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SUivlt sll-11 fle drumul pe calea blrulntel„ 
Clici lu ne ;"Jorii �parontn„ MArlle Voevod. 
ln lurul Tllu lun,lno. din floc6ra credlnlel 
O aşteptau cu 10111„ Supusul T6u NoJrod. 

A. PASCALL
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Ce-am văzut la inmormântarea 

Mareşaiului Alex. Averescu 

Era tn -ziua de 6 Octombrie 1938, cam pe la orele 
1 O cAnd mă înapoiasem dela şcoală, unde d-l învăţator 
ne vorbise despre viata şi activitatea Mareş�luluj Ave
rescu. a cărui lnmor:mântare avea foc în ace,, zi. 

Pe când mă aflam în curte, văC.: ca s0 opl _ ·t _ la 
Poartă o maşina. din care coboara t,.dc\J 1;11 .;, , ă 
întreabă dacă vreau să merg cu td la , f<1, , -.1 , - • J �. s.e 
înmormântează Mareşalul Averescu. L·:u �t : .- , .... rul 
meu Matran. auzind această propun�re, dPt .. n•·P-1,u: sa

sărim de bucurie şi în fuga mar� nc•i•cn n.tr.�,:n. '$i 
am luat-o spre Mărăşti. 

Io drum. am trecut prin oraşul Tecuci, peste podul 
de la Siret, unde tat� mi-a povestit despre luptele ce 
nu avut loc pe acolo. Mai departe am ajuns în gara 
Mărăşti. undf:' Sf:! a_ştcpta t�enul car� aducea corpul 
Mareşalului Averescu. 

Aici iar.ăşi mi s'a povestit de-jpre luvtele mar( ce 
s•au dat acolo, sub comanda Generalilor: Ieremia Gri
gorescu şi Cristescu. arătându-mi- se locurile pe unde 
au fost făcute tranşeiele şi ruinele ce au mai rămas din 
fosta fabrică de zahăr. . 

Io gara era prezenti, cu drapel, o companie de 
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soldati„ doui domni generali. câtiva colonei. fetele unui 
-liceu îmbrăcate in uniforme de strcljere. mai multe so
cietali cu drapele. public mult, 1naşini particulare şi 15
autobuze foarte mari ale C. F. R., venite anume din
Bucureşti. pentru a transporta publicul din gara Mără
şeşti la Mărăşti.

La ora 3 a sosit trenul a�teptat, din care au cobo
rîf o multime de domni veniti din Bucureşti. Printre
ilccştia tata mi a arătat pe d-nii: prof. !\!. Iorga, prof.
Trancu Iaşi, prof. Papaco�tea„ General V aitoianu, D-l
ministru Ionescu Săseşti„ General Văleanu şi mai mulli
Prea Sfinţiţi Episcopi şi altii.

Mişcare multă în gară, cautându-şi fiecare locul la
maşina unde era repartizat mai dJnainte. de catre un
domn căpitan de jandarmi.

Prima maşină. care a plecat din gara Mărăşeşti.
a fost aceea ln care era depus corpul Mareşalului.

Noi ne-am lncolonat cam pe la mijlocul cortf'giului.
ln drum. am trecut prin târgul Panciu, Str:ioanii de jos,
Străoanii de sus, Vidra, Răcoasa şi Mărăşti.

Peste tot pe unde trecea convoiul. lumea îmbracată 
în haine de sărbătoare, cu capettlc descoperite se ple
cau în fata convoiului. D-nii lnvătători au eşit cu elevii 
io fata şcolilor, preotii lmbrăcati în odăjdii aşteptau în 
fata sfintelor biserici, ale căror clopote răsunau a jale, 
dând cetl din urma salut eroului national. 

La fit?care poartă pe unde trt�cenm, se obse, va 
covoare aşternute pe jos, pe garduri, câte o rnas;i în 
fata porţii, pe care ardeau câte două tcei lumânări, o 
strachină din care ieşea fum de tămâe şi râte un ghi
veciu cu flori ; iar la o casă am văzut a1ternut pe 
gard, un covor cu chipul Mareşalului. Lângă mesele 
din fata porţilor, aşteptau în genuchi bătrâni şi bătrâne, 
care plângeau clătinând încet din cap, în semn de a-
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dAnca durere. 
L3 ora 5 am sosit ln satul istoric MArlşti, unde. 

dupa ce s•a făcut a:,rohodul, domnul Oeneral Va!eanu a 
tinut un discurs funebru. după care a urmat defilarea 
armatei cu drapel. prin fata sicriului, ln care timp a·au 
tras patru salve de tun, dAndu-se ultimul salut eroului 
de la Mărăşti. 

După terminorea defilArii. corpul Mareşalului a fost 
coborât în cripta, purtat pe umeri de cavalerii ordinului 
Mihai Viteazul. 

Neputând pătrnnde ln Mausoleu, unde a fost co
horit corpul Mareşalului, m'am ntulţumit să exdminez 
ceia ce se poate vedea şi anume : Deasupra mausole
ului in partea de nord. este făcută un fel de perdea 
de zid bf'toanat, în care zid sunt facute nişte incaperi 
pentru dPµunerea de oseaninte ale eroilor cazuti in lup
tele ddtt Măr:tşt;. Aceste încăperi sunt închise cu nişte 
uşi de marmorfl, pe care se găseşte scris cu litere de

aur nmnele fiecarui erou şi regimentul din care face

parte. 
Deasupra zidului sunt facute trei vase mari in for

rnă d·· f,ufurii adanci. ln cele două vase d� pe lături, 

ieşea rum gros de tămâie, iar in cele din mijloc. erau 
depuse gladiole. ln partea dreaptă a zidului, se află 
turnata in bronz familia unui satean din satul Miraşti. 
compusă dinr'un bătrin, sotia. copilul şâ câinele lor. 
Se �pune ca acel bătrân e�te singurul om din satul 
Mărăşti, care în tot timpul luptelor a ramas în sat, iar 
dupa alungarea nemţilor, el a ieşit înaintea Mareşalului 
Averescu. povestindu-i tot ce a suferit sub ocupatia 
nemteasca. Din fericire am avut ocazie să văd chiar ln 
natură pe acel bătrân, care este dascălul cântăret al 
satului. 

In partea stângă se găses�, tot în bronz turnate, 
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provinciile româneşti, venite la sânul patriei mume : la 
mijloc un soldat rănit gata să moară şi ţinând în mână 
o faclie aprinsă, spune altui camarad aşa: .de voi muri
şi dE va lntreha lumea de mine, să 'le spui că am
murit luptând pentru patrie şi rege" ...

La ora 6 ceremonia a luat sfârşit, iar noi ne-am 
luat drumul spre casă, purtând în suflet figura marelui 
erou. 

MIHALACHE OR. GHEORGHE 
elev străjer ci. III-a primară 
Şcoala de aplicaţie Bârlad 

............ ----------------�- - �. 

..,.. \ 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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O faptă bună 

Era lntr'o zi de 1oamnă, a anului trecut, când tocmai ma du

cem la şcoală ; era o dimineaţă friguroasă. 

Când văd în la• 
ta şcolii, un moş bă· 
tran. 

Moşul era aproa
pe gol şi tremura de 
frig. 

Eu aveam mân
carea ce mi-a dat ma
ma, la recrectţie. 

Mă gândeam la 
sărmanul moş, cti 
n'are mâncare şi că 
n'a dormit la căldur� 

ca mine. 

Am S<;OS din gcdntt\, hucat,, de pAinc cu unt şi o dădui 
moşului. Ce buvmic am simţit l Par't:� mi s•a uşurc1t trupul. 
Mcşul îmi r.1ulţumi şi cu am plcc,,t voioasti spre şcoală, am po
vestit, întâmplarea m;1mei. 

Mama mă lăudc'\ şi-mi zise: 
Fii totdeauna bună şi milostivă, ca Dumnezeu te va ajut� 

şi pe tine. 
PE7 RIŞOR ZAMFIRA 

el. IV No. 3 de fete 
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IIIPLITI IIICIUIEI 

Era ln ziua de Pafte, clnd mama m•a trimis la bI
sericl, dupl ce m·a Imbricat cu rochi&a cea nou:t. 

Eu. tn loc sl ml duc la biserici, m"am dus la scrâr.
ciobul ce era aşezat pe locul unde trebuia sl se facă 
hora satului şi unde mal erau vre'o 3 prietene de joc. 

Nu ştiu cum ml s'a apucat rochiţa, ci am rupt-o bine 
de tot. ln loc sl ml duc acasl şi si-i spun mamei ade

vdrul, am aşteptat până a eşit lumea dela biserici şi atunci 
am plecat �i eu acasă plângând. Când m'a văzut mama 
aşa d� necăjita şi plânsă, nu ştia ce s1-mi facă si rr1 A 
facă să tac. Şi cum eu am minţit-o că rochi\a mi· a ruţ. -
t-o cainele unui vecin, pe lângă care am trecut când \"t. •

n�am dela bise�că, mama s'a dus şi s'a certat, spunâ!1di.:·i
că o să-l dea în judecată. Mi- a cusut rochiţa şi mi- a dat
multe bunătăti să mă îmbuneze.

Le-am stricat toată dispoziţia şi tatei şi mamei, iA ;.1.li# 
aceia ; Dar pe la orele 3 d. zmează vine pe ta noi rnai:·,a 
unei alte fete, tot din cele care se jucase lă.leagăn cu rn1·.--:: 
şi când mama-i spune necazul, femeia aceea-i spune 11��
mel că nu-i adevărat ci am fost la biserică, ci <.ă m'a;n 
jucat cu alte fete, tntre care şi a ei şi că rochiţa mi- an: 
rupt· o la leagăn. 

Când aude mama asta, m'a chemat la ea, mi-a făct•t 
o observaţie straşnici şi la urmă mi'a tras şi-o bătae a�a
de bună, că n·o s·o uit toată viata.

De atunci mă feresc mereu de ebiceiul acesta urât 
de a mai spune minciuni. 

IORDĂCHESCU VIORICA 

Liceul de Fete folcea 
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08 CI l■I I■ ... Mrlf!. 
Dobr .>gel 1ml este drael pentru ci ln e.a m'am nlscut 

ln �·.:. cref c, a:ci tmi petrec zilele libere t� joacl cu priete
nele m �le aici îmi sunt şi plrln&il, Iraţii şi surorile şi, tot aici 
am tncep1 t sl lnvl& carte. Pe aici trece Ounlrea cea lru
moast. şi 1ogatl in peşte, tot pe aici vin şi pleacl sute 
de vnp�ar .!, aduc ce ne trebue noul şi_duc peste miri ,1 
ţări bog�li ile ,1rii noastre. 

Tot 11 Dobrogea se alll portul cel mai mare al nos-
1ru, Const,:n&a, prin care trec aproape Jumltate din bogl
: iile noastr1! ce le trimetem, prin M. Neagrl, ln toatl lumea. 

!n Do nogea, se prinde cel mai mult peşte, aici sunt call
cei mai iL-- ti di:1 &ara noastrl fi tot ln Dobrogea sunt cel 
mai mulţi stupi de albine. 

Mic îmi place mult Dobrogea şt tn ea vreau sl trl
t:>�c.: toată via&a mea. 

1. V.

Li�eul de fete Ti.lcea 
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O călătorie 

Vaporul e ln largul 
Dunării. Cc bucurit:: ! Pri
vesc �i într'o parte şi in 
alta admirând pri\'elişti!c 
Dunării, la lumina lun�i. 
Numai din când in cand 
se vede câte un bec lu- i' 
minând. Ajungem la Isac-

. .

cea unde ne întâlnim cu vaporul care vinea la Tulcea. Am 
ajuns la Reni. Cc frumoasă aşezare are oraşul Rer.i I 

Iată şi Prutul peste care trece un tren de marfă şi 
tnaintează spre Reni. Vapcf'Jl îşi LArmează lnainte mersul 
regulat. Eu tot întrebam dacă nu suntem aproape de Galaţi. 
Dar, deod.1tă tn:sării când vaporul se clătină şi valurile 
grele se lovesc de vt\por. Acostase la Galaţi. 

Noi ne coborirâm şi am luat o maşină, îndreptân
du-ne spre gară. 

Gheorghiu Emilia No. 3 fete Tulcea 
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O intâ111plare. 
Când eram mai mic avea„ şi noi căruţl cu cai. Mie 

imi plăcea mult ·ă man caii. 
Odata, arl!atu 1 no 'tru venea cu caru\a dela plug. Eu 

cu Iraţii mei i cu mai mulii prieteni, am alergat şi ne-am 
suit în căruţă. Argatul s'a dat jos ca sl deschidl poarta. 
Eu am luat re pedc hăţurile să man caii. Dupr ce am in
trat ln curte am fnceput să bat caii cu hl111rile. Ei a'au 
smucit să fugă şi eu am căzut Intre picioarele cailor. 
M'au călcat roatelţ! căruţei. Norocul meu el n'a lost gre
utate marc t11 căru\ă el ma omora. De d•rere fi de spai
mă am început să ţip. 

Mămica m'a auzit din casl şi crezlnd ci ■e batem. 
a venit cu băţul pcntrucl ne �tia neastamplra1i. S'a uitat 
însplim;"tntf\tă la mine daci am vre•o ranl. 

Apoi m·a mustrat de ce am dat tn cai, clei putea 11 
se lntample ceva mai rlu. 

r\cum nu l!ra durerea naare cât spaima. Aceastl tn
tâmplare n·am s·o uită nici odatl şi mi-a Imn buni invl
ţătură ca atun� i când mă sui ln căruţă să fiu cuminte.I 

IONESCU A. NECOLAE 

ci. III-a A primar:i comuaa Turcola
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10 

Pagina Străjerească 

--� 

Credinţa şi muncă " pentru Ţară şi Rege 

. 

Dragii mei copu,
---�-ic:::-•---.=;;� 

"Nădejde':l Ţ�ril şi Neamului 
nostru romanesc voi sunteţi, 
5iliţi-vă dar, c:1 ntunci când ţara 

.,va v'a chema. :.:1 fiţi cu toţii

�gata la datorie" .'
. . ..• • 

Oh. P. S!lndu 

Deşi· nu v!§ CUJ\O.s� lfit'.;-,�·ii, aşi voi sl\ vli am aci,
. . ' . . .. 

în jurul .meu: pe loli şr·.ţtJ, ..._v_� spun multe lucruri, de

ca;� aver. yoi nevoie. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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-Nu pot sl vA am pe totl IAng& mine, dragii mel.
dar vli trimit suflet ul meu, p...e cere voi mi-i •edetl odalA 
cu aceste rânduri, sfi vli prlveascA fetele voastre şi al 
vi cunoascil mal bine. 

-luhitii mei, �titi şi voi ci rugftclunea ne apropie
mni mult de Dumnezeu, dar nu ştiu deci ,1111 ca. ere

dinte noaslrft creştină şi ortodoxl, ne hr&ne,te sufletul. 

aşa dup&cum rllrl Adnn nraneşte orice a.,h1nll. Oacll 
aceastl plant� nu 11r<' r1hl6c-inl ,1 cu re se hrlnl. ea 
moare; tot aşa şi •.uflt>tu I o mulul. dac li nu are credlnll 
este socotit ca t�i 1:1or1. Onrl planta arP rldlcinl şi 
hranli, ea fac� (ru, IP, 111 f PI şi omul, dacii are credlnll 
şi e statornic- ln ee, vini„ lui P�IP imparu.Ila numai de 
fapte mari $1 frum,,"�€' -- .)i, drngii mPi, daca toU şcolarii 
unul neam, daci\ toli pr.rinlii, frelii, surc,rlle ele., au 

credinlii neslrlimultil,1, nui şi cu noi tare, a, forma un 
zid numai de �ufl�te, tlfft de puternic, incit llu ar putea 
fi stricat decât numai ele Dumnezeu. 

-Auzim deseori în biserici • Credinta ne ...-a m6n
tui », dar nu tuli ne-·am dnt bine �eama la importanta 
acestor cuvinte. Toti cei etc! se roegli lui DumnezE.u cu 
credlntli şi fric6 in El, sunt ajutali pe nev&zute, orldecAte 
ori li cer ajutorul. Trebuf� sli ştiti cu totii cli ln viala 

nonstrl, n'am putea facL ntnlic firi Dumnezeu ; deaceea 
Lui si-i cerem ajutor �i tol Lui al-I mullumim dupll ce 
ne-a ajutat. 

-ln lumea aceasta, nu oameni, dar sunt popoare
întregi cari din cauzA di şi-au leplldat credinta, rlltllcesc 
cu mintea. la fel cum rlUliceşte un om pe inlunerk. 
Lumina, credinta, care ii arata calea în lume, la ele, nu 
exislli şi prlipaslia, în care vor clidea este foarte aproa
pe. Acolo unde nu c crcdintft, nu c nici minte şi Dum
nezeu nu ojută asemenea oameni penlrucA nu ttiu �I 
se roage şi nici ce sft ceara.
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-Credlnta în Dumnezeu, pe care au avut-o slrl
motll no,tri, la o.rice pas, le·a fost de ajutor. Luptele 
ce le·am avut tn decursul elAtor veacuri cu duşmanii. 
le-am c61ligai numai prin credlnta. Şi, strftmoşii noştri 
au fost recunosc&torl Celui de Sus; aduce(i-Yft, iubitii 
mel copil. aminte de Mircea cel BlUr&n, Alexandru cel 
Bun. Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Matei Basareb, 
Vasile Lupu tl de alU domni el strlmoşilor noştri, cititi 
ln nouile c!rll din anul acesta şi altoill-Yft sufletul vostru 
de fapt�le mari flcute de Regii noştri, fapte slhArşite 
numai prin credlntl. 

-Vedeti voi, dragii rnd, cum Mar�le nostru Rege.
M. 5. Regele Carol al II-iea, Cel care vA iubeşte atât
de mult, cum din banii Sai proprii ajut& şi ridici case
ln care credinta noaslrft, ce am moştenit-o din moşi
strlmoşi, pllrunde în sufletul oridirui fiu al Scumpei
noastre Patrii. 1

-Cu credinla soldatului român, în războiul de la
1916-1918, ne-am pAslrat pllmAnlul nostru atât de scump 
cere cu ochii la Cel de sus, şi cu mâno pc armii, în 
tranşee sau pe câmpul de luptli, băga gronz:J în duşmsn 
şi tot cu ochii la Cer mureau; căci ştiau ei di doer 
numai bunul Dumnezeu le e Stftpân şi in vie\ă şi dupA 
moarte, şi cft El li scapi de orice nevoi. 

Exemplu sli avem pe înaintaşii noştri, iar voi scum· 
pll mei copii, sl ştili di : 

• Un Dumnezeu avem în Cer,

Un Rege pe plmAnt avem,

Lupta-vom pentru Neam şi Rege

Atâta vreme cât �untem"

Siinlilate I 
Unchiul Sandu 

-..--.... ◄��---
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A naostră-i Româniea 

.,.Hămăl cu bine• şl-a plecat 
Gheorghiţă al Ioanei. 

Ea la privit, s'a'n duloşat 
Ca de zburlirea Toamnei. 

A fost atunci o clipă grea 
Din viata fericită. 

Sci pleci, să-fi aperi moştea 
Să laşi a ta Iubită. 

E mare dorul către ia 
Şt mult te chlnueşte, 
Dar nwlt mai mare-I durerea 
Cdnd ţara te-o răpeşte. 

Mergea cântând şl fluerdnd 
Fălfălnd Pălărlea. 

Era mânat de-un singur gdnd, 
Să :;cape Român/ea. 

Ne ajunge sutele de ani 
Ce ne-au mdncat avutul; 

Acum şi noi aştea sărmani 
Ne urem'napol finutul. 

A noastră-I Dobrogea bună, 
Ardealul sfdnt 11 Bucovina 

ŞI Basarabia atrtl.bună 
Şi Maramureşul grddtnd 

Sunt ţările ce ni le-a dat 
Un mpărat ln Namă. 

Acum din nou la luptat 
Sd le aeăpdm ne chtamă. 

13 
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Venltl uite/I, uenltt Romiinl 
Ne chlamd Românlea 

Cas'apărcim ce e Btrdbun ; 
Să ne mdrlm moflea 

Veni/I din unghiurile ţării. 
IA glaaul Loialului Rege. 

Bă acrim cu sdnge hotarul ţării 
Napol I P aicea nu se trece. 

Războiul nu•ne tnspdlmdntd. 
Rdzbolul noi l•am a,teptat. 

Viteji cu totl acum la luptă 
Să cucE:rlm ce ne-a luat. 

lrlergem cântând şi chiuind, 

Cântâlld mult bucuria ; 

Sosita ceasul mult dorit. 

Să ne apdrăm moşia 

Ei ,;'au luptat, multi au pertt 
ftlărlndu-nc moşiea 

Şi-a lă:ial cu /urănulnt 
Ca /ara » Ronuinta•

Sti fle' n uecl păstrată mare 
Şl apărată la nevoi 
Şi-acuma plângeţi fiecare 
La zuonul marelui război? 

Fl•tl uesell camarazi Români. 
Războiul nu ne tnfloard 

Cum nu tnftorat-a -pe "trăbunl 
Frumoasa moarte pentru tară, 

Nu vrem ce nu-l al nostru fraţi, 
Dar nici să ştlrbăm Roniânlea. 

Vom trece falnicii Carpa/l, 
Să ne-apărăm dln nou moşia 

Să ştie totl urăşmaşll tării 
Din patru colţuri ale lumii ; 
Murim cdnd cucerlv•a ţc,ra 
Cwn au fdcut deci 11 strdbunlt. 
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A1 1.-m 1111 HegP şi o tard, 

Frumoasă ca şi-un soare :

f-i 1mwnsâ ca şi-o zi de vară 

E .Româ11fo ft1are•. 

Cu Carol Hege, Marele Străjer. 

\'e aµâră111 .'\1oşia 

Să �tle toti ,>I b1111I şi drep/l 

c· u nou�tra-, România. 

15 

de Mircea Forşa Micu-Strljer 
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Ştiri Străjereşti 
MArindu-se numărul Comandanţilor Strajeri din cu

prinsul acest�i Legiuni, s'au mărit şi numărul stolurilor 
strajereşti. 

Dela incepuiul anului şcolar şi până în prezent 
s'11u constituit le�al uranătoarele stoluri : 

1) Stolul şc. prim. Canat Calfa la 20 St-pt. J 938
2) ,. .. • Reg. Elisaheta " ,, • • 
3) • ., • băeti Sulina ,, • ,. • 
4) Centuria indcp. Ardealul la 20 Sept. 1938
5) Stolul ş,,. prim. Sabangia la 21 Sept. 1938
6) • ., " Urec:i No. I • 24 ,, .. 
Î) • • ., Caugagia „ 27 " ,, 
8) • • • Vacăreni „ 29 ,. • 
9) ,. ,. • Nifon • J Oct. ,, 

10) • • • Reg. Carol • 1 ,. ,, 
1 J) • • • Smârdanul Nou • ,, • 
12) ,, • • Haidarul • • • ,, 
13) • • • Sâmbata Nouă " • ..
14) • • .. Congnz • 4 ,, • 
15) • ,. • Lunca „ 15 ,, • 
I 6) • .. ,, G. Praporgescu ., • • 
l 7) • • ., Slav a Rusă • 20 » • 

18) ,. • .. Poşta • 23 • • 
19) ,. ., • Satul Nou • • • • 
20) » ,. ,, Carcaliu „ 27 • ,.
21) " " • M. Bravul „ 20 • ..
22) • • ,, Traian • 27 • » 

23) ,. ,. • Turda » 30 ,. ,.
24) .. ,, ,. Şfiştofca • 1 O Nov. ,.
25) • ., » Parcheş • ,, .. • 

• Străjerii Stolului şc. primare Topolog au curăţ:t şi 
aranjat toate mormintele din Cimitirul satului. Li se 
cuvine toată lauda pentru această faptă creştineasca. 

•Străjerii Stolului şc. primare Regele Carol au curatit
curtea bisericei- în suprafaţa de peste 3000 m. p., de 
b11r11eni ti bllArU. 
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Au deslegat toate jocurile 
-·-

Elevele claselor III şi IV dela şc. No. 3 fete. Miş
�alencu Maria şi Radulescu Laura dele .şc. No. 2 fete. 
Clasa IV dela şc. No. 4 fete, Gălăţeanu Zamfira, Iaco

beli Aurora, Cristea Victoria şi Nedei Antonina din ci. 
IV se. No. 1 fete Tulcea, Curtef Ştefan. Gheorghiu Gh., 
Bandrabur Teodor şi Răducanu Petre din ci. IV a şc. 
No. 1 b. Tulcea. Ionescu A. Niculae din ci. III primari 

corn. Turcoaia, Bălan D. Ştefan ci. III primară Turcoa
ia-Tulcea. 

Câte 2 Jocuri 

Elevele clasei Il dela se. No. 3 fete şi elevii : 
Jean Şpigler, Stamatin Mihaiu şi Ioan Sârbu din 

ci. l l şc. No. 1 b. Tulcea.
* 

Rugăm pe toti cei cari desleagă jocuri să ni le 
trimită la redacţie pe str. Buna-Vestire 53 pentru a le 
publica numele. 

* 

Ce-i care nu ne-au trimis abonamentul, rugăm sa 
ni-l trimită cât mai curând dacă vor ca revista să mai 
poată apare. 
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