DELICTE CATAPULT CALENDA 
I!:l lIarie Voronca - Planle şi animale 
~ C. F. Ramuz ~ La- beaule sur ln terre 

Francisc Carco - Images cachees 
il Andr' Lur~at - Architeclure (72 pholographies) 
el Andr' Salmon - Andre Derllin 

Montparnass. - Ecrivenl: Billise Cendrllr~, Erik Solie, Pierre Reverdy, 
G eo Charles, I)aniel Rops, elc. 
il'il XX 
g RADICAL 
Iii T1PARNIŢA LlTER.1.RĂ No. } 

In acesl nlJm ă r,' poelul Direclor, face cîle·va docile observlliii mlşcarn 
moderniste. Regretăm - răs punzÎndu.i D.lui Ballazor - că n'am Încercot 
incă av~ntura unei hemorllgii flizice şi că nu sÎnlem deprimaji şi longuroşi 
ca să ne putem livrd lIutenlici poeti· Pretiozitatea În care d·sa ne cere fiii. 
gramali, poate fi de cîte·va ori opacă ochiului cu inlesline de lumină bearcă 
a unora, după cum nervura poemelor, programelor noostre, se poale abil 
suslroge pensetei inlelectuale a allora. Obslinaji să credem Înlr'o lumină e. 
întunericului, nu ne înfjgem totuşi cocoşeşle pintenul în inim ă . Faptul că 
odală a m văzut cum D· I Bol!aznr Îşi laie unghiile sau că ne·am ' îndrepl et 
ple lele la acelaş cOllfor, nu ne· a Împiedicat alunci cînd Baltazor îşi făcea 
volutele în poezia lui D. Anghel şi mai tîrziu Bacovia, ca noi si' citim pe 
Apo llinnaire, Leautreamonl, şi Illjii pe cari D.lui şi astă.zi Îi ignoră. Deci ' 
valoarea D·sale crilîcii din notita e trisl ă tocm ll i fiindcă Încea rcă să fie 
mllnieru lă, pedagogă şi solubilă. Am fi preferat, mai curind o invecl ivă din 
sideful D.sa le prompt, decît un discernămÎnl confuz, cu o pa stişă becisnică 
a vocabularului nostru de.acum cili-va ani, de americonlsme: cow-boy, girls, 
radium, jazz.band, etc. şi a că rui performnnlă noi am Încheiat-o de mu lt. 

Trecind mai deparle, prin revis lă, descoperim inegalilalell de gust 
f1ag ranI ă, a D·lui Bal!azllr, căruia Înlr'o pagină ii place caratul superla \iv din 
poezill lui Ion Barbu, CII În altă p a gină s ă publice olileraritătile lui L. Feraru, 
na mila l i l e ra ră a Horlensiei e I\Iături de desenul lumultos şi emoliona ,.; t al 
lu i Ma rcel Ia ncu ş i de s uprorealis mul lui Victor Bcauner. lal ă numa i cile .va 
incom pa tibilil aj i critice în conduila D.sale, care nu numai cii.i decla nşează 
unil ll tea de a tiludine, dar îl conlraballlnsează pînă la cel ma i a muza nl (că 
nu tinem deloc la compelenla ori·care ar fi a D.sale) deoberbe leaca a! con-o 
traslului ş i al a l6ndalei. 
il Pe nl ru M. Sebr.slian, Romulus Dionu, Sergiu Don, şi cellalli ucenici 
imunzi, .cea mai francă şi ra pidă expedilie. 
ii .. UNIVERSUL LITERAR " No. 5 publică un capitol din "Omul de 
după ufi", romanul prie tell ului nos tru Ion Călugăru. D.I Camil Pelrescu
Pllronoia , are desigur am nezill "Iămurlriior necesare" publicate În nu
mărul 2f, din 17 Iunie 1928, a l revis lei ce conGuce. 
• II 

. S'a pus În vinzare: 

PLANTE SI ANIMALE 
POEME DE 1 LA'RI E VOR O N CA 
C UDE S E N E D E C. B R Ă N C UŞI 

• DE GĂSIT LA PRINCIPALELE LIBRĂRII DIN 
BUCUREŞTI, 
IAŞI: .VIAŢA ROMÎNEASCĂ" , .SOCEC" 
CRAIO V A: .RAMURI " 

~ In coleclill "lntegralH PICTOPOIEZII de !larie VorollCII şi Viclor Brouner 
VOI' apllre: POIEZII (19)-4.1928) Horie Voronca 

GL~S de lIorie Voronca şi Slephane Rol! 
BRAŢARA NOPŢILOR de J1l1rle Vbronca 
ZODIAC de lIarie Voronco 
POEME DE BUZUNAR de Filip Brunell 
SUPRI\AMERICAN L roman de Filip Brunea cu 

i1uslralii. de M. H. Maxy 
POEME IN AER L1BE;{ - poeme de Slephane RoU 
SCURT .CIRCUITE - nolile de Stephane RoH. 
• .Arlele Decorative" (Cîmpinellnu 17) academie 
de arie apl icale s ub direcliunell d.lui M. H. Maxy, 
expozitie perm a n enlă a . inleriorului modern. Des. 
chl să zilnic Înlre o rele 9·1 ş i 3.7. 
• Machete penlru placole, a fişe , panouri, coperle 
- toate moderne - cereli la Victor Braune r, str. 
Suler '21, Bucu reş ti. 
II 28 lanullrie 192::1: La aniv ersarea celor 300 nu. 
mere, s tr i găm, lui Coc6: - Cite frunze În pădurea 
IInde: le·ai n6sc ul , atîtea bilele să mai scoli! 
• 23 Ianuarie 1929: UliU III tribunal. 0.\ Moldov 
a al e rizat la ba rl'l tribunalului Dorohoi, chemal În 
judecală de un oarecare Şmaie Segall, core s 'ar fi 
descifral În fanlazarea autobiografică a redactorului 
nos lru, publicol ă În pr(mul număr al revistei. 

O Îmbră'ji ş are enluzia s lă D. lor IIvocali Şleflln R. 
Scriban ş i Carol Segalt , pentru pledoariile inleligenle 
şi tarmodinem ice. Rendez· yous la 5 luli" 1929. 
II 6 Februarie 1929: George Bogza devine major, 
LI! Buş lenari , 101 sllive de tun vor Împuşca pe D·zeu. 

Vitrina modernă "Omnia\\ 
red'actori ~A1AL :A:e 

(tlcademLa de arte decorative) 

unu Bucur.,U I-Căsuja Poşlală, 114 
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