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Săptămâna Copilului şi Mamei. 

Ca intotde1111na Soc. ,,Prinrepele Mircea" de sub 
preşldentia M. S. Regin!'I Mflria, o organizai şi anul a
cesta, intre 12-1 q Iunie, s�pUimCana copilului şi a ma
mei. Prin mani[Psllhile ce se de-,flişoarli in cursul aces• 

lei slip16mâni, condudHoarelc acestei SocietlUi nu au în 

vedere altceva decât de a atrage alenliunea a�upra gri
jii cuvenite copiilor. Aceia, care cea dintâi se ingrijeşle 
de viitorul copilului, al copilului căruia i-a dat carne 

din carnea sn, viată din viata se, e Mama ! 

De cAte ori Hcesl cu vânt nu ne reeminlPŞIP cele 
mal frumoase cllpe din copil6ria noastră. 
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Singuri, de cele mal multe ori, este ne•ohl sl ln
frunte mii şi mii de greutltl. suportlnd chiar şi umlllnll, 
spre a-şi creşte copiii, viitorii oameni de mAlne. 

Un mare scriitor rus a spus despre mami : • E 
mama cea adevlratl, care ca şi Hristos îşi duce cru
cea fn spinare, cu multumirea di daci va cldea totuşi 
rlmlne ceva in urma ei•. 

Ion Creangli, ale cArui poveşti cred ci le-atl cetit 

cu toti, spune : 
...• Aşa era mama în vremea copillriel mele, plini 

de minunlUli, pe cât mi-aduc aminte, şi mi-aduc bine 
aminte, clei bratele ei m'ou leglnat•. 

Suni tnsft o parte dintre copii cori rAmAn lip�IU de 

îngrijirile pArinteşti. Acestora trebue sA Ie vini Jn aju
tor pArin\ii, core se bucuri de voioşia şi sAnltatea co

piilor lor. 

Pentru aceştia, trebue sA avem întotdeauna prezen• 

te tn mintea noastrA, cuvintele M. S. Regina Maria, care 

spune aşa : • Datl pentru cei slirmani. daU pentru cel 
suferinzi, pentru cei lipsiti de îngrijirile plrinteşti. Mari 
şi mici, avem cu foii datoria fatA de alU. Deci, împre

uni s6 îngrijim de cei ce au nevoe de ospltalizare in 

spitale, co s5 mlirim prin insAnlitoşirea lor numlrul a• 

celor ce pot fi fala şi puterea Tlirii • 
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Dragi copii. 
Ştiu ca mai toţi dintre ol aţi primit multe sfaturi frumoase 

in acest an dr şcoală. Tuturo ·i 'au dat îndrumări de telul cum 
trebue s4 fiţi atât acum când :: mh!ti la �coala, cat şi mai tarziu 
c4nd veti deveni cetăţeni ai scumpei neastre patrii. 

Voi ştiţi că pomii, pentru ca să dea roade bune, se ahoesc şi 
se altoesc de când sunt mici ; aşa şi voi, ca să fiţi ceeace este 
un pom ce dă roade bune şi multe grădinarului, trebuiţi deprioşi 
de-acum pe drumuri bune. trebue să aveţi de-acum gândul nu
mai la lucruri folositoare ţării noastre. 

România, ţara noastră. este cea ma! bogată ţară din lm:1e. 
Priviţi lanurile frumoase de semănaturi, pădurile nestrăbătute. 
fabricile, vitele, gândiţi-vă c� in fundul pământului ţării noastre se 
gasesc at�tea feluri de bogăţii încât mintea qoastra nu le-ar pu
tea preţui. 

De toate acestea trebue să fim cu toţii mândri şi să mulţu
mim lui Dumnezeu care ne-a hărăzit acest pământ. 

Din timpurile cele mai vechi, vednii ţării noastre au căutat 
să ne cuprindă păm3.ntlll c;u bogăţiile lui. Aveau ei pământ, dar 
n·avcau l>ogăţiile pe cari le are pămAntul nostru şi de care 
Hveau nevoe. 

Strămoljii noştri ne-au apărat pământul României de azi ; 
at;cst pământ le era dat ca moştenire dela părintii lor şi deaceea 
şi-au <lat chiar viata în războaie apărându-l. Au murit n1ulţi pe 
câmpul de luptă, adică la datorie, pentru Patrie. Mlllte trupuri 
de ale lor sunt abia astăzi scoas� din pămiint de plugurile pă
rinţilor voştri şi ingropate cu cinste de noi. 

Voi, dragi copii, nu ştiti şi nu cunoa:jteţi jalea din timpul 
războiului decât de prin căr\i şi dela domnii învăţători ; să dea 
bunul D11mnezeu să nu fiţi niciodată pe câmpul de lupta, căci 
tare e Jurerosl Să ştiţi copii că Românii nu vor războiul cu ni
meni, dar daca duşmanii- vor voi. trcbue să ştim a schimba piu• 
gui cu puşca. Din cauza aceasta oamenii cei mari ai ţării in 
frunte cu M. S. Regele Carol II-iea. se îngrijeşte foarte mult de 
voi. Toţi cer dela voi sa vă iubiţi ţara şi pe Regele ei. căci, 
dacă duşmanii ar afla aceast�. nu vor mai voi nimic dela noi. 

Eu ştiu că toţi vă iubiţi ţara şi pe bunul nostru Rege. M. 
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S. Regele Carol II-iea, deaceia vă iubeşte şi pe voi, ţara şi bunul
ei Rege. Observaţi voi copii. bunul nostru Rege, din marea gri•
jă ce vă poartă, a facut ca să fiţi deprinşi depe acum cu paza
ţării, dandu-vă numai îndrumări bune.

Sunteţi. parte din voi, şi în cel mai scurt timp veţi fi toţi 
străjeri. Voi sunteti atat azi cât şi întotdeauna păzitorii, sau strl• 
jerii t"rii. Da copii, voi sunteţi păzitorii tării şi în interior şi la 
hotare şi nu uitati aceasta nici astazi şi nici mâine când veţi fi 
soldaţi. căci atunci eroii noştri ne vor blestema de-acolo din 
mormânt. 

Pe ei trebue să-i lăs�m să se odihne"scă, căci au fost tare 
mulţumiţi atunci dlnd au mu:-it. ştiind că grija şi paza ţării este 
asigurată de cei ce vor trăi dupâ moartea lor. 

Aveţi dcpe acum o obligaţie pentru ţară. ea vă cere s4 
fiţi 1,;uminti. iubitori de to\i cei care vă poart� de grije şi vă vor 
binele atât în �coala t:ât şi după cc o vcti termina. Nu uitaţi a 
respecta pc cei mai mari decât voi, lie ca etate. fie in ştiinţi. 
Respectaţi morţii �i croii, cdri pentru noi sunt comori ce nu le 
putem preţui. 

Mai pre.::us dc1.,ât orkc iuhiti t:op1i, sâ-1. iubim pe M. S. 
Regele Carol Jl-ka �i intrca�a-1 fumilic care va iubesc atât de 
mult încât n',,1m cuvinte sa vă ar:H. 

Aşa copii. aceste câteva rânduri a� voi să le cetiţi cu drag 
şi să le ţineţi mereu în mintea voastră. 

Nu uitaţi copii, viitorul României Mari, suntcti voi. 
Vă doresc la to\l sanatatc· şi ,·oe bună! 

Să trăiţi copii I 
Unchiul §andu 

Numărul viitor din „ Cuµilul Dobrogean", va apare 
toc1nai în luna Septembrie. 

Cu acest prilej urăm tuturor cetitorilor şi colabo
ratorilor frumoasă vacantă. 

• Copilul Dobrogean•
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Scrisoare Copiilor ce iau vacanta P. T. 
Copile termini astăzi şcoala şi eşti vesel c'ai acdpat, 
Râzi de bucurie tntr'una. fugi la Joacd nemc1ncat •. 
Arunci geanta la o parte. cărţile le'arunct tn foc 
Fără să-ţi aduci aminte că ele (jl aduc noroc. 

Pribegeşti din zori, tn noapte. prin grddlnl fSI prin pădure. 
Adunând ce este dulce. fragi, căpşune sau alune. 
Nu spun astea că sunt contra Jocului sau a pllmbdrll, 
CI să ştiţi. că nu t• bine cartea să o dai uttdrel. 

Nu mai vrei să ştii de carte, de părinţi şi chiar de mamd 
ŞI păcătueştl copile fără ca să bagi tn seamd. 
Mama �·o ascul/1 intruna. Să n·o blestemi cc1nd te ceartd 
Căci are ceva pe suflet şi deacela-1 supdratd. 

1 u ascult-o ori ce-tl spune. Nu-l da vorba tnapol, 
Câct numai cet ce merg 'nalnte se poate numi eroi.

Nici pre tatăl sd nu-l �uperl. Pe bătrdnt ad mi-l respecfl 
Căci '!tunel copile dragă urmezi calea celor dreptt. 
Pe bătrtini să-l respecţi dragă, atl•I respecţi tntotdeauna, 
Să-l adăposteşti cu grijă când se nărue furtuna. 
Să nu-l râzi legându-l ate de zăbun sau de cojoc. 
Că şi tu llel fi ca dânşii poate fără de noroc. 
Cum ai râs de dânsu-acuma vor râde şi al/I de tine 
Şi vezi cum se rătăceşte calea mergerei spre bine. 
Binele este o plantă ... Creşte fncet, dar cu temei, 
Răspândind mirea::.mâ dulce ca şi florile de Ici. 

Crede ',z Cel de Sus copile, 1-:·1 <>ste /\1ântultorul. 
Dela cari aştepfi tu mila, cum aşteaptă tot ppporul. 
Iar seara sătul de jocuri, te desbracl ca să te culci, 
Roagă-L. sâ-ţi ierte greşeala şi îr.chlnă-1 vreo trei cruci. 

Aş mai seri copile multe ce cred că-ţi e de folos 
Dar mal las pentru la toamnă să văd de te porţi frumos. 
la amlrzte frzc0odată ce tt-am spus ca să respecti, 
Dacă urei să urmezi calea celor bunt cuminţi şi drepfi. 

MIRC&A FOE:ŞA 
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Şcoala este localul unde fiecare copil trebue sA 
lnYele 4-5 clase primare. Copilul care 8 invAtet 4-5 

clase şi cu ce mai invată în armaUl işi poate forma un 

Ylitor mal uşor. Deaceia e hiile sft ne ducem regulat la 

şcoa)A. 

lnv&l&lorii ne tnvatli fel de fel de lucruri folositoare 
tn viai&. Ne lnvaUi s5 mergem frumos. Toate acestea 
sunt lucruri bune. De multe ori am văzut hlieti mari 
care au eşlt din şcoală şi nu merg frumos pe stradă 

şi dupll toate ast�a aruncli cu pietre în câini. Aceştia 
sunt bftetii cari n·au ascultat de domnul invătlitor şi nici 
odatft n·o sli asculte de nimeni. De aceia e bine şi după 
ce leşim din şcoalft. Sft respecllim pe domnii învlUli
torl, sA Ic multumim din adâncul sufletului pentru di ne-a 
fndreptal pe drumul cel drept. 

Focşa Ion. el. VJ-a-Peclrieaga 

---►• ··-411111---

Ce intelegeti prin cuvintele: 

,,Viitor de aur ţara noastră are". 

Lucrare la l. Roniână. 

In vremea dedemult poporul românesc trăia sub 
asuprirea popoarelor strliine. Ţan, noastră era impăr
titA in doul principale: Munlenin şi Moldova. Ţara avea 

dol domni, iar când a venii domnitorul Cuza, s'a (&cut 
unirea principatelor. După plecarea lui Cuza din tarA, 
a urmat pe tron M. S. Regele Carol I, care a {Acut mult 
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bine tlrllor romane. Oupl domnitorul Carol I a urmat 
t-1. S. Regele Ferdinand. Ier acum Rege al RomAnlel 
este M. S. Regele Carol li, sl-L ascultlm. El e•I• .-ful 
slrAjerllor. Noi s1 ne gAndlm ci tere noeslrl eale bo

gatl, are p!durl vestite şi armat& multi ,1 mare fi are 
bogA\il mari. Deci lara noastrA este o tari frumoad, 
bogalll şi mare. Ţara noastrl are bogllll numeroase atlt 
pe plm&nt şi sub plmânt. Ea face comert cu alte tlrl 
strelne. Pentru c& lara est� bogatl, toti vrea ca s·o la 
şi de aceea avem multi duşmani. 

BogAUa Homâniel suni şi fii el care ca nltle tlejarl 
falnici o ap&r! de duşmani. 

Ţara noastrl s'o plstrlm cu credlntl, munci şi al 

iubim tara şi pe Regele nostru. Viitorul nostru stl ID 
Marele Voevod Mihai care este nddejdea noastrd ln 
viitor. 

Crescut la un loc cu străjerii ţdrii, El a tnvdfat de 
mic să-şi cunoască tara ln care s'a ntlscut şi creacut. 

Ţara mea are 
Campll mlnoeae, 
Dealuri rnalte 
Cu mândre flori, 
Izvoare limpezi 
Şi rlcoroaae, 
Un cer albastru 
Prea rar nu nori l 

Nerazl Angela, el. Vil S,,Una 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Vara.. 
Bine a zis cine n zis. cd fiecare anotimp tşi are 

frumuseţele şi bundtdţile lui. 
Aşa e şi cu vara. Soarele din Junie ajută cerea

lelor şi fructelor sd se co�că 
Dupd cum primăvara incepe cu ghiocei, aşa şi 

vara Cncepe cu cireşele coapte. Toate plantele şi toate 
florile, in timpul verei a;ung la desăvârşire. După ci
,..,., tncep vişinele, zarzărele, caisele, corcoduşele, pru
nele, merele, perele văratice, etc. 

Apoi zarzavatul cel hrănitor în timpul verei se gd
ae,te clin destul fi viaţa se iefteneşte. 

Din cauza cdldurei, cei dela oraşe se duc vara 
la lard prin pdrţile unde gdsesc pdduri rdcoroase, sau 
la mtJM.

Sătenii insd işi caută de munca câmpului, diJnd 
zor cu ;,raşa porumbului, seceratul grâului şi cositul 
orzului, ovdzului. fdnului. treeratul. etc. 

Copiii mai mari ajută părinJilor la muncă. iar cei 
mai mici pasc vitele şi mai fac şi ei mici treburi. 

La amiază, când se duc sd adape vitele la baltă, 
atunci fac şi câte o bae bună de se niai răcoresc, iar 
pdrinţii fac amiaza la umbra vr' o unui copac ce-l păs
trează ca ceva sftlnt in mijlocul tarlalei. 

At4t oamenii, clit şi vitele-vara-umblă numai 
după umbră. 

ln speranţa, că după vară, vine toa,nna cea ba• 
gată, cu toate bunătăţile şi cu răcoarea cea mul dorită, 
sdteanul munr,eşte mai de zor şi mai vesel par'cd. 

ELENA IORDACHESCU 

UoeYl Pr. Carol-Tulcea 
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Iubirea de mamă. 

Pe noi ne- a crescut mama şi frebue sll-1 esculllm 
cu•lntele. Mt1ma este cea mai veslitl tn lume. Mama 
n� lnvatl numai fa11t!? bune. Ee ne dl s1· m6ncl1n. de 
c6nd eram cât pumnul, ea ne-a crescui pAnl ne·am fi
cut mari. Mama, cAnd suntem bolnavi. ne duce la doc
tor. Mamei fărl noi lt este dor. Mama ne invatl numai 
la fapte bune. Et1 ne invalli s5 nn ne ducem la Dunlre, 
sa nu ne tnecftm. Ea cftnd ne t "imite undeva nu lrebue 
sl·l rftspundt-m obraznic, filndcA ne bate ;i nu-i frumos. 
Mama, cand vrea sft ne batA cftle un bAeat mare, ea 
se duce şi-l bate. Mama ne iubPşle pe noi şi ne pll
zeşte de toate. Ne trimite la bisericii sa ne rugam sa 
ne dea slln&tate. Şi noi o iubim pe mama. 

Ionit� Octavian, d. li pr. 

Ce tntelegetl prin cuvintele : 

,,Viitor de aur ţara noastră are" 

Ce-l este mal scump românului decât iubirea de 1 ard. de 
Neam şi Rege. Pentru aceste trei puncte romcirml tn/runtă orice 
primejdie şi e ir, stare să-şi jertfeasă viata numai sâ-şl vadă 
1 ara mare, bogată st tnflorltă. Ca să a11em o ţară cum o dorim, 
trebue să avem credinţă şi muncă pentru 7 ll"ci şi Rege. Cine 
poate spune că ţara noastră mi e destul de bogat,i. mi e destul 
de tnarmată ? 

M. Sa Regele Carol al JJ�le<i a inarmat-o destul <le tare.
lntocmal ca stânca de piatră care ml o poate dtiruma valurile 
mdrll. Dar dacă m, ""�om gimdi la sufer/11/ele lor. mal tnalnte 
ca Bă poată să facă 1 ara aşa aum au lăsat-o strămoşii lor : 
Daclt şl Romanii I Dar cu năuăllrea barbarilor care unlt veneau 
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fi altll plecau tr.cărcati cu bogăţii de-ale noastre? /n tot timpul 
duratei acestor năuăllrl Românit nu şi-au LJitat nici limba, nici 
credlnta rămasă dela strămoşi, lntocmai ca proverbul ce zice: 
.Apa trece, pietrele rămân•. Dar lncetul cu tncetul /a,·a noastră 
a deuenlt la fel cum a fost lăsată. Mal ales acum sub domnia 
M. S. Regelui Carol al Ii-lea e lnarmatâ până tn dlnfl.

Duşmanii veneau mal tnalnte, atraşi dt'- bo_qăflile pământului 
româ11esc, căci (ara noastră e bogată ill aur, argint, /ier, sare, 
petrol şi altele. Apele ei simt bogat� 111 peşte, pcimâ11tul e bogat 
tn lanuri de griiu şi toate f elurlle de cereale. Deasupra 11m11/l
lor pădurile de brad, de stejar, de plopi şi al/i copaci care ser
vesc la ars şi cheresteaua la co11strucf li, care se trimet şi t11 alte 
ţări. sunt renumite. Auem bo_qăţil mlllerale şi bogăţii animale. 

Dar parcă numai astea sunt bogăţiile tării? Vlăstare de 
străjeri şi străjcrife sunt gata uric<ind la datorie. Strâjerta a 
fost lll{tln/ată de 1\1. S. Uegcle şi I:.:/ fllsuşt e Marele Strcijer. 

A tnfiin/at străjeria ca su poată ca ori carP mic copil să 
albă gândul către Neam, Ţarri şi Nege.. Prin bor;,i/llle ,·ărll :/au 
făcut mii de cântece cum este „Cantecu/ 1:.ricvlorulcti '" . Roşul. gal
benul şi aiba:.trui, sunt cele mai uii culori d<'µe /afa pământului. 
Ro,ul e sângele vărsat fn ruzbuaie, galbenul p, soare/P, galbene 
BUnt holdele de grâu. Albastrul c ecrul şi credi11/a către 7 ară. 

Străjeri/ele au fost alese, ca să poată lu rc"mdul lor când 
vor fi mame, să-şi crească copiii prin drago.-.;te către 1ară. Rege 
şi Neam. Aceste cuvinte trebue s.:\ le aibă c-opii lur în gură, 
de cand încep pentru primă oară să-şi deschida graiul şi sa

vorbească. 
Urând aceste lucruri. vom puteu spune şi noi ca poetul : 
• Viitor de au Ţara noastră are I"

Alipanti Alexandrina ci.· VII Sulina 
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Iubire de mamă. 

Pc mama o iuh�sc foarte mulţ şi nu pot sA mA 
despart de Pa nidodota. 

Man1a mer1 cstl.' lue1rle bun..i. Odată n,·am„uagat de 
ca sa mit la•w sa plt-c cu tăticu la Bucureşti şi m·a lă
sat. Eu nu llldi pult-•am dt� bucudt·, însă mamei îi pă
rea rău, fiiudcn fura ,nine ii era dor. 

Când am v,•nit acasă, de bucuri� m·a luat în brate, 
m•a sărutat şi mi-a spus : 

-Mi-a părut rău <·a ti-am dat drumul să te duci,
ca fără tine t•r,,m trista. 

--De ct> t'tdi triste,, maanicutâ dragă 1 
-- Păi tic dorul tău nu puteam să mai fac nici 

treabă. 

lntr'o zi t•u aru intrebal-o: 
- Mamkuta draga, decc ma iubeşti aş� mult ?
- Tt.• iub,·sc foarte- mult tiind�.'\ eşti cuminte.
M·am m;:i rugat odată dP m[unicuta să mă lase sa

1ni\ duc cu vecinul nostru �i cu ff'tele lui, cu barca pe 

Dunăre. M«"mitini nu m · .1 !â: nt şi mi-a spus: nu pot 
sa te las ca 1111-i hka ş: ,u mai pot de dragostea ta. 

M\1111 suit JH.' o Şt'a ·w spus povestea aşa • 
J:'chime:;� .. , . ae ci. li şc. pr. Pecl11eaga 

- -· ,.· 4-... -·- - . - - -�-� - ... -, . ' ,� - - ...

• 

�- --• 
. -

'""-- · 
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Pagina StrAjerllor 

I 8 Iunie 1938. I 
O zi mnrc, o 1.i s{ântA pentru neamul romAneâc, 

fiindcA în această z.i, ncum 8 ani s·o urcai pe Tronul 
TArii M. S. Regele Carol li. 

Urmaş el vredniciior regi Carol I cel care a pus 
bazele României moderne de oslăzi, inchinându·şi toatl 
viele numai pentru binele \i\rii şi a mordui rege Ferdi
nand I cel care a avui norocul ca sub domnia Lui sA 

se focii întregirea 1:eemului, unind pc to\i Românii intr'o 

Românie f\'larc �i puternici\, a�a cum au visai-o strll
moşii no;,lri, El ar� tle indeplinit o marc datorie. 

El trebuia să ladi ac..:co unirlc: sufkteosdi de care 
trebuie sA fie pătruns orice c..:elA\ean al acestei \Ari ; 

altfel toi �e s' a dă dii de inaintaş1i noştri, cu atâtea sa· 
crifidi nu va da re1.ultatul dorit. 

M. S. Reg€1e Coroi li îşi cunoftşle datoria aceasta
şi lucrează din răsputeri la ridic o rea suflE:teascA a 

acestui neam. 
Datorit6 Lui s'a infiinlat sute de 3oci:UUl culturale 

şi sportive pe toi intinsul \Arii. având deopotriv& griji 

şi de desvoltarea suflett?fts�A, dar şi de cea lizicl, cre
ind diferite sodelă\i sportive, în fruntea cArora atl 
Straja Ţdrei. 

Alarl de acestea, pentru a face mai repede acea 
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unire de care am scria mai sus, pentru • da o lll8t 
mare libertate de actiune tuturor ramurilor de acHYitaftt 
şi penlru a lermina odatl cu obiceiurile inYechlle - dtn 

lrecut-dupl o mare chibzuinll n�-a dat Noua Conatltu· 
tie a Uhll, votatl cu mare insufleUre de totl celllenll„ 111 
ziua de 24 Februarie 1938. 

Tot M. S. Regelui Carol li lrebue si-i recunoa,tem 
merilul cel mare de vedea azi inzeslrall armall romani 

cu loate cele necesare ; incit putem spune cu mAndrle 

ci astAzi România esle una dintre celE. mal pulerntce 
tAri din lume. 

Nlmk nu �e face care sl nu al şti� şi sa nu lreacl 
prin mina Sa ; deaceia şi ziua de 8 Iunie veşnic se va 
serba cu loatA inima de toU Românii. 

Toti trebue sft rugftm pe bunul Dumnezeu sl ne 
pAzeascA sftnlUoşi pe M. S. Regele Carol li şt Marele 
Vo�vod Mihai, si\ ne trftiascft întreaga Dinastie Romani. 
care a adus numai bine (lirei noastre. 

Trăiască Reyele ! 
...,Copilul Dobrogean• 

---------

De ce imi place străjeria? 
Mie imi place străjerta, pentru ca domnul ne învaţă jocuri 

şi cântece frumoase. 
Mie imi mai place străjeria, pentruca acesta e3te un re5-

pect pentru M. S. Regele Carol al II-iea, pentru mai martt noftri 
conducători şi domnii invăţători. Străjeria este un lucru mare 
pentru noi şcolarii. Dar strajeria îmi place pentru jocurile care 
ne învaţa domnul invaţator. Unele dintre aceste jocuri sunt: 
Vanatoarea capelei, omul negru şi multe altele. StrAjeria mi-a 
pllcut cel mai mult când dm tost tn excursiune la şcoala din 
satul Ardeal. Cu aceiaş bucurie aşteptam �a mai facem ex
cursiunt la mai multe comuni ca: Dorobanţul, Canat-Calfa, Mir
cea-Vodă, General Praporgest.:u şi General Dragalina. 

7 rai ască M. S. Ragele Carol al II-iea, Marele Străjer. 
Sănătate I 

M�nuc Gh. llel'l!"!a, d. JV-a. cuibu 3, centuria I. 
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Sa\ ne trăeşl Stăpâne. 

Regelui nostru de 8 Iunie. 

Ml!nat de acelea,l doruri, de dorul către tară 
1 u al hfsat pdmdntul tăind vdzduhu" n zbor 
ln ziua cea t,umoasd. frumoasă ca de vară 
Oprindu-Te tn tara cu mdndrul tricolor. 

Copila cu ulclorHl. 1 I-la lnmânat sd bel 
Strlgdnd cu bucurie .Bine al venit Stăpdne J• 
Pe părul 1 ău căzut-a ln pleuri flori de tel 
Să-tt reaminteşti strămoşii şt locurtle străbune I 

Buchete mii atnncla 11-s·all wdrllt tn cale 
ŞI glaaurlle tntruna strigau: ,.Să ne trăeştt, 
.Dumnezeu sd-tt ajute mereu tzbdnzet 1ale 
.Sd .Btdpdneştl ln veci comorile Româneşti J• 

Moşnegi cu ochit umezi cu traista •n spinare 
Eşltu-Tl-a tn cale plângând de bucurie. 
Căci din străini sosit-a un Rege acela care 
Va stăptinl dcapururi fntreaga Romiinte. 

Stăpâne, azi se lnchlnă suflarea romanească 
Rugdnd pe ce-l de S1.1s. Stăpânitor a toate. 
Păzeşte-al nostru Rege şi 'n veci sa ne traiască 
Cu tntreagă Dinastie din cele mari palate. 

Să ne trâeşti Siapâ,w, să fii ocrotitor 
Pe scumpa Românie, pe bunul tău popor. 
Aşa ne rugam astazt suflarea rnmâneasiJ<i 
Sâ :.t<ipâneşt1 :n uec1 111oşia �tramoşem,că. 

:\1. f Ol' i\ 

) 
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O zi frumoasă cu soare stralucitor şi aer cald, 
Învăluit in pa rfumul florilor de trandafiri. 

Stam cu coaiele rezernat de locurile ferestrei şi 
prilJeam cum treceau cuiburi, cuiburi de strdjerl voiofi 
şi plini de nel'inouă/ie. 

Ce n'aşi /i rial să niă văd iarăş alăturea de el, 
să joc acele ;, ,euri pline de farmec, să alerg cu fata 
imbu;orată, sa cânt cu ei cântecele noastre pline de 
eroisrn. 

Ce n'aşi Ji dat să mă aflu intre acea armatd de 
copii nevi nova ti, s.i-i aud vorbind fiecare despre fap
tele bune cari le fac, despre munca cinstită şi plină de 
dragoste pe cari o duc f11ţă de Ţară şi Rege. 

Dar nu p11tenm. Se implini„e o lund de zile de
când mă inbolnăvisem. Mireasma petalelor de tranda
firi car, se resfira in valur i, purtat de vântul răcoros 
al diminetii, pnrca mă înviorase pu/in. 

Privirile mele se pierdeau, printre grădinile înpo
dobite cu feluriti copaci, unde in voie pasările ciripeau 
fericite. Vedeam /larnurile Tricolore fluturând deasupra 
capetelor a rniilor de ostaşi. Vedeam oameni treclJnd 
pe stradă, toţi inbrăca/i in hnine de sărbătoare şi. ci
team in ochii fi<'căruia dragostea cu cari au primit 
mult aşteptata zi de 8 Iunie. Este ziua Restauraţiei, 
ziua venirii M. S. Rege/fli Carol li în Ţară. Este ziua 
cfJ.nd tineretul işi poalo manifesta dragostea deplind 
fata de Rege. Sunetele de muzici cu cdntecele bravilor 
străjeri-s'aud in depărtare. Atunci la�rimile md podi• 
diră, că n'am putut lua parte la aceast4 serban şl 
întristat cum eram, am înşirat aceste cliteva rânduri 
ca să 11ă impărtaşesc şi vouă dragi colegi, tot ce-am 
siniţit fn aceasta zi de 8 Iunie. 

Simion Dimitrov, ci. III-a O. l. U.-Tulcea 

-·-
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LISTA 
Premlllor ce s'au distribuit in ziua de 

7 Iunie 1938, pentru concursurile gospodlreştl. 
I. Concursurile legate de gospodărie şi lo�alif ale.

l. Lucrarea I. Aranjarea şi ingrijirea grădinii de flori şi
zarzavat : Premiul I. Cuibul I Centuria VII Stolul Cerna.
Pr�miul li. Cuibul l V Stolul Calica.

2. Lucrarea 11-a. Ţesutul inului, cânf>pei şi bumba
cului. Menţiune: Cuibul I Centuria IV-a Stolul Agighiol. 

3. Lucrarea III-a. lngri_iirea gospodăriei in intt>rior :
Mentiune Cuibul V Centuria IV-a Stolul HPic.laud. 

4. Lucrarea IV-a. lngrijirea gospodăriei pe dinafară:
Premiul I, centuria VI Stolul Liceului fete Tulcea. Pre
miul li, Cuibul li Centaria VI-a Stolul Măcin. Premiul 
III, Cuibul V Ct!nturia IV Stolu! Beidaud. 

5. Lucrarea V-a Ajutorarea şi ridicarea unei gos
podarii sărace: Premiul I, Stolul Liceului dtit fetP Tulcea. 
Premiul II, Stolul şcoalei primare mixte BPidaud. Pre
miul 111, Stolul şcoalei primare băeţi Măcin. 

6. Lucrarea Vl-r1. O infăptuire de mare importantă
pentru ridicarea satului: Premiul I, Stolul şcoalei primnre 
mixte Beidaud. Premiul Il, Stolul şcoalei primare mixf P. 
Calica. Premiul 111, Stolul şcoalei primare băeţi Macin. 

7. Clasamentul general al tuturor probelor.
I. Stolul şcoalei primare mixte Beiddud, cu 143

puncte. II. Stolul şcoalei primare mixte Calica, cu 120 
puncte. III. Stolul şcoalei primare mixte Agighiol cu 
114 punce. 

11. Concursuri sportive.
1. Proba de viteză 50 metri străjere: I. BulQ"arn T.

Stolul Gimnaziului industrial fete 12 sP,· 3 ! 5 li Ndtun 
J. Stolul Gimnaziului Industrial ft'l� t J ._ .. c.
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Hagl Domilru. Rusei Nlcola4>, OAIAteenu Nicu, 
,H" "'"�" IV - a nr. 2 bAett; 
Gh, n• (1h•"• l2-i11vid LP.on d 0 1tt şcuele nr 3 bAell Tulcea�';•,:�::;;;;�
M,u.;•·111,·a lou. Stoi"PSCu St. şi Pop.-s.cu Comlf9nl A

drian d ... l1t sco11la nr. 1 bfteli Tulcea şi lordlcheaca 
Viorie-� şc:ott !ft II r. ·:1 fete. 

Câte 3 Jocuri : StAn�scu 
THn&se, Coslef Stefan. Barşac Seul 
foii din clase III a biieli Tulcea. 

Numai 2 Jocuri : Vasiliu Ionel, Sezonov lflm. Ia

cobini Oct., Vasiliu Petricli, Parhomenco Larlon tl Ar•

vaoitopol Narcis d:n cla«ia 11-n şc. nr. 1 b. Tulcea. 

� 

IncPf)ând cu acPst nun1ăr, totdeauna . uurn publica 
nunul CPlor care d,islea ă jocuri; aşa că aşteptdm 
n ai. n1u 1te· desleg<lri. 

- Redacţia
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