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ŞI nimeni nu poale sll creadll ca este 
Plecotll ln moarte !!iUlpllna lubll6 ; 
Ce zvonul nu-J. oare. dln1vreml. o poveste 
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Revista ,,Copilul Dobrogean•'
Apar,3 lunar, sub auspiciile Asociaţiei invdţătorilor, 

S6C/ia Tulcea şi sub conducerea unui ţ;omitet : 
DJJW;CTOR 

Const. Petrach� 
Revizor Şcolar 

Str. Brililei No. 107-Galaţi 

N. DAMIENESCU-Buna Vestire Nr. 74

REDACŢIA ŞI AD-ŢIA 

V. BELU str. Crişana 22
D. IORDĂCHESCU-Buna-Vestire 53

Abonamentul 

Anual 40 lPi 

De sprijin 80 lei 

Ce cuprinde această revistă: 

An Nou 
Iubiţi şcolari şi şcolăriţe 
Toamna 
Cum am petrecut vacanta 
O faptă rea 
Bine varn găsit copii 
Rugăciune 
Cântec 
Din nou la şcoală 
Toamna 
lncetutul anului şcolar 
O întâmplare din viaţă 
Toamnă 
Ne-a părăsit o mare Regină 
N'ai murit Regină I 
O faptă str�jerească 
Tabăra 
Vacanţa mare 
Crezul străjerului 
Toamna 
Ce înţeleg ca stra jer 
Fericit ca sunt strajer 
Fapte Strlljereşti 
lnformaţhaai 

D. Jordăchescu
Unchiul Sandu
Ionel D. Vasiliu
V.:.siliu Petricii
Marinescu Georgeta
Mircea Focşa
Mircea Focşa-Micu
Mircea Focşa-Micu
Brandabur C. Emil
Gheorghiu Em!lia
Sezonou Efim
Iacobini Octavian
Babeu Elisabeta
V. B.

Maria Demetriad 
Marinescu Georgeta 

Din jurnal el. IJJ ş. I/. 

Marinescu Georgeta 
Mocanu R. Ionel 
Ttron Ionel 
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NOl..1 

Se impline,;c 5 ani rie 
când a luai naştere revi-,la 

"Copilulului Dobrogean" ,din 

Tulcea, sub conducerea unui 
comitet în frunlP cu d· nii 
Cons!anlin Petrache şi i- i!,. 

colae Damien€';.:; u initiatorii ace-;lei frumoase realizthi. 

�cvislă frumoa:;ă ş �os Li! necesară şcolărimei ju· 
detului nosl ru prin conti n-11 u I Pd u a li v şi instructiv ce 
rPvista pune IR ciispozilil? şcoldrilor noştri. dându-le tot 
odată şi posibilita:ea de tl sP manif<:•!'-1 , fiecare, după 
puteri, scotând lună cu :u11ă, 1n ·elti..,f, aplilundini ce se 
vor des.volta odată cu v&rsl. 

Dar ca ş1 in orice in er,11 1 t,umo$, şi rcvi. la aceasta 
a avut de luptat num i cu evoi şi fie-mi ertal ... şi cu 

nepăsarea multora din ooi ! 

Cunosc sate unde chiar după 5 ani de aparitie a

cP.nstă revistă încă n'tt fosl văzute-. de şcolarii satului L 
Din aceste cauze şi Bilei d� ordin tehnic, aparitia re
vistei se face cu multă greutate. ine timpul ca revista 

sli aparii de la l şi 15 a lunei şi 1n loc să aibă mate-
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rial· ll'Ş&-de mult, incât să fie necesară o triere a lui, 
cuhne11 nepftslirii, revista n'ttre maleri1JI nici mllcar sft se 

poftii§ tipări şi atunci să ne vezi cum ne rugăm de co• 

legi şi şcolari. în d r2d pia şi în stânga, sA ne vinft în 

ajutor cu c&te un arlicola�. ca să se poală umple mft

car paginele din revistă. 

D'apoi cheltueala cu 

au întrecui veniturile şi 

membrilor din comitei. 

tipftrul , TotdeHuna cheltuelile 

alunei ? .. apel lfl buzunsrul 

Dar sft fim pu\in mai optimişti şi cu noul an de 

aparilie, sli ni:idăjdui:n că situo\i:i acPasta aşA de pre

cari\ va disparf' şi odată cu ince.>erea noului an lucru

rile vor Iun alti\ intorsăluri\. 
Moi am crt>din\ă că �i col�gii din tot 

intelege rostul a -�sl i revbl �i p lângă 
noul ce vor face şi prin cor.tioulul mai ales 

judt>\ul vor 

nbC)flftmente 

al lucrărilor, 
ce vor trimite, vor ctî,Jlti ns r visld se fie cellH'l nu nu� 
mni de şcolftri dar Lhinr d · lui lin�retul j \.ldelului nostru. 

Cu urări de mai b 11,•, uuz r�vistei şi tuturor cola

boratorilor slti, succes �1 i n ..:l-' ;.iul bun. 

o. lordăchescu
Tulcea 
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Iubiţi şcolari şi şcolăriţe. 
--c:;;:::;.;:::.-,..c:::----, 

A sosit din nou timpul să inccpeti munca zi ele 

z� dela şcoc\lil. 
Muncn nc,ului an şrolilr, n hunilor voştri 

şi a voastră SP impilrt<- în dou� părţi mari: 
şi în ori ·e Io.; din af.uR şcortlt-i. 

invătători 
în şcoală 

RPpau"ul n,·p!-.ta d<' tr i luni ele zilP, v'a întărit 
corpul şi sufl<:-tul, dându-va no11i puteri de muncă şi, 
cred, toţi suntPti dornici dt' a<'e<'l ·tă muncă ; deaceea 

dra�ii mei, cu ,1 t·_.a.-ta nouă p11tt•rt• dt" muncă, cu in

credert--, in voi ·i putl'ril' vo,,..;trP, . ă începP\i anul şco• 
Iar 19:is -1939. 

E foarte adevarc'lt câ m11n• 
ca ce o veti dPpunr ,rn11I a
cesta e meii m r<• <'a CPa 
din anul tn•cut, tl,u �{tnditi
vă şi voi ră tâblit:, l',Ht• vii 
arata clasa voa,tn, r1n:il trt•
cut, tste alta, d,·d c1ltr1 trt:'
bue 3ă fie muri ca voa trn, 
cu nite ca,ti şi rerinti din 
partea invatatorilor vo~tri. 
Totuşi, nu vă sµPriat1 deloc 
căci, şi la etate?. vo:1"tra s'tt mai adaugat un an, care, 
şi lui, i se impune o alta munca. 

Iată, porţile şro"lei şi uşii sâlii voastre deschise, 
ele vă aşteapta şi vă primesc cu bucurie; iată aerul 

primenit din sala de cla:-;a care vă ap,,rtinP, priviţi ,în 

jurul vostru şi vPti vedec1 colegii ş: colegele mai veseli 
ca anul trecut. Totul va surâd1' in calea voastră şi to

tul va apartine din nou; dt>ctct>ea ordinea, disciplina• şi 

atentiunea ce -trebue �·o aveti la lectiunile ce vi se 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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preda, să le fie exemplu şcolarilor ce vin acum pentru 
prima oară la şcoală. 

Dragii mei, păstraţi curăţenia in clasă, nu faceti 
gălăgie în sala de clasa <'ltunci când invatătorul sau in
văţittoarea nu e în clasă, căci vă vor arăta trecătorii 
cu degetul, ş'apoi cei ce nu sunt ordonaţi, nu pot pur
ta numele de şcolari ori şcolarite. Ştiţi şi voi că ordi
nea şi curăţenia îi place şi lui Dumnezeu. 

In rt-creatie să va jucaţi frumos, pe colegH şi co
legele mai mici ca voi să-i luaţi în mijlocul vostru şi 
sa vă jucaţi împreună. 

Jocurile cel{} mai frumoAse sunt acelea pe cari 
v·au învăţat învătatorii voştrii. In timpul jocului să fiţi 
atenţi copii, să nu �• ricati ceva din curtea �coalei sau 
să spargeţi geamurile. Ct· urâta c o sală de clasă care 
are spart un geam!? ... Aţi vazut voi?! 

Atunci când plec�ti aca--a. despărţiţi-vă frumos de 
învaţătorii voştri, aşa d1qH1 cum v'au invftţat; pe drum, 
până acasă, mt=>rgeti in rc1nd, sal11ldti µe cei mai mari 
decât voi, purtati respt-• t d1 •u:;t->bit balrânilor, căci, ţara 
în care copii respectă pf• l>,Hrnni, P tarn fericită, 

Duminira �i in <-' IPl,iltP sarhi1f or\ să nu lipsiţi dela 
biserică copii, căci bi:--•' ri :;,i �i şroala ne- a păstrat cre
dinţa mo�ilo; no:;;t, ii şi. cL1tori suntc-m să-o păstrăm şi 
s'o lăsăm ca mo$tl'nir(• 1ir,n,1şi!or noştri, ş'âpoi ştiti şi 
voi că, ,,Credintd IH' v,! mantui". fn bis�rică fiţi cuviin
cioşi, aci veniţi �f, a ·cultati sfânta .-;lujha şi să vă apro· 
piaţi de Durnnezeu. Cine nu e CJvincios şi nu as-:.:ultă 
cele ce se cânta şi se citesc face un păcat foarte mare şi 

îl va plăti scump (.)e lumea cealaltă. Lepădaţi dar, tot 
ce e rau la poarta bisericii şi intraţi iară teamă. v•aş 
ruga să nu lipsiţi nici odaltt dela biserică, aşa e fru
mos, aşa e românesc. 

In timpul libPr din cursul săptamânii, când nu sun• 
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5 

teti la şroal�. s;'. dati tuturor ext-mplu prin purtarea 
voastră, să ştie t oti ci1 aşA c şcolar�I şi şcolărit-1. 

Să va lngrij, ti dt• cură tenia trupului şi a îmbraca
minţii în ·orice momt·nt, căci „curi\ţPnia -e ma,na sana

taţii •. 

E,�onomiile , oastre, cât de mid să vi le depuneţi 
la Cassa dt! ecor omit·, nu <'hPltuiti nici un leu fata fo• 
los, ci n1c1i bine p3.;trati-! pentru mrti târziu. 

Rog şcolăritt ?e cari n'au ni·�i r,,ân� acum costum 
naţional să şi I ir ceaµă în to-t:nna ac<'asta. lucrând dupa 
modelele ce li s · vor da dP. t·âtre învăţătoarele lor; 
şcolarii, deaseme1wa, trebue să-şi pro �ure costumul na• 

tional anul acest,. 

' .  

:, 

Să ştiti drnt•ii mei că avern co:itume nationale 
foarte frumoase. L:i concur-
snrile de costume nationale 
c<· Sl' foc între ţările lumi 
intrt>�i. costumPle noastre, 
oşa ,tt-> frumoast>, au fost 
prt>midte intotd1.•aunc1. Se

cr'!dt•, dar, să nf:> mândrim 
cu ,,şa µodor.bă, dar să fim 
şi pa�trătorii c1n·stl'i comori 
scum pf', dear.eea, iubiţi şco
LH i. siliţi-vă sa civt>ti fieca
rt• costumul no�tru naţional, 
�a-l purtati cu drag în zile
Ie de sărbători şi oricând 

.,, va mai fi nevoie. 

La serbările ce le organizaţi, fie cu clasa voastră, fie 

cu întreaga şcoala, să vă daţi toată silinţa pentr'o cât 

mai bună reuşita. Cu ocazia acestor sârbători, arătaţi 

tuturor ce ati învilţat. Hucurnti părintii şi învatătorii, 
cari la rândul lor vă vor iubi mai mult. 
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Dragi Ş('olari şi ş-olaritf\ uite �e va snun eu: Fie
care clasă dela şcoala voastrit, incepâud cu cea m;,i 
mică şi termenând cu cea mai mc1re, să or,?anizeze, la 
rând şi pe clase, in fiecare Sâmbătă intre orele 11-12 
câte o serbare pre�ătilă de voi �inguri - La această 
serbare să chemclti şi pe cole gii din celelalte, clase dim
preună cu domnii învătatori - Natural, �cea-ită serbare 
va fi obligata s'o facă fiecar<• clasă la rând. la aceeaş 
oră şi în sala de clasa respeC'tiva. Vâ veţi alege singuri 
jocuri, cântece, po2zii, C"ât2 o piesă de teatru chiar două da
că sunteti mai mari. vă veti găti frumo,, ca'n zi de f-:ăr
bătoare clasa, iar unul sau doi din voi, vn putea vorbi 
orice ar crede PI, colt> gilor săi în vitati.- După ce fie car� 
dasă şi-a făcut datoria, se va 1ncepe i-1r cu clasa întâia 
şi aşa mai departe. 

Pentruca munca ce depuneţi aci să fie şi mai cu 
folos, vă propun ca fiecar1:! clastl -:a-şi aleagă un comi
tet ce va conduce serbarile acestt> a µe întreg anul. ln
sfârşit, dupa cc fiecctre cla�t• şi a făcut serbarea, sâ se 
lară o serbare cu to:th-' clast.1lt•, intr'o zi de Duminica 
dupa amiază," lct care să ch>->mati şi pe parintii vostrii
Serbarea aceastc? va fi org,rniz:-ita de un alt comitet, ct
nume. format din toti preş„dintii Ct->lorlalte comitt"te. 
Programul act'stei serbari Vii fi mili· bogi:lt şi mai bine 
pregătit.- La această serb;ne sa arâtuti tot ce e mai 
frumos. 

Vă rog, ci, agii mPii, diutc:1ti d în[ â µtui întocmai cele 
ce v'om scrie �i veţi ved,·a câta bLcurie faceti celor 
din jurul vostru. 

Cu ocazia noului an şcolar, vc1 doresc copii, la toti, 
deopotri\•ă, 1ninte luminata ::;i spor, zi de zi. la învătă
tură. 

Unchiul Sandu 

----··•----
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Toa1:n:1:11.a 

S'au dus zilei" cu soarele dogoritor de vară. 

Razele lui acum sunt fără putere şi abia se strecoară printre 

nourii de pe cer. I ·rnnzele copacilor au cazut îngălbenite. aco

perind cărarile. Florile din grtidină au început şi ele să-şi piarda 
din frumuseţea lor. Doar crizantemele au rămas mai frumoase. 
Le privesc cu milă, căci ştiu că intr'o noapte bruma !e va pra
pădi şi pc ele. Păstirile c�lătoare pleaccl spre ţările calduroase. 
E aşa de trist, strigătul rândunelelor, berzelor şi cocorilor I Ţa-

ranii şi-au strâns grfrnele de pe câmp. Cuieg nucile, prunele. 
gutuile şi mai ales strugurii. Toţi sunt veseli că au hambarile 
pline şi de bucurie cânt� �i culeg strugurii dintre frunzele rugi;-· 
nii. Toat� lumea se grăbeşte să-şi adune cele trebuincioase pen• 
trn iarnă. PicJţa e foarte bogată şi lumea cară mereu. Gospodi
nele dă zor cu magiunul şi dulceaţa. Odată cu toamna, şcolile 
îşi deschid porţile. începând un nou an şcolar. Cu nădejdea în 
Dumnezeu fiecare mergem bucuroşi că vom învăţa ceva nou. 
Bogată şi binecuvântată eşti toamnă I Dar tu ne strecori par•ca 
o tristeţe în suflet vestind iarna care omoară totul.

IONEL D. VASILIU 

el. 111-n pr. No. 1 băeţi-Tulcea. 
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Cum am petrecut vacanta 
,_ .. ■Wl'la>a>•.wwwa •-

Terminând şcoala ni sa dat vacantA m6re care esle 

de 3 luni Ce bur.urie pe mine, căd lr�cusem clas&. 

Teta mi-a promis di mă va duce în judet pentru n vi
zita satele. Dupli douli săptămâni am plecat cu maşinn 

spre Stirica Am lrPcul prin Câşle. 

Somovţt, şi am ajuns şi la Sarica. 

Când m'am dus, vierii stropeau viea 

cu o solutie pentru a ferii vita de vie 

de mălură. Am slal 3 zile. ln acest 

timp m'dm plimbat şi am vizitai Sa

rica. Frumns {>ra ! Und� le uitai, nu

mtti vii vedeai. Apoi am trecut prin 
Niculitel unde am stat 1 lună de zile. 

ln acEsl timp m'ttm distrai în po

iană culegând alune, coarne, pere pli· 

durete şi alte fructe ce se găsesc in 

pădurP Am plecat la Babadag unde 
am văzul gara drumul de fer şi am 

văzul cum �e lucreBz1i căile ferate. 

Apoi am ple,.al la Tulcea und� ftm 

petrecui reslul de timp, mergând l8 

vânai cu unchiul meu prin păduri. 
După căteva săpti§măni s'a inc{>pul şcoala, unde 

am început din nou la muncă. 

Aşa am petrecui eu vacanta mare plimbându·mli 

şi jucându-mă cu colegii şi prietenii mei. 

Vnsile Petrica, d. lll-a no. 1 băcţi 
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9 

IO faptă rea I 
Intr'o varit, o vr�hiută şi-a făcut cuib ub straşina 

bucătariei noa�tre. Din ziua cân am zărit cuibul nu 
mai puteam de nerabdare, sf, stiu i Pu ce este in el. 
Nu odată ,Hn rugat-o pf- mama sa scoată ce este in el 
şi să-mi arnte şi mic. Mama rn'a ·ertat şi mi-a spus 

ă :> pacat să fac::acest rău. 

Dar pe mine ma îndemna 

mer u curiozitatea să ştiu 
'e e acolo. 

Am pândit•u pe mama 
,�ând nu era acasă, am luat 
un _·caun m·am suit şi-am 
băgat mâna în cuib. Nu 
mi ·ă mi-a fo ·t bucuria, când 

am dat peste doi pui dt> vrnbi . 
l-am luat ş1 m'arn jn at cu ei to::ttă ziua, dar nu

ştiu de foamP, sau dP c , Pi au murit. Când a venit 
vrăbiuţa a gasit c:uibul gol. A p!i1ns ciripind zile întregi, 
t->U mamei nu i-am spus nimic de răul ce ram făcut. 
doar dimineat3 când ieşeam, afară şi vedeam vrăbiuţa, 
plângea sufletul din mine de râul ce-i !'am făcut şi nu 
i-l mai puteam rPpara.

De atunci, am povP.stit şi la alti copii ca să ştie 
ce rău fac când trică cuiburi de pă �ă,ele. 

Marinescu lieorgeta, ci. IV-a No. 3 fete 
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Bine v--am găsÎI copii 

Cititori şi cititoare, vă spun „ Bine v•nm ţJăsit 
DupA doul\ luni de zile d� pl1mblhi şi sb';nguil. 
s·a sfârşii şi cu v.1canlft, vai ce repede-a trecut 
Parc'a(ost de·o .·nplămână eş9 mic11 v·a părul 

Să fi fost de un an vacanta, spun sigur şi nu mă'nşel 
Ali li spus că de ctslă dam ar,ul C?. le mititel, 
Ca şi ziua ca şi ltin a c6 \

T
a :flnta t"rei.= tot1 Roii 

Neştiind progrnmul vkt•· Cei frric-ir a sar manii, 
Şi trec anii ca si°lgC?dle, �i I di creştem tot mereu 
lnotând prin drumu! vktii clin ce mPrg m lot mereu 

Tn miculule I bucuii când vezi 'ai crescut mai mare. 
Şi iii faci iluzti mult�, dar t.- prăbuşeşti IA vaie, 
De nu cauli să'nveti ca1 lP cât mai m11llt'"l acum mic 

Spre 8 pricepe ,•h;ta câr:d Y<>i fi mai man"' un pic 

Şi să vezi că'nvătăt11r<1 iti oj11tă
T

r. olice paile 
Chiar la- porci să fii �i ocolo ti se� cf're să ştii carte, 
Şi nu cred să tie'n ILimc vr'un neghiob cu minte un pic 

S6 spunR că carteo' n vifl lă uu-ti ajută la nimic, 
Vedeti voi că omenie a Pslc ca o dublă scttră 
Noi cei mici urcăm pe dânsa, iar moşnegii t.e coboarfi, 

Cel ce ştie carie mulii=:, urră scarn tot mai sus, 
Eşti respectHt de oam�ni c credin{a in Isus, 
Ce preten\ie să aibii unul CiH e  n'a'vlilat 
Şi in timp ce'vălau altii el în bancă s'a jucat ? 

Dragi copii, Voi h,l- i,.., geli ce·am vrui prin asta s5 vii 

spun 

Cli, citind voi, veti pricepe CP e rliu şi ce e bun 

Deci Ja ct;rle-8c1Jm cu to(ii. Nu eşi:ă des la plimbare 
Ci cititi şi zi si n0a pte �l!\ nu regr eti când vei fi mare. 
C'ai trecui prin viată inlocma_i, ca un mort intre cei vii 
Fără să·i cunoşti o cnf� rl'ntrc st tele de mii. 

l\lin„ca Focşa-Pecineaga 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Prea cucernice părinte, ce cu a To voinţă 
Ai făcut inlrPaga lt me şi-ni dat tuturor fiin/ă, 
Ai făcut pe om din cti.�r'i şf s11flli11du-i i-(li duf uiuta, 
Ai făcut pământul mândru ru flori muile, 111ii şi 111ii, 
Cu copaci o frur,ais 0 ţP, ru uerdenţli pe ctir11µii 
Asc11ltă-n1i a mea ruga ce fi o'nc:.hin d11 dir11in!'ală 

De astăzi se i11cern' ,'jcoo!u, Tu u jutci-mi hu11 Părinte 
Să'nvdl carie' m11/td, 1111dfn r:.-;/(li ruqu meu ferbinle 
Şi Câfld imJJins d,, .. ·ritr11111 ,,u suoârsesc v,··11" pileat 
/artă-rni Dou111n� n mele yn,\wri cti .·unt mic �i {tira 

rninle 
Şi arotă-rni ca/pa clrenptr, s � c,· sr mare :-_;i curuinle, 
Iar pentru a mPl<: qreşur, fd rn'n Uc'Ci să fiu erfat. 

Mircea Fo -�a-l\lin1 

Pc, ineaga 31 August 1!)38 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



CANTE.C 
mic.:uţei Catelina Buzoianu 

Mama are o fet i/ă 
.Frumuşică şi micu/â, 

Dormi în pace, dragă fată, 
Dormi de mama Legănată, 

Dorn1i. 

1 ăticu-ţi va aduce 
Dela oraş tot ce-i dulce. 
Tu atunci fii cuminte 
D1111uzezeu să-ţi dee minte. 

Să creşti mare şi uotntco, 
Harnica. ca o furnică, 
Strângătoare, cu albina, 
Dornzi în pace Catelina, 

Dormi. 

Dormi. 

Mircea Focşea-Micu 

------ ·- - - -- ---------

�ad p-,-ey r•-
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Din nou la şcoală 

Mie îmi pare bine ca n început ş•·o::la, fiindcă lct 
şcoală mii joc mai mult ca acasă şi am cu cine. Şi 

incă după ce mă joc cât nu trebne, mai invet şi carte. 

ln vacanţă am fost o parte ff'ri"it, r<'I am fost cu 
tabăra �i scăpai 18 zile de batai •. După ce venii, nu 
era zi să nu mănânc bataic, ori din cauză că mă du
ceam la Dunăre stt mă scald, ori din cauză că mă bă
team cu vreun băiat, in sfârşit tre
buia �ă fie o pricină la mij 1 o�. ca �a

mănânc bătaie. 
lntr'o zi îmi spu•·p un baiat ca 

şcoala începe la 20 SeptembriP. Nu 
mai putui rle bucurit->, mai cu seamă i ; 

când mă vi1zui in dH:--a (Vrcl, <'li co
legii mt'i delr1 c-las;c;. 

De când a în:t:-put şcoala, ni 
s'au dat şi că, tilt:>, dar nu toatt:>. A 
mai ramas c,ult�ct de c<'lire, µe cc1re 
o aştept cu m,1r P  ne,ăbcla:e s'o văd,
caci arn auzit ca <.· o cart c.' noua de
tot.

Bandrnhur C. Emil 

d. IV-a p�imara �coala No. I b�ieti
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TOAMNA. 

OdatA cu vacanta cea mare, s"tt dus şi căldura cea 
dogoritoare a verii. Zilele s·du mai scurtai ; iBr dimine
tele şi seara, se simte bine şi răcăoare. De multe ori, 
peste noapte cade brumă groasă. Din pricina ei, florile. 
Iarba şi frunzele plantelor se veşlej 0 sc şi pier una câte 
una! 

La începutul ei, toamna egte anotimi,.iul cel mai pili· 
cut. Ori incolro iii inturci privirea, vezi numâi bogA(ii. 
Acum viile sunt incărcate de struguri, merii, perii, prunii 
gutuii şi nucii se indoBie sub grE!utttle� rodului lor. 

GrAdinarii cule9 zarzavaturile şi legumele de loct
mnA. Plugsrii strâng pnrumbul de pe câmp, apoi Hrfi şi 
fac semftnftturi pentru anul viilor. Şcolarii merg voioşi 
la şcoalA şi in excursiuni. Numai leneşii întârzie la jo
curi. CAtre sfârşitul ei însă toa mntt e mai tristă când 

lncep sft cadA ploi r ci şi suflă vânt aspru. Păsftrile 
cA llUoare ne-au părăsi! demult. De 6curn încep să se 
strângft oamenii pc la casele lor. Moş Crivăl vesteşte 
iarna ! 

< ii IEOH al IIU EMILIA 

d. IV-a No. 3 de fete 
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lnceputul anului scolar . 
• 

----,..-. ·--------

Vara a lrl•,�ul, şi odc1tă ·u eu 'c1 !-fărşit şi vaci:nta 

noa�trâ. 
A Vt·nit to ,mna. Toamna au• trt >i luni: Seµtem

brie. Odombrie şi Noembri�• La 20 Seµtembrie a ln• 
ceput şroala. Oc'd1mint> ;:iţă ne-am dus voioşi la şcoala. 
An1 intrat fn r:la..;,•I<• noastre:·, :-jÎ peste outin timp a ve

nit Pr..-otul şi " !-fi:i\1t co- lc1 şi pe el vi. 

Uup,'i ct· a ,,1 cat Pre tul. domnul profesor ne• a 

spus să µIPci\m ;,ca fi. şi s v< > nim a doua zi cu cllrti
le din cla�a a ll-,,, fiind- ră incfl nu. vPniseră cartile de
clasa a lll-a. A doua zi am ÎnrPput sa fac m lecţiile, 
şi doannul pro{f'sor n,•-a i!-lori,it multe lucruri frumoase 
şi folo ·itoare. Aşi\ am inc pul noul an ş,olar. Dumne
zeu t;ă•nP Ajut•• ! 

,·e�onov Efim ci. III primara 
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O întâmplare din viaţă 
D &. U, :WE:ii-& IJJ_. 

Era intr'o zi de Mni. ·oarele' binf r1c<1tor i-,i arun�a 
raz1..•le asupra pământului, pP CcHP .ioroapf' îl inferbân
tasP. Natura era inflo•itri şi înv rzita. Noi, mai multi 
copii ne jucam, intr'o gradină mare şi plir.ă cu pomi 
infloriti. La un moment dat nu mai ştiam de-a ce să ne 
mai jucăm. Unul ceva mai mare ca noi. propuse să ne 
juc-ăm de- ,t caprd. Eu fiind ctl mai mic nu am putut 
sări şi am rămas capra. Toţi cn1 sărit peste mine-, la 

-=--,.,.� urmă a mai rămas să sară 
un prh.•ten hun al meu. Nelu, 
care e, a gras şi greoi, şi-a 
făcut vânt sr.i sară, insâ a
jungând în fota mea, a cazut 
pe mine cu picioarele spar

gându- mi capul şi scrântin

du rni o mână. Eu leşina

sem ş1 nu m'arn trezit de

cat aea:-:a în pat. Eram legat 

���li ş1 bandajnt aproape tot. 
Ace t jor. de- a capra nu-l voi mai juca toată co-

pilăria mea. 
la obini Ot:tavian I. III-a pr. No. l b. 
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ToBmna esle cel mai trist anotimp, fiindc� pleacA 
multe plisări cântătoar� dela noi. Stoluri de cocori plec 

grăbite spre ti\ri n1ai calde. Rândunelele s'au adunat 
pe firele stâlpil(lr de telegraf şi apoi Hu plecat ducând 
cu ele veselia lor. 

Au început sl!i cadă ploile reci cu stropi mlhun(i. 

Frunzele veştejite cad la pământ una câte una, )lisând 

copacii aproape goi. 
Dar suni şi zile vesele cu s011re căldicel. Acum 

este culesul viilor în toiu ; tot acum este culesul porum

bului. 

Toamna fiind pe sfârşite, oam nii se pregătesc din 

vreme cu cele lrebuinciota-;e penlru ldrntt ; ostfel trec 
mereu clirute cu 1<-•mne. �e:nn că frigul se Hpropie. 

Bc1hc11 i:li al11•t.i. d I\·.,, 110. J de ft:tt! 
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Pagina Străjerească 

Credinţă şi munca pentru Ţari şi Rege 

Ne-a părăsit o mare Regină 

Nu ·cte muit s•a dus din mijlocul nostru. din mijlocul popo•

rului român, părasindu-1 pentru totdeauna. Regina Maria. ale 
cărei aspiraţii, credinţe, id· :'tluri erau aşa de contopite, cu ale 
poporului pc c<1rc 1-a C{,.,du� spre fericire şi biruinţă, încat for
mau un tot rt. a��;1i siugt1�i1 moartea cea nemiloasă a fost în 

stare să le dc�;parta-Tristă a l 1.-t şi va rămâne deapurnri tristă 
în inimile no;•strc şi ale urmaşilor !10Ştri, acea zi de luni 18 
Iulie anul 1938. cân<l şi-a părilsit poporul cel aşa de mult iubit, 
pentru care şi-a sacrificat o parte din cei mai frumoşi ani ai 
vieţii Sale. 

Nu puţini sunt ac�i ostaşi cari în timpul marelui războiu 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



19 

dela 1916-18 au avut fericirea de a I ii alinat durerile rănilor căpă
tate in lupte, Heuina Maric1, Mama răniţilor, cum pc drept cuvânt 

a fost numit�, r.iri io h..-inn Ei de aur" roşi", era ca un inger

f .'\J. .... RE0/1\'A i'V/1,HIA 
liniştitor cc irnpr3şti,t i11 juri,- I nurn._ii voioşie şi 
ţit·, insenin,1nJu-k ::; fldC'k :;;i ; 1c�l.l1nuu-le inimile 
lora pc lângă dlc caror p<tturi trecea. 

bună dispozi
tuturor ace-
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In tot timpul războiului a fost de un eroism lară de seamă. 
Cei cari au trecut prin marele războiu nu pot uita niciodată 
cum se avântf,. dispre\uind moartea, până Id cele mal lnalntate 
linii, du t\nd inbarbătare şi daruri. 

Numai datorită moralului înalt pe care Regina M ria l-a 
intre\inut pe fornt, ostaşul român a rămas neclintit, ca o stancă 
de granit de nepătruns in faţa unui duşman aşa de puternic, 
ca acela cu care s'a luptat. 

Pentru tot ce a făcut insă Dumnezeu a răsplătit-o dandu-i 
o ţară mare reintregită încununându-i fruntea cea inprăştiitoare
de raze luminoase c·· roroan� de aur la Alba-Iulia, alături de
soţul Său Regele Ferdinand I intregitorul de neam.

-

Cortegiul funebru cu rămăşiţele p:tmănteşti ale Reginei Maria, 

( pe ultimul drum la Curtea de Argeş. 

Toţi Străjeii de pe î11tin�11I României Mari, cari va trebui 
să_ ştie cum a fost ._i ce a făcut Regina Maria pentru ţară, tre
bue să-:;;i plece fruutea pc lespedea ce acoperă mormântul de 
la Sf. M. Curtea de Argeş unde in seara zilei de 24 Iulie 1938, i-a 
fost coborât trupul cel de lut al acele-i mai mari Regine a \lirei 
noastre. 

V. B.
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Regind cu sufl�tul lipsit -de înfrângeri 
Cu gândul curat ca alba petală 
Furatu- /i a astăzi surâsul de ingerl. 
Părnânlul şi-a mor/ti giileald. 

-Te caută Ţara! :e plânge poporul ...
lsvorul din ll.'1d,, asvârle scântei
Iar n1area hlleste chernându-şi pe nurnP
Pe cea n1ai fr,unoflsă H<•EJirui a ei!
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bulurl'I "' tul codrul se plea,·ă şi suspir1d; 
Plâng,, p,• ,nunle chiar br,1d11/ t<icut. 
Ciic:i dt1s<i i din lume o ,nare Regină 
Ce 111trnle/e �i ,narea af ât i nu plăcut! 

... Dar n'ni r11t1rit in:ri. Rt>yinri i11/Jifâ ! 
Dorrni doani tl1l somn d,• ud,hnă al ni<> lii 
Sub steagul <I� glorii ni Ţârii re pltingr> 
Pe-Aceea ce "Mr,nui" chr?mat uu răni/ii! 

Nu - n'ai n1uril incă, Don1ni/ă din basme I
Sufletu-i prea 111ure să se lase dus 
Din Tara in care pe văr/uri de niunte 
Se'ngănd luceferi cu luna de sus ... 

Maria Demetriad-Fredlţei 

............ .-.-. .-. .... 
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O FIPTI STRIJEREISCI 

Era intr'o zi de iarna, a anului trecut, tocmai eşiam 
spre şcoala; era dimineata geroasa, fulgi cădeau mari 
şi aşa de deşi că nu puteai vedea la doi metri un om. 
Când văd in faţa portii noastre, parcă o grămadă de 
haine, mă apropii de grămada ce mi se părea, când 
colo v,id o fetiţei stând ingriimădită pe un coşuleţ. O în
treb ce face acolo: ea mia răsp1i.1s np1oape îngheţată, 
că mama ei a trimes-o să capete o bucăţicf1 de pâine 
şi ceva lemne. La vederea fetitei mi a venit lacrimi în 
ochii, gândindu-mă că eu sunt incalţată cu şoşoni, cu

haină groasă, mănuşi, şi când fetiţa e o copilă şi tre
mură de frig. 

Ce să fae atunci? Mia venit o ideie cum aş putt:a 
s'o ajut, ca să-i spun mr1mei mele, era să mă certe. căci 
era sâtula de câte ori i am spus şi eu şi sora astfel de 
lucrari. 

M'am întors înapoi spunând mamei că am uitat 
guma la bucut[uie, am deşertat în graba ghiozdanul, 
l'am umplut cu lemne, l'am scos afară, apoi am cerut 

mamei o felie de pâine spunând că in recraţic are 
să-mi fie foame. Mai aveam la mine cinci lei pentru 
casa de economie: am eşit pe furiş afară şi am dat 
fetitei tot ce aveam. Cu lacrimii în ochii i-am spus că 
altă dată am s'o ajut mai mult. Fericită am intrat in 
casă, mi- am pus toate la loc şi am pornit spre şcoală. 

MARl?\ESCL' GEORGETA 

ci. IV-a No. J de fete
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T�bă.r� 

Ce se intelege prin tabără : 
1) Un loc în care de indata ce aj,1ngi. te simţi

mai tare, sprijinit de toţi camarazii ,�e tP înconjoara. 
2) Un loc nnde traeşti cu bucurie, ln mijlocul na

turii, pe care o cercetezi şi HI cărei prieten devii. 
3) Un Io; in care nimPni nu 1normoe suparat şi

în care toti copii se iubesc şi Sf> ajută. 
4) Un loc in care fiecare lucrPază voio�. şi învin

ge senin orice piedică. 
5) Un loc in care duci o viată simplă, cinstită-, în

cercând să dai din sufletul tău aproapelui tot ce ai mai 
hun. 

fi) Un loc in care inveti să faci lucruri mari, prin 
lucrurile mici cari se ivesc zilnic. 

7) Un loc în care mai mult ca oriunde iti dai sea
ma de legatură strânsă ce te une5te cu ceilalţi străjeri 

8) U u loc, în sfârşit, in care te simţi aproape de
Dumnezeu şi de binecuvântarea Lui. 

Dacă sunt ?.devarate acestea. sau nu, o pot spune 
toţi străjeri din acest judet cari în cursul Junei Iulie 
1938 au trăit viata de tabărf1, in tabără ce a fost orga
nizata de Legiunea StrajPrîlor Tulcea in mijlocul cod1u
lui verde de lângă Sf. Mânăstire Cocoş. 

Spre convingerea acelora cari n'au fost dăm mai 
jos căteva vederi cari reprezintă <iiferite aspecte din 
Tabara „Cocoş" şi suntem siguri că văzându-le, in 
vara viitoare. vor cauta să trăiască şi ei această viată 
aşa de rnult plăcută. 
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D-l

Străjerii la exerciţii 

Comandant al 

D-lui Prefect

Logiunei dând explicatii 

şi asistenţei. 
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Vedere Oeneralâ a Tabărei 
Portalul şi AL ea Regele Carol li 

v�ccaratca mc:1.re 

După ce am terminat c;u serbarea de sfdrşltul anului şl 
am trecut tn el. III, a doua zi, am plecat la mânăstirea Saon, 
unde măt11şa mea este starlfă. Dânsa de câte ori venea pe/a 
noi, ne spunea că după ce terminăm şcoala, să ne ducem şi 

pe la dânsa, să �tăm ct1teua zile. Acolo a,11 stat o săptămână. 

ln acest timp, ne plimbam fn fiecare zi, cu barca pe lacul mâ• 
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năstlrll Saon. Era o plăc<-re s<r Ir' µlimbi ccinrl era liniş�e şi 

cald I Eu culegeam flori de nufâr, iar frâfiorul meu, prindea 

peşte cu undiţa. Plimbânâu•nc pe mulu,· Iar-ului, am văzut pui 

de raţă sălbatică f1111otund µe Lac. 1 are erau frumuşel ! Nu le 
mat saturai privindu-i. 1Ve juc<i111 şi prin curtea stăreţiei cu 

mingea. Când se începea slujuu ne duceam la biserică. unde 
aprindeam câte o lumânarP ::;i u::.cultam, Sfânta Slujbă. 

Am mai văzut şi Livudu dP pomi : meri, pruni, caişi şi alţi 
pomi şi pla11taţle de vie. 

După o /.Jurlctcă d µluaie, am plecat la mânăstirea Celic
Dere, unde bulltca ne aştepta cu n<>râbdare . .'.\colo erau alte lu

cruri frumoase. Mal ale:; biserka nu te mai ftld.irai să ieşi din 

ea .' Când leşam din biseric<i. nedemn de jur tmprl'jur o pădtlre 

mare şi frumoasă. 
Se auze<Lu cântece şi UPselie pe care o făceau taberele de 

străjere, din l ulcea ::;i Brâilc,. µ,, care le-am găsit acolo. Fieca
re dlmlneată ne clucem11 ::;i prin um !a ridicarea µanllio11u/11i, 

iar după amictză la uru patru priuewu coborfrea pcwilionului. 

Seara pe la ora opt f,ic<'au :-;C'z<tlori. 
ln fiecare Duminic<i. a·11 Just la biserică, cu bunica. Aci 

la mânăstire am stat lre: spta11ui.1;. Dupii aceia a venit tăticu 

şi ne-u luat cu maşina :· 11,•-u t/11s lu �mtul Haidar. Acolo am 

dol unchi, mâtuşi, veri, �1 1wri:;Wilre. Când am ajuns ucolo, e

ram foarte veselu pentruc:u uui-11111 c:u efne să mă joc. 1oatli 

ziua nu ne mai ajungea curteu :-;i l1an 11wml ., Numai când ne 

răzbea foamea intram Îll casâ. 
Şi aci am petrecut /oarte bine . • lu trecut două săptămâni 

ca două zile.' Am venit 11cw;ci, 111i-a111 repetat lecţiile. am mal 

scris m'am mai jucat i-am mai ajutat mămic/iii la bucătărie şi 

printre timp, am lucrat şi u piernu(ă. 
Aşteptam cu nerlibdure i11ccµcrea şcolii. 

IJin jurnalul ci. III Şcoala No. 1 fete 
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Crezul Străjerului 
I) Cred, in Dunrn zeu şi in Biseri a strabunilor mei:
2) Cred în Rt>g<>I Ţarii. Mar<'I no tru străjer. cârmuitorul

destinelor poporului R n1tin : 

3) Cred in mun<, şi wrtf;,, in himindu-mi întreaga mea
liinţA pentru ridi area ·i prop:'lşir c1 P,,tri(•i: 

4) Cred in Strai.a Torii-Ch --z.u;ia inH1riri neamului. hotare
lor şi sufletului romt\11 s,·. 

Natura, pentru ri · str„ J •r. !-!h' poala fermecată a li.mit 
cu leg�nări d _. vis �i n nut!urirs d<' v,t jil', cu năzuin&i c prind 
aripi şi pc aerul ct\rot ,1 � • inf:i:;o,1rn viat,1 de mâifle ca pc un 
sâmbure sănătos ct vr :.cl11i.ii. 

Viaţa celui t·e n·,1 tr.tit in 1>lin11I naturii ·carblldil şi pus-
tie ca Uorilt! urtih ialc fJra de parlum. 
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(Compunere) 

Vaconta s'o terminol A început şcoala mult doritl. 

Când am vE:nil la şcoală, foii copiii s'au adunat in 
curte şcottlei. Fiecare dintre noi râdeam şi vorbeam tare, 
di anul ac-estti vom fi mai silitori, şi-o să ascult&m 
mai cu luare ftminle explicatiunile d-lui nostru invAtAtor. 
Ce bucurie pe nvi elunci ri\nd am ouzit clopotul su· 

nând de inlrare. Am inimi cu loti în clasli. 8 venit pre

otul şi s·a fikut slin\itc :;;coalei. Am plec81 ocasii cu o 
bucurie in sufl I di a doua -zi vtl începe şcoala. lnce

perea ş oal i sl µ n Iru un copil silitor un lucru sfânt. 

Iar penlru cel I n 5 _st c va neplăcut. Uu copil leneş 
ii plece să umb:� I a1l! ziuu pc străzi ceea ce pe pii

rinli ii supără Iar . iar copilul silitor in1odeauna bucu
rii pe părinti. Asta esle bucuria la începutul toamnei. 

Toamna este cel mai bouat anotimp. Atunci se coc Iei 
de fel de frude gu -loti:-.e. lncepe să fie ri1coere. Frun
zele ingălln:ni!c iuccp �[l cadă ltt pământ. �oi ne du
cem ·gribulili la şcottlit. Vai eh! cP.i săraci c8re n•au 

nici un adăpo�t "i nki imbr�căminle. Noi trebuie s&-i 
ajut�m din pulinul nuslru. 

Mc1ri11cscu <.ieorgeta 

ci. IV şc. No. 3 lete Tulcea
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Ce Înţeleg ca străjer 
____ ,_ _____ _ 

Numele cic străjN este dat din strămoşi, care stau de stra
jft la hotare. Eu mă fălesc cu acest nume, fiindcă fac parte din 
armata albă, a M. S. Regele Carol li. Domnul comandant ne-a 
dat exemplu cum să ne purtăm faţă de oameni, apoi ne-a lnvl
ţat marşuri, girnm1stică şi cantece. Eu sunt mândru ca străjer. 
fiindcă pot sa fac fapte l,unc ajut:\nd pe cei bătrlni şi lipsip de 
putere, iar pc cei bătrtlni ş: lipsiţi de putere, iar pe cei saraci 
prin ale uşura greutăţile lor. 

ln anul 193 s·a înfiinţat şi la nui strajeria, pentru ferici
rea ţării şi mulţumirea mea 111ă voi sili să fiu veşnic la datorie 
aşa cum spune deviza noastră : Credinţă şi muncă pentru Ţari 
şi Rege. 

l\1ocanu R. Ionel d. IV iL. p. No. ,ţ băe\i Tulcea 

::: :>,ac-==--
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Fericit că sunt străjer 

Eu suni f ericil di suni srAjer. 
Râvneam ia 11lte şcoli strAjerile şi cu începutul a

nului acesta, am gustat aceasUi fericire in clipa cAnd 
domnul comandent ne-a anuntet cft şi şcoala noastrll, 
de ast&zi înainte este strftjerit5. Bucuria care am simllt·o 
la lilcepu!, nu m·a tn�elat, cAci intr·un timp aşa de 
�crl„ mult am în v.atat. 

Pe lângă loale acestea am invli(al cum să mergem 
în -pas frumos şi regulai, am invă(at sft njutlim in fiec«ne 
zi pe oamenii săraci şi nevoaşi, am invcitat să ne pur• 
lllm frumos cu domnii invliUUori. cu colegii mei, dar 
mai cu seamă cu părinti. Slrlijeria este numitA srmala 
albii a M. S. Regelui Carol al II-iea, de El trebuie sA 
ascultăm şi sli-1 premArim terminând zicându-l să trlUasdi 
Majeslalea Sa HEgele Carol al 11-J�a al Rom�niei şi 
Comandantul nostru suprem, asigurându-l di nădejdea 
pusii in noi, va fi aşa <luµă cum speră, culegând in
florirea credin\ei slrămo�c�ti, a muncl:'i ce o vom de
pune pentru înflorirea tf'l I ii �i multumirca Lui ., Sl)nlHale" 

Tiro11 h ncl LI. li primar� no. � b. Tul::ea 

-· � . - --. ·:_·::::..:.::::..:.;::;;:--_�_�_-._-__ -_. _______ ---=-,==

Rugăm pe cei uhona(i euri 1111 ne-au trimis frică 

pia/a llbmwmc•11t u!ui, .sc1 11c lrimeatd cât 111ui curând 

SLlfll[l respectivă. 
ADMINISTRATI A 
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Fapte Străjereşti 

--ln vederPa creit--rii unui fond destinat cumpărării 
unui avion ni „Striljii Tării Onor Comandamentul :=t ho
tărât ca in ziua d,· :! luniP 193 , toti Str,-,j,•tii din cu
prinsul Întregii Vtri . a contribuie şi sfi ajute la strânge
rea acestui fond. 

La ap �lui făcut străjerii din lt > giunea Tulc<>a au răs
puns cu prisc,�intfi, .._t,âng,ând şi dqHaniind la legiune 
până În seara zilei aratatt! mai sus frumonsa sumit de lei 
23.532. 

Dăm mai jos stolurile cari au activat in această 
dirc'.::\if>. 

1) Stolul Oimnctziului Mixt Sulina 1..-i 3681 
2) ,. şr. prim. No. I b. Tulcea " 2305 
3) ,. liceului b. Tulcea " 3314 

4) ,. şc. prim. No. 3 b. Tulcea " 2281 

5) .. " ,, Mahmudia ., 527 
6) .. ,. .. 

Calica 
.. 387 

7) " " " Greci ,. 761 
8) " .. ,, Rozboeni .. 229 

9) ,. " " Frecă tei " 278 
10) 

,, .. ,, 
Pecineaga .. 

149 
11) .. .. " Dăeni " 121 
12) ., " ,. Meidanchioi .. 193 
13) ,. .. ,, Caraibil " 170 
14) ,, " .. Topolog " 668 
15) " " " NicuHtel " 515 
16) .. ,, " Beidaud .. 311 
17) ,, ,, " .Jijila " 421 
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18) Stolul ŞC'. prim. Z�bil lei 298 
19) • • • lsa,�cea • 818
20) • .. .. Ceam de Sus • 271
21) • M. Kogălniceanu x 833
22) • " .. Reg. Maiia • 105
23) • .. .. Cârjelari .. 237
24) ,. « ,. M. Voda • 192
25) .. • ,. Agi�hiol ,. 198 
26) • ,. » Nc\lhant • 286

27) Stolul Gimn. lnd. b. TulcPa • 808
28) " şc. prim. I. G. Dunt

" 377
29) • • • Rahman • 181
30) Şcoala de băeti Mar:in

.. 947
31) .. • .. Cerna .. 302
32) .. ,. • Tresh•nic • 102
33) •

" 
.. Cataloi • 481

34) n " 
.. Lunt:avita • 573

35) - • SI Cerd1�zt1 • 4Y5

-ln cursul luru•i Septt--rnbrit-> c. legiunt>a Strt,j.:.rilor
Tulcea, conform dispozitiunilor Onor Comandamentului 
.. Străjii Ţării'" a trimes la Bucureşti I O elevi strajeri pen• 
tru a vizita expoziţia organizată de Strajă. 

Elevii străjeri cari au avut norocul să vadă ceia ce 
n•ar fi putut vedea nici odată au fost

4 dela Stolul liceului de băeti Tulcea. 
2 • " Gimnaziului de băeţi. 
2 " • şc. prim. Topolog. 
2 • • " » Greci. 
Ca însotitori au avut pe D-nii : Comandanti Dioni

sie Vasii dela Topolog şi Nicolae Bâlea dela Greci. 
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* lncepând cu luna viitoare. revista .Copilul Do
brogean" va apare în mod regulat. 

* Pentru pagina strajerească, rugăm a ni se trime
te compoziţii cu conţinut străjeresc, în cari să se poata 
vedea munca fidelă a elevilor străjeri, pe care o depun 
în scopul de a arăta Ţării şi Marelui Străjer că sunt 
demni de nădejdele ce s'au pus în ei în vederea zilei 
de mâine. 

* Legiunea Străjerilor Tulcea în conf. r.u instrucţi
unea primită dela Straja Ţării, aduce la cunoştinţa 
tuturor stăjerilor şi strajerelor din cuprinsul judeţului că 
în ziua de joi 27 Octombrie, fiecare unitate străjerească 
în cacirul zilei i-trăjereşte va porni ofensiva Economiei 
-asupra modului cum s� vor face depunerile la cassa
de economie-se vor cere �ămuriri dela oficiile Poştale
şi factorii poştali. cari au di'ipozitiuni în acest sens.

ln ziua rle 31 Oct. se va organiza serbarea Eco
nomiei străjereşti odată cu sărbătoarea mondială a 

Economiei. 
Prin dragostea ce o vor arăta străjerii şi străjerele 

faţă de aceasta latură a educaţiei sociale şi naturale, 
vom arăta tuturor că suntem un popor ce ştie sa pre

ţuiască rodul muncii şi ideia de Economie. 
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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța




