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Am dol ani! 

tena tulu, ora! 

Am implinii doi ani. i11-
bi(i prieteni şi voi drăyu(P 
µneienP. Acum nu ma mai 
ll'm <le voi. căci mulii difl 
c11i ce m ·au cilii. au pus din 
sufle/11/ lor şi Pi o pflrticiră 
miră dr foi inciil, sur,l µrifl-

Unii flinlrP- ,,o; mi• ali rial hrunil suflPlPnscă şi 
alţii mi-aJi dat hrană malPriald, bani, ru care am pu
tut aju11gP i.tlirsta area ta ! 

Un copilaş corp, nre doi nni. e mic şi neşfiuttJr. 
�- c4td t•reme o rel'istă r,frnrl lmplin şie doi ani, e 
mare şl � tiP mullt> ... 

De câte ori r,'am sini rfp 1'orbă cu voi drăguti 
prieteni şi pe rât mi n fost cu pnlinţa n'am ajutat spn
nd11du-vd 11ov1>şli, frl/{jm,,Mri, r,lumr, hazuri şi in fi11·
pu/ din urmă ,1111 srris rwmai romp1m,·ri cfr-alP 11,,rrs
tre. căci socolPsc ră, darii oanu•11ii mari au căr/i şi 
reuistP. pentru diinşii şi 11oi iubiţi ro/>iloşi .<�d <weti :T
u/sta voastră, în car<' sâ scriP(i 1w11Pşli şi tot cP rrrri,,ţ; 
că vă iflterPsează pP ooi copiii! Aş urea să fiu cu 
totul a voastră! 

De aceia ascultat;· şi fiii numni ochi şi urechi in
cdt sd �rieti tot --e ''"'""li şi auziţi, apoi trimitPţi totul 
pe adretca: Redacţia "Rn•ista Copilul Dobrogean" ,str. 
Buna-Vestire. Nr. 74 [u/cPa, nndr· fnlrPg materialul se 
va aleţ1P, publicdndu-tw tnt CP ,,a fi mai frumos. 

Ca lncheiPrP, mu/ţumesr frumos tuturor pP,nfru 
sp_rl,J_,nul care mi l-au r/r,t fiP cu ctwântul, fie cu /01,ta, 
fi& cu. banul-fără dP rarP o rePisf(l nu poafp trăi
şi Qf fi r,espus dP (Pririfă rn toti şcolarii să l'ie ·rn ;u
rui meu tnr(U, să pot fi ca o fărliP cnlăuziloare "sco
larllor din acPst colt fermerat al ţării noastre drapi ! 

Sdnătate şi spor la muncd ! 

,.Copilul Dobrogean• 
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Te felicit iubită revistă. 

Ai trnplinil doi �ni decAnd ni npBrul : pr15tre noi
frumoasl revislll a „ Copilului Dohrogl'an• ! Doi ani
dearAndul ai adus Vf'şli frumoase pentru noi scqlarii.

Deaceift iii doresc vial1\ lnnql\ şi fericltl, h,r cpla•
boralorilor llii. indemn la msi multă muncli cn �A ne
aduci toi cn mAi înainte. fie iarnl\. fie vari, ct-lor c�
aşteplftm nerl\hdălori. poveşli, sfoturi şi vorbe bun,. 

HlJOA AUtttil,.6A 
ci. \'III-a rom11I. N,, .• 4 f.

I Noul an A937 I 
Cil ziua de 31 Decembri<' s'a sf,,rşlt anul 1936. 
Nlri nu se tnoµtase bi,w şi coli11d<itoril au fncPput cu u

rările lor, tnsofite de pocnete de biri11, clopoţel şi .buh.ai11. ln 
oraş nu se auz<>a decât zgomotul acesta. Noi am primit mulţi 
colindcitorl şi am ascultat ru plăcere rmirlle lor. 

7 oti oamenii aşteptau cu nPriihdare sosirea Anului /lfou. 
La 12 nonptea, tn seara de ajun, s'au &tins toate /11mi11lle 

Iar sirenele şf fabricl/P au fnceµut să fluere. 
Ar,esta era �emnalu/ de sosire al noului an. 

Imediat după aceia am ascultat la radio cuvântul M. S. 
Regelui Carol 1/•a, către µopoml �ău. 

M. S. Regele a ;.rat la toţi Rom{mii, spor la mnncă ,,1 să
fle oricând gata sâ apere ţara.

Eu imi voi11 da �ilinfa ca in anul acesta să invăt cdt mal 
bine pentru a bucura pc piiri11/t şi a mulţumi P" domnul profesor.

MUCENICA I. ci. III-a No. 1 

Cum am petrecut vacanta Crlciunulu�. 

De cum au dizut primii fulgi de zăpadă, aşteptam
cu nerăbdart>, vac?.nţa Cr:\ciunului. Şi iată ră a sosit

Moş Cnkiun, c:c1re intodeaun:1 mi-a adus câte un dar. 
Anul acesta Moş Crăciun, văzând ca m'am făcut mai 
marP, nu mi-a mai adus jucării, ci un costum de hăi•
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nut�. pentru rnre ii mnltumesc foartP mult. Şi acum sA 
� vft �pu)"c\U� hm 1 'pefre�ut· v�rllihta Crftcionutut:' 
r • ►, 'j"An''.�i�nuJ. C�tiunpiyf' 

1

f\

n1: f�st cu cqn'�ttul;'iii, ·.�ti
ma zi', am' fost 'la rinemn1ogrnf imde ..am vlzut !1J�ul 
.cruciadele•. A doua zi şi a treia zi şi tot restul' zile
lor ·p3r\fl la anul nou, m'ain' jucat cu prietenii mei. ln 
seara de anul nou. am-f0!,l cu pluguşorul. Dela Anul 
nou. încoace. ,im inceput sa-mi prcgatcsc lectiile „yen
tru şcoala. Aşii am ,dat l!ifuf ·ar.a11ta(cle: CradiaJ ŞJ: A
nul Nou 1937 şi a,cym-dirr nou l<t- muncă. 

I . f �, • .. . '" • ' ' STANf:SCU -NlCULAI ci. III pr, No. 2 h.-Tulcea 

' I '" 
I 

Cum am „petrecut dl ' ' 

: ,.

vacanta Crăciunului!, .i 

Dupl serbarea de Criciun, dela 20 Decembrie 1936. D-na 
lnvlUlUoare ne-a dat vacant"- După ;:ict't1sla am plecat cq1ioti
acasă. Când am ajuns acasă. porcul era tăiat şi carnaţarul în• 
cepuse să facă dlrnaţi. Mama făcea ,urat in casă şi se pregă· 
tea pentru Crăciun. La Crăciun, toţi oamenii tae porci, fiecare 
cum ore, 'mare sau mic. iusă toţi îşi fac obiceiutlle pentru sar
bători. Cei săraci, care n'au porci. cumpără carne dela piaţă şi 
tot se pregătesc. aşteptând cu nerăbdare Crăciunul: âdică săr
bătoarea Naşterii Domnului nostru li5us Hristos. La Crăciun, 
străzile se umpleau de copii, umblând cu Naşterea şi cu �olin
dul. Nu puţini colindatori au venit şi la noi şi au pleca( foartf' 
veseli şi mlilţuinlţi de darurllt' primite. Cum ştim, la Crăciun e 
cea mai mare bucurie a poporului t·reştin şi mai ales 'bucuria 
copiilor. După sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hris· 
tos. vine Anul Nou cu Sf.'\ntul Vasile. ln ajunul anului, nou,• co 

· pili. umblă cu uratul şi de Anul Nou cu sorcova. Dupl Anu
Nou, vine Boboteaza. La Boboteaza e obiceiul ca toţi creştinii
să meargă la biserică, asist.lnd la Sfi:1nta Slujbă, iar după termi
nare, în frunte cu Pc'irintele şi cu steagurile merg la malul Du
nătll. • unde după sfinţirea apei. Părintele aruncă Sfânta Cruce in
Dunl\re. i:

1Afihl aresta. au sărit in apă trei băeti u s•o prindt\.
ln timpµ) �\)ătorilor mn petrecut .foarte bine, împreună cu pă
ripp.i şi �ătiorµJ1 meu. Tata ne-a mai cetit câteva c�rti cu isto-
rioare frumoase. 

· · 

1 • J 1" 
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După vaconţ.1 t :r:-iciunului, în ziua de 8 lanuarre s•a tnce
put şcoala. La şroal;"I, m'am int:llnit iar�şi cu c-oleglle mele de 
clasă şi am incep11t a povesti llt>r.nre c-um am �rec-u1 slrbl-
torile. 

PELE P. PAULIN;\, .-J. \'l II pr.-CJ)Ui••V4N;b•. 

Cum am petrecut 
vacanţa Crăciunului. 

Dnpa o mi,·;) sPihM0 ,fattl ci<' noi şrolarii. am luat 
varanta Cr.1ci111 m!lli. 

Şi <'f' huc11rie am simtit când la terminarea sP1bării. 
doamn.1 n<:'-a spus : ,. Copii, nzi luă!n v;u•,rntă pentru 
dona săptnmfin1 ". 

Bucuria ,tc·i >asta f' ,wrtih<lărnrtrf' şi PR n�• Iace sa 
nr prPgcltim rfo, \'rPnH·: cu �tl"lr şi rninnnatP cAntece. 
Cf' sP cânt.\ iu :--t•am <1,, Cr,iciun. 

Prima gri_j;1 a mea. ra şi a l'<'lorlalti copii, a fost 
că �a-mi învăţ lectiik•. P<' urm;1 am a\·ut şi timp de 
ioacă. 

Zi, după zi aştf>ptam Crăciunul! Iată-l veni t V.meri 
dimineaţă, ma pomenii cu o ceahi de c-opii, c-are nm
hlau vestind Crtiriunul. 

Sunt frumoase obiceiurile' vPc-hi şi deareea noi nn 
trehue să le d�rn uiffuii, ('i �ă lf' respectăm. 

Toată ziua ulit<l nu s·a golit. li vPdt'ai pe k>ti 
plimhându•Sf' in,olo şi inroaeP. Annl nou nf"-a sosit cu 
o huma de nrtlri pP la ff'rPstr<'. PlPcan unii, veneau
ctltii ! S:l urăm '? Sa uram ?

Am ajuns şi anul nou, 1937 t 
Copiii se du, cu sorc-ova şi urează oamenilo11: ,,ani 

multi, hucnriP şi !,;anătatP 1• S.'i ne ajutP Dumnezeu. 
La Boboteazi'i, am fost cu to\ii la D1măre, unde 

s'a sfinţit apa. Ce frumos şi bine am petrecut să7băto• 
rile Crăciunului ! 
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Toate acestea imi vor ,amâne, ca o amintire din 
ultimii ani de şcoală şi chiar din toată copilăria mea. 

S'au isprăvit sarMtorile. s'a isprăvjt şi va�arita ! 
Acum, iată-ne venitl iar l:i scumpa noastră şcoala, 

lângă bunii no�tri invatători, colegi şi camarazi. 

AUM,\N TEODORA d. VII-a Killa-Vcche 

Noi in v.1�an\;\, (l.lnă la Cr:tctun ne du,:cam in fiecare zi, 
după amiaza Id şc, ,ala şi fliccarn repetiţii, 1,entru serbarea Po
mului de Crăciun. 

C,lnd a venit şi sc-ar., ,null a�teptată ne-a,n adunat \'U toţii

la şcoal�. Noi �colarii nr-am suit pc scene, Iar parintii 
s·au aşezat prin bttnci.

Jn mijlocui d,sci, crn a�ezat urt1dul, i1111Kldobit cu multe 
bunăti\ţi şi h11nănărilc colorate luminau frumos pomul, când era 
lntuncric in clasă.

Când sala clasei era pJină de oameni. a inceput serbarea 
cu cântece de Crlclun, rantecc vitc-jeşti şi roczii, iar elevii din 
clasa IV-a au 'jucat piesa • NO"fJtea �tântei M .

Când s'a terminat serbarea, domnul Jnviltător şi doamna, 
ne-au imparţit bmnboane şi jucării de la pom. Mie mi-a tlat o

brăţară şi covrt�i. După imparţirea darurilor am plecat acasa, 
iar a doua zi după ce am slrutat mamei şi tatei mâna ne-am 
Bfezill> la masa. Dupa masă, m'am dus şi m·am ju<;at cu. cole
Kile melc. La Sf. Vasile am umblat cu sorcoaa, iar la Bobotea
ză am fost la biserica şi am luat aghiazmă. Atunci am vlzut 
cum preotul a aruncat crucea in fântână. ln celelalte zile am

fost la joacă, am invlltat lecţiile i.,i am ascultat la radio. 
Vineri in 8 Ianuarie am inceput sA umblam la şcoală. 
Ata am petrecut cu � aşa au petret:ut şi ceilalţi şcolari 

din satul meu va1.:anlu Cradunului. 
1\IJAM TUDURA 

t.:I. III-a pr.-Caraibil

Dacil face puiul aripi, in cuib nu I mai găseşti. 

t4 • 
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6 

• I 
• ' 

•, I 

,, 1,·11,:•• 1t, JJf,I' l 

. 

Sub steagul nostru . s/ânt 
Vcniti să ne uni!''.
Şi'r, mart•le auâ11t, 
Duşmanii sii;,i •biruim. 

Vcniti flăcăi la /uµtă, 
Din fiecare sat. 
Veniti că pentru /111,tă 
lJfJmnul v'a lăsat. 

•i!!J�)

j I Sub steagul nostru sfânt 
Cu to/ii s'alergăm. 
Holarr•I<> acestui pămfrnf, 
ln neci să le păstrăm. 

I f j • 

. .  •' . 

MIRCEA FOCŞ,\ 1. •
elev-Dobrogostea-A rg�ş 

, t I !' 

I • 

Cum am petrecut vacanta 
Crăciunului :· . 

După serbarea de Duminică, r.ând am ·vehit� 1 Luni·· 
dimineaţă la şcoală, n'am mai făcut le�ţii. ·A'; sp�it · 1va·
canta Crăciunului, ne-a spus. Doamna. Q bucurie · oiarc 
ne-a cuprins pe toti. Doamna ne-a spus ce aµume . să.· 
scrim şi să citim in vacantă. D.1pa aceea, Doamna ne-a 
trimis acasă. Din zi în zi aşteptam Crăciunul� Io fa
milie se făceau pregătiri. Tataia a chemat un o'm ,.._ de 
:1c-a taiat porcul. Mamaia făcea curfttenic în casă. 

Nu trecu mult şi sosi şi Crticiunul. Numai ce ne-am 
pomenit în această zi cu cete de copii, umblând dimi
neaţa cu „Naşterea", iar seura colindul, pc Iii ,fcrc�-ră. 
Eu ii ascultam �i-mi p,:red niu c..1 nu pot mcrlle sa 
colind :-jÎ eu. 
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, După sărbă,torile Naşterii Domnului, a venit Anul 
Nou. Căruia i se mai zice şi Sfântul Vasile.' Seara spre 
Sfântul Vasile. copiii umpleau străzile. mergând �,; laâ'

1

case cu pluguşorul:-· Nu puţini au venit şi la noi, 1 de 
ne-au urnt I,, geilm. Iar noi, i-am mulţumit ca baai·,ei 
covriwi. A doua zi de Sf. Vasile, ncriibdătoare. am 
pfr.cat t.:u tiorcova, vizitând râte-va case din r.ele mat· 
cunoscute, dl! unde m·arn întors cu ceva gologani. 1 lai 
timpul, pâmi la Bobotcazi. am avut ocazie � mă dau 
cu s,mia pc qbiatA. Aproape, ln fiecare -aărltătoare, am 
tost Ja biserica . .'Termln4ndu-se cu sărbătorile s'a ter
minat şi cu vacanta. 

Uupă, ar·roape trei saptămâni. de vacanta. m"am 
prczinlat din nou la :.;coală, unde· mn dat iar de colegii 
mei de clasJ. 

RADU I. ELENA 

ci. 111-.1 Pr.-Chlllll-Veche

UN SINGUR DRUM 
---

A (ost odată, ca nici odată·. a fost odatl un drum, un
drum Iun� în a c�rui cap�\t se afla un munte de sticll, 

i,tr muntele avea vârful de cristal, iar pe vdrful de cristal strl
lucia .Lacrima leridrii•, care era un diamant minunat. Aceasta 
nestimata_ şi-a primit numele acesta pentru ca contrar altor di
amante. era purpuriu ca !mcuria, şi fierbinte ca lacrima fericirii. 

Un flăcăiaş cetind odată, această poveste, lşi puse tn gand 
sa-şi insuşiască aceast:\ nestimata. Măicuţa lut-cum fac toate 
mamele din poveşti -·ii puse <le dru:n in traistă afara de-ale man
dirii şi o pereche de ciuboţele de fier. II petrecu cu lacrimi de 
durere până în poartă, dorindu-i drum bun. ·

S'a tot dus, dus nouă zile în şir. pHlla ajunse la o răscru
ce de drum. Dar nu r�s�rucc obişnuită, căci se făcea Doamne, 
câ tpatc drumurile din lume işi dăduscrc'.\ întâlnire pe acest loc, 
iar la ca.>ătul ficc.�iruia strălucea muntele de sticlă. cu variul de 
cristal şi cu .•�acrim,t Fericirii". Văz,ind toate aceste Uăc:tul 
nostru, s'a speriat foarte tare şi nu ştia cum şi pe unde s•o iee 
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înainte. Se culcă deci să tragă un pui de somn, lliand hofllrA• 
rea pe dimineaţă. 

ln zori, când se trezi, îşi frecă ochişorii şi vizo ca teete

drumurile dispilruseră, afară de patru tn cAror capete nu se 111ai 
vedeau tnunţii de sticlă. El crezu apoi, că tot ceea ce a vAzut 

cri era simplă vedenie. Ce sa facă deci? Jşi aruncă in at'r 
toiagul lui de drum şi se va duce intr'acolo unde ii va arlta 
v,1rtul toiagului. 

S'd tul dus �i µl' .,ccsl d:-um nouă zile inc-heiate. iar mun
te-Ic de �tid., n: ::.tr.)lu,·i,1 11u11iai noaptea, ::.c vedea tot Bfa de 
dcparll' l"J l.1 î111 cputul j�kc;)rli !t:i. 

111 ;i Lei· ·.t Li ct,·ulu tic un ::.Muşor unde îşi puse pfn�ele 
de tier pc dub<'\ele la un licrar, mulţumindu-i pentru osteneală 
:;;i. a::.igur,\ndu-1 ra la i11toarc�rc ii va plăti, dar întâi � caute 
., Lacrima fericirii". 

Da� fierarul au ✓.im.l in ce căutare e Uăcăul începuse a--l'des• 
curnjct de ..t 111ai cauta nestimata, căci el şi întreg satul au vttlt 
s·o aibă şi 11epntand-o Jve.i, s'du stabilit in acest s!tuleţ. 

Dar flăt·, iaşul nostru nu a voit nici !>ă aoda. Şfl.a dttat 
traista 'n spate şi a pornit-o înainte, cu nădejdea în fJumnetee. 

Şi s'a du:,. s· a tot dus, de nouă ori nouăzeci şi noul _de 
zile şi s·a tot găndil L,'\ po<1te fierarul o li avut dreptate, dlct-

111untele de ui.-1,11, tot 1111 �e mai apropia. Şi cum se tot gAn

tlea el. r:e s/1 Vf'L.i I Strălucirea diamantului cc se vedea ·1n zare 
se vesteji. Şi tot11�i porni lrl drum, d,u 11ecajit şt t�rt\ voie. 

lntr'o seara· ii• ieşi înainte o cucuvea care�i zise: 
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-Unde, unde flacliafllle ·1
-Merg spre muntele de sticli-răspunse.
- Nefericit ole, aler,i spre pierire-aise cuwv.eaua.-bucurl-

tc ci te-ai lntalnit cu mioe. Muntele de aticii e oper� celo, ,rli 
cart 1n 3fa lei vor să ademenească ll)re dr.umul lor cel• rk pe 
cei creJuli. Dar nu e incil prea tarziu de a te in&oaru ti a . 
porni pc drumul cel bun, care incepe spre itttan1.a intr.e cei &u:l 
brazi '6 a cincea tuli de aoc. 

Flăciiat1ul se uita la l'ac41ra ce se vedea a� de depime ,fi 
ştearsă tSi :se g.lndea că cucuveaua uvea dreptate. Se lntoaw.e 
deci pe drumul cel bun, iar muntele de iilidă a lacepat.e a.trl
l11ci din nou. 

S'd tot dus, dus de nouăzeci fi nou� de zile pe drumul cel 
l,1111. c:lnd se intalni cu u11 moşneag care-şi muia picioarele.:ln

tr'un pârâu. 

- Unde te dm:i viteazul --.mi 7 ii intr:ebi omul F��ul nu-şi
crezu urechilor I El să lie oare v.tea.lul ·1 (Qh;i ma- [.Q(I Dumnea
voastră el a uitat ci\ şi in poveşti omul poate imbAtrânl). La 
urm� 1f spuse moşului toaffl ·povestea 'fui. El a ;nceput a -1Ade. 
rit 'ffllc&ul a fost a,a naiv �i A uezat po,,estea cuouveltt. ,na,. 
in� (nu„i .pierdut, 1 nimic. SI •se, î11toarcl ,pânl, la, fl■ll\11 plQp.• 
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colo s'o ia la dreapta, iar lângă tuia de ameurl va gtli drumul 
cel adevărat. 

·' Plltlul 11')nnltuml moşuhal pentru alat ,şi ·porni pe lângă
tuftful de smearl spre drumul bun: D.ir 11u făcu .decât câţiva 
paşi clnd U· leşi tn •lntm o stăncuţă care ii spuse şi ea cA a luat 
drbm greşit şi pe motivul de-ai arata drumul cel adevărat ii a:
demenf lntr'un hlţtş de tule unde-I ·tasa in voia sorţii. 

Trecuse de nc,uă ori nouă ani pe când el a tot colindat 
prtn ),lldurea cea mare pânA când putu ieşi la luminiş de undt> 
a vtlzut Iar piatra „ Lacrima Fericirii•. Dar şi in aceste drumuri . 
s'au· glttlt bltrc\ni şi cucuvele cari ii şopteau la ureche ci tre• 
buc să ia alt drum. Şi aşa a tot colindat drum după drum pAn� 
li 'crescu o barba n1are şi albi. lmbitrânit se simţea 1are, târe 
obosit: 

lntr'o zi ajunst! la o răscruce cunoscută. Dar acum era prea 
băt�u 11-ti mai poa&A aduCC?, �nte, de unde_ o c�oaşte. J�ra 
obOIII - • clilcl ded 81 aoarma.' Seara ii trai un slmţimAnt• 
neo

tl
Se.eailL�

"-
� freca la octu 1' cu Inima strâllll •altă. 

in jt · CW; ce sa vază?. T98te drumuţlle -se incrucfşau 
aici . , , apătul fiecăruia, 'strălucea muntele de şticlă, pe munt' 
vârful de cristal fi pe vârful de cristal lumina .Lacrima Feri•• 
cirii•. ,....___ • • 

Omul căruht sţatea la răscrucea de unde pornise c;a 0ăctliaş 
c„ li-şi caute norocul. Şedea şi simţea că va muri, in inim� nu 
avea mângAiere <;ăci nu-i reuşise dor�ţa. Da. trebuia sl fie mal 
tare dar afa, nite c& e acolo de ur.de a pornit. Numai acum ştia 
că poate, la capituli fieeirui drum cite ţinta şi contra tuturor
zumzetelor de cucuvea şi fOpotelor răutlcioase trebui ca drumul 
pc care pornise să-l 'atril!Jaţ ă până la sfârşit. 

• Şi muri acolo la răscrucia tuturor drumurilor, cu ·cw"�te&
in :t11llct, Iar la ca.tul drumurilor strălucia lierbintc şi ptfrpurJcj 
.Lacrima Durer1l• . 1 \ DOINA TAM,\�l)J\N. rlevl -• 

U-ca Naţionala-Ralia.ţi

•,----

Ziua Unirii ·Românii or · 

• +

�.24 lenuaric e, zi sfânl6 românilor dki ea msem-
. . . 

neezA uairee tuturor froUlor inlr'un regol mlir('I. oe·

Yâcarl; ;,andul · cel mare· al tuturor ro1116nilor, era uai· 
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rea lor. lali ci R�l'ilie a,a·�•ill
lor dorinlA se vede in(lptutta, prin alegerea ca domn 
a Iul Alexandru Ioan C�za, alai' ln 'Munten,J '�a, fi ln 
Moldova. Mei 16rziu, lol tn ziua de 24 Ianuarie' l91fJ 1• 

-;1, ) r<r I 1 

prin lnlelepciu1,ea gloriosului rege 11:·erdinaad L ,el cu 
jertfele al4tor vllejl li'a inflpluil RomAllla Mare de -.u , .
IAzl, cc ne esl,· al8t d,! scumpi t Val de acel· ce·· \'Of 
avea gândul si1 n� o �llrbcascA, clei noi vom şff ·s•o· r 
aplr6m. 

I 

> ,

Au începui sl cadl primii flllgl de zlpadl; 'itb1
1 
fi la

doşi, ca nişte fluturaşi. Noi copiii al&I •at aşlephJl e, 
sl ne şi preg1Hlm slniutile. Pomii ce eraa gollJ de 
frunze, azi suni lmhrlcaU in haine alhe tl par niele peal 
de crlclun. 1 · · t �

Totul e elb par'c'ar li un vis. Din loc în loc vezi 
doar c6rdurl de ciori negre, care par . şi mal negre 
din cauza zApezli. Pe de11I fn sus sllnlutele suni ln 
rând par'r.'nr fi soldatil la lnstructle .Cdatft pornesc şi 
incepe zgomotul lor, altii de bucurie di au pornit, la�· 
flllii de spaimA di au clizul şi sl nu-i ajungi cei,lalU 
din urmă, unii fac câte un om d� zftpadl, allii se d08- ,
di c!u hulgihi de zApndft, in sfArşit totul e Yesel şi .plia 
de vl11\ă. 

�--..---•--

- IACOBINI ADRIAY.. 
')C. pr. Nn. I d. III·•

" ·, , • i"! 

Desvoltarea gustului de citit în şcoală, este sco-
. ' ' 

pu_l către c�re să îndreptăm toată atenţiunea noastră,: 
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s1a..p.rea bisericii. 
-=--

Cu cată ner�txfore, am aşteptat sfinţirea bisericii. Dar ncs-
PIIA bucurie a ii venit. Sâmbătă după masă s'au făcut pregă
tiri bisericeşti. 

Cu teţi oamenH am venit la vapor ca sA primim mulţimea 
de 1Jfeoţl. Venind vaporul, noi ne-am apropiat de mal fi slatemn 
t.:u ot:hii aţintili la vapor. Prima dată a cobor,H Prci1 Slinţitul 
Epiacop. 

Pe urmă Părintele Protoereu ş. m. J. Intrând în biserica 
s'au închinat şi apoi au in
t:cput slujba. Nici 11u ne
deam că suntem in biserici\ 
noastra. Parea că-i mai 
frumoasă, nrni vcs�lă, \;,,nd 
auz�ai aşa cfmtccc de m�
rirc. Aceasta a fost s,,111-

bătă la ura piltrll. Dumi
nica dimineaţa to\i oamenii 
s'au adunat la biscril.a. A
tunci a fost şi mai frumos. 

Preo\ii şi-iru schimbat veş

mintele şi parcă şi-au schim

bat şi gla&.t:l. Oupl t.:c s·a 

te,o,ninat sfAntl slujba, preotul paroh a început să-şi ţie cuvAn
t.u.�a cum li cand s'a început bia-erica şi c:lt am suferit. lnchi
rwti-vA că un om fără biserică, c ca şi un toc lără pedtă. Du
pă preot, a urmat Epi&copul eare lil r:lndul lui ne-a povăţuit cu 
cAtcva vorbe bune. După ce s·a terminat cu cuvântarea a ur
mat hramul blsericesr. La hram era foarte frumos. Toată lu-
11"'8 a vizitat biserica. lJupă vrc-o tlou� t:easur i toţi preoţii au 
plemt. La plecare a fost tot a�d de frumos ca şi la venire. 
Oamf'nii au cântat multi ani trt\ia ·,:a. Ce veselie ! Deawm 
tnainte, intnm intro biserini nouă I 

O lnspecfle şcolară. 
E cald, soarele dogoritor strâluceşte pe toată lnt1nderF-a. 

Not am uenft la şcoală cn şi'r, fiecare z1. Sunând clopot9111l 
noi ain Intrat tn clasă şi ne-am aşezat fiecare la locurfl'3 nons

tr,,; 'Nu trecu mait şi uenl doamna care ne spuse: �Copil as-
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lăzi are 8ă 1•lnă tlontnul re1 1/zor- / l.a (llt«ue ,-rcă n�•a lldrll 
111/ma ,1;,, loc. Dar 11u trecu mult şi uenl şi d·l revizor. la tn• 
cq,ut pu.rPa cei ,,,.,. frică. Dar mal tQr�lu nP-aRJ Qb,,,,_lt. Din 
ctUe1,a i11treoori ru•-o ascultat la : ct>tlre, arUeatlf1ă ,. ,,,,. d. 
Fiecare w,, rtispt.t:, cum am putut. l '11U au răspuns bll'll, QJtlt 
rciu. Deri flecar,· pP11tr11 PI. Abia am aştPplat să ajungem a• 
casă ca s<i pouestim şi ,,ărlnf//orcP s'a ppfr,r11t. Btteurll ,tfttail•. 

AU�ON Tt:OOORA. ci. VJll.e 

Chili11-Vnche 

24 Ianuarie 

24 lenmuie f'!ile pentru noi RomAnli o *blloare 

foarte mftr�. ln ac.-aslrl\ 1.i, noi s&rbltori111 •--- Mol
do\Jei -<-11 M\lnlf'nia. lnmnle de anul 1859 MoW.•• nu 

era unit& cu Munle11ia ca •Azi, ba 
c-hi11r cAIPorlaUi se blteeu latre dan
şii. Onmenii �u mlnlea lumlnatl 
vAzAf\rl insl\ t'I acest lucru nu e 
bun, p�nlrucA fiind des11IIIUJ.,nu 
puteou line piept duşmaoilar. 

De aceia s · au gAndH- sl • ._.ci 
Moldova cu Muntenia. ln eNI 1859 
la 5 laauarle, Moldo-Tenli . .a., . ca 

domn pe colonelul Alexandru Ion Cur..a. Muntell61au
zind ele aceasta la 24 Ianuarie acelaş an, el aht· ca 
<lomn lot pe Alexandru Ion Cuza. A�tfel tlrlle er•u 

unii�. Turcilor nu le veni de loc bine. penLoacl nu 
mai pulf>ftu lua tribul dela do116 Uhi. Oea.c-ela .:au Jto• 
Uhit sl\ strice unirt�a. ln!ll\ Cuza se duse ,la Coultlnti· 
nopol şi ,·orbi cu sult&nul care-i spuse5e cA la!II tlrlle
unite numni c-ât timp va trAi el. ln anul 1918, sub ,1-
leazul rt>gP FPrdinond I, Tramdlvania. Banatul, Crlşa· 
na. Maramurpşul, Bucovina şi Basarabia s·au unii la 
pa.tria mumA. 

VASILE CALCAN Ol 

ci. IV-a- Nu. l b. 
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Câinele nostru. 

Noi 11vem un câine P<' c11re ii chiamli Codreanu. 
De inic' 1-ftm in v6111t cu oi IP. VrPo doi trei ,mi ft fost 
tnlr'una dupl\ oL CodreHnu arc pftrul roşu. e·nalt la 
staturi\. cu coada'n vânt cu urechile mari şi cu pki<>fi· 
rele lungi. Dar inlr'o 1.i ft [osl la oi şi a intrat  intr'o vie, 

unde era invălel. Stăpânul 
viei \'ăzându·I cum rupe bu· 
lucii şi strugurii trase în el 
cu puşca i11dircatl\ cu sare. 
Oin intâmplare, sarea nimeri 
tn ochii câinelui. El începu 
�� schiaune c�ci sarea ii 
scosese ochii. Cum o fi ni· 
merit el, căci a venii• acasli. 
Mama văzAndu•I ci : vine 
dela oi ft lnceput si-i go · 

neasei, insA vizând cft·i plin de sânge ii cheml'napoi. 
Apropiindu-se de el, ii \·ăzu umflat la cap, Iar din o
chii lui i se �curgeeu picături de sânge. Seara, mema 
ne povesti la toli întâmplarea. Noi am aprins felinHrul 
şi ne-am dus Sl·l vedem. Era tocmai in fundul gdidi· 
nei. Am slrig&l la el, nici nu s·a mişcat, am crezul c;li-i 
mort. Dar ducându-ne la e!, a început să se gudur�. 
O sliplămână 8 lat Codrcsnn flămând dar încetul cn 
incet�I s·8 vindec8t. Acum câinele noslru tr!i�şle şi-i 
mai· rllu ca Uibuş, nit câine al noslru. ToHlă ziua sili 
şi lairl\ 111 poartă, căci e bătrân. Noi insi\ ii iuhim , cu 
folii pPnlru vrPrlnicia lui . 

lll lHOllZA MARIC' A ,I. \'I-fi Ra,·hel-Tuli e3 

România 

Ţara Românea�că este mare, bogatli şi {rumoas�. 
Ea se întinde dels Nistru pfln� la hotaru l convenliona! 
de apus şi dela Dunl\re până la hotarul conventionl de 
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ot15 

minzftnoaplP. f>l\mAntul ro�ne,c h•, moil\1111 dele mo
şii şi strAmoş i noştri Onct- _. �Kwai. -e::E.a are muntl 
inaltl care �unt nc<fperiti cu pAdurl umbroasei,.. clm-
piţt c;ea mare numitl\ Blirftgan. ,-. .... 

AceastA Ţarli este inconjurell de 'mal mulfl -d�menl 
care voesc a riipi mai multe ttnuturâ. Rusia 1ceajl ne
ia .Bosar8bia. Ungurii vrea sft ne la Tra�sll••·• 1 Bul
garii vor sli ne ia Silislra şi Duroslorul din, Do�gea. 

Polonii , or s& ne ia Bucovina Deaaea 91fnlem 
datori cn s'o apftrftm cu îndirjire precum a •-��-o şl 
sld\moşli no�tri. ce ne-a lisat-o moştenire. � 'lll.·J

1
\'lZIREANU . OREL ci. IV-a pr. J1o. la. 

Murioara e-o fetifâ 
F,·,,rwczmâ şi Clllllillf('. 
Strtîn_q<' bani lu /WŞCtll!fâ 
,<;;i-ort> grijă de t•rstminf P. 

Nlcaşor. 11:: zic, 1n rarte 
F. dPsful de silitur.
Dar t11col1H nebunatic
Şi e �I r/1('/t11itor.

De le du/ w1 ban 1,reodată. 
Ca să-l punii la pcistrare, 
fata-I strânge, iar băiatul 
Până seara nu-l mni nN'. 

De ţm pune ne.amu' ndată, 
E eliminai din şcoalt'I. 
ln zadar mnf pUlngff a�uma, 
Puşculifa lui e goală. 

Frica-i este lut sârmanul 
C'o· sti•l mustre rău acasă: 
Jnsii a lui surioară. 
Ctt aă sufere nu-l lasă. 

Suma 11ecella;ă fle, .' 
nucu ros ţi-o dau acu ; r .. 
Dar de astăzi tnalnte, 
Să te',mett sif strlingi IL IM. 

Dinrev� .. �-
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2i4 Ianuarie 

Noi Romanii sArhălorim lin ziua de 2..\ la.aiuarie unirea Mol
dov•i cu Munte-nia. Aceste 4.lri�oare trebuiau sl-�i aleaga cate 
I.li) "'1eur d.o.muitor in anul 18:iY. ln acel an. in ziua de 5 Ia-

nuarie, Moldovenii au ales pe Colonelul 
Alexandru Ioan Cum. iar la 2-l Ianuarie
Muntenii au ales ca domn tot �,e A
lexandru Jon Cuza. Ptin aleger� ace
haiat domnitor ia arnin<lo� ţârile româ
ne. s 'a făcut unirea pe veri a MoJdQvei 
cu Muntel,lia intr'o singură \ară numit% 
Rom3nia. 

ln anul 1918. �9 de ani mai tarziu 
In urma răzhoiului pt-ntru întregire atAt 
Basarahia rar �i Burovina cu Transilva-

nia Banatul, Ţara Crişurilor şi Maramureşul s·,rn unit la patria 
muml, formAnd Homania Mart-. 

lf{)lf i 

·-,.''-'\ \. , I '-,_'\.. _:'.'.'.'.
\ ,) 

( .t 
� \ ,/ 
�--

Qe,jicela toţi Romanii sărbătoresc in fiecare an cu mare 
t-.i:.-il� ti cinste �i.ua de 24 Ianuarie. 

ARNAUTU l. CONSJANTlN 

d. IV-a No. 1 b.

Iarna. 

A tre:cut anotimpul ploios. Acum suntem tn a doua 

lun4 a. anotimpului de iarna. Timpul n fost frumos. dar 
. dela 10 lanuar.ie a nins aproape necontenit. ln ,ara 

noastT6-- au -mai rămai numai păsările care pot indura 
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frigul iernii ca: vrabiile, ciocârliile. cwrile şi altele. Aproape 
pe toate dârniuşurile din o-raşut nostru se dau copm cu 
saniile. Unii se cfau <!U sănii mai mari, altii cu c;ănii 

mai mici şi alţii cu boburi. Cele mai insemnat�. Jâr
niuşuri din 01 :=,şui nostru sunt : str. Bahr1dag, str. :\1ah
mudia, str. P,rnl Stătescu. str. Traian· şi -alte. 

Toate sunt acoperite cu zăpadă. Drumurile s·au 
�nze'pezit. Dunărea deasemenea :i inghetc:.t, .opti�d cir
culaţia vapoare!o'r. Este un ger foarte mare. Ţot�şi este 
frumos şi eu mă bucur că pot să mă dau cu sania. 

!Vene Nicule, 

ADRIAN POPESCU_ O�llŞA�I 
şc. pr. No. 1 b. 

Domnul nostru ne-a poue::;tit despre o frumoasă revfstă pe 
care o aveţi la 7 ulcea. Noi. find că ne plac poue.1tlle. am inceput 
:,ă adunăm bani pentru a o cumpăra. 

Vă rll,<Jăm să ne socot/fi abonafl la reuista „Copilul Do
brogean' şi să ne-o trlmitefi „ât mai curiind. 

Vă multu111tm şi uri · , . . a din tot sufletul 

.,Sănătate!" 
Elevii străjeri din clasa li prlmră ,-Mahmudia. 

N. R. Dragi străjeri, scrisoarea voastra fiind un inde:.�:. ;:c�t:-i: toţi 
cei ce sunt in jurul acestei reviste. 'nu pot decât c:a va mulţumesc �ntru 
urările voastre .sanătate•. 

Nenea Nlcu 
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Iarna. 
de NICOLOF O. NICU 

lată a · nceput a ni12ge 
Şi fulgii a se prelinge ; 
Se aşterne ornatul. 
lndlbind pd mântui. 

lrz depărtare corbii croncănesc 
Şi pdsărele mici ciripesc. 
li-e frig, sărmanele:
A11 �i ele suflete.

lata copiii ce se ;oacă, 
St1b furturi albi de promoroacă, 
Şi se alung ei prin zăpadă, 
Căzând apoi cu toţi grămadă 

A ::;osii şi-această bucurie 
De copii mult aşteptată. 
Şi' n noaptea târzie, când fulgii cad alunecând 
Am făcui aceste versuri. ce mi-au trecut prin gând 

Cum am petrecut in vacanta Crăciunului 

lncă dela începutul lui Decembrie ne s81Ui inima 
de bucurie ci\ ştim că Ja data de 25 vin sărblUorile 
Crăciunului. ln aceste sărblitori avem vacanta care line 
2 săplămfini. când avem destul timp liber să ne judim, 
dar să şi invătăm. Incet, incel, vactm\a se strecoară şi 
grija de şco8lă ne cuprinde. Când mai avem 2-3 zile 
până la şco8lft, ulUim de-a mai cere mamei, o bucată 
de şorici şi tremură inima în noi gândindu-ne care să 
ştim mai bine. Când vine ziua de şcoalfi ne luăm. cfir• 
tile in sublioară, şi pledim spre şcoală unde începem 

iarăş lectii!e. 
DIJ�ITRACHE AURELIA ci. V-a 
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Hazuri. 

ProfeBorul de istorie: Niculescule, cum li chema pe tatdl 
Iul Vlad 1 epeş ,, 

Niculescu: \:i .-1d Dracu/ea. 
Profesorul: l ar dece U chema .Draculea•? 
Elevul: Fiind ă se rtnea după oameni ca ,m drac! 
Profesoml: Cine ti•a spus asta t' 
Elevul: Am c.uzit-o şi eu. 
Profesorul: 5 ·o spui Iul Mutu! 

Kuzu<.lj,iglu Spiru, ci. IV•il No. 1 b. 

Hap/ea fllo.zot:incl: ., 1 ot mul de folos e iww, că lumi
nează no,1ptea când e Cntuneric, pe când soarele, ziua, 
când e ::; u„a des/ulii lumină. 

Un incâfat mure, ele prin America, şi care nu era. tmiurat, 
vroia să fiarbâ singur un ou; pentru aceasta ţinea 
ceasul 111/r'o mână ca să vadâ cut timp o să ftarbâ 
oul: ciur el judeca mereu o problemă. La un moment 
dat el ::;c· trezeşte cii Jint1a in mână oul şt pusese cea• 
::;ul să /iarL,f.. 

Urz alt sauan:, ,nergant câtre universitate, pe drum găseşte 
o piatră intc·resuntă, :;c apleacă ::;'o ia şi s'o exami
neze. Dt,pri o jumătate de orei scoate ceasul, �·a uitat
la el şi vâzânc! cei a intărziat, o ia la fugă, aruncând
ceasul şi pw find fn buzunar piatra.

lntr"o şcoală de negri � 
Profesornl: Jac, să-ml spui tu mie, ce e telegrafia fără 

fir. Dar să e.rpl1ci aşa ca să infeleugă toate: lumea. 
( adică tot i elel'il) 

Jak, buzat şi cu părul ere/, se ridică şt explică: 
• E foarte simplu. Dacă aş avea un câine lung, foarte

lun_q. cut dela Addis-Abeba ta Adua şi l-aş călca la 
Adua pe coadă, el ar lătra la Addis-Abeba. Asta e 
telegrafia şi telegrafia fără fir e tot aşa, dar •.• fărd 
câine!• ... 

E�. IANCULESCU 
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S'�1!te�e-te 

şi desteagă şi tu un joc: 

ne su:. in jos la fel. 
2 tic Calcandi Vas:i!P c I. IV No. 1 h. 

ffll 

Om neo,., 

Se pu:ie la tablo
_:
i

.. -H La sldr�itul rugăc1un11 

I I I _ lm�1rc'lcăminte la p„sari
Verii< al la fel 

J) ele H1:i:!a Aurclw ·I. Vtl comp!. N0.4 f.

I f I I _I Cuhare
I I I _f "ea de indepam1re 

J_J li srrârQem ! cla to loci 

J Fri11a silallă a mâ11iului 1dllzi • 

I Vocala 

Şoradl\ 

4) de Haşcdnu Z. el 11 Li. P. I.

Prima ;:>t1rte-i afirmar.:' ; 
Partea dou�-i apa statatoare. 
Amândouă adunate 
Dau „ bllală grea" şi li"lră leac r 

Şarada 

5) de Buiuca Olga ci. lV. :--lo. 1 f.
Şarada ce vă pro?un. 
In două o dessompun: 
Prima par!c-i o poreclă, 
Iar a doua e o „boală".

Ambele de le uniţi, 
In orice sat o găsiţi. 

6) de Garabet Eugeniu c!.11 No.lb.
j_J_I_J_I 1-1nde stă trenu�
I I I ·1 I Oraş Îil România 
-!-!I� �urne de băiat 
I l t : Ora$ iode111a! -�io lbisiaia. 
In sus în jos la fel. 
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Au deslegat Jocurile din No. 10, anu·1 li

urn1ătorii cititori : 

Toate 5 jocuri: O liţă P. Aurel, ci. IV-a Liceul .Pr. Caro)• 
Zcronian Onic ci IV-a 1 ,rim. No. 1 b.-Tulcea, Obreja Aurelia, 
Nicolescu Nicolc1c ci. I l-a prim., Kleinberg Ilie ci. 111-a prim., 

Stavri Spiru ci. III-a pri n.-Jsaccea, Singirliu Mimi No. 2 fete, 
JorJ,111 I L1.�i11l ci. VII-a- -Cearnurlia de Sus-Tukea. Buga Aure-· 
lia c.l. VII-a cornpl. No. -t I .• Oniţă P. Emil el. IV-a prim. No. 1 b 
St�nC'scu �iculaie ci. III -a prim., No. 2 'b. 

Au <ies/eqat LJ juct ri: Dra�an :>f Vasilica ci. VH-a-Tulcea. 

Paul Barhilneagri'\ ci. li n prim.-lsacc'!a. 

Răspunsuri ia P,igina: .,De vorbă cu cititorii• 

h'frpii: Ni<·olescll Nicolae, Klelmberg Ilie, Sta1Jrl Spiru şi 
Paul HarlJiin<'n{Jrti. ne cP 11/l vroifl să seri/I şi şcoala de unde 
sw1te(i. d- lor el<'Pi ? Sau voi fi sâ rămiinefl necunoscuţi ? Mal trl-
111ifr/i jocul'i. /)ar ,w 11iiafl eti la lscâlilura să puneţi, acolo 
i11tr'1111 coif :;;i localilale,1 d-stră. 

1:·duarrl Uudrighiar,. Dacă al scrie mal tngrljlt, şi te-al 
gdndi mui mult ai face jocuri interesante. Ar trebui să mal tn
fntrebi P<' cineva care ştie cum se face un joc, să te irweţe. Şl 
apoi pf!i pllf<'a sâ faci .-;lngar oricât de multe. 

Stoiarwuici I. Ale.\·,, el. l-a Liceul « Pr. Carol» d-le elev, aşi 
fi curios s<"i ştiu p<>ntru<"e nu trimiţi Jocurile propuse pentru pu
/J/icare, des/egale de el-La. la redacţie. Şi să-ţl mal apun eu un 
.':ecrei: jocurile 11u111ite de d-ta «Gh!cltorl» nu suut ghicitori el 
şumde ! La acele şarade aşi dori să le scrii deslegarea, cdcl 
,,rntru una din ele am _qâ�it ure-o 4 nume ce puteau fi. 

Cuzudjoglu Spiru. Faci impresia unul băiat care munceş
te fuarte mult. Mulţumesc pentru «hazurile• trimise. Mal trl-
111Jte şi alte. Aşteptăm. 

Elcu 1 opciu D. Dumitru el. li-a llc. .Petru şi Pavel•
/'loq;ti. 

· Jocul trimis nu prea este bine studiat. De pildă •Oa• nu
este consoană. Sau «arsei» nu tnsemnează chiar .fripse,■ • Căci 
dacă vei spune că prlptllra din cuptor e arsă, ei, aşi tnţelege 
că e aşu de arsă tncât s'a innegrlt. ŞI prin urmare când tml 
vei spune d·ta că al o .arsură• la cuptor se poate să nu se 
tnfeleagă c<'i al o .friptură• la cuptor. Dar, nu cumva jocul e 
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