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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Toamna. 
A 11enlt grăbită toamna 
Şi s·a aşezat din sbor 
ln câmpie, 

Pe un răzor. 

Ciliar a doua zi şireata 
7otl copili t-a •nt'2lnlt 

ŞI le spune la toţi vestea 
Că... vacanţa s• a sfllr,lt ! 

Când au auzit şcolarii 
Cum stă treaba, au plecat 
ŞI prin lăzi, sau prin dulapuri 
Cărţile şl•au căutat. 

Jar a doua zi cu totll 
Răefl. fete, mic şi mare 
Veseli au plecat la şcoală 
Cu ghiozdanele 'n spinare 

Cerul s'a acoperit de nouri. 
Peste văl s•a tntlns ceafa. 
Strugurii au prins de veste 
Că-. li s'a sfârşit 1 1lafa. 

Toamna r: Intrat fn fugă 
La moş Dumitrache tn vie 
Şt 'ncepu :.ă o stropească, 
C 'o l'Op.-.ea cărămizie. 

ŞI vcizdndu-se vopsită 
Frunză 'n vfo şi ·n liuadii, 
A murit de tntristare 
Şi•a 'nceput pe jos să cadă. 

Jn tristeţea de pe câmpuri 
7oţl plugarii 'nsufleţiţi, 
Culegeau cu bucurie 

Rodul muncii, {Priciţi. 
ION ANT ACHE - Lascar Catargiu 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxx�xxxx 

Zile însemnate 

Luna Odombrie, iubiti copii. e bogata în zile na
ţionale, zile ce amintesc câte un eveniment pentru 
Familia Regală. 

ln ziua de 16 Octombrie 1893, s•a născut Majes-

' 

! 
I 

tatea Sa RegE>le Cu rol al Ii-lea, deci în 16 Octombrie 
a. c .• M. Sa a im plinit 44 ani. 

CeeacP c1 făcut şi face pt- ni I u prospt-·rarea tării, 
,;� poatP citi zilni-: prin ziarP. 1\111 precupPtPşte nimic 
ca ca să fiP primul slu_jitor ol tt:rii care o conduce. 

O altă sâ1băloa1P, ec11e a umplut inima de bucurie 
a unui tânăr Ciire f> nădt>jdec1 zilelor noastre de mâine, 
a fost 13 25 0.:i.o�nbrie. 1�1 a..;�a..,tă zi, Măria Sa Mihai 
Mare Voevod de Alba Iulie. Moştenitorul Tronului, cu 

ocazia împlinirii vârstei ţa 16 ani, a fost înaintat sub• 
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locotenent, primul grad în armata româna. La Sinaia, 
în mijlocul codrilor fermecatori, cu zile frumoase de 
toamnă când roşul ruginiu - al frunzelor de fag, pe ver• 
dele închis al brazilor seculari se refectează pe al• 
bastrul senin al cerului, 
acolo a fost sărbatorit a
cest eveniment. 

Cu această ocazie, Mă
ria Sa Mihai, a vorbit 
pentru· prima dată to fata 
a zeci de mii de oameni. 

Printre alte a spus : 

Iubite 1 ală, 

Cu duioşie şi căldură 
parinteasca Mi-ai indru• 
mat copilăria Intru dobân
direa cunoştinţelor folosi
toare vieţii. 

Pentru aceasta Iti mul-

tumesc din toată căldura inimii Mele. 
Când astăzi M'ai învrednicit să port haina de o

fiţer în această oaste de cr:1re sunt lt:gat pentru toata 
viata, simt şi mai ntuU ntvoia acestei părinteşti călăuze. 

Mulţumind tuturora pentru urările ce Mi s'au făcut, 
Iţi făgaduiesc din nou că Mă voiu sili să îndeplinesc 
îndatoririle Mele cu vredincie, credinţă şi desăvârşita 
ascultar� 

S1-ti daruiască Dumnezt!u, Scumpe Tată, ani 
multi 1i fericiti, pentru binele oştirii şi al Patriei. 

Trdiască Regele. 

Iar în ziua de 29 Octombrie a. c. M. Sa Regina 
Maria, bunicuţa Marelui Voevod Mihai, a împlinit 62 
de' ani. 
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Venită tân[1ră, numai de 17 ani, din tara Angliei, 
a indragit plaiuri li:! 1 omâne"ti. Atuncea copii, Regina 
Noastră era o fetită cu c0sitele•I aurii ca holdele de 
grâu vara. Pe atunci era o copilit� neştiutoare. 

Prin câte n'a trecut! Câte bucurii, râte tristeţi I 
Toate sunt trecatoare ! Şi cu o încredere nemărginita 
în viitorul acestei tari. copilita nPştiutoare de·atunci, este 
bunicuţa de azi, tot frummisă, tot zglobie, numai că 
argintul vremii şi depus prafu-i alb pe tâmplele•l incre
tite de ·Jreme. Aceasta este Majestatea s� �egina 
Maria! 

Toate aceste să, batori c,ui le• am amintit, s'au ser
bat de şcol,ui în morl cM mui deo3ebit, dar însemnă
tatea lor a fo t aceiaşi, s� . :em dar din tot sufletul 
nostru: 

Trăiască Majestatea Sa Regele Carol al Ii-lea I 
Trăiască Majestatea Sa Mihai, Mare Voevod de 

Alba lui ia! 
Trăiască Maje_ tatea S:1 Hegina Maria I 

_._.Copilul Dobrogean• 

Elevii dela ;:;coala din Pisica-1 ulcea, pleacd dela 
şcoală cu bărcile, satul /iind complect inundat. 
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IX· ·X· ·X· ·X· ·X· ·X· ·X· ·X· ·X· ·X: �X· : XI 

A. treia scrisoare
-·-

» Venili, Români! Ogorul ne aşteapUi !,,
�trigam acum o luni - indurerat.
"Toti cei ce-aveli o minte tnteJeaptli,
,, Trezili-vli, clici ceasul a sunat!

Strigam de-eici in contra pillimid�i 
Ce suge vlaga grâului din lan. 
In contra umilintei şi obidei 
Crescute pe p!mântul lui Traian. 

Dar nu sfârşisem bine jeluire8, 
Când, intr'un glas, poporul mi- a fost zis : 
.O, nu ! Pentru- a obtine mântuirea 
,, Poporului, n'ajunge cât ai scris! 
„ Aruncă-li ochii 'n lume şi priveşte 
,.Ce stări de lucruri noui s'au abătut! 
• Minciuna pe!ite suflete domneşte,
.Şi ura pretutindeni a crescut.

,. Toti vând! Creclinlă, dragosl . frătie, 
,,Orice trăeşle 'n lume şi în gând. 
,. Azi, cinstea· i doar un pete� de hârtie, 
.Cel ce·o respectă, veşnic stă flămând . 

.,Se vinde orice! E lotul de vânzare! 
,, Nimic nu se mai tine slânl, Români! 
Şi-o să vedem vândui şi Sfântu 1 Soare, 
,. Vre-unuia din ulii de hapsâni. .. " 

Am ascultat. Avea d repia le ta ra. 
Cum nu văzusem că aşa era'? 
Ne-a potopit ruşinea şi ocar8 
Şi nimeni o lupta nu cuteze. 
Mi- em nrnncnt deci pt!sle tot privirea 
Şi am fost vlizut fanarioti şi seci, 
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Zblerlnd c'eu sl ne dea fericirea, 
Ca şi cum noi, poporul, n'am fi fost 
ln stare a glsi o cal� dreaptl 
Şi 'ntregul neam, pe care-l cred el -prost 
N'ar fi crescut şi-o frunte lnteleapUi. 

Burtoşi şi chiori strigau pe la rlscrucl 
CA ei şi numai el ne pot aduce 
Un trai mel bun, uitând c'am fost haiduci 
Cu mână'n vremi pe sabie şi cruce. 
CA visurile ni le-am deplnat 
Pe drumuri d� istorie, lupUlnd 
Şi când a fost nevoe de luptat, 
Uniti am fost Ja fapte şi la glnd. 

Veniti, deci totii ! Nu•l vreme de şezut, 
Când venetic gunoiu ne umple casa, 
Ne râde de �trămoşi şi de trecut, 
Ne tulbură cu scârbă casa, masa, 
Ne-asmute'n umbră frate contra frate 
Doar ne va Iace să ne amftrim, 
Ne-orundi'n sate gârle de picate 
De'n loc să mergem mândri, ne Uirim. 

Fanariot: cu zâmbete piezişe, 
Vulpi cu cămaşe şi cu iminei, 
Ne-&runcă'n mers capcana lor furişe 
CB să c6dem, s'ajungem robi la el; 
Nici Cerni Sfl\nt sA nu mai fie'n stare 
A ne mai scoate teferi, nelrunchiali, 
Ci trădători pentru spânzurl§toare 
De în8lta furcii-a muntllor CarpeU. 

PIU •Soarta llamenil şf-o fee• - rosteşte 
Ua vechi proverb rJJmas dela b&trlni. 
Deaceia tu Române, te fereşte 
Nu strânge ale stdUni:or mllnl, 
CA sufletul ti l·ar strivi sli poat�, 
Icoonclc din cui ti le-tu· scuipa. 
BlUu-i-ar Maka Domnului sft-i batA. 
Cft mor râvnind să aibfi taro ta. 
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VA scutura li, Români, din toropeai&, 
ln UUurl cu-ale lor invAUUuri. 
Nu sunt dec61 a vulpoilor momeeUi 
Pentru vânatul tânlir din pftduri. 
De vom didea în curse, vinovatii 
SI şlitl cli numai noi vom fi. fArteti, 
Noi, care ne-am 1ftsel ingenunchi&U 
De viclenia rea a alior natif. 

Copili noştri, cine ştie dacii 
Vor mai nvea ceva din ale noastre! 
De-or oglindi in viata lor sliradi 
Un cer cu ape vesele şi· albt c.tr�. 
Plstrati-le neatinsli moştenire, 
Aşa cum şi strllbunii v'ou pli · ,l . .

De cade tera, cade şi zidirea 
Trecutului ce el ni l-au llisat. 

Bacşişuri, şperturi şi afaceri grase 
€hiar cAnd le fac 6i noştri, nu-i ierta\i. 
De lnlri

f

n noi prăpiidul, n'o să las� 
Nici urm& de vlatli. Deci luptali ! 
Luplali puternic pentru tera voastră 
Şi cerul v& va binecuvânta, 
Iar bolta lui divinli şi albnstrli 
Spre mersu'n vreme vii va ajute. 

Aşa vorbeşte tara. l uati aminte! 
Nftdejdea ei inJreagă sUi în voi. 
LuptaU spre-a ridica n�dejdH sfinte 
Dinlr'al instrăin5rii-adân:· noroi. 
Şi eu, de-aici, din locul -: �u, voiu scrie 
Un imn de slavft jertfilor :!e veci : 
.,Românule, pe unde-acu-:na treci, 
.. Au avut loc minuni de ··itejie". 

7 

Marin Radu Voinea 

,-. ...-...
......... 
-····•·-

� ........ ..." .. .  - .. ..
--- ....

---
. ---.... 
.. -----·,-1r· ••••-. 
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El�Zorab. 
de&h.C ...... c 

REZUMAT 

De de mult, trăia lll Arabia un biet arab cu nepaatq sa 
Raira -şl cel trei copil. El se numea Ben-Ardun. El locuiau tn
tr·un bordel dărăpănat. ducând o viaţă foarte grea. Comoara. 
or cea mare era numai u,1 singur cal, al cdrul nume era 
El-Zorab. El-Zorab era foarte frumos şi sprinten de aula era 
Iubit de toţi ul casei. 

Coptil fi dâdeau smochl11e şi se Jucau cu frunze tn coa
ma lui. 

/ntr'o zi lJen-Ardun săturndâu-se de viată grea şi vdzând 
copili şi nevasta fnflamânzită luă calul şi plecă departe. la 
Paşa :;â-i vândă cal;,;/. Ajuns acolo, se rugă de el să i'l cum• 
pere. 

- ,,f.Jaşă ! vin La tine cu El-Zorab să mt'l cumperi căci au11t
.,,:rac, trei copii de foame mor, sânul nevestei mele e secat şi 
neavCuui alt c:{!Vll, pe El-Zora/J care este cea mal mare comoară 
a mea ţi-l vând. 

- Dă-mi bani pe cal dacă ţie pe plac, căci sunt sărac!
Jar Paşa uâzând frumuseţea calului zise:

-- O mie de ţechini primesti ? Ben-Ard un foarte bucuros luă 
ba11ii cu bucurie şi plecă bucuros căci vor fi şl el bogaţi. Nu vor 
cerşi. nici nu vor mal trăi flămânzi. Dar deodată ::;tă pe loc se·n

toarce la cal. ii cuprinde gâtul şi sărutându-l tl zise : 

-,, Pui de leu! tu ştfi că eu te uii.nd, coplil mel nu s"'or mat }llca 
cu frunzc'n coama ta şi nu te vor mai petrece la Izvor. 1u fala 
mea ! cu te vând şi el te uor injura pe r4nd, te vor duce la 
razboi. tu cel crc�c:ut de noi. 

- "Na-ţi bar1il Paşă, sunt sărac, da_r fără cal eu ce

să fac?! 
Paşa, auzind aceste cuvinte, zise: 
� • Vrei slugilor sc"i ::;pul să te dea câinilor 1 Calul e al 

meu!" 

- - .,Al tău t el care e crescut de mine! NC4 ,"
Paşa dă ordin :
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-.,Să' l desbrăcat :;l să' l bateţi ... 

Atunci, Beri-Ardu scoale un pumnal ,1 tl '1,flge tn gâtul 
calului, apoi tn genu chl sărutd sdngele tnchegcit, se scoală, 
aruncă pumnalul şi zi, �: 

-.,Aruncă•mă la câini." 

Iar Paşa, mirat t i uită. 
., r 

-......... -·.. ....... ······ ----·. ---- ----... . 

_.,..._ -· .. - - ,_ .. -:..,::,,

Chircorean Jullotta d. IV prim. Nr. 4 f. Tulcea 

' 

' " 

Elevii: Nedelcu Gauril şi 

Moloşag Vasile el. IV din 

Somoua, premiali, au venit 

pe jos 15 Km. ca să ia 

parte lu concursul din 30 

Mai a. c. 

' 
I. 

Eleva Panait Ver.efirz ci. 

III din Cerna, prendată la 

concursul din 30 V. 1937. 
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ln ţara leneşilor 
-

Era vară. Soarele dogorea cu razele lui lerbinţi, intreega 
natură. Bolta era senină fără nici o pată rlc nour, iar micile 
păsărele se desfătau în melodfoasele glasuri. 

Numai soarele mergea încet pe bolta limpede şi curată 
ca cristah I şi işi oglondea razele in apa lină a unui lac, ce se 
întindea la poalele unei păduri. 

-.. Ce cald este azi, zise micul Ionel bunicuţei lui, care 
stă la umbra unor sălcii şi ascultă c,1ntccul duios a păsărilor. 

-" Mai bine să-ţi spun o poveste, nepotul bunichii să ne 
mai treacă de urit. 

Şi l>unica, punându-şi furca ·n brâu, începu povestea cu 
un ton blând. 

Departe, Coarte departe, unde lumea nu e civilizată, este 
o întinsă i01părăţie a împăratului Trântor, a leneşilor. Această
ţară fermecătoare nu mai poate p1imi oamenii harnici. Acel om
care-i harnic este supus unor grele pedepse, iar leneşii �unt
cei mai bine văzuţi.-.

Dar n'apucă hunică să termine, că tunete şi fulgere ame
ninţau şi prevesteau ploaia. Bunica strânse imediat lucru şi luând 
nepotul de mână porni acasă amânând povestea pentru a do
ua zi. 

O ploaie binefăcătoare acoperi văzduhul şi după cat-va 
timp o linişte domnea pe tot locul. Din când, în când, se auzea 
numai trăsnete şi fulgere, care vesteau o ploaie mare. 

Peste două orc ploaia in<.:eta şi soare le ieşi iar sa lumineze 
Era totul înviorat şi prevestea ca a doua zi va fi o zi fru-. 

moasă. 
Ionel se gâudi că ar fi foarte bine să facă o aventură in 

tara leneşilor. lşi luă merinde şi le puse intr'un coş, încredinţat 
că a doua zi sa pornească din zori la drum, lară să ştie părinţii 
lt:i. Soarele apuse şi se lăsă întuueric aşa că Ionel trebuia sa 
plece la culcat... Dormea şi i se părea că se fâcuse ziua. lşi 
luă coşul şi porni ·1a drum. Prinlr'o pădure l)e întâlni cu un pi
tic care îi dete o batist� albastr� zicându-i: 

- ,, Ţine, Ionele, batista asta, că iţi va fi de folos. Cănd 
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vei fi în primejdie să sculuri l> tista odată, iar când vei perde-o 
să începi să ţipi". Apoi piticul se făcu nevăzut. 

Ionel porni îndinte şi mare H fu mirarea când vlzu pe iar• 
bă nişte oameni slt1bi şi pârliti ari dormeau lmprejurul unui alt 
om care avea o coroană pe �P- Deci ajunse în tara leneşilor 
Arborii aveau roade care căcleau singuri in gura leneşilor când 
li era foame, aşa ă leneşii n'aveau altceva de făcut. decAt sl 
caşte gura, căci roadele di deau singure în gură. Cârnati lrlptl. 
fripturi, plăcinte şi alte feluri de bucate atarnau de crlcUe po
milor. Era fermecător. Ionel vru sA•şi lac" o locuinţa, dar au 
apuca să o termine, căci se v:izu înconjurat de locuitorii ţlrtl 
acelea, cari ii spuse : 

--,, Străine, tu HI tii ,n nrel care o face pe voinicul in 
tara noastr- este pctlcpsi '/ 

--.. Ionel scoase lin ista ._i-o �•·utură odată şi marc-I lu bu
curia căci se rn u nrvazut ir tr'un desiş. Stete puţin pana ctnd 
s'au liniştit leneşii, ap )i ieşi alartt d acolo. Ionel. care nu era 
învăţat să steie, vru să nileaqti nori să-şi pue l.1 şapcă. Dar 
lleodată se "ă:tu înlaăţ,,t elf• un lene�, c1r ii ridica in sus fi•I 
trânti jos. Ionel inccplt să ţipe !)i � �:tu c ii trage cineva de 
mânec.1. Se dcsrnctici şi se tr �i cu 111.lmica lui lângă el şi ri
zând îi spuse : 

-,, Ai visat e\ a r�u. Ion <", de .1i c�znt din pat ?"

Ionel ii povesti ,·a a v1 �1t n1rn ta t'rJ în ţara leneşilor şi li 
spuse totul cum s'a i11t.11.1ph1t, cu leneşul care l'a trântit. căci 
această aventură n'a fost decftt un vis. De atunci i-a pierit lui 
Jonel pofta să se plimbe singur şi să se mai gandească să 
plece prin ţări îndepărtate. Deci acel vis i-a fost de invatatura. 

De FLOREA HHJSTACHE. ci. JJI_L. I. O. 

7 oţl concurenţii prezenţi la concursul organizat de revlsttl

,,Copilul Dobrogean" dela 30 Mai a. c. 

... 

•. 

, 
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O m1ilt.i:1„irE?. 
Mergeam spre şcoald pentru că aveam istoria ord 

suplin1Pntara dela S-5. Era cald şi pe stradă nu era

ninzenl. Trotuarul parcă ardea sub picioare. DP-odatd, 
din colţ, o trăsură se ivi pe neaşteptate, iar ln fata 
ei, un copilaş de vreo 5-4 ani rămase în loc speriat. 
Cu mare greutate birjarul opri caii. lW'am repezit, am 
luat copilul de mâni şi deşi puteam să intlirzii, m'am 
hotărlt să-l duc acasti. Din întâmplare, trecu un om

care imi arăta unde locuiau părinţii copilului. Am in• 
trat pe poa,tă. Ur, câine n1are s'a repezit la mine. 
Atrasă de lătratul câinelui, o femeie apăru în prag. 
/naintaiu spre ea şi-i spusei cun1 anz găsit copilul şi 
rugându-o să mă ierte, am plec:1t la şcoală. Copilul 
se aruncă. in braf<'le mamei spunând: "Nenea m'a a
dus!"' Arn u,1zut atunci in ochii şi yestul femelei o

nzul/t1mire adizrzcd. Ea mă rugă să mai trec pe acolo. 
Când 111ă mai dus<'i, imi dădu o carte fru111oasă şi o 
cutie de. bvmburl!ll' ... Deşi la şcoală arn intărziat, D-l 
Profesor rni-a 111otiuaf absenta când a aflat dece ani 
infârzial. 

. 

). ' 
.. 

i 

t• 
I 

; 
I 

StoianO\'id I. Alcx,mrlru ci. I L. P. C. 

--�-·- • . .  

t 

� 
t 
, 

--,.- -·-:.�.r--· �-..._,__ ..... � ----
Un grup de cititori de-al revistei dela :JCOala din Isaccea 
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Evreul 
. 

ŞI Românul la rămăşag 
din revista .satul• 

Un evreu şedea de vorbă cu un român. Evreul din 
vorbă în vorba ajunge şi la �h�stiuni de religie şi spune 
că neantul sau este mai bun la Dumnezeu. fiindcă au 
fost şi sunt poporul ales. Românul nu se lasa nici el, 
zicând ca noi suntem 1nai buni şi credem în Iisus Hris
tos şi avem şi sfinti mai multi de cât evreii. Dar evrP
ul nici nu vrea să audă, căci sfinti. slavă Domnului au 
şi ei destui. Atunci fac prinsoare ca fiecare să-şi spuie 
sfinţii sai, şi la fiecare sfant spus de evr�u, acesta să 
smulgă un fir de păr din barba românului, iar acesta la 
rândul lui, la fiecare sfânt spus să smulgă un fir de păr 
din barba jupânului, iar firele de păr să le puie fiecare 
dinaintea lui. La urmă, dupa ce vor isprăvi de spus 
toti sfinţii, sfi numere firele de păr pentru a vedea al 
cui număr e mai mare. 

Ovreiul începe : 
- Noi avem un sfânt pe care ii cheamă Avraam

şi smulge un fir de păr din bar ba românului. 
Românul zice : 
- Noi avem pe Sfântul Neculai �i smulge un fir

de par din barba ovreiului. 
Evreul turnează: 
- Noi avem pe Sfântul l�<lc şi mai smulge un fir

de păr din barba românului. 
Dar şi românul de colo ; 
-Noi avem pe Sfântul Gheorghe şi smulge iar un

fir din barba ovreiului, care la rândul lui deabia aştepta 
să spună un sfânt ca sa -smulgă iar un fir şi zice: 

- Noi avem pe Moisi şi harşti un iir din barba
românului că-l podidi şi lacrimile. 

- Noi la 9 Mariie avem pe cei 4(J de sfinţi, şi
smulge toata barba ovreiului pâna !a împlinirea sumei de 
40 de sfinţi. Dar evreului ii dăduse şi lacrimile. C'am 
pela numărul 20 zice supărat : 

--Fugi încolo moi rumâne. Cu sfinţii tăi eu răn1an 
fără barbă. 

Şi aşa a câştigat românul ramăşagul cu ovreiul. 
Clllcns:i ele (.ih crgbc Perju, Filipcni-Uac�u 
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Trei concurenfp, şi 4 concurenti dPla şaoalelc din l\1ăcin 
premiaţi la conc11r. · �i d-l Oh. lV/ilea dir. şc. băeti. 

-

'\ ,.__ . 

Exerciţii de gimnastică 

I
:.•. -�- i
.. 

. ' 

. !-

cu elevii de lu Dorobanţul- Tulceq_ 
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La şcoală. 

Spune, Va. ·j[pscu, de CP gen e oul ? 
Păi sa lot fie nrulru. Dom'le. 
Bine, d'.l <le ce ? 
Pen'că din ou poafp. ieşi ori un cocoş ori o găincJ. 

Tot la şcoală. 

lnvă\�torul intreal>� pc un elev ce se întâmplase sa fie 

vr:tjmaş cu cartea. 
- Grigoraş, să-mi spui tu în ce loc se află inima.

Grigoraş tace şi se uită pe pereţi.

Invăţătorul cu nuiaua in mi'tn:\ îl întreabă iuăşi.
-- Grigoraş, unde simţi tu batăi ?
Grigora� arăt:\nd ( .... dosul). 

Aicea simt domnule, când mă bate acasă. 

Copil cuminte 

Mama către copilul ei : 
- Să ştii Ionică, dacă nu te astâmperi. am să iau

alt copil cuminte în locul tău şi pe tine am să te dau 
altei mame. 

Da care-i proastâ aceea, care să facă acest 
schimb, să-ţi dea 11n copil astâmpăratlpe mine ? 

---------
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t. ŞaradA

Prima parte, d..! cătati 
Nume de râu ,lflaţi. 
A două de vr,•ţi s•o ştiţi, 
Un nume de I,•meie găsiţi. 
Amândouă de le uniti 

Gândeşte-te 
şi desleagă ş1 tu 
UU JOC: 

3. Melagro1na

Cu Ş. in orice sat, (oraş) mă găsi\i, 

Cu B, ca de foc vă feriţi, 

Cu P, orice munte m:\ are 

Cu C, sunt o hârtie nu pren marc. 

O provincie r mâneas<;ă găsiti. 

2. Joc de agerime
4. Corle de vlzllA

Se dau următoarele cuvinte : 
Alb, le, paşte. ct\mpul, Ic, negre, 
cine, cunoaşte, crede, IC', cine, 

oile, le, nu, v de. 

Şt. lberucu 

Aşezaţi-le astlel, înctH să gă
siţi o ghicitoare. 

Găsi\i localitatea I 

G. Joc ron,blc

t1 Com,,Hmă 

❖ liJ .., Ncimbrhrat 

,o, •:• • ❖ li Mtinaslirc racutll tle V .isile Lupu 

,o, ,o, ❖ • ❖ ❖ • Ţinut comanesc 

❖ ❖ • -:• • Gloata, mulţi

❖ • a plasa ru :3 p5nze pt. pescuit rrap

• Vocală

i plătici 

Nenea Nicu 
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Dezlegarea jocurllor :.Nr.---6 

1. Joc în triunghiu-. Praga, reca, a�u. I?<'. a
2. .. • • - - Varna, Asia, Rin, na, a
I . Şt1 rada. farfurie
�- • linguri
3. ,. cartof
4. • , .. parlium

✓ 

l -• 

. .. Au 411'9•1egat toate Jocurlle 

:Badea Coi1st. Gambe Tr.-1ian, Zerunian Ontc. Dodrigh an 
EJvard� Mc1rcgv -S. C�u._ ci. lV, şcoala Nr. 1 băeti. 

Au deslegot cinci Jocuri 

Pop:1r:\srn Aurelia ci. III. Reg. Marta. Stoianovid I. Alex. 
ci. I. I.. P. C. ·rulcea, Buga Aarelia, Lungu Paulina şc: Nr. 4 t.

Au desleaat potru Jocuri 

Larion Anisim şi Gendov loneJ el. IV. Nr. 1. bieţi. 

Reviste primite în �chlmb 
.,S.1tuJ• revistă cu articole pentru săteni şl scrisft pe lnţe

l�sul lor. Redarţia şi Ad-ţin: 3d. Cpt. Aviator V. Craiu Nr. 13 
Bucureşti. 

,.Ohio�ci" revist� pentru copii. Redacţia P,. Josif lnstit. str. 
Ştefafl cel Mt1 re 25 Focşani . 

• Plaiul Fagilor• revistă pentru culturalizarea maselor. Re,;·
dacţia Aurel Campan dir. şcol. Comăneşti, Suceava • 

• Voinţa Şcoalei• organ de lupta profesională. Redacţia 
Piaţa Unirii 3 Cernăuţi. 

,. Mu;:!uraşul" revi.ită pentru copii. Redacţia Revizoratul şco
lar al municipiului B•1cureşti. Calea Griviţei 56 . 

• lnv"ţătorul Bclnăţan• revistti olif:laJ:\ a Asociaţiei lnvăţ
din jud. Severin. Redacţia ·str. Dobra 20 Lugoj. 

„Şcoala Vremii" revistă pedagogică culturală. Redacţia 
B-dul Carol 66 (Casa lnvă·ţătorilor) Arad.

»Era Nouă« revista Asoc. Invăt. din jud. Trei-Scaune. Re
dactia str. G-ral Moşoiu 19 St Gheorghe. 

In num�rul viitor altele. · 
-'""· --•-•«>---
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