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Ziua de S Iunie. 

Oupn monrtea marelui şi gloriosului nostru rege Ferdinand 
I, fiul său liind plecat în străinatate, treburile ţării mergeau din 
ce în ce mai greu. 

Pela începutul lui Iunie. 
în ziua de 8. pe când pă
m,'\ntul Firii no:-istre se Im• 
ur.l ·n in ovoare de ver
deat:'i şi flori t\•snte cu mul
t.1 d:lrnÎl; 1 o primăvară 
p!uions. şi cnlllă ca ·n 
p >veşti. vr1ii fiul de rege. 
pc .iripl'l<- um·i păsări cu 
cio,·ul d,• lic-r •. ·pre .1 se aşe• 
z , p1 :-;,· .1111111I domniei, şi să 
c:1r·1111i.1sc a t 11.1 cu multă 
.Jral!·1z;tr �i pricc11rre. scă• 
p,indu-11e dl' grij 1 r. ni .:;'nr 
fi putut î11t;1mpl.1 ,·eva rnu: 
c:\ci \ Ha l':'ir., de c-�rmui
tor. este c:. o familie fără 
uc l.il,i. şi ca puiul f.lr� de 

mnmn lui. 

Deci ziua <le 8 Iunie in• 
tră in tradiţia noastră istorică şi este sărbătoritt\ de tot poporul 
Român cu multă dragoste şi veselie. 

Această zi, o închinăm A<:Pluia r.arn cu gândul senin şi inima 
curată s'a întors in tară ca să ne ocrotească ; iar noi drept 

recunoştinţă pentru marea dragoste cu care ne îmbrăţişează şi 
pentru buna Lui pri"PP _re cu care ne conduce, suntem datori de al 
iubi şi apăra chiru cu preţul sângelui nostru. 

Rugăm din toat. numa pe bunul Dumnezeu ca să-l dă
ruiască: sănatate, zile multe şi glorioase pentru fericirea nea

mului românesc. 
7r<iia�cci J\laje:;taf('a ·a Regele Carol al 11-lra, precum şi 

scumpul Său fiu J\,/are/t:> \/ocvod Mihai <i<' Alba Julia. 

LIZI RĂŞCANU el. JI-a L. P. 1.-Tulcea 
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O faptl din viata mea, care m'a 

bucurat mal mult. 
In viata mea am avut mai multe întâmplări, care 

m'au bucurat şi altele care m'au întristat. Insă în gân
dul meu, numai una s'a întipărit c1dânc. Să v'o povestesc. 

Acum trei ani, eram la via unchiului meu Gheor
(!'1e Fernic. Acolo aerul este curat şi sănătos. Această 
vie se află in Valea Călugărească, un sat renumit prin 
vii. 

Unchiul meu are o vie de vreo 50 hectare. Lângă vie, 
se afla casa unchiului, precum şi un p;irc frumos, unde 
păsările cântăreţe umplu aerul cu cântecul lor dulce 
şi răsunător. lntr'o zi pe când n1ă plimbam în parc, 
aud, întâi nelămurit şi apoi din ce in ce mai lamurit, 
plânsul unui copil. Imediat am alergat la poartă şi am 
văzut o f�tită cam de vreo şase- şapte anişori. Era 
mică şi cu hainele rupte şi cârpite. Chipul ei mă im
presionă adânc. Intreband-o de ce plânge, ea mi-a răs
puns: • Mama până acum era in serviciu la domnul primar. 

Azi, mama a greşit, punând in mâncare zahar în 
loc de sare. Domnul s'a supărat mult şi a gonit-o. Vor
bele fetitei m'au mişcat atât de mult, încât i-am zis să 
\·ină a doua zi c-u mama ei ca să intre la unchiul în 
serviciu. Fetita plecă şi eu mersei la unchiul, r�gându-1 
cu lacrami să-mi îndeplinească cererea. Unr.hiul acceptil. 
Nu pot să vă descriu bucuria mamei şi a fetite;, când 
au auzit vestea cf"a bună. Au tr�cut trei ani deatunci, 
însă. eu nu voi uita niciodata fapta care m'a bucurat şi 
pe mine, şi pe mamă şi pe fetitii, atât de mult. 

MARIETA CAMBlTZI ci. IV-a şc-. Nr. t f. 

N. B. Compunere dată elevilor ci. IV-a, la concursul organizat 
de revista „Copilul Dobrogean", ia ,..,O Mai 193Î. 
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Problemă 
Un plugar are un loc in formă de dreptunghiu, lung de 

21,G dam. şi lat de 8,5 dam. semănat cu grâu. Câţi hi. va scoa
te el, dacă ha. (hm.2) produce 9 hi. Grâul se vinde cu 226 lei 
hi. Cu un sfert din aceasta sumă cumpără porumb, pUltind 160 
lei hi. Se întreabă. 1. Câţi hi. de porumb s'au cumpărat? 2. Câţi 
b.ini i-au mai rămas? ... 

N. B. Prohlemti dat� elPvilor ci. IV-a. 

Cine mi-e mai scump in viaţă. 
Primele cuvinte pe cari le pronunţă un copil sunt 

tata şi mama. 

Ei ne luminează calea cu sfaturile lor. Părintii fac. 
n1ult� sacrHicii pentru noi. Sunt multi părinti sărmani 
cari muncesc din zi şi pâna noapte târziu, fără sa mâ
nânce, numai ca bucăţica aceia de pâine pe cari ar fi 

trebuit s·o mănânce ei, o iasă. numai ca s'o aibă copiii 
lor. Părinţii ne dă Ja şcoală şi cheltuesc mult cu noi ca 

ă învăţăm carte şi să ajungem bine fn lume. De câte 
ori sunt bol na va, mama veghează nopţi întregi la ca
pul meu plângând. Eu mă rog lui Dun1nezeu să-mi 
trăias�ă părintii mei cari mă iubesc foarte mult, cari 
rnă ajută de n1ulte ori şi cari imi sunt cei mai dragi 
pc lume. 

ATAŞESCL' ILEANA. ci. III-a Nr. 1 f. 

N. H. Compunere dată elevilor el. 111-a. 

Problemă 
L!'n tliran vinde > m1<'1 cu 125 lei bucala şi 12 

gllini cu 42,50 lei bucata. 
Din blinii luati, cumpărli 3 m. postav. 
Cât l•a costat metrul? 

N. B. Problemă <lată elevilor ci. III-a. 
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Cine mi-e mai scump in viaţi ? 

Mie îmi este mfti scump în viata asta, şcoala. Der 

de-mi este mai scumpii ? Penlrucii: la şcoaUi, îmi lu
mir.ez minteo, adică scriu. citesc, invăl şi lotodali\, când 
voiu fi mare, voiu fi om bun pentru tarii, 8dică pentru 

scumpa şi marea tară-România. lmi amintesc decând 
eram mic. De prima dată, când am intrai în clas& I-e. 

câr,d domnul meu profesor. m·a întrebat mai inlâi cum 
mă cheamă. Spunând cum mă cheamă, 8m intrat în 
clasli şi am spus rugăciunea. Eram cu gândul de a lua 

premiul întâi. 
Dar ială că a venit şi sfârşitul anului şi am luat 

premiul întâi pe care ii tiu minte şi acum şi când voiu 
fi mare. Se aproa.."lie şi sfiirşilul clasei a treia. Sunt ne
d\bdlUor să văd şi in acest an, ce voiu ştie la examen 

şi ce premiu voiu lua. Vedeli clar, de ce îmi este mai 
dragii şcoala! 

Deaceea unde mă \'8 chema, voiu fi cu mintea lu
minntli, oricând. 

Nu voiu uita niciodată copilltria mea şi umblarea 

la şcoală. 
De aceia îmi este mai scumpă in vielli şcoala. 

Scoala este cel mai frumos lucru a şcolarului. 

STOICESCU ŞTEFAN ci. lll•a :Şc. No. 1 b. 

N. 8. Alta Compunere tot cu subiectul dat la concurs.

Iubiţi cititori, 

Aş fi vrut �ă apară fn numărul de faţă chipul tuturor con• 
rurenfilvr din 30 /\1ai 1937, dar cum pânâ a�tăzl n·am primit 
rlişeelr. 11·n111 ce face şi trebuie să tipăresc revista fără foto
grnfii. 

ln nw11ărul dela toa11111â uor apare negreşit. 
Cu bine /;ii sănătate 

Nenea Nicu 
--------�-- ----�----------------
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,, C ă t r e c i t i t o r i ''

Pentru râlldurile noastre 
Ce-s cu grijă aşternute, 
Vitt şi eu din depărtare 
Dtntr·un vers a face sutr. 

Fiindcă e ca şi-o mamă, 
O revistă C(' ne 'nva/ă 
$i ne spune fapte bune 
Dându-ne bună povaţă. 

Poate acuma-i prima dală 
Când vouă mâ adres<'Z, 
'ili se pare că-i străină 
Vorba dulce cc păstrez. 

Dar deacum inainte 
Mă silesc cn să va fiu 
Hun prieten, ca şi un frate 
Chiar necunoscufi de- um fi. 

Vă urez succes la carte, 
Să 'mpliniti ce auc>/i in gând; 
Domnul să u'aj 1,te'n toate, 
Cdci cu noi e foarte blâcl 

Iar acuma ca irzchcerc 
1 'ransmil urările melc 
Şi aşlef)l din când, in când, 
Ca să-mi scri/i şi vui un rând. 

rn�onGE GAFl ON 

5 

Şt. de Agricultur,!\ Dobrogostea Jud. Arieş. 
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Plo�i� 

Acum plugarii sunt veseli că a plou.it puţin. De
acum în colo semănăturile oamenilor sunt bune. 

Astăzi dimineaţă am fost în grădină cu tata. El 
mi-a spus că fasolea o să aibă rod îmbelşugat. Porum
bul o sa lege şi el. Bostăneii sunt în floare. Tata mi-a
spus ca după ploaia asta o să lege foarte bine. Dumada
este toată îmbobocită. Tata mi-a spus că şi ea o să lege.

Ardeii la fel. 
Am plecat la grădina de pomi. 
Aici tata mi-a zis: 
Uite-te cu băgare de senmă la pomul de lângă gard, 

e plin de rod şi toti pomii la fel. 
Ne-am dus la Hori. Aici florile cu ruµşo!"ul lor ve

sel zâmbia la cerul senin şi se bucurau şi ele cum ne 
bucuram şi noi. 

Ploaia foloseşte plantelor, oaml'11ilor, .. mimalelor, 
cerealelor şi la altele. Ploaia este mt.1i I.Juna de,·ât bogăţia. 

VASILill C. MAHIJ\. ci. III-a !\'o . •  1 L Tult.:ca 

Por-u.mb-..1 

Porumbul, căruia i se mni zice şi cucuruz, c::;tc o 
plantă foarte folositoare. Din făină de porumb se fat:c 
mămăliga care este foarte bună şi este hrana principală 
a tăranului. 

ln timpurile vechi nu exista porumb prin părţile 
noastre. A fost adus uin America unde se cultiva de 
două ori pc an. El a fost adus în timpul lui Ştd,m cel 
Mare. La noi în ţară se cultiva od,1ta pe an, pentru că 
clima c mai rece. Se scc:1mana primavara şi se culege 
toamna când e bine copt. Se sapă de doua ori. Nu e 
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�ine să culegem porumbul când e verele, ca ne putem 
îmbolnăvi de pelagră, o boală care este foarte grea şi 
se vindecă cu anevoie. Porumbul când e verde, se •rbe 
şi se mânânca grăuntele. Mie îmi place foarte mult pO
rumb fiert. Mai este locă un soiu de porumb, el -esfe 
alb şi din el se fac floricele (gogoşi). Porumbul îl mA
nâncă aproape toate vitele şi păsclrile. Unii oameni, 'Cari 
vor, nu sapă porumbul, lasându•I pentru nutret ca d 
hrănească vitele iarna. Porumb se cultivă prin ·toate 
părtile ţării noastre. El creşte pe dealuri, podişuri şi 
iesuri. Dar producţiunile cele mai bune le dau cilmpiile. 
Oamenii dela sat. dacă au recolte mai mari, ii vAnd fi 
cu bani cc iau pe el, îşi fac trebuintele lor, iar ceiace 
rămâne îl tttrâng in hambare ca iarna să-l aibă pentru 
hrană şi alte trebuinţe. 

BARABANCIUC PAŞA el. VII-a No. 4 I. 

,,�i�I de>r--
Rdndunică călătoare, 
Tu de treci !}i-o vezi in prag; 
Spune-i n1ăiculi/ei mele 
Cd sunt trist de-al ddnsei drag. 

Ctfci f rum oa sa primăvară 
ln1i aprinde dorul meu 
Şi'n amurgul trist de seară 
Privesc stelele mereu. 

Cll.nd te · ntorci tu dela dânsa 
Adă-mi veşti pe aripioare 
Ce cu grija-fi au fost spuse 
Pe la mar gini de izvoare. 

VASIL• JBCU 
Nlculiţel-TnlcN 
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Viaţa la ţară 
Eu trăiesc bine la tara. Ce bine e dimineaţa, când 

mă scol şi văd pe mama alergând cn păsările. Eu iau 
bobocii şi ii duc la ceair (câmp). 

Viu apoi acasă, ceaiul e gata, beau ceaiul şi plec 
la şcoală. Domnul Invăţător ma întreabă lectia, eu răs
pund bine. 

Când viu acasă, văd pe mama tot cu pui�orii, sau 
cu ratele. Tata mă trimite sa aduc apa dela fântân?.. 

Vine şi seara, vin şi boboceii dela păscut şi parcă 
spun să le dea mâncare. cum stau cu gâturile întinst>. 
După ce îi hrănesc, îi închid. 

SUSLOV NĂDEJDEA ci. IV-a Balabancca 

Ruga Orfanului 
Doamne, către tine strig, 
Când mi-e foame şi nzi-c frig, 
Că Tu veşnic la să raci, 
l!e dai pâine şi' i im braci ... 

Când Te. chern, cu ochii uzi, 
Doan1nP., Tu din cer ni'auzi 
Şi cli dreapta Ta din cer, 
/mi dai toate câte- ţi cer ... 

Doamne, Dumnezeul llleu, 
Eu an1 fot gre:;il mereu, 
Jnsă lu cu n,ila Tu, 
Dă-111i puteri a nui'ndrepta ! ... 

Pune, Doan1nc 'n a ,nea cale

Soarele lull1inii T::zle 
Ca să fugă cele rele, 

Din cărarea uic[ii mele ! ..• 
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Să răsară flori senine 
De iubire şi de bine, 
Ca să'nalţ sufletul meu 
Până sus la Dumnezeu! ...• 

g 

Auzită şi trimisă noua de CHIVU 

ŞTEFAN ci. V-a Luncav!ta 

O r â. -u. 1·. 
Cc prive1i�le mlireaUi iii apare înaintea ochilor 

primă vara când ieşi la câmp şi vezi uncovor verde for
mat din lamurii� de grâu pe care tliranul român le 

senmănă din loamnl\. 

Grâul e planUi ce ne dli pâinea cea de toate 
zilele. Ţara noastrli fiind o tnrli 
agricolii se seamănă grâu pe cea 
mai intinsl\ scari. Mai în toate 
tinuturile din România se cultiva 
grâu. Insă cel din Banal este re
numit în lumea inlreagli. La fel şi 
f�ina de Botoşani, e renumitli în 
toată tarn, cbci aci se aflli cele 
mai bune pi�tre de moerli luate 
dela H6 rUiu şi De leni. Ei bine, pri- I' 

măvara încă nu e atât de frumos 
când lamurile sunt verzi, dar vara, 
atunci e şi mai frumos, clici gal-
benul acela e de o frumusete rarii ! Vântul când bate 
vara, lanurile de grâu se ondulează ca o mare nesfâr

şită galbenă. Atunci rămâi parcă fermecat in preajma 
acestei privelişti. 

Şi în tricolorul românesc este culoarea gnlbenl 
ceiace infliţişazli culonrcn urltului copt. Grâul &re palul 
sub(irc dar parei e elastic d\d se indoain pânl la 
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plmlnt flrA sl se rupi. Paiele se dau ca hranl vite
lor. Ţara noastrl trimete şi tn alte tlri grAu. 

BUGA AURELIA el, VII-a No. 4 I. Tulcea 

Unde duce neascultarea. 

Era primăvară, aproape la tnceputul verii, când tncă nu 
sunt coapte cireşile, corcuduşile şt caisele. Când a plecat mama 
tn oraş, ml•a spus să nu mănânc fructe verzi. Dar eu, l-am 
răspuns că nu volu mânca. Mama plecă, dar diavolul (gândul 
rău) m'a tndemnat. Eu m'am suit tn corcuduş şi am tnceput să 

mănânc la corcuduşe verzi, până n'am mal văzut bine. După 

ce m'am săturat, m'am dat jos. /ml era sete. Mă dusei 

la canal şi incepul să beau la apă rece. La prânz, n'am 

putut să mănânc. Seara, m' au apucat frigurile. Am stat tn pat 

a săptămdnl şi mal bine. Vedeţi dar unde duce neascultarea ? 

Aşa păţesc coplll cari nu ascultă de sfatul părinţilor lor. 

CHIRIŢĂ TUDOREL el. Jll-a primara No. 2 b. Tulcea 

Ziua Eroilor 

Ziua Eroilor este ziua de cinstire a memoriei scum
pilor noştri morii, cftzuti in r6zboiu pentru� patrie. 

Eroi nu sunt numai acei ce au luptat pentru tara 
lor, Erei sunt şi acei care au luptat pe frontul aliatilor 
pentru liberarea fratllor lor. 

DacA n'ar fi existat aceşti eroi, neamul nostru 
romanesc ar fi fost asuprit şi am fi avut în 
locul tlrii noastre mare şi frumoasA de aslAzi, o t6ri
şoarl mici, sliracA şi neblgatA de nimeni în seaml. 
Deci în ziua inchinall Eroilor noştri, suntem datori sl 
aducem recunoştinta noastrl tuturor lupUUorilor cc s'au sa
crificat pentru unirea tuturor Românilor într'un singur stat! 

Pe bravii noştri Eroi, sA nu·i plângem, ci sl•i 
sllvim aşa cum se cuvine, nu numai pomenindu-i pen-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Iru jertfa lor. ci şi amintind faptele lor glorioase. 
Am şi eu doi unchi, bravi Eroi cllzuti pe clmpul de 
Jupii; unul în CarpaU, iar altul la Topralsar. 

ln ziua Eroilor, am împodobit portretele lor cu flori 
şi Tricolorul românesc, slmUndu·ml mândri ci suni 
nepoata acelora care şi-au apftrat tara cu ultima lor 
pidUurli de sânge. 

Mormintele lor suni adânc sftpale in inimele noa
stre vii, unde'n veci va arde candela de veghe a recuno
ştintei. 

Noi, Românii, suntem datori a plislra cu sflntenle 
ceiace ne-au Uisal moştenire Eroii neamului romanesc. 

Z. R. 

Câţiva premianţi dela concursul organi
zat de revistă în ziua de 30 Mai 1937. 

V. Calcandi ci. IV-a Cristu Marcof ci. IV-a 

Garabet Traiaa el, IV•• 
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lnf'ormatlunl şcolare 

Ele�il din comunele I. C. Brătianu şi Pisica-urmează re
gulat la şcoală. cu toate că apele, venind mari, au inundat amân
două satele. Ţi-i mal mare dragul să-i vezi tnfruntând apa, cu 
ghiozdanul lntr'o mână şi cu ghionderul (un băţ lung cu care 
se mână barca) in alta. venind şi plecând dela şcoala. Exact ca 
tn Veneţia. (Cei din el. IV ştiţi unde vine oraşul acesta 1) 

* 

lntr'un sat mic, Ardealul, sau Asânbar cum i se mat zice� 
copili dela şcoală, sub conducerea D-lui învăţător, au făcut_. o 
grldina şcolară admirabilă. Pomii curaţi, straturile aliniate, şcoală 
de pomi, salcâmi aliniaţi frumos şi bine îngrijiţi în fată şcoalei. 
lnsfârşit nu există în toată grădina o bucăţică cât de mică de 
pămAnt nefolosit cum trebue. 

Este o faptă ce merită laudă, mai ales că nu sunt decât 
36 de copii în toată şcoala. 

• 

Doi elevi dela Şcoala din Somova, o comună cam la 15 
km. departe de Tulcea, amândoi din el. IV şi anume Nedelcu. 
Pavel şi Moloşag Vasile au venit pe jos până la Tulcea, 
tn ziua de 30 Mai, ca să ia parte la concurs. Ambiţia lor de a 
nu se lăsa mai prejos de alţi colegi, i-a întărit într'atâta că nu 
au ţinut seama de nici o greutate. Meritul este al lor şi de aceia 
li se cuvine toată lauda. 

* 

Atragem atenţia tuturor elevilor din clasele mai mari. sl 
nu uite şi să strângă în timpul vacantei pale de grâu sau de 
secară (mai bună-l secara) pentru făcut !a lucrul manual diferite 
obiecte de folos: pălării, ghiozdane, cuiere. ş. a . 

• 

Celor care termină şapte clase, le urăm să fie sănătoşi şi 
să le ajute O-zeu a fi cetăţeni buni cu dragoste de şcoala la 
care au învăţat şi cu respect lat� de d-nii tnvăţătări. 

* 

ln ziua de 5 Iunie a fost decorat de M. S. Regele un băe-
tan de vreo 12 ani, care in timpul când păştea oile în munţi. a 
fost atacat de un vultur. 

Cu toate că vulturul era neobişnuit de mare şi furios, to
tuşi băiatul, curajos, nu şi-a pierdut cumpătul şi s'a luptat pâaă 
<;e a doborît sălbătăciunea. Isprava lui demnă de toată lallda, 
a ajuns până la urechile M. S. Regelui care l-a chemat la palat 
şi l•a răsplătit cu o decoraţie ca pe un viteaz. 

Veşti imbucuriitoare 
La concursul organizat '1e revista „Copilul Dobrog(:au• în 

ziua de 30 Mai a. c., elevele şi elevii notaţi mai jos s'au distins. 
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unii prin compuneri c.le toată frumuseţea, a)tll prin lngrljlrea cu 
care şi-au scris temel-e, alţii prin desemne şi toţi au primit ca 
Incurajare pentru viitor, cate o diploma. 

CLASA III-a 
Aritmetică 
Premiul I 

Niculescu Dumitru, Stoicescu Ştefan, Popescu Comif. Adr .. 
Mucenica Ionel-Nr. l băeţi, Berc:aru Tănase nr. 4 b •• Vltaşescu 
Ileana nr. 1 I., Anani Niculina nr. 4 fete. 

Premiul li 
Chlriachide Adrian, Gâlcă Grigore nr. 1 b., Tiron Ionel 

nr. 4 b., Stoianov A. Valerica Măcin, Băeţica I. Ana. Georgescu 
Elena nr. 3 f., Barcaru Dumitru nr. 4 b., Radu Madlena nr. 41. 

Premiul 111 
Popa Aurel nr. 3 b., Barcaru Maria nr. 4 I., Panait Ven�

ţia Cerna, Duran Vasile nr. 1 b., lssler Artur nr. 3 bieţi. 
Me11tlunl 

Petrişor Rachila nr. 3 I., Dumitrescu Gh., Cuculas OrlKore 
nr. 1 băeţl. 

Compunere 
Premiul I 

V4U1şescu Ileana nr. 1 f •• Stoicescu Ştefan nr. 1 bieţi. 
Premul li 

Radu Madlena nr. 4 I., Iacobini Adrian nr. 1 b., Sarchi-
zian EHza nr. 1 fete. 

Premiul III 
Stoianov A. Valeria Măcin. Mucenica Ionel, Popescu Com. 

Adrian nr. 1 b., Papadopol Rodica nr. 1 f. Panait Veneţia Cerna, 
Vasiliu Maria nr. 4 fete. 

Menţiuni 
Gaică Grigore. Cuculas Grigore, Dumitrescu Oh. nr. 1 b., 

Gheorghe Stavrula, Chircoreanu Julieta nr. 4 I. Niculescu Du• 
mitru nr. 1 b., Tiron Ionel �r. 4 băeţi. 

Desemn 
Premiul 1 

Chircoreanu Julieta nr. 4 fete. 
Premiul li 

Zlmleanoi Maria nr. 1 f., Tiron Ioan nr. 4 b., Beidovschl 
Tincuţa nr. 2 f., Sarchizian -Eliza nr. l fete. 

Premiul III 
Panait Veneţia Cerna, Mucenica Ionel Nr. l băeţi, sameş 

Co·nstantin -nr. 3 b.. Petrişor Rachila nr. 3 f.. Ciuhodaru Adriana 
l!r. 4 f .• Cuculas Grigore nr. 1 baeţi. 

Menţiuni 
Focol Stela nr. 2 I., Andrianov Petre nr. l mixtl, Moroi 
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Gheorghe nr. 1 J., Papado;>0l Melania nr. 1 f., Vasiliu Maria. 
Ciolacu lordana nr. 4 f., Ivanov Maria nr. 2 f.. Mihu Octavian 
nr. 1 b.. Zburlf a Gecrgeta nr. 3 f., Jelescu Georgeta nr. 2 f., 
Apetroaia Anişo 1ra nr. 4 fete. 

CLASA IV 
Aritmetică 

Premiul I 
Burbea Ralu, Cuzugioglu Spiru nr. 1 b., Papadopol Lizeta 

nr. 1 f., Angele ;cu Nic. nr. t b., Posunca Haritina nr. 3 f., Ga
vrllov Lidia nr. 1 f., Mitev I. Emilia, Raceanu Dan Măcin. 

Premiul li 
Cambitzi r larieta nr. 1 f., Calcandi Vasile nr. 1 b., Gara!)et 

Traian nr. 1 b. Iorga Gheorghe, Cuţov Nichita nr. 1 mixtă, 
Ionescu C. Con ;t., Haimovici Rudi nr. 1 b. 

Premiul lll 
lssler Roz l nr. 3 f., Pohribeanu Ionel nr. 4 b., Alexandru 

Dumitru nr. 3 ::> .. Rotaru Maria nr. 4 fete. 
Menţiuni 

Nedelcu I avei Somova, Burghelea Vasile nr. 1 b., Moloşag 
Vasile Somova. 

Compunere 
Premiul I 

Cambitzi Marieta nr. 1 fete. 
Premiul li 

Mohanu . Petrica nr. 3 f., Obreja Aurelia nr. 2 fete. 
Premiul lll 

Cristea Constantin nr· 3 b., Calcandi Vasile, Anghelescu 
Nic. nr. 1 b., Cencof Stefca nr. 2 f., Mitev I. Emilia, Rusa I. 
Grigore Măcir . 

Menţiuni 
Răceanu Dan Măcin. Singerliu Mimi nr. 2 f., Şopof Geor• 

geta nr. 2 f., Horbencu Ana nr. 1 mixta. 
Desemn Premiul I 

Mogoş Eugenia Măcin, Topor Steluţa, Bătrăncea Georgeta 
nr. 1 fete. 

Premiul II 
Stavriano Emilia nr. 1 fete, Tătaru Chirică nr. 4 b., Mitev 

I. Emilia, Rausse Anton Măcin.
Premiul III 

Bodrigheanu Edvard nr. 1 b., Cutov Nichita nr. t mixtă. 
Zeronian Onic 1 b., Chiriachide Peristera, Raizi Aneta, Buhaev 
Taisa nr. 1 f., Marco( S. Cristu nr. 1 b., Rotaru Maria nr. 4 f. 

Menţiuni 
BArligea Petruş nr. 4 b .• Oniţă Emil nr. 1 b., Iorga Gheor-

2he nr. 1 mixtă, Bumbaru Vasile nr. 1 băeţi. 
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:1-1:azuri. 

Distrat: 
Un savant lucrează atent ceva la masă. Sofia sa li spune: 
- » Val, dragă, ai văzut ce de zăpadă a căzut ln noaptea

asta 1 ! ..• 
Savantul : Zău! Eu n• am auzit nimic. 

Copil rAu: 
Gigel, un răsfăţat de biilat, stă pe genunchii bunicului care•l 

saltă, spunându-l că stă călare. Dar Gigel zice : 
- ,. Bunicule, da eu vreau să călăresc pe un măgar adevărat .•• 

Unul explică altuia de ce sunt scumpe macaroanele. 
- ,. Păi, s'au scumpit, bre, că cică pe acolo pe unde cresc ele, 

a fost o secetă, de nu s' au mai făcut niciuna .•• 

Probleme şi întrebări distractive. 

I) Unde curge Dunărea la deal?
2) Câte „pietre" sunt fn România 1
8) Cum tăiem o pâine rotundă, din 3 tăieri, tn 8 părţi egale?
4) Dece cântă cocoşul cu ochll fnchlşl 1
5) Dacă va cădea un negru fn Marea Roşie cum lese?
li) Un om spune către un cârd de gâşte :
- ,. Buna ziua 80 de gâşte I"
Dar gâscanul răspunde :
-"Nu suntem 80. Am fi 80 dacă am mal fi odată pe atatea,

şi tncă jumătate şi tncă 5. 
Câte gâşte erau? 
7) Ce face un american ccînd europeanul doarme noaptea ?
8J Cine seamănă cu pisica şi nu-i pisică?
9) Dece sunt banii rotunzi ?
1 O) Dece tşl spune cucul numele ?

EMIL IANCULESCU 
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Gândeşte-te oO 
şi desleagă şi tu un joc: 

Joc in triunghiu ! Nr. 2 de B11iuca Olca ci. I\' f. Tukea 
Nr. 1 de lssler \V. Artur <'I. 111 b. 'Şarada ce v�i pro, un 

7-l
w

l I I C.ipit;tl:t in E11wpa In două o rle5rom;mn.

I I I -
Prima parte e un peşte, 

•-�-+-�--
Un atljcl'liv Iar a doua nu lipse�te 

I J O uneltă casnicil Căci omul nu se hr:\neşte. 
I 

Prlm.:i silah� dela lmpreună de le uniţi, 
_ rnv.i11t 11l "i-:cmc" Obiect de masă ��siţi. 

\.LlL'Ull 
Nr. J de Iordan Hagiul ci. I\. prim. 

Nr. 2 de Nistor Nicu rl. !V Neatârnarea com. CC':111111rlin de St1s 

I I Port la Marea Neagră 

I I Continent 

I Fluviu în Europa 

-.L., Când dau C<'Va 

I Vocala 

Şaradă 

Nr. 1 de Nistor Nicu ci. IV Neatt\rmuea 
Prima parte e pe ţărm de mare 
Lucru de orientare, 
A doua-i narav urlt 
Te face dispreţuit. 
Şi a treia de-\i vine n minte 
Se poartă ca 'mbrăcăminte. 
La un loc ce vreţi sa i�să 7 
Ne servim de ea la masă! 

Partea intâia e la ţară. 
Cu el greutăţi se cară. 
Şi a doua e consoană. 
Iar a treia ca să ştiţi 
Când vâ loviţi o rostiţi. 
La un loc de le uniţi, 
Nume de zarzavat găsiţi. 

Nr. -l de Popa I. Ioan el. IIl prim. 
corn. Casimcea 

Partea întâia este 
Un lemn bătut in pământ. 
Partea doua. 

i Se vede lu cine iumt:"-,,.dL 
1 Amândouă de le uniţi 
I Lichid mirositor găsiti, 
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Deslegarea jocurilor din 

� -

,-.>� 
Ciflt W 

Nr. 5 

1 ). )-:>c în cruce: H. Rom. Roman. Mal. N. 
2). Şarada : ln· Oo-China=lr,dochina 
3). ],Jr. în triunghiu : Vapor, A.dom, Pal, Om, R. 
4). Şarada : Porumb E!=Porumbel. 
5). Joc în lrh.nghiu : Elena, Lira, Erî, Nn, A. 

Au deslegat toate cinci Jocuri: 
Badea Con�I, Oarebet Traian, Topci!• Virgil, Ze

ronion O., Bodrighean Edvftrd, Larion Ani·sim, Martin 
ĂurPI, Martin Constt1nlin, Marco( S. Crislu, Oendov 
Ionel, toti dela şcoala . r. I bftE>ti ; Simionof Ioane, 
Lung,, Paulin8, Buga Aureii&, şcoala Nr. 4 fete; Besma 
C. Gheorghe ci. V a Coimpunar-Tulcea.

Au deslegat trei Jocuri: 
Poofîrăscu Aurelia el. 11, Regina MarFa--Tulcea, 

Hila R. Virgil ci. IY, Corn. Sânsimion, jud. Ciuc. 

Au deslegat doui Jocuri: 
Buzatt1 R. Maria. Puişor C. Elena ci. 111, Co:mpu

nar-Tulcea. 

Am primit prin Onor. Reviz. şcolar Tulcea, mai 
multe lucrări referitoare la subiectul .Cum îmi arăt dra
gostea fată de părinti şi fraţi•. ln numarul viitor, pe 
Septembrie a. c., vom alege cea mai bună lucrare care 
se va publica, arătându-se şi numele elevilor care au 
trimis lucrări. 

Un sfat dat la timp, pretuieşte mai mult decât toate 

avutiile. 

T!p „Curierul Tulcei" Tulcea 
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