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Revista „Copilul Dobrogean" 

urează de Sf. Sărbători tuturor 

cititorilor ŞI �olaboratorilor 

Sărbători fericite şi Hristos a inviat! 
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hi ziua de Paşte 
---

�-- -- --· 
--

- ---

To/i cop,u azi �e imbracă, 
Cu ce au ei mai /rumus 
Şi pârin/ilor le cânt!i 
lnuiereo lui Hristus 

=--========:a--= 

Ş: masei riocnesc astăzi 
T<J/i cupiii c,•i cw11in/i 
Ouă ,uşii şi µP lri(P 
Cu iuhi/ii lor f>tiri,,(i 

Toţi copiii azi suni darnici 
Căci ei ştiu cei lui J lrh:;/os 
li sunt dragi num:..;i copii 

Cei cu sufletul milos . 

._",i copiii bun:. la suflet 
Azi c11 bu,·urie <Iau 
Cozonaci �i uuă roşii 
Lrz copiii cari ri'au. 
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De ce se i11roşesc aule de .P.i 

SP spune ra atund cfirul rsu · era răstignit pe craet-. 
lume multă V('nca SA SC inchine şi să plângă vazanaa I 
cum Sl• chimieite <.fo durerP .•. 

lat;:: că ,·ine şi o ferneie cu un co, cu oua. Ea puse 
cojul jos lângă cruce şi ingtc-nunchind se ruga fierbinte. 

Ridicându-şi privirl'a in sus, văzu pe frunteB lui 
hsus o picătură de sdngf', e�ită din locul unde un spin 
dela cununa care ii imµrejmuia fruntea li înţepase. 

-- • DoarnnP, vn.•nu s�-Ţi scot măcar mărllcinii de 
pe C:!P, zise fcml'ia-�i aşC'zand co�ul lângă cruce. vrol 
să se urce ca să ajungă fa capul lui Iisus•. 

- ,. ,...;e vre'i să f c:ci, \ipi1 unul dintre păzitori. F�
meia se sperie ;;i ră�turnc'ind ,:-oşul, varsă toate oale 
spărgându-le m21i n1ult dt.• jmnătatP. Ea începu sa ptân
l-:ă speriata•. 

- ,. Ce ană rac eu ? Oulc sunt ale stăpânii şi ea mă
va bate, pentrucă k-am Sp;;irl .. . 

- "Nu plâng�. �opti Iisus .... st rcinge oule la loc ln

coş şi toate se vor intrt·gi ... Ft.•n1t.•ia Ic strânse. Pe câ
tt.•va ou� cazusc pic;ituri din sângele ce curgea din pal
anele lui Iisus. 

ln adevilr nici unul din ouă nu mai era spart dqpi 
r.c Ic strânse. 

Femeia le acoperi şi multumind lui Iisus pentruci\, 
rcfăcclndu-i la loc oule, a scăµat-o de bătaia stăpânii. 
o porni la drum plină de întristare, pentrucă nu putuse
scoate n1ăcar cununa cea de spini de pe fruntea Celui.
care suferea pe cruct>.

Ajungând acasă mare ii fu mirarea, când desfăcând 
coşul, văzu că toate oule µc care picase sânge din pal
rnele lui Iisus, se făcu se ro�ii peste tot. Merse atunci 
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ei •u�use stăp�nii cum s'a întâmplat. Stăpâna, rea din 
flre�;crezând că i-a schimbat oule. o lub la batae. Apoi, 
Îulnd coşul. vroi să aleagă oule roşii de cele albe .•• 
c4nd colo ••• c� sa cre-deti ? Oule toate erau roşii. Nu 
,qai ştia ce să cread;; ... s� uită şi la femeia care-i adu
sese coşul, se uită şi la coşul cu ouă roşii .. şi se în
trebă dacă e trează sau nu visează. 

-.E o minune stăpâna ... nu vezi că e minune ? 
-., Taci. răspun"e stăpâna--şi ca să se încredinte-

ze ca e trează. alergă la ci::bare. Dar şi aci oule toate 
erau roşii ... 

Abia acmn intel 0 se ca femeia a nvut dreptate, când 
i-a spus că e minune.

Vestea s'a răspândit iute şi toti c€'i ce credeau ln 
lisu� ... în ziua aceia în care s·a vestit invierea. au făcut 
oua roşii, în amintir�a picaturiior de sânge ce au curs 
din palmele Mântuitorului. 

M. D., Slava-Cen:heză

Triumfui creştinismului 
--1:Z:111>.-.io.-♦ •�---

PlidUuise slr�moşii noştri A.dam şi Eva şi cu alun
garea lor din rftiu, Dumnezeu a hotărâi ca de aici ina
inte omul cu sudoareH fruntei să·şi câştige ex:slente, 
iar urmaşilor lor li-au interzis de o mai vedea- măcar 
- vr'odatii acel raiu; aşa că bietul om rămăsese sor
tii pleirei.

Piirlisili, bietii oameni apucas(:? pe dii greşite şi din 
aceasUi cauzlS, Dumnezeu i-a pedepsit cu potop. boli, 
rlizboae, e!c. şi la unnă fiindu-i milă lui Dumnezeu, de 
cei cari, aveau chipul Lui, li-au trimes pe prooroci cnri sli 
le lumineze mintea şi aducându-le aminte de Dumnezeu 
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din cer. s"-i inloarcft la calea cea bunJJ. dar sfetul-.eN 

în zadar. 
Aş� se impelrise inima oamenilor în rele, Incit 

Dumne7.eu se gândea la un nou potop, ce al poatl 
schimba lata h;mei şi alunei in!ervine fiul Slu, Iisus 
Hristos, care rugli pe Dumnezeu sft-L lese pe DAnsul 

şi cu blândele şi iubire, va schimba lumea. 

Pentru aceasta o trt:?buil sfi vin& intre noi şi lulnd 
chip de om, să lrl§iască printre oamenii sfi lucreze cu 
dânşii şi să· i invete caleo cea bun& de urmei. 

Unii dinlre oameni L'au urmei şi l-au ascultat tn
vAtAlurile, vlizând in LI pe fiul lui Dumnezeu, prin ml· 

nunile şi faptele mori ce sl\vârşeft, insli cei mel mulll 
nu numai di nu i-Ru ascultat invlitliturile, dar L'au hu
lit, chinuit şi apoi L'au şi râslicrnit pe cruce, aşa cum 
au făcut Evreii. 

El ştia - insă - cii va păli toate acestea, pen
trucA acesla era prelul răscumpărarei pftcalului strl
moşesc: Sângele lui I lristos vărsat pe cruce, dar r&bda 
şi'n iubirea Lui cea mare fo\6 de ottmeni - ruga pe 

Dumnezeu Să-i iesle că nu ştiu ce fac! .. 

Când şi-n dat Duhul, s'a cutremurat plmAntul şi 
s·au crftpat calapctesmele blsericilor, iar pe Evrei i-a 
apucat frica. 

L'au ingropat şi cu frică se gândiau la cele ce 
scriau in cărli, adică că a treia zi va învia. 

Au pus slrliji să slrejuiască mormântul şi pentru o 
mai mare siguranţă au pecetluit mormântul, dar minu
nea cea mare toi s'n săvârşit şi a treia zi Hristos a 

înviat. 

Aici este triumf ul creştinismului, asupra tuturor re• 
ligiilor, aici se cunooşle odevăralt, credin(ft. Din acea zi 
se creşlinarli pl§gânii cu zecele de mii, iar astftzl creş-
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.... _, este releglunea cea mai rllspAndilA depe tot 

plmAntul. 
Dragi Şcolari 

Gdndlnd la toate acestea. nu şttr, c11m, dar gândul meu se 
,,_,. pdnă acolo, la lncPputurile Neamuiul nostru românesc ,; 
fHlr'Ctl add pe acel mucenici, care veac cu veac. şi"au dat sâr.
gele pentru apărarea şi mărirea acestei fiirl, urmări11d-pâ11ă tn 
allele noastre-acel mare Ideal: Urlirea tuturor Românilor, t111r•o 
llomdnle Mare şi puternică. 

Chinurile Indurate de inaintaşll noştrll. cari au luptat pe11-
tru făurirea acestei Romcl,ilt ft1arl, le ascmiin lll mintea mea
cu chinurile Domnului Iisus /-lristos pe cruce. 

Jertfu lor a fost la fel de mare şi mare a fost şi opera 
tn/ăpll4ttă de el! ... Iar noi cel cari am auut fericirea :,ă vedem 
cu ocllll - visul 11ostru de veacuri - apoi avem o mare datorie 
fald de aceşti martiri al noştri. 

ln sufletele noastre să se facă acea irwfere a sufletelor lor 
şi tU1Cultâ11d porurzca lor, să căutăm sci fnuicm trz sufletele şi 
inimile nO<Utre acel senttme11t 11aflorzal, care :,ă aibă la bază clra
gOIING de patrie şi de tot ce-i românesc. 

Să nu uităm că cela ce au f,iurit illaintaşll noştri-cu ar
mele-noi trebue sci llltărfm-tmi1mtru-cu braţele şi sufletele 
noastre. 

Cu bratele trebue să lucrc.m şi sci clildlm pentru u face o

Romdnle adevărat tare şi bogat ii. iar cu :.uflete/e noastre calde, 
ad eăutdm să topim şi cela ce este stavilă intre tot l conlocuito
rii aceatel lări şi atunci când vom face şi acea mure unire BU
fleteQSCd, apoi putem spu11e cu r,011ui11gere Celui care a fost ale:. 
de Dumnezeu să Izbândească şi acest ideal, ftf. S. Regelui Carol 
al Ii-lea. urmaşul Celui care a făcut t11tre9irea României Mari. 
Rtlgtfllll Fsrdlnand I: 

Majntate. România a tnvlat ! 
După cum triumful creştlnlsmulul s'a dovedit prin Inu/crea 

lui Hristos, tot aşa şi triumful româ11tsmulul va fi desăvârşit 
prin lnulerea unităfel suf1etettl ce treb11e să stăpânească pe toţi 
Românii. 

Hristos a lnviat ! 

Dumitru lordăchescu-Tulcea 
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Ceasornicul de Argint 
- dupA RAureanu -

Era o zi fruanoasa de primăvară. Bunica, cu furca 
in luâu. ta la � oan•, pe prispa din fata casei. lu ju,u-i 
ttrau adunaţi ln\i nepotii spre a o asculta, căci tare fru
mos povC'stea hunic a. Şi fără prea multă rugăminte din 
parh•a lor, ea iuccpu: 

- .. lonf'I Pra i'n clas<1 ll-a primar[a. Dar numai Dum
nf•zeu ştie cu n1tt, casnă i�i vedea el de carte. din cau• 
ză că era foarte f,rar. Se pomenise pe lume fărA .a
ştie rine ii est•• rnama şi tatJI. Se acioiase pe 14nga 
rnoara satului, al c-arei sttip,in, in schimbul mkilor servicii 
ce i le făcea, ii ua sfi mănânce şi-l trimetea la şcoala.

Noaptea dormea intl ·o cameră pe o scandura goala.

Odată, aproap� ue ziuft, fu deşteptat de tic-tacul unui

ceasornic. Dt!schi 'C ochii mari de tot şi întorcând pri
virea prin intunc.·ricul fumuriu al celor dintâi zori c�. se 
furi�au in odae, viizu in zid, deasupra capului, un ceas

de argizt. 

r
oc

,:?-.!î c>o_,�• 

·., 

CfU ai clipi din ochi el 
rioart -- . s� apropie incet de 
frumuşel <lin cui, îl suci, ii 
lrumo:-. rec1s I 

fu in pi
ei, ii lua 
rasu ci ...•• 

lmediot ii trecu prin minte ideia 
I • • 

�---4'" �· 

de din odae. 

a c1r putea să-l ia şi să fugă cu el. 
Uar rugetul lui de copil cinstit. ii tin• 
tui locului şi-i şoptea că nu trebue 
să fure. Când Lpita era mai mare şi 

i) când vc\zu ră e gata să intre in pă
cat, cu hotărâre puse inapoi în cui
ceasul şi lurişându-se o şterse repe

Nici pc drum nu-l lăsă ispita în pace .•• 
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şi mai gata, gata. să se intoarcă înapoi. .• dar Ionel avu 
puterea să se stăpâneasca şi să-şi vc1da de cc,le. 

Şi mergea acum zgribulit, prin răcoarea dimineţci, 
r4tăcind fără să ştie pe unde. Din cauza oboselii prea 
mari, somnul ii ajunse şi se culcă în iarba umedă ele 
pe marginea unui drum, ce ducea la pădure. 

locă nu aţipise bine, când fu lrt zit de nişte gla
�uri puternice omeneşti... Ce se intamplase ·1 Câtiva 
jandarmi târau după ei un om leg<1t iu lanturi grele. 
Din văicărelile lui. cât şi din cele auzite dela jdndarmi. 
Ionel înţelese ca era vorba de un hot care fusese prins 
şi care acum era dus la osândă. 

Atunci el, imediat se ridică de jos tremurând .•. ve• 
nindu-i fn minte ceasornicul de argint - ispita - şi se 
vazo par'ca in lanturi, tâ1ât pe drum de jdndarmi... 

Şi lara să-şi dea seama, tot în aceiaşi dipă [u cu
prins de bucuria şi mânddd de-aşi H i,1cercat sufletul, 
cu câteva ore înainte, aj�ngând la convingerea că cu 
adevărat era un om cinstit ... 

Mai bine sărac şi curat, 
Decât prin ho/[e bogul. 

V. B.
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Cea dintâi floare 

�= 

• V •• 

a pr1maver11 

P
rime floe re e prlmlverll este ghiocelul. Inel 

nu s : desbracft bine, p&mftntul, de haine sa 

de zi\pndă şi plftpândul ghiocel, işi scoate cl-
puşorul sftu drliglileş sft mai vadă ce e pe lume. Şi 
ştiti dece ghiocelul este cea dintâi floare a prim�verii? 

lata decP. : Se zice el\ Dumnezeu. s•a coborât o
d11tft pe piimânt, si'i msi vadă florile şi să le mel im
plineasdi la fiecare câte o dorin(5. 

Alunei fiecare floare işi spuse 
dorinta ei. Când ajunse la ghiocel, 
acesta ii spuse : 

- ,. Doamne nu nm decât o sin
gurii dorinlli, aceia, de a fi pri:na 
floare ce va vesti primăvara şi când 
mft vor vedea oamL'ni să uile pentru 
un timp necazurile vielii". 

-- ,. Bine", ii zise domnul ,impli
neascli-se dorinta ta". 

Şi deatunci ghiocelul H ramds primct fluerc ce ră
sare dupli zăpadă �i e t1lb, elb ca şi zăpt>dA in urma 
clhuia rlisare. 

Pintilie Chi\.1 .-1. VI 

----··�---

lnsemnătatea Dunării 

În viaţa poporului roman 
-·-

Dunlirea �sie un fluviu mare şi izvoreşle din M-lii 
P!durea Neagră. 
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Ml�A, la început par·cli ar fi p6râia». di,i c� ln ce
tşi flrgeşte alb!a şi lreca.,d prin şapte t5ri, dintre care 
mai muli prin tara noeslrli, se varsă prin lrei guri, in 
M,area, Neafll'A. Io vechime i se zicea de clUre Rolhani, 
slrl,,.(?şli noştri, Danub!u. 

In viata IArii nodshe, Dunărea are o mare impor
lânll. Pe dânso. cu vapoarele. bogăliile tării noastre se 
cfuc peste mliri şi peste oceene şi lot pc dânsa se a
d�c in tarii miirfurile ce 1u; se fal.JricA la noi. Ea udA 
sudul llrii noastre prin părtile unde secela ar h&nlui 
şi tot ea alimente3zli c.u apă şi peşl� bllllile lilrii noas7

lre, atât de vestite în pc>şle, care 6duc un aşa dE. mare 
c&ştia tlrll. 

o•apol frumuselile nalurnie ale Uun�rii şi cu pA
sArile cele mulle din delt� ! Ce alt fluviu ii mai înlre• 
ce? De acea es!e vizitată de multi sld\ini, care odalA 
ce vid locurile acestea de pe lângă Dunlire, în tare 
noaslrll. le îndr�gesc şi dela ei a rnmes- chif'r-zicft· 
loerea: 

«Cine he& opli din Dunăre, nu msi pleacă in l«ua 
lui•. 

Mari sunt frumusetele şi binefacer:le ce Dunftrea 
le aduce tArei nonslre; inc8t putem zice cu drept cu
vftnt, cft între muHele daruri cn care Dumnezeu a bine· 
cuvântat tera_ noastră, apoi unul dintre cele mai mari
este şi acests cli Dunl'i: ea trece pe la noi ! 

En in dragostea mea de lară şi ca multumiri ce 
trebue sft·i aduc lui Dumnez�u penlru t,:,ele aceste bu• 
nuri şi frumuseti cu care ne- a ir,z\?slra I tora noastr�, 
zic;: Moltumesc Doamne ţentru loote ar-e�le binefaceri. 
dar dă- ne şi de aici înainte puteri de muncii, tărie şi 
mint_e ca s1 putem să păzim şi sli pftslrăm cu sfint�
ille cela ce Tu ne-ai dai d:n belşug. 

Elena D. Ion.lachescu d. I lic0u Tulcea 
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Frânturi de 

Iarba cre�te pr/11 dumbrave 
Cresc !}i sufletde 11oaslrc : 
Aburi din pdn1â,,t �e ·nallă 
Din-spre bolţile nlbastre. 

r I UOLJ 

Un copil cu sac11 •n spate 
V rea · ncet lângă-o bd I rână 
Sus pe deal- el lasd sacul
Eu il n1ângâe c'o niând I 

Ce i-o fi mai spilS bătrâna 
Nun1ai el duar poate ştie ... 

Căci s·a lnlvrs vuius la vale 
Chiuind a haiducie ... 

Codrul i-a răspuns pe datd 
Prin fldcăii de la stână 
Ce veneau s' adape turma 
Chiar in vale la fântând. 

Creşte iarba prin dun1brave, 
Creşte primăvara 'n ţară. 
Creştern noi-coµii-cu totii 
Căci ... totul creşte 'n primăvară ! 

M. Belu Oemetrlad
Slava Cerche2:a

.,. .

ll 

r, 

Ul 

• l

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Ce · bucurie simţim ci vine primlvara. 

Prlmlvara e bucuria copiilor, pentru ci primlvara 
Infloresc ghioceii. Ei scot capul din pAmAnl pornind 
iar viata noul. 

Eri em plecat cu doul fete la câmp, sl culegem 

ghiocel, dar ghioceii inel n·au r1\slrit. Am dat plmAn

tul la oparte şi am zlhil ceva alb, am crezul ci e o 
rlmlşill de zlipad§, dar spre bucuria noastrl erau 
ghiocei pe care ne-a fost milii si-i rupem. 

Ne-am dus acasli şi am spus p5rintilor cli a sosii 

primi\vara. Peste o slpUimânl va inflori ceişii şi cireşii. 
Plislrelele se vor inlonrce din tlrile strftine, in lara 
noastrli, pentru cli aici au văzul lumina zilelor şi aici 
câmpiile suni bogate. 

Primăvara a sosit şi odalli cu sosirea ei, o&m€nii 

eu inceput sli are câmpul. Am eşit şi noi la oral. Pli

sările sbor şi etiolă, miei sburdli i)e câmpie. Primăvara 
sosind, a reinvieot toată neture, mărindu-ne bu
curia noastră. 

eleva Br,"tnz� Ana ci. IV-a pr.-Chilia-\'elhe 
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de P�ştl 

De Paşti. copil cu ochiul clar, 
Trei ouă, iata-ti dau in dar; 

13 

lnlâiul este ae culoare 
ALBASTRU - floare de cicoare -

Albastru blând rle f arn1ec plin 
Al viselor sub cer senin. 

Al doilea-i GALBEN ca o rază 
Din soarele re scânteiază 
Şi cr<'�le grâul pân'la brâu,-
0 ! blondul spicelor de grcîu ! 

Al treilea-i ROŞu. EL răsfrânge 
Culoarea nobilului sânge 
Ce a curs i,z lupte pentru tară 
Când duşmanii ne-antenintard. 

Pe-albasln1-a1n scris: • Victorie .. ! 
i 1(' yalben scri::;-a111: .,Glorie•·! 
Pf ! vui ru:;;;u: ., Vtll'jia "! 
ş_, pe lustrele: ,,l, ... o,nânia"! 

De Paşli, coµil cu ochiul clar, 
1 rei uuă, iafri-li dau in dar. 

C. Z. Buzduann
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Hăpllşor ta fotograf 
-

Ce mi-a venit să mai caut prin nişte reviste. Arn 
găsit mai multe poveşti, d r nu mi-au plăcut. Printre 
ele am găsit urmatoarea poveste: 

"Hăplişar la folugraf "' . HăpHşor e duse la fotograf 
sii se fotogralit.>ze cu hai
nele no•· i <ie marinar.-» Ui
Ui-te i·i acel loc, ii zice fo
to

,...,
ra{ul, arătându-i obiecti

\'ul, c·o a i?tsă o păsărică. 
Dupfl aceia se băgă sub 
� ânz:i neagră dela aparat. 

- , h ! Ce bine, se
gândi Harli_şor, tocmai am l..1 n,ine pr „ lid �i pietrice
lele. O sa încerc să omor pas[ire care o sa iasă din 
cutie. Când fotograful numarn tr i, Hăplişor ochii şi 
trase in obiectiv. Hapli�or pledi speriat, spunând părin
ţilor c�i fotograful nu vrea să-l fotografieze. 

Vine Haplea b�Hrânul. 
- .,Ce e aceea'? Oe ce nu fofogrnfiezi pe H;ipli

şor ?" 
- ,. Cine sunteţi Dumneavoastra ?" 
- ,. !:;:\J ,n1� trag din familid Hctp! 'tJ, bi..iiutu: se trage 

din familia Htiplişor, iar sotid mea clin familia Haplita. •· 
Fotograf ul începu să râJa zidindu-le: 
-. V'a tunat şi v·a adun<.1t !" 

1 eodor Polixcnia el. Vl•a 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Şi azi nud acP/aş clopot 
Ca'n anii c, i lrPcr./i,--in 11rrnd, 
Cu-ace/aş rii111, cu a <>laş <langăt---
El chia nui [)u,n nezea sca lurnui 

Ban!J ! se.,.:ud<> 'nce.t ecouL 
Şi- npui .�e perd,!·n 11eagra noaple 
Şi 'ncPf Sllsurli şi izvorul 
Vurbinrl · cu ltma, bfânde şoaple; 

Totul pare 'n amor/ir o 
Cuprinşi, par'că. de-un fior reu, 
Şi tot rnai inuit se '11/iorează 
Pe ceas �i fie rninut ce frece ... 

Nici 1111 pas dP crn f)e slradd, 
Şi nici un sgonzol prin vtizcl11h 
Donr lilicPii prin ngradd 
Ctl fâlfâi/ul Lor de puf ..... 

Şi odată s·a făcut lu"1ină. 
h11· tntunericul s'a 'npraştiat 
Şi-u11 glas, in sen1n de biruinlă, 
A .�irigat: .,Chrisfos a lnviat• ! 

'.

Şi i af âfa bucurif> peste zare 
Şi'u crâng şi'n văi e,atlita de fromos 
Coci lutul s'a'n1brăcat desdrbr'itoare 
Cânttznd: •Adevărata înviat Cbristu- I..

Şi-acurn n1ă 'nforc in anii cei din urmd 
Când cântau i.n zori de zi cocoşii. · 
Credeam ca paştele vine să n#J. adut!d. 
flaine, cozonaci şi ouă roşii ..• 

Şi era o noapte tot aşa de negrd 
Crz acun1, când .c;lriga clopotu tn glasvlu 
Şi iarăş Bang! .. se aude 'n deptlrlare· 
Apoi se perde 'n cerul cenuşiu ... 

Dumitru Simion ci. iii-a G. I. U. T. 

: .'. 

. \ . 

�------------a 
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Planul simigiului 

Astăzi, mama mi-a spus că degeaha rn·a dat la 
şcoală, că n·am citit nici o carte să auda şi dânsa. 

Auzind astfel de cuvinte, m·am h-:>tărât să-i citesc 
desprr: Planul Simigiului. 

s� spune ca un simigiu s·a dus înstr·un sat, cu co

vrigi de vânzare. Fiindcă oamenii nu aveau hani, t>l 
luă ouă de la săteni, în schimbul covrigilor. După ce a 
vândut covrigii şi-a pus coşul cu ouă 
in cap şi a plecat la oraş. Când se 
întorcea acasă, simigiul îşi făcea pla
nul cum să se imbogăteasca cu acele 
ouă. El i-şi zise : 

•Am 500 de ouă proaspete. Dacă
le voi pune la cloşti, voi avea 500 
găini, cari îmi vor da 500 de ouă pc 
zi. Vânzând ouale, voi lua o multime 
de bani. Apoi 500 găini îmi vor da 
clocind cel puţin 20 de pui fiecare. 

ln curand voi ajunge foarte bogat. 
Cinci sute de cloşti îmi dau : 
O suta de sute 'n cap I 

De bucurie, simigiul uită că e încărcat. 

Şi sărind ca şi un tap, 
Dete coşul peste cap ; 
Ouăle pe jos turti, 
Şi planul nu izbuti. 

Unde nu-i cap, vai de picioare ! 
Nicn�ră Mela ci. VI-a 

---.i-�•-· -
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Sosirea Sf. sărbători ale Paştelui 

Cu câtă nerăbdare aşteptăm sarbătorile Paştelui I 
Paştile ne aduce atâtN, bucurii, că nu le putem 

descrie pe toatf� aici. La Pdşti, este mare v�selie. 
Paştile cade in t;el mai humos anotimp, care este

primăvara. Cu o s�ptamână înainte de Paşti, sunt su
ferinţele Domnului. Şi de atunci încep să se ţină la bi
serică dPnii. Oc1menii, ru credinţă în Dumnezeu, se duc 
la biser i�ă şi as�ultă sfânta Liturghie. De Paşti reînvie 
toata natura. ln ajunul Paştelui, mama noastră vop
seşte ouă roşii şi fa\�C cozonac. Copiii miloşi se duc şi 
împart daruri pt• la copiii sl!rad. 

Ce bucurii ne aduce Paştele când ştim că : şi cei 
săraci, ajutctţi dt:• cei avuţi, pot aştepta şi ei cu multu
mire Sf. Inviere. 

Atunci putPm spune din tot sufletul cu toţii : 
Hristos a lnviat ! 

A uror..: Iaco beie ci. III-a pr. f.-Tulcea 

Oe ce trebue să ne iubim noi mama. 

Mt1ma noastră, este cea mai scumpli fiinll ce a• 
vem noi pe p�mânt. Noi pe memo trebue s'o 
respect6m. Mamtt noastră ne dă educaUe frumoasa şi 
ne invată cum să respecUim pe oamenii nevoiaşi. Noi 
când suntem bolnave, mama noa�lrii st! lângl noi ,1 
ne vegheaz�. se roeg� lui Dumnezeu sii ne facem bine. 

Mama noeslr� doreşte pentru noi tot binele. 
Mamele sliracP, muncesc şi se sacrificii pentru co· 

piii lor. Mama ne înva\l\ multe lucruri bune, cu care ne 
conducem în vin(�. Mama noaslr�. pentru noi, este un 
portret sfânt şi este sfântl\ ca o koan5. DP. aceia, trebue 
s' o iubim şi s' o respecUim în viata noasti&. 

<Jatateanu Li•i el. lll•il 
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Sărbătoarea Primă verii 

DuptJ ce zăpacla albă 
S'a topit muind pământul 
A adus din cer un inger, 
Veste ele ln Domnul Sfântul: 

„ Toiu 'll lume să 'nvieze 
„Arborii s<i in/lor,,ască 
., lară gâz,,fr adormite .•.•. 
.,Din somn să se trezeascd• • 

.•.•• Z<zrzării din fata casPi 
De /lori s' au a/ bit 
Liliecii <lin grădină 
Au înn1ugurit. 

O albină dPsmorfltă, 
Biiz(w din aripioare 
P<> un stuf din streaş'na casei 
lnccllzindr.1-se la soare. 

Un mielul cu blana albă 
CP-a rămas puţin in urmez 
Zbiară şi se necnjeşfr 
Să s'apropie de turmă. 

Tala curliţă de- omida 
Pomii ain grădină. 
Mama vfzruPşfe casa 
Ajutată de-o vecină. 

lară copilaşi' aşteapf ă 
Toţi cu mare bucurie 
Şi' n bordeie, şr n pa/al!?, 
Paştele să vie. 

1. ANT ACHE-Lascar

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Cu ce bucurie aşteptăm primăvara 

Primavara este bucuria copiilor. Cei dintâi cari işi 
scot capul din păn1ânt, �unt ghioceii, albi ca-şi zapada. 
de care abia a scaµat câmpul. Ei sunt intâii soli ai pri
maverii. Ei ne vestesc primăvara, iar de sus, din vAz
duh, nt?-o vestesc berzele. Ele se intorc 111 noi mai de 
tim11uriu decât toate păsarile care s'au dus in tarile cal• 
de. Broaştclt! şi ş,·rpii ies din pământ şi umplu baltile. 
Pe cârnpul verde, se vor juca mh·ii. Vor înfrunzi şi pă
durile; iar plugarii vor începe să are. 

- "

�1-�';·-_.- --� . � �\(_ - ) �__..... - . -- . � . . 
-. - � .. .,...,. 

,- • ,. ::,I' 
.- - .. --

Multi pomi vor Inflori. Mie:·lt le \•or fluera ; noaptea 
va cânta privighetoarea ; iar cucul işi va strigd numele. 

Toata ziua vor ec1nta pasarile in crâng. Pretutindeni 
le vei vedea sburând cu paic in cioc, ca să-şi facă 
cuibul moale şi cald. Prin Aprilie, vor sosi şi rândune
lele. Prin aer, vor sbura fluturii şi gândaceii de tot nea
ntul ; iar musculiţele se vor juca în soare. Furnicile har
nice vor avea toată ziua de lucru. iar albinele vor ump
le gradinele. Ce ele bucurie şi ce de frumuseţe dă Dum
nezeu pc pământ primavara !. 

Grămoiu Alexandra d. IV-a-Chilia Vet.:h� 
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Delta DunărJi 

Cc framoasil este delte Dunlrii ! 
Dunlhee, la vArsar� fn -Mare, cuprinde il\lr,e cele 

lrei.brale: Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe. e.:n loc maill�gs. 
la acel linul, se gAseşte orlşelul Chilia, cftre pe lgre
mea lui Ştefan cel Mare • fost cetele pulerniLI. 

La vlrsarea bratului Chilia in Mare. �e gi'seşle 
oriişelul V61cov, lo�uil de mulll pescari, care prlnd p��
le in Dunlre şi locurile din apropie re. 

La Chilia, se g5sesc nişle dealuri de nisip, pentru 
a se feri satele de înnel'. Nu departe, de acest ssl, se 
glaesc livezi întinse cu gutui. 

Şi oraşul Tulcea este aşezat pe malul drept al Du
nlrll. Bratul Sulina a losl canalizat pentru a pluti pe 
el Yapoarele cari vin şi ies la Mare. Ce lare aş dori 
.a mergem şi noi in De.li& ! 

Vlad I. Elena d. III-a No. I f.--Tulcea 

-

Dunărea lsvoriişte din munţii Pădurea Neagră din Germa
nia. Curge cale lungă şi udă multe ţări. Apa el frumoaMJ, al• 
bastră, e l.ubltă de toată lumea /li1Jd şi mare tsuor de bogătie. 
Se var�ă (11 Marea Neagră prin trei braţe, formund o deltă.b.o• 
gată tn păşuni, păsări şi peşte. 1-umea face plimbări cu barca 
aau cu vaporul .•. 

Pentru noi Dobrogenii, e singura cale de comunlcafle, care 
se face cu vapoarele. lu toate s<irbătorlle, lumea trece· cu barca 
peste Dunăre. loc de recreaţie. Odată am mers cu familia mea 
peste Dunăre la bo�tană. Acolo ne aştepta uerişorul nostru. Cum 
ne-qm dat jos din barcă, ne-am du� la colibă. am luat pla8a ,, 
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ne-am avucat de /Jrtns peşte, pe care aproape viu ta fdcut bor, 
şi saramură. Ne-am c·ulcat puţin şi c(ind ne-am sculat, am /d

cut bac. 1ata, mal spre seară, a prins raci. Am petrecut foarte

bine t11 Duminica acer >a şi, poate rămâneam legat de Dundre
sufleteşte-toată via/a mea, dacă pc:;te câteva zile nu ml ae, tn
tâmpla o mare nerzoruclre ! Aveam o soră care lucra la cdră
mldărle. lntr'o zi s'a dus cu mal multe /ucrdtoare să facă bale 
tn Dunăre. La malul Dunării erau mal multe bărci rnarl fi ele 
s'au lwtărit să facă baie 111 bcircl. Sora mea a vrut aă ae clăteas
că i11 apei. �·a dat dill barcâ jos, tinându-se cu mâl11.ele de.mar
ginea bărcii. Dar to«:mal atunci trecea pe acolo wz uapor ,1 
cum soru mea :,;c finea cu mâlnele de barcă, nu ştiu de ce, .din 
cauza valurilor prea muri, ori a curentului, ea n!l sa mal putut 
aru11ca in barcă şi şi-a dat drumul de mâini, căzând tn apa 
mare �; fără fund. A/lu a mat aruncat-o de dou<i-tret ori la 
supra/aţă, apoi nu :.'a mal văzut. 

Acolo s'a adunat lume multă, dar nimeni n'a avut curajul 
sau bunătatea de a o scăpa ..• 

Vai! Cc durere pe biata mamă! 1-'ar'că cu groază 1ml 
amintesc şi acum de /ipetele şi lrzcriimile mamei. Ce folos că 
peste trei-patru zile au adus-o, dar nu mai era sora mea cea 
veselă, ci un trup mori şi plin de aµă. 

De atunci, mă duc cu mare fricii la Dunăre. cact 
apa ci tot o mai iubesc, fiindcă mă riicorcşte de multe, de foarte 
multe ori- vara. 

Cu toţii să fim cu mare grijâ, cclmf ne scăldăm. căci Du
nărea râpeşte multe 1Jic/i. 

Teudorov Ioan ci. V -a pr.-Tulcea 
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Cum trebue să ne iubim Patria 
-

Cel mai scump odor este P,,tria mea, căci aci am 
crescut şi voiu creşte incă. 

Patria trebue apărată cu drng, căci ea c lăsată şi 
păstrată de strămoşii noştrii, care au lu;,tat aparând-o. 

Noi deci suntem datori, ca s'o apărăm, ca să nu 
cadem in robie supuşi de duşmanii noştrii, care ne pân
desc la hotare, cum pândeşte pisica şoaricclc când vrea 
să-l prindă. Noi mai trebuie să muncim cu drag ca sa 
nu fini mai săraci, dec,ât vecinii noştrii. Deci să mun
cim cu tot sporul, ca să ne înbogăţim Patria. 

Noi trcbue să ne laudăm, căci am trecut prin atâ
tea necazuri, fiindcă tot noi am e� it biruitori. 

Dela strămoşii noştrii avem pământul nostru, care 
e atât de frumos şi bogat ca un bulgar de aur. 

Frumoşii noştrii munti, care sunt o cetate care 
închide înăuntru o frumuseţe. Pc urma sunt brazii cei 
verzi. Campiile şi dealurile cele mari, pc c,ue cresc 

cerealele şi livezile cele bune. 
Deci noi tr�bue s'•.> apărăm cu drag şi sa-i mul

ţumim, Celui de sus ca ne-a dat o ţari1, atât de hu
moasă şi bogată. 

lsslcr Artur ci. IV-a No. 3 lJ. Tulcea 
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,, Tinerimea Romana•• 

Sectla Tulcea 

ln ziua de 17 ,\ prilie c. s·a tinut in oraşul Tulcea, 
în localul Liceului d, băe\i, un concurs organizat de 
Soc. ,, Tinerimea Românrt« pentru l'levii dela şc. primare. 

Toti acei cari au rPuşil la acest concurs urmeaza 
ca să se prezinte şi la Ducureşti, la concursul ce se vn 
tine pe întreaga \art,. 

S'au prezentat l,t concurs elevii arătaţi mai jos: 

Popescu Adrian din el. l V dC'la nr. 1 baeU tlin Tulcea 
Stoicescu Şte(an 
Mucenica Ion 
Iacobini Adrian 
Niculescu Dumitru 
Uheorghiu Paul 
Dumitrescu Gh. 
Gâlca Grigore 
Pânzaru Şte(an 
Mihu Octavian 
Pamfil VirgH 
Tonciu Stelian 
Arnăutu Constantin 
Cuculas Gri�ore 
Dumitrov Boris 
Morof Gheorghe 
Duran Vasile 
Lungu Romeo 

Gălăţeanu Nicu 
Hagi Dumitru 
Stănescu Nicolat: 

E 

din ci. IV dela nr. 2 băeti din Tulc�a 
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Muha S. Ion din ci. IV dela nr. 3 băeti din Tulcea 
Someş Constan1in 
Roman Gr. Petru 
lsler W. Artur 
Chiselei Ev anghele 
Dosaru Narcis din ct. IV dela nr. 4 băeti d:n Tulcea 
Tiron Ionel 
Flehtermaher Crist. 
Bircaru Dumitru 
Bărcaru Tanase 
Vasilescu Elena 
Băetică Ana 
Sburlea Georgeta 
Petrişor Zamfira 

din ci. IV dela nr. ! ff"lP din Tulcea 
din el. IV dela nr. 3 fctP. din Tulcea 

Apetroae Anişoară din ci. IV dela nr. 4 fete din Tulcea 
Radu Madlena 
Chircorian Julieta 
Antonio Zidia 
Ciolacu lordana 
Bogaciev Maria 
Ene Z. Toader din Domnita Maria 
Mocanu I. Al-dra 
Chirocu Calina din Lunca,·ita 
Coşniţă Petru 
Malcea Grigore 
Spiru Traian 
Mitu Constantin 
Bold Emil 
Radu Elena din Chilia Veche 
Grămoiu Alexandra 
Drapea Marin 
Mârza Vasile 

din Zebil 
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Caraena,he Iacob din Agighiol 

Panait P. Iordan 
Cârpăveche Vasile 
Stoian Radu din Nalbant 

Au ohţinut prP111i11L I ,.>Leuii: 

StănPscu Nicobr•, Muha S. Ion, Homan Gr. Petre 

şi Co�nit,1 Pf't rP. 

Pren1iul I I: 

:V.,ac·cnica Ion, Someş Constaotio, Mitiu Constantin, 

Rogar.iev Maria şi Mcirza Vasile. 

Pren1iul III: 

PoJH•:-cu Adrian, Rctdu Madlena, Tiron Ionel, Barcaru 
Tănast > , Bold Ernit. Vatâşescu Elenc1, Caraenache E. 
Iacob, Chirco.-ian Julieta şi Hagi Dumitl u. 

MPnţiune: 

Stoicescu Ştefan, Iacobini Adrian, Gâkă Urigore, 
Mahu Octavian, Apetroae Anişoarcl, (�Ier \V. Artur, 

Grămoiu Al<'xanrlra şi P trişor Zamfira. 

LP uran,, la !oti aceştia, să aibă a�<'iaşi reuşita şi 
şi la cane-ursul de la Bucureşti. 
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Pagina Strejerilor 

Cuibul Strejerilor Vl'ednici 
din revista •Cuibul no!ltru• 

de 0-1 Teofil Gh. Sldor.ov,cl 
Comandantul Străjii Ţârii 

n� mult, pe r{ind Pram şi eu copil ca uol, mă uitam ade• 
sea. c�asurl tntregi. sub streaşina casei, unde, ln zilele calde de 
prlmiiuară, şase ciorul,•fe deschise aşteptau să uie rdndun/ca c.L 
llrana mult dorită. 

li urmăream Cil nerăbdare să-i uăd crescuţi, acoperiţi cu 
fulglşorl de un albastru frzchis şi-i uedeam câteodată prlvln• 
du-mţl d� sus, cu ochişorii lor ca două mărgeluşe negre. /ml 
plăcea nespus de mult cuminţenia lor şt nu uot uita nlclodattl 
acea gâ11gurir<' cu care aşteptau rază de lumină, care abea p, 
la prânz 1•enea su/J streaşină. 

1 rece-:1u astfel săptămâni şi deodată mă pomeneam cu el 
t11şiraţi la soare sus p<> creaRta casei. lnuăţau să sboare privind 
la maff1a lor care se arunca deschizând aripile tn gol şi după 
ce făţ;ea câte un scurt tnco11Jur, venea din nou lângă el. Par' 

că le-ar fi spus : Aşa să faceţi şi uol. Viaţa puişorilor din cuib14l 
rândunicii, fmt ui11e tot deawza l11 minte când uăd cuiburile de

străjeri voioşi, gatu să-şi douedească vrednicia şi aşteptând hra
na atâtor tnuăţături folositoare dela coma11dantul lor. 

Fiecare din ,,oi să fiţi fn „Cuibul de străjeri vrednici• tot 
atâtea luminiţe de cuminţenie şi ascultare. 

Să iubiţi soarele care ne dă tJlafă, să Iubiţi pajiştea tnver• 
zltă pe care alergaţi. să Iubiţi pe mal marH voştril dela cari 
primiţi tndemnuri bune, să iubiţi cură/eRla, ad ud ajutaţi tntre 
voi, să vă tndeplinlfi datoriile către 1 ară 11- Rege. Bă lublll pe 
Dunmezeu. 
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Cuibul vostru să /Io cel dintâi la toate t lată celace treb11• 

�ă dorit/, lată spre cclace trebue să miz11ttl. 

De sus, din strâluclrea r1alntulul regal, u<i 11riue,te ochiul 
neadormit al Jl,larelui străjer �i al v/cistarului Iubit, Măria Sa 
Marele Voeuod lllihal. cure, :.lrăjer ca şi uol, se pregăteşte pen
tru ula/u cea now'i. 

Sănătate, Iubit/ străjeri şi t11aintc, ;1e drumul cel bun ! 

CHEMARE 

Veniţi copii cu 11,ic cu ,nare, 
Veni/i că vremurile cer: 
\'enlll cu lo/i clin orice zare, 
La glasul Ma ref ui Străjer. 

do M. Şteflneecu 

Şi primăvara viejii voastre, 
Acestei lări o închina/i 
Ca să urziti o viaţă 1101,(i

Jn jurul rnândrilor Carpn {i ! 
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Reinvia/i din nou trecutul, 
Prin ,nunţi, prin codri �i pe plaiu, 
Şi făuriJi falange mândre, 
Străjeri Lui Carol şi Nfihai .' 

Din Putna, Turda. Voevozii, 
O viaţd nouă azi vă cer; 
Vă chiamii. nsf<'�i toti străbunii 
Şi glasul J\1r.irelui Străjer. 

Sl,;tvă Măriei Sale, 

Marelui Voevod de Alba-Iulia. 

Slăvit să-fi fie drumul pe C(J/ea biruin/ci, 
Căci Tu ne µo rji sp,•rantu. Mările Vuevod. 
/12 jurul Tău lumina clin flacăra cn�dinţei, 
O aşteµ!âm cu toţii, supusul Teu, nurod. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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E:;li trup din trupul nostru. eşti glia străn1oşească, 
Speran/ă unei gi,dc, al unui brau popor, 
Srimân/a de uirtvtP. suârlilă pe ogor. 
Şi- 1 i strigă to/i ce aicea din oremuri sunt stdpdni: 

E�ti Fat Fru111os din basme, eşti doina ronujneascd 
din suflete străj<'r,�,. de-adeuăra/i Români, 
f♦renclic Te ac/ar11ă inlreyul Tău norod 
Să ne trăe�ti cu fală, Mările Voeuad. 

do CApit. A. �-•call 

Rugăm pc colaburntorii noştri să ne trimeată toate artico• 
lele, cel mai t,\rziu pfrnă ld 5 ale fiecărei luni, pentru ca şi noi 
să avem timpul necesar sa putem tipări revista până la 15 ale 
Junei. 
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O faptă strajerească. 

Domnul Comandant ne-a spus intr'o zi: O femeie 
săraca a născut o fetită, dacă vreti să o botezăm noi. 
Cu tot(i am primit. Ne- a spus să aducem râte 2-3 lei, 
sau câte ceva de îmbrăcăminte. ln ziua de 2-l Martie 
ne-asn dus la casa undt! era copila. Am luat'o :fam 
plecat s'o -botezăm. Dar neavând bisericii 1n sat, ne-am 
dus la biserica din satul vecin (Sarinasu{). Acolo când 
am ajuns, am intrat frumos in saltt Preotul a cetit I u
găciunile dela începutul botezului, la care am raspuns 
cu loti. Pc urmă am n1ers in biserică unde s·a botezat 
(elita „Florica•. 

Când an1 venit inapoi am dat pe Florica mamei 
sale. CdH.' �•a bucurat foarte mult. Tot utund noi am 
promis Cil vum avea grijă de teliţd până se va face 
mare. 

1 oader A. Vela CI. I V 

Caratbtl 

Ce iubim mai mult. 

Eu ca străjer iub�sc mai mult \ara, neamul, limba 
şi legea. Cu câtă însunetire aştept să cresc mare, să 
stau de straja la granitc1 care cuprinde Homânia Mare, 
la'iată de strabunii noştri, sulJ comanda n gelui nostru 
Carol li. Fit!care Homân, sau niai bine zis Hec,uc stra• 
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jer, trebue să iubească tara ân care s'a născut. 

Numai acel copil f>Ste bun străjer care se gândeş
te nun1ai la fapte bune. Cum iubesc eu pe mama, pe 
tată, pe frati şi surori, aşa iube:,c eu patria, neamul, 
limba şi legec:1. ln totdeauna am să stau treaz sa văd ce 
se petrec� bun şi rău in ţara mea, in care m'am nas
cut. Zi şi noapte ,im să muncesc pentru ţara mea iu
bitta. Ce tară are grai mai dulce decât noi? Ce ţară are 
ohiceiuri n1ai curat,• d �c.it noi? Ce ţară are basme mai 
frumoase decât nui 7 

Multe veacuri a trecut de atunci când s'a inteme
iat \ara noastră. '{1\i strcibuni de-ai noştrii au murit în

războae udând cu fmgele lor tara noastră! Când 
mi-aduc aminte de ei, îmi vine să plâng de durere.
Cum s·c111 jPrtfit străgunii noştri PPntru apararea ţării,
aşa am sn mă jerftesc şi eu la nevoe.

Cât 1nă vede\i aşa de mic, eu tot am in suflet 
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dr11gostea de \ară. Zi şi noapte mă frământ cu gândul 
I 

cum aş putea mai bine să-mi fac datoria către tară. 

ln totdeauna am să stau stâncă la hotarul întregii! 

Muha /orz ci. I V nr. :i b. Tulcea 

• 

Fapte Străjereşti 

Strljerii stolului şc. prim. Cnraibil, au botezat un 
copil sArac. Tot cu ace8slft ocazie s·eu legal a-l &jula 

şi intreline pânli când va pulea sii-şi cAştigc siagur e
xistenta. 

* • * 

Elevii slrAjeri din centu rin I, din stolul şc. prim. 
No. 1 b. Tulcea, de sub comandft d-lui V. Belu, in 
urma apelului ce li s·a făcui, au conlribuil cu lulii 
pentru a strânge suma cu care s'a pulul plăti masa 
elevilor str&jeri din corn. Luncnvila, veni(i la Tulcen, 
la concursul linul de "Tinerimea Românii». Găzduirea 
li s"au dat io mod mod gratuit, de căire d-l comandant 
al stolului O. I. T . 

._ ........... --

Tio, ·cu.-ierul Tulcei•-Tulce• 
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Care dintre voi vrea 

sl daslege Jocurile de 

mai Jos? 

JOC IN TRIUNGHIU 

=Ce f>şti Tu ? 

=Verb 

. . .. 
=lnapocrca unui oblec 
= Exces 

=Cum îşi încep striijerul legământul

- Pronume plural

=Consoa11a

L1 -uri cu beţişonre de chibrituri 
Nr. 1 

Aceste betlşoare 
sunt folosite tn joc. 

Figura initlala 
1111 

Nr. 2 

Expllcatiunl. F1-
6fura Iniţia la, late· 
ral, Nr. betilloarelor !. �u:a iniţiala 

! t
,-·!-·,--!

,·,-,--

Explicatiuni. Fie 
pătratul din figura 
initiala, formot din 
alte nouă pMri'iţele 
rnai miri, alcătuite 
din betişoare de 

hibrit. Sa se ia la 

III 
. . .

111 

111 111 e 9. sa se adauge
lnca patru beţişoare 
in aşafelcaNr. he\i-

111 şoarelor tot lateral,

-· - - OPilrtC opt heţişoa- I 
·,. î a a fP-1 ca sri ne r<lmOnă doua

I;:.·--c::f'. indi!ferent m:irimea şi locul 

sa lie tot9,farăa se 
aşeza tn mijloc sau 

111 111 111 1n alta parte. Jucil-
tnrul are voe sa 

� •· se vor gtisi -- jo:...111 se rezolva deplaze beţişoare-
le in cele patru laturi după cuvJin\ll 
şi in aşa fel ca Nr. beţişoarelor sa 
fie tot 9. 

;.� I t,cl Căi.
I 

lnv. Gh. P. Sandu. Ardcal--Tulcea 

Ş.1rad� Nr 3 
Primi\ pnrtic-i sub�tnntiv 
Jar a doua-i ?.djcctiv 
Ambele de le uneşti 
Nume de popor vechi descoperit găseşti 

lsslcr '.,V. Art·1r el. IV Nr. 3 b. 
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