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lnsemnătatea zilei de 1 Decembrie 
----�--... ----

Azi s�rbălorim noi Românii, ziua Unirii Ardea

lului cu „Patria Mum&•, zi sfAntft penlru nQi. PAnA- în 

anul l918 ArdeBlul e fost sub jugul Unguresc, iar în 

acf'sl en el 8 fosl realipii la "Patria Muma•, prin 

multe luple. 

Românii, cBre erau sub jugul Ungurilor au fost robi 

multi ani. Dar în anul 1918 s'a înfăptuit visul de veacuri, 

adică unirea tuturor Românilor, sub inteleepUl domnie 

a Regelui Ferdinand I. 

ln acesl răsboiu de întregire, au IGat parte în ta

băra noBsfră : Francezii, Englezii, Ruşii, Italienii, Bel

gienii, Sârb:i şi 'Americani, iar în tabăra cealalUi, a duş

manilor, au luat p8rle: Germanii, Auslriacii, Ungurii, 

BulgBrii şi Turdi. Războiul 8 fost groBznlc. La sfârşit 

războiului noi om învins cu jertf8 a 800.000 de eroi 

morli pentru patrie, iar tara s'a unit cu toate celelalte 

Unuturi care erttu sub stllpânire slrllinll. 

Jacoblnl Adrian 

CI. IV prim. Şcoala Nr. 1 baeti Tulcea
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Sfârşit de to�m:n.ă 

Trecui 6U zilele bogate, 
Din fli lonmnei trnolimp, 

S'au dus podoabele toate, 

De pe-al nostru drag pămânl. 

Toiu-i trist acum in cale, 
Timpul geme neguros. 

Trislă·-i pădurea din vale, 

Că f runza-i căzută jos. 

Treptat timpul St! răceşte, 

Bruma cctde tot moi groasă, 

Iarli soarele incălzeşte, 

Tot mai slab, planeta noaslr�. 

Oamenii grăbiti, pe stradă, 

Trec iuţindu-şi mereu pasul. 
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Clei fulgi'n vkduh grlmafi&, 
Stau sll cadl ln toi ceaaeL 

Iar ln casii, focul vesel, 
Arde 'n sobA, duduind, 
CAci se simte, toamna pleacB 
Şi iarna vine. hohotind. 

Pintilie J. Citi/a, ci, VI NI-, 4 fete. 

-----·-

3 

lnlr'o dupl masl ln luna lui Decembrt�. c:&nd mii 

gftndenm cum sl rezolv o problemli, mii pomenii cu 

frlUlorul meu Intrând pe uşti c'o bucurie nespus de 

mare, zicându-ml că a incepu: sli cddă primii fulgi de 

z&padft. Aruncându-mi priv1red pe fer:eestră, inl{'ade��r 
vlzui _cli plmânlul 
începuse a se albi 
c ftp li I ft n d inlăii · 

şare8 und mont;; 
sclipitoare, C â I 6 
bucurie pe noi co· 
pli, când vedem d\ 
ning� şl ce humos 
e sli te baU cu bul-

gliri de zfipad�. să 
le.° _,,,,- o .., , 

le dai cu sania pe · ·· -�7--'.Mf"-.i.:,_ _____ _ 

ghlatA. Pe lângA jocurile f, u.,wăs<::: d.! ui le dii iorne, 
mal ·avem şi marea bucu:-l2 a C:-jciunului,- cu multe jq-, 
clril şi frumoasa amintire a noşlerii Mântuitorului. 
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laraa e un anotimp geros şi avem nevoe de dii
duri tl lmbrlclmlnle mal groas& cftci putem foarte 

lesne să ne imbol-

nlivim şi sănlHateo 

pierdută greu o mai 
poli dobândi. O· 

dală cu sosirea Cr�· 
ciunului, noi copiii, 

pe care O-zeu ne-a 
hlirftzil să evem 

plrlnll care ne pol lndepllnl to11te bucuriile, să ajutăm 
din pullaul nostru., pe cei slirmani şi goi şi să le pre
facem Ylata lor lrisll şi plin& de amftrăciuni, in fericire 
an.car pentru cAleYa clipe şi cu lotii să ne bucurăm de 
na,terea Mlnlullorului. 

Mazăre Georgeta, el. VII Nr. 4 de fete. 

---ca---

Careul cultural la şcoala- noastră 
---.-.••�--

ln ziua de 28 Noembrie a fost cerc cultural şi ser
bare mare la şcoala noaslrft. Cu mulle zile inainle s'au 
flcut preglllrile: poezii, piese de teatru, coruri, iar in 
ziua mult aşteptata am fost disdedimineau, toată şcoala 
cu toate Doamnele, la bisericii unde slujeşte Părintele 
Racovlll şi dupl masl la ora 3 a înce.pul serbarea. 

Nu ştiu de ce, dar în ziua aceea n'am pulu! mânca 
pini searl. Ml g6ndeam m�reu cum am să spun poe
zia şi de frici sl nu mli fac de ruşine, cu foale di 
tUam bine s"o recitez, totuşi am repetai-o mereu până 
m'a pus Doamna s'o spun. La fel şi la cor. Tare m'em 
simlll mul&umlll şi par'cl s'a luat o greutate de pe mine 
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când pe la orele 5 seara, c6nd s·a terminal serbarea 
em vi\zut Doemnele dela şcoala noaslrl mullullllle „ 
zâmbindu-ne par"cft ne zicea : Brayo fetelor. au ••• loet 
munca zftdarnicli. 

Frumos ne-a vorbit şi Doamna Directoare despre 
casa de economie şi de atunci m•am hollrlt .a ,es-- .,. 
părinti să-mi dea şi mie bani sa depun la econolllle� 

Abea nştept un alt cerc cultural. 

lorddchat:u Vlerfea 

Clasa JV ,c. Nr. 3 /flle Tulcea 

----•----

Umuland lupul. pe cclmpie, 
Haz11L1, după căpătat, 
Da de-o oaie înh'o vălcicft, 

Pentru el un gros vânat I.. 

- ,, Buna ziua,· jupâneasă I..
,, L>'apoi cum de ţi-ai permis,
,,S�i-mi calci holdele bogate? ..
,, Ai la mâna vre-un înscris 'I .•

Oaia se c'am zăpăceşte I 
Nu ştia cum să-i raspundă t 
lnrotro s·apuce 'n pripă 1
Oare unde să s'ascundă ? 

-- ., Dă-ti cuvântul!.. Ce stai ntuUt ? .•

,, C,i te ştiu doar tare 'n graiu I.. 
,, Pregăteşte-ţi testamentul! •• 
"Pân · aici ti•a fost de traiu ! ..
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·m,. stăp4ne I .• 
!� �lt�l!i,UZM�ti_'\)r�cistă, mă-scâp! 1.-l,-rJl "., iJf'l•K-ar\i��bîlt'''de···1�c ptfn holde, .•

. • Trec şi eu pe drum, la apă ! ..
• ' i ( i · .. .  ! r ,, , � r ! : .,, , , ' j _.,., .. 'r: .. . .

�'1 N .... , �p J.!..1�u'in'rW'unt �·rea flămAnd, acuma . • 
.J.. . ·::: ;' . : : ( '. , .

.. 
'te "ng\Jn pe lie-mesticate !..

,.Nu-mi niâ(vbrbi de ertaie, 
· ·• ca eşti plini de pacate I

„ Nu eşti-t-u- �_ceia, care
.M'ai gonit cu ai stânii câini,
.C.,â.nd venisem să-mi iau dijma ? ..

.f � I� rifti·• cu ,,·ochi păgâni ! 

„Şi când am trimis nevasta 
• Cu să-m1 cumpere doi miei,

• Ţu ai spus că nu plăteşte !..
-Şi acum să te ert mai vrei?

,. Dar pe fiul meu cel mare, 
;, Nu l-ai denunţat" la baciu, 
»Ca-i un hpt făr' de p�reehe,
„Zurbagiu, ... şi că-i stângaciu 7

-»Vai de min�. despre asta
,. Nici prin g.ând nu mi-a trecut!
,.Oh!.. Mf: prăpadesc de sete ! ..

F. t· ·1 • 1 C f � • t 1 ,. 1e- 1 m1 a ••. e-am acu . 

- ,. D'apoi eu, doar, beu. tot apă 
,,Tulbure şi cu gunoae I •• 
„ Ttreaba asta ştiu prea bine 
... Că tu mi ... ai făcut.o, oaie! 
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-•Zfiu, nu ştiu f •• Nu ştiu nimica I 
»Iartă-ma, - nu fii' hapsin !
., Chiar de-oiu fi greşit vre-odată.
»la aminte al meu suspin! .•

-.H�i la nunta fiicei mele 
• M'ai dat pe mâni de ciobani ! ..
» Ti•aminteşti destul de bine
.Că doar nu's decât doi ani r

,,Azi căzuta-1ni•ai în ghiare! .. 
• Vreu să stat �:i eu la 1nasa.
-După cum ÎI' r·'.e rangul •
• Cu mâncare buna, grasă!

Văzâ11d oaia că nu poate 
Pe lup a-l induplic-a 
li aproba orice intentii, 
DeiP. DumnPzeu, ceo do !.. 

Dar ncum la ceasul mortii, 
Iată tot ce dânsa-i cere: 
Fiind bună dansatoare, 
Cr�de-a fi pe-a lui pliicere, 

Dacă-i .ior u:i joc, de care 
N'a văzut decânJ traeştc !.. 
C'am în astfd, oain noastră, 
Ci!trc lup, smerit, gră�şte !.. 

--,,Numai asta ti-i dorinţa? 
»Pot să ti•o aprob, ni�i vorbă I
.Dr1r eu vreu ceva de seamă,
» Nu mă 'mpec cu orice ciorbă !

7 
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- • Din strămoşi, dol\r, moştenit-am
,. Darul dansului, vezi bine I..
»Joc,., pentru Măria Voastra.
,. Nici decum pentru oricine 1..

•Si-apoi ştiu, Prea Inăltate,
.ca puteti cânta frumos!..

» Vă rog să întonati un cântec,
•Iar eu voiu dansa voios! ..

Lupul. lăudat de oaie 
Şi c'am vanitos fiind, 
lncepu să urle straşnic, 
Valea întreagă clocotind ..• 

Oaia, ţopăia intr'una, 
Lupu-i zice tc,t mai tare, 
C'auzindu-se la stână. 
Ciobănimea toată sare ... 

Vin- voinicii, vin Io grabă 
Cu dulăii dupa ei! 
Când avutu-ţi e 'n pericol, 
Dai năvala ... de I.. ce vrei ! 

Shnte lupul, că şi dânsul 
E destul de grijiliu !

.!. 
-•Nu 'ntrerupe jocul, joacă!. . 
• Eu ma duc pu_tin, şi viu !

« M'apucar'o ameteală
•Din senin. aşa, deodată,
»Dar mă Iasă, ii trecătoare,
.Nu-i vre-o boală cu durata!..
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Catie oaie spune 'n şoaptă 
Şi mi-o şterge spre pădure •.. 
El doar a venit să cânte. 
N'a venit de loc, să fure I 

Cum nu l-ai văzut matale, 
Care nici nu te-ai gândit, 
Tot aşa şi dansatoarea 
Urma nu i-a mai zărit •.• 

Şi- a fost pusă iar la târlă, 
Unde-a spus l'a ei colege 
Cii ea-i mare jucauşă, 
Ba-i chiar dJnsătoare 'n lege I.. 

Astfel onia diplomată 
A sccipilt <.le grea nevoe ... 
Cu tov, 1 ra1ele 'n turmă, 
Prin crfmg, paşte iar în voe I.. 

Compuner� 

9 

O. Coatu-Cerna

Despre iarnă şi sărbătorile Crăciunului 
✓ 1 trecut bogata toamnă. Frunzele pomilor s'au scuturat.

::;uurele ,m mai luminează aşa de frumos, Iar pe afară, nu se 
mai aude ciripitul de veselie al păsărelelor. Zilele sunt mal mlct 
iar nopţile mari. Cerul este tnourat. Crivăţul suflă cu putere şt 
nimic nu ne mal fnueseleşte. Doar attlt sărbătorile de Iarna. 

Noi copiii deabea aşteptăm să luăm vacanta Crăclun_ulut 
care ne vesteşte despre Naşterea Domnului nostru Isus Hristos.
Ştim cii bunul 1\1 oş Crăclull ne aduce multe bucurll frumoase 
şi folositoare. Dar această bucurie care o simţim noi, aşi dori 
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s• o simtă fi alt/ co,,ll. De aceea ne-a sfdtult Doamna Bă tm

podoblm un pom, la şcoald, peniru bucuria multor fellţe sărace 
Bd răm4nă mulţumite şi ele căcl bunul Moş Crăciun nu le-a uitat. 

După sărbătoarea Crăciunului vine Anul Nou. Atunci allZlm 
copili cântând cântece. urtindu-ne fericire de Anul Nou. 

După Anul Nou. tn ziua de 6 Ianuarie, serbdm Botezul 
Domnului. Atunci mergem cu părintit no:;trl să ascultăm slu/ba 
şi vedem cum aruncă părintele crucea tn apă. 
A doua zi este ziua Sfdntulul Ioan Botezătorul, o zi pe care 
toţi creştinii o surbătoresc. 

Apoi urmează 8 Ianuarie când se termină vacanţa şi când 
ne tntâlnlm la ş(·oală cu toate colegele. 

Naum Elenn. ci. IV Nr . .t fete Tulcea 

Cu �oş-Ajunul 

Frumoa�e mai sunt sărbătorile Crăciunu/ul, cu �trămo;Je
şttle noastre obkeiuri J\fu:-; Ajunul, colin<lele, stc<1ua. pluguşorul, 
sorc&va şi altele. Cu mult drag 1ml aminte::;c ele ele căcl, am 
trăit şi eu la ţarii unde ul.Jiceillrile ace::;tea sunt foarte mult re::;
pectate. Jn satul meu natal JurU&uca, cei mai nzulfl copii erau 
lipoveni; care m, aveau ace�te obfceiuri frumoase, noi câţil}a 
copil de funcţionari şi negustori români, precum şi alţi nepotl 
de veterani din răsboiul 1877, lnuâţafi de învăţătorii satu/ul 
printre care era şi mamu mea, ne-am pregătit să mergem cu 
colindul. Câtă bucurie am sim(ft Doamne atunci I 

Eu mergeam pentru prima dată. Aveam 7 anişori. Eram 
tn clasa l-a primară. După cc ne-am îmbrăcat cu haine gro,;,se 
şi ne-am tras ciiciulefo pc oe/ii, aucÎnd fiecare traistele la gât 
şi ciomegele anume prPqr'ililr, am pornii pe uliţele satului. Eram 
mu/Jl la număr, urc-o 20 printre care erau şi copii de - lipoveni 
pe care tnvătătoril noştri cău!C!u sii-i dC'prindă cu obiceiurile 
strămoşeşti. Copiilor ele lipoveni le plăcea mai ales când ne 
tntorceam acasă cu traistele pline cu nuci şi covrigi. Am colin
dat lotl anii cât am trăit la ţară şi rând fmi amintesc. ml se 
umple sufletul de bucurie. Intotdeauna cât am umblat cu colin
dele nu ni :Ja întâmplat nimfo, c,i iuţi ne primeau cu bucurie, 
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singuri dulăii satului pornlJI- pe urma noastrd ne lătrau şi cu 
-el aveam o leacă de răfuială. bătândq.-1 cu bplgărl de zăpadd.
Aşa petreceam sărbă torlle Crdclunul1,t şi -ce frumoll era I

Stolanovid I. Alex. ci. li L. P. C. 

IARNA 
Iarna este un anotimp al anului. Iarna este frig 

din cauza gerului şi crivtltului care bate dinspre miază
noapte. Copadi dPsfrunziti oar trişti. iar câmpul pustiit.
Păsăn�le)e au plecnt spre tarile calde dinspre miaza-zi 
riimânând cu noi nurnai credincioasele vrăbiuţe, motatii 
ciocârlani şi .uri doc.:sele de ciori. Numai zăpadă cât 
v�zi cu ochii! Din ca�� frigului lumea stă grămădită în 
case împrejurul sobei şi spun poveşti. Cei bogati au 
de toate şi se bu
cură de venirea 
iernii, dar cei şă-
raci. bătrânii. vt1-
duvele şi orfanii, 
o duc rău neRvând
nici de unele. Sun•
ft•m datori �ă i n
jutam. Iarna avt·rn
cea mni frumoasă
sărbătoare Crăciu
nul. Atunci co1•iii
umb!ă cu: Steaua
şi colindul, iar la
Anul Nou, cu plu
guşorul şi cu sorcova. l<1rna ne dăm cu saniile şi facem
oameni de zăpadii. Cu toate că e frig, insă hi1moasă
este iarna! ...

lordt1ch.;:-.c11 '.\1at i1 1nr.i Ş, .i.il.-i No. J de fete Tulcea 

---==�c:=---
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Naşterea Domnului 
In fiecare an la 25 Decembrie, noi creştinii săr

bătorim una din cele mai măreţe fapte, întâmplate pe 
pământ: Naşterea Domnului. Profetii au vestit lumii 
că se va naşte un n,antuitor, adică fiul Domnului. 

Departe, foarte departe, în micul orăşel Nazaret, 
trăia fecioara Maria. Ea era săracă, dar cu credinţă în 
bunul Dumnezeu. Deaceea intr'o zi venise la Ea înge

rul Gavril şi-i spuse că va naşte pe Mântuitorul lumii. 
Impăratul de pe atunci poruncise ca fiecare sii se 

ducă în orăşelul, sau satul lor, ca să facă numărătoarea. 

Fecioara Maria. împreună cu logodnicul său numit 
Iosif, au plecat spre Betleem. Când a ajuns acolo, era 
noapte şi n'au găsit unde sa poposească. Deaceea s'au 
oprit într'un staul de vite. Acolo Fecioara Maria a dat 
na�tere pruncului. Domnul nostru Isus Hristos a stat 

toată noaptea în 
ieslea cu fân,iar boii 
ii sutlau ca să-l 
încălzească. 

Cerul şi pămân
tul s·a umplut de 
o lumină strl\lud
toare. O stea lu -
minoasă vesteşte
lumii că se petrecea

ceva măret pe pă
mânt. C e r u l se
deschise şi ingerii

cântau cântece de ]audă şi de mărire. O mare bucurie 

cuprinse pe toată lumea. Mic, mare, bogat şi sarac se 

îndreptau spre iesle să vadă pruncul. 
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La Betlee� au mai venit şi cei trei magi de la 
răsărit aducând daruri scumpe. ca : aur, smirnă şi tamâe. 

Pentru noi copiii aceasta zi Sfântă e o mare

bucurie. 
Băetii umblă cu colindul cântând pe la ferestrele 

oamenilor, vestind naşţerea Domnului. 
· Iar Moş Crăciun nu uită niciodată sa treacă pe

lângă copiii cei cuminţi silitori şi să le lase ceva din 
traista lui plină cu hunătăti. 

Iar 1'1oş Crăciun dµpă ce a golit sacul cu bunătăti 
se urcă iar în palatul lui din cer ca acolo stă Moşul şi 
se uită la copiii cărora le-a adus ntâtea lucruri frumoase 
şi ei se bucură. 

Apetroala N. Anişoara 

Cl. IV•a şcoala No. 4 de fete ]ulcea 

Cele trei sfaturi 
Poveste 

A fost odată un împărat. 
Şi când era pe-al morţii pat 
Pe-al său fecior el l•-a chemat 
Şi-n urma 'cestuia i-a dat 
Ca să urmeze acest sfat. 

Fiul meu, să tii minte toată viata aceste trei lucruri: 

Jntâi. Când o fi să te însori şi ţi-o plăcea o fată 
pe drum, sa te duci la ea acasă dimineaţa, înainte de 
a se trezi şi dacă îti va place, atunci, să ştii că îţi va 
plăcea toată viata. 

Al doilea. C!r.d vei vrea să joci cărti, să nu joci 
de cât cu cel mai bun jucător. 
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Al treilea. Daca vei avea cândva gust sl bei la 
cArciuma, apoi să nu bei niciodată inainte de miezul 
nopţii. 

După ce împăratul dădu fiului său aceste trei sfa
turi, muri. 

Feciorul. dupa ce a mutit t,1tal, şi-a adus aminte 
de sfaturile părintelui său. Intr·o zi aflându-se împreună 
cu câtiva prieteni ai lui, vru să joace cârti.- Atunci fşi 
aduse aminte de sfatul c,1 privire la jocul de ca,ţi. ln
trebând pe stăpânul casei, cine ştie să joace cărti, stă-
pânul i-a arătat afară sub ferea�tră pe un om în zdrente 
amărât şi flămând. 

- Aceasta este cel mai b:1n jucător de cărţi.
Şi porunci să vină la el.
Fedorul de împărat îl întreabă.

Dumneta eşti cel mai bun jucător de cărţi? 
Da. 
Atund de ce !3Şti gol şi atât de amurii.� ? 
Lumin::1te împărate, până am ajuns sa invi\t aşa 

de bine jo:ul d,; că:ţi, am cheltuit t:Jiltă averea părin
ţilor mei, cari şi ei au fost imparaţ,. 

Când a auzit acestea fiu! el� impf1rat. l a cuprins 
groaza, �ândindu-sP cum din pricina jocl.llui de cărţi, 
am;:irâtul din fata lui ajunsese d:n fiu d� împărat cer

şetor. 
Feciorul de impflrot cel ce primi:-,':' sfaturile despre 

care am spus, s'a dus apoi la o carciunmă să bea. A
colo vazut multi tineri bând, c; u t.:are fiul de împărat 
vru ·să bea. Dar şi-a adus iarăşi aminte de sfatul tată-
1ui său şi n'a băut până rlup :1 rniez,11 nopţii. Până în 
acest timp in::;ă ceilalţi s'au îmbiH0t â� tot. încât fiul 
de împărat n'a mai avui cu 0 ine să be::t şi singur fiin
du-i urât, n'a mai băut nimic. 
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Io (·ele din urma, feciorul s·a -hotărAt'alJ � tnsoare. 
Şi-a cunoscut o fată frumo�sa. frumoaslt de· tot. A cu
noscut-o însa pe drum. Fata era sulemenită cu ·tot fe
lul de dresuri şi pomezi. Feciorul şl-a amintit· de cel 
dintâi sfat al tatălui său. S'a hotărât deci s6 se dac6 
dimineaţa la ea acasa pâna nu se trezeşte. Zis 1şi fir.ul. 
Când s'a dus acasă la ea, 1nsă făra c-a fata şi ştie, era 
să n'o mai cunosGa. Atât cJe urâtă f'r� inrât credeai ca-i 
muma padurii făra sulemeneală pe ea. 

Şi-acun11 şi-a adus [edoru1 aminte 
De sfint�le tatălui �a•1 cuvinte. 

Şi a tra:, sinaur iu văţatura: Că fata nesulemenita. 
e gospodină şi dac.ă• ţi place ne�ukmeitn� înseamnă ca

e frumoasă fară dresuri şi-ti va pliicen toată viată 
Apoi cine caută sI'\ jo r1r� cărtil<>, ajunge din om 

cu stare, un cerşetor şi Oîl rl� râ-ml lumii. 
Şi dacă nu bei la cârc:umă până după miezul nopţi 

înseamnă ca VE i scăpa Hir:I să te im�Pti şi tu; mai în
tâi că to\i cC'il<1l\i sunt to\: hcti şi npoi fiind t�rziu
vine nevasta sa te strâ11L�� ;.1,n.,i1. A:;ta - bine înteles

-dacă nu-i şi ea lh:>ţiv.1.
Hristoche D. Crl•tescu 

(din re, i ·ta .Satul•) 
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t. Şarada
PlnUlle Chita cJ. VI Nr. 4 f. 

Prima parte nu e greu. 
ca.d printre verbe ma ştiu ; 
Jeff' a doua o sa ml vezi 
Când pământul n lucrez. 
Şl a treia de vreti să ştiţi 
Printre verbe mă găsiţi. 
La un loc de le unitl 
Tari în Europa glsiţi ; 
Puţintel de vi gândiţi 
Lesne o sa mă ghiciţi. 

2. Carte de vizita
Chircoreanu J. el. IV Nr. 4 f.

<--> 

J«>c�ri 
-

3. ŞaradA
lcndlchescu Cornel el. L.P.C· 

Prima parte e un pom, 
Jar a două un pronume. 
Ambele de le uneşti 
Nume de băiat găseşti. 

X 
X -X 

X 

4. Joc 1n romb
Iacobini Adrian ci. I V 

X Consoan� 
X X Corp gazos 
X X X Un joc 
X X Fluviu în Europa 
X Consoantl 

5. Joc ln zlg-zng
lsler \\". Art■r ci. l\' 1 :r. 3 b.

❖ + !\;umeral 

Trag hoii 
Verb 

_ Tăiaţi această figură astfel ca 1
1 

·.:·. ·.=.·. ·.:.·. ❖ Se agaţa hainele

StrigM de imb:irbl'\tarc să vă dea două triunghiuri sca� j • 
lene şi alte două isoscele. I +

❖ 

•:• 

Pronume 
Consonntl 

6. Joc ln romb
Popescu-Corn. Adrian d. IV Nr. 1 b. 

:-: Consoană 

X X X Verb 

X X X X X Pasăre cântăreaţă 

K X X X X X X Grad militar 

X X X X :< Vâri de munte 

X X X Invidios 

g Consoană 
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Dezlegarea jocurilor Nr. 7-8 
1. Şarada : Cr1, - Ana - Crişana.
2. Joc de agerime : Ctlmpul alb. oile negre. cine le ued11,

nu le crede, cine le 1,a,te le cunoaşte. 
3. MetagramlJ: Şcoald, boald, poală, coală.
4. Carte de uui ttJ : Bucureşti.
5. Joc tn cruce · M. Gol. Golla. Moldova. Liotă. Avă. A.

Au d•aalegat toate Jocurile 

lsler W. Anllr el. LV Nr. :J b. 

Au dealegat patru Jocuri 

Chisele/ lvanghde, Ifrim Alexe el. IV Nr. 3 b., Jordăchescu 
Viorica el. IV Nr. 3 f., Pintilie Chita el. VI Nr. 4 fete, Popea
cu Conmlşanl Adrian, Iacobini Adrian el. IV, Arnăutu Constan
tin el. V şe,oala Nr. 1 băeţl. 

Au dealegat trei Jocuri 

Btolanovlcl I. Alex. ci. li L.P.C. Clilrcoreanu Julieta clasa 
I V Nr. 4 .'fete. 

ReYiste primite în schimb 
.Catedra revista pentru copil. Redac/la Cuza Vodă Oa• 

laţi. D-l D. Faur. 

„Luminiţa•, revista copiilor din Brăila. Redacţia D-l Stroe 
Postelnicu Şcoala Nr. 4 băeţi Brăl-la. 

F. !'lt. R. revistă de luptă. Redacţia Strada Popa Soare 16
Bacureştl I V • 

• oandurl dela Mare• revistă culturală. Apare sub condu
cerea d-lui Titus Ceargău. tnstlt. 

Tip • •  curterul Tule•••• Tulcea 
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