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REVISTA COPILUI.UI DOBROGEAN 

apare lunar sub ausoiciile asociaţiei învăţătorilor. 

secţia Tulcea şi sub conducerea următorului comitet : 

REDACŢIA: 

D. DOGtlRU-invăţător

lng. f\. POPESCU-profesor 

Pictor 'v. Pf\'vLO\7-profesor 

IOR. PETRtKHE-învăţător 

AD-ŢIA 

CONST. PETR"CHE N. Df\MIENESCU

inv. Str. Mahmudiei 45 revizor şcolar 

Abonamentul anual 40 lei 

Abonamentd de sprijin 80 lei 

Urăm colegilor cu ocazia Sf. Sarbători reali

zarea tuturor dorinţelor şi îi rugăm să încurajeze 

cum se cuvine o initiativă atât de necesară pentru 

realizarea activitătii proprii a copiilor. 

Abonamentele încasate se vor trimite pe adresa 

ad-ţiei, iar materialul se publicat pe adresa subsem

natului Const. Petrache rev. şc, Tulcea. 
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Dela cei mari pentru cei mici. 

CUUAnTUL CATRE COPII ... 

Voi invăţaţi la Ş\.:Oală pe "ăqi în care citiţi fiecare cu
vant ce a lost în gândul acehJia ce a scris cartea şi râ
deţi când vă spune cineva ca au fost timpuri când nu se 
cunoaşteau aceste min�nate semne ale scrisului: lllerele. 
la gândiţi-vă ins� câţi oamcAi şi- au tocit creierul până să 
'='l.! ajungă la cartea pe care o aveţi în bancă sau în ghioz
dan şi câte sute de ani şi sute de mii dă nopti nedor
mite .... până s·a ajuns tipografiile de astăzi, în care se ti
păresc milioane de cărţi pentru cititorii m,ui şi mici.-Şi 
mai g�1ndi\i-vă: Ce s'ar fi ales de lumea aceasta dacă 
fiecare n'ar fi făcut nimic în vi�ta lui, ci s'ar H mulţumit 
să mănânce bine, să doarmă cu sforăeli, ori să chefuească. 

Nimic din câte vedeţi pe păm�ni vi de care ne folo
iim cu mare graba, la ncvoe, n'ar fi existat. Des!iinţa\i 
de-o piidă chibritul, lampa, focul. ... Ştiţi ce făceau stră
moşii noştri in vremea când nu exista chibritul ? Socoteau 
focul ca ceva sfant, ii ţineau fn biserici şi puneau femei 
să-l păz�ască cu rândul. Dacă se întâmpla ca în timpul 
cât păzea o femeie, să adoarmă şi focul se stingea- ea 
era condamnată la moarte, fără multă j:.Jdecată. 

Un singur exemplu număi şi este socotesc, de ajuns 
pentru voi, să înţelegeţi cât de uşor St! trăeşte astăzi. Sun
tem fericiţi aşa este ? Mai că nu mai avem nevoe de ni
mic. Trăim iarna la că!dură, avem ce mânca, sănătate să fie ..• 
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Şi totuşi nu este deloc aşa ! Omenirea se ibate încă 
în nevoi grele, pe care voi copii, nu le înţelegeţi. Voi 
sunteti puşi în afară de grijile noastre ale celor mari f 
Vouă va cerem un singur lucru numai: Sd ne aiuta/i 
când puteţi şi cum puteţi. Revista Copilului Dobrogean 
este revista voastră a copiilo:- din Dobrogea - 11oi

învăţătorii voştri o tipărim şi ne vom bate capul să v·o 
trimitem prin poştă la toţi aceia care v�ţt vrea s·o citiţi. 
Vouă vă cerem să ne tnmite\i prin Domnul ctU Domni
şoara voastră tot c' gă:,i\I că ste bun de scris pentru 
colt:gii "oştri: compune�i, cu d scrierea atului sau a unei 
excursii in jurul satului, ghicitori 7i păcăleli auzI1t: in sa
:ul vostru, c{rntec1..:. pDvestca satului vostru ş. a. 

Pc tor.ltc: k vom pu bltca în revista aceasta pc �arc 
o Vl!\1 primi în fiecare lună odată. i df la fârşitu! nnului 
vom im părţi premii la c�i m II lldrnici dintre voi. 

Cu „ Revista Copilului Dobrogean" deschidem o 
l•Jptă de întrecere Li.I a!te judeţe în care astfel de reviste 
cxi:-.tă dl! mult ş1 nădajdutm că nu \'Om rămâne cu mult în 
urma lnr. 

Pc:lnă atu:.ci pl!ntrucă rL:vIsta pe care v'o trimitem o 
primi\i in preajma s1rbă1nnlor. vă urăm tutulor atât vouă, 
cât ş1 părintilor şi domnilor învăţători. multă sănătate, 
noroc şi \'OC bună şi câştig bun şi mult cu ocazia colin
datului. 

Comite/ul 

Monumentul Eroilor din Vi"lci'lreni. 
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MOŞ CRĂCIUN 
A venit şi-anul acesta pe la casa no:1stră 

Moş Crăciun, 
Incărcat cu daruri multe, felurite 

Moş Crăciun, 
Pe r.t'lrarea'n zăpezită nesimtit 

Moş Crăciun. 
A ajuns la casa noastră 

Ce rnoş bun! 
Lui Narcis i-a dus patine 

Moş Crăciun, 
Carte cu poveşti alese, săniuţă 

Moş Crăciun. 
Mie n1i-a adus păpuşa cu ochi negri 

Moş Crăciun 
Ş'o rochită cu flori inuite 

Moş Crăciun. 
Tot cu sacul de-a spinare, gâfăind 

Moş Crăciun. 
A plecat la alte case,- să colinde 

Ce moş Bun! 
D. D.
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Dra�i copii. ... după ce Dumnezeu Cel bun lăcu toate 
cele c•:! se văd şi nu se văd, ştit c.! s·a odihnit. 

Vă mai aduccti amint.:-, că a aş(-Z.lt pcpr imii oameni 
în raiu �i diavolul prefă, ându- se în ş..n pe, a înşelat pe 
Ev", dc:lndu- i să mănânce din mărul, din care n'avea voie 
să mănân�c nimeni. Ce a urmat d•Jpă acest prim păcat, 
nu vă mai spun fiindcă şuţ;. 

Oamenii inmJltindu-sc, munci:au greu d� tot să-şi 
câşi::!· o bucată d,-! pâine, dar D-ze11 n� s'a depărtat cu 
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totul de făpturele Sdle, căci le trimise şi lngeri cari 
să-i ajute. �n înger din ac�ştia a fost şi Moş Crăciun, 
despre care vă scriu chiar acum ... 

Cum vă spusei. .. printre îngerii trlmeşi de D-zeu să ajute 
oa,neni'or, era un ingl;!r, căruia ii plăcea foarte mult copiii. 

lntr'o zi, cum se juca el printr'o grădină frumoasă şi 
plină cu :1ori, nu auzi chemarea Prea Sfântului. Cătră seară, 
duc.:"rndu-se la D-zeu să-i spună ce fac copiii, ii găsi ne• 
�pus de supărat. 

- ,, Te· ai întors Crăciune tocmai acum ? De ce n'ai ve
nit atunci când te· am chemat?" 

-,.Bunuh.� Părinte, te rog să mă erti ! jucându-mă cu 
copiii, să mă crezi, n'am auzit când m 'ai chemat!" 

Dumn�zeu tot mânios ii spuse: 
-,,Fiindcă-ţi plac aşa de mult copiii şi nu auzi che

marea Mea, de azi lncolo n'ai să te mai duci pe pâmânt de
cât odată pe an ! Copiii nu trebuie numai să se joace, C! tre
buie �ă învete la şceal;i şi să ajute părinţilor lor şi la lucru ! '4

- - • Bine, Prea Sfinte !"
lngerul supărat loc, nu putea să calce porunca pri

mită, dar de supărare, faţa lui se sb1rci şi-i Ir.cepu a cre
şte o barba lungă, lungă până la brâu şi din mic cum era, 
.._•a făcut deodată mare ca un om. 

De-atunci, ln fiecare an, când serbăm naşterea Oom
nului Isus Hristos, D-zeu li dă voie lui Moş Crăciun să 
se întâlnească cu copiii lui dragi, iar el umplându-şi sacul 
cu păpuşi, jucărele şi a!le daruri, le lmparte fetitelor şi 
băeţilor cuminţi, cari aşteptându-l să vina, aţipesc sub su
pravegherea plin� dl-! grijă a părinţilor. 

NICU DAMIENESCU 
lnv. Tulcea 
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Pluuugorul Revistei noastra 

Aho, aho Români voi frati 
Stati puţin şi nu plecat1 
A mea slova ascultaţi 
Bine, samă să v2. dat,! 

Roata măi. .. hăi. hai. 
Nu-i poveste ce vă spun 
Despre Mircea cel B?trân 
Domn în Ţara Muntenecscă 
Şi'n Moşia Olteneasr,a 
Craiu vestit şi Domnitor 
Al cetăţi, Oi; ro stor 

Roata mli. .. hăi, hăi.-
El cu liftele pă�âne 
A dat lupte la Rovine 
Ţara a făcut-o mare 
Şi-a întins'o pân' ln Mare 
Ţara mândră şi frumoasă 
Zare'r.tinsă luminoasă 
Câmp bogat în grâu mă"unt 
Holda legănată'n vânt 
Smei voinici în lupte crunte 
Ce-au �tiut ca să se lupte 
De-au întins hotarul Ţării 
Pân'la malurile Mării, 

Roata n1ăi, hăi, hai. 
9-TRU DOGARU

0 

I 
IC\ 
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Moş Crăciun in judeţul Tulcea 
Anul trecut, după ce Mo5 Crăciun a împărţit daruri 

copiilor din Ţulcea, grăbit s'a suit in sania lui cereasc:t 
şi a plecat spre satul Somova. Ajungând acolo, işi lasă 
sania la un han şi luându-şi sacul cu daruri şi jucării, plecă 
pe la case să le împartă copiilor pe c2re nu-i mai văzuse 
de un an de zile. Dar am uitat sa vă spun că pe moşul 
nu-l puteau vedea to\i copiii, ci numai acei cuminţi! La 
marginea satului nimereşte la casa lui Ion Cristea. Casa 
lui Cri.:,tca :.u era cine ştie cc casă mare, dai era pri
mitoare şi bine îngrijită. El avea doi copii, Marioara, o 
fetiţă mica de vre-o 3 ani şi pe Vasilict., elev în clasa :l-a. 
Ei erau bucuria părinţilor. căci, deşi mici, erau foarte as
cultători şi cuminţi. Moşr Crăciun auzind numai vorbe bune 
despre aceşti copii, ,se h.ot�ri să lt dea şi lor nişte jucării. 
Deschide poarta incetişor şi intră in curte. Iată-l la uşă! 
Boc ! .. -. Boc ! .... Bătu moşul în uşă. 

- Cine-i acolo r lntrebară cei din casă.
- Eu, Moş �răciun ! Daţi-mi drumul să mă lncăl-

zcsc niţel! 
- Poftim, Moş Crăciunc ! De mult te aşteptam să vii

şi pe la casa noastră! Avem doi copii buni si cuminţi! 
Moşul intră tn casă, dar acolo, copiii îl primiră cu 

cântecul: 
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„Moş Crdcin cu plete dalbe 
A sosit de prin ndrM(i 
Şi aduce daruri multe 
Pe la f ele şi bdeţi ! 

Moş Crt'Jciun ! Moş Crt'Jciun !" 
După cc Ic mulsumi pentru primirea făcuta, se aşeză 

pe un scaun de cele mici la gura cuptorului să se · tn
călzească, căci· afară sufla un vântişor subţire, care 
pătrundea până la oase. Părinţii copiilQr intr'un glas li 
spuseră 

- ,,Moş Crăciune, Si-o li foame, poftim la masă!"
- Mulţumesc dragii moşului, sum sătul t Dar unde's

copiii? Am auzit că s"tnt ascultători şi deaceea \'enii pe 
aici, să le dau şi lor ceva ! 

Copiii, ruşinaţi, cu ochii ln jos, se dădură jos de pe 
cuptor şi se apropiară de moşneag. 

Cum t� �heamă şi câţi am ai, fata m<>şului ? 
M� chiamă, .... Mălioala .. ,. şi am ...• tlei ani I 

--- Dar pc tine, flăcăule? 
- Vasilică Ion Cnstca !.. .. Merg la şcoală şi .... sunt ln 

clasa li-a·! 
Moşneagul scotoci în sacul ce-l avea lângă el şi 

dădu Marioart:i o păpuşă ş1 o cutie lnchisă, apoi o tri
mese să se culce, i.::ar pe băiat îl mai opri să vorbească 
cu dânsul. Fetiţa sărută mâna moşului şi plecă bucuroasă 
de darurile primite. 

-Şi-aia!... Zici că umoli la şcoală !... Hravo,... dar
spune-mi ai auzit vorbind de mine ? 

- Da, moşule ! .·, Am auzit ca •.. iubeşti... mult coprii
şi că ai acolo în cer, o carte mare, in care ii scrii pe 
toţi .•. care cum se poartă t 

Moşul drept răspuns, netezi cu mâna capul băiatului. 
- Dar, spune- mi.tu ştii? Ce fac copiii de Crăciun ?
- Da, moşul�! Eri d1mineată, au fost cu „Bună dimi•

neaţa la Moş Ajun", iar azi cătră seară au fost cu celindul t 
Am colindat şi eu ! 
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- Bravo, •.. imi place ! Dar numai atât ? 
- Ba, uu ! Din ziua de Sf. Ştefan, mergem cu steaua I

Jn spre Anul Nou, mergem cu ;,luguşorul şi cu buhaiul I 
Cind voiu fi mare, am să merg şi eu cu Irozii, căci au 
haine frumoase şi cânta frumos! Blelii mai merg şi cu 
Capra ! 

- SI umblaţi, dragii moşului ! Acestea-s obiceiuri fru
moast:! ! Dar ln ziua de Anul nou, ce faceţi? 

-- ln ziua de Anul Nou, până la amiaza, umblăm cu 
sorcova şi cu sămănatul ! 

- Sunt bucuros c1 şi pe-aici ca şi peste toată Ro
mânia Mare sunt obiceiurile acestea frumoase cari ne-adac 
aminte de Naşterea Domnului Isus Hristos!. .. Acum, fiindcă 
şi alti copii mă aşteaptă, tine. cutia asta I ln ea vei găsi 
câte putin din tot ce-ţi trebue ! 

Şi Vasilică, ca şi surioara lui Marioara, sărută mâna 
lui Mo <ş Crăciun, care se ridicase să plece. Părintii lui Va
silică ii ajutară moşneagului să ridice sacul cu daruri 
pentru copiii cumi11ti. Când să iasă pe uşă, moşneagul !e zise: 

-- ,, Vă las cu sănătate şi bunul O-zeu să vă dea pu
tere să creşteti copiii cu credinţ� in sfânta lege creştinească!" 

Apoi, vis�olul răbufnind cu omăt, ochii celor ce pe
treceau afară sfânta arătare, Moş Crăciun se duse in 
noaph.a întunecată, spre a petrece şi cu alţi copii, cari 
ii sunt atât de dragi... 

NICU DAMIENESCU 

lnv.-Tulcea 
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1n AJUnUL CRIC[UnULUI 

De doua zile furtuna llU mai contenea. Marea clo
cotea c?. un cazan răscolit de duhuri necurate, sub 
şuerul plângator al crivătului. 

Viscolet1. TroenHe creşteau pe ! 1 dosuri văzând cu 
ochii. La răscrucea uliţelor, vântul şuera ascuţit, se o
prea găfâind ca un smeu nebun ce vine dedeparte, 
scrâşnea din maselele ingheţate, desprinzând cu opinteli 
îndărătnice colţuri din acoperişul caselor .. 

Firmele prăvăliilor smulse din cârlige zăceau sdro
bite pc zăpada albă. Un şuerat de desnădejde pătrun
dea întreaga fire, până în măduva oaselor. 

Sfârşitul lumii. Asemenea viscol de mult nu se 
mai pomenise. 
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Căsuţele săracăcioase ale orşăelului dunărean se 
pitiseră sfioase intre_ spinările troenilor de zăpadă. 

Pe creştetul lor, crivăţul purta frântura unui colind. 
ridicându-l in vârtejuri sus, până la picioarele lui D-zeu. 

Ajunul Crăciunului. In casa pescarului Manea Iu
raşcu, sărbătoarea aceasta venia înfăşurata în marama 
unei tristeţe adânci. 

Candela aprinsă dinaintea icoanei sf. Nicolae clipea 
rar, sfios. Cei doi copii ai pescarului stăteau dinaintea 
sobei. rumenindu-şi obrajii la dogoreala focului. Triste
tca şi hcr�mile tnamei ii făcuse mai liniştiti ca de o
hiceitl, cu toate ca nu şi dădeau seama prea mult de 
ceia ce era. 

Tata plecase pe mare acum trei zile şi cum fur
tuna nn n1ai contenea, soarta lui îngrija amarnic pe 
mama lor. 

Femeia stătea intr'un ungher, tăcută. ea cu gân
durile t:>i. Din cJ11d in când ii scăpa câte un oftat adânc. 

- Mam�, vine şi la noi, în seara asta Moş Crăciun ?
intreh�t cu �las retinut Grigoraş. 

- C:e n1ai întrebi degeaba, n'ai auzit că Moş Cră
ciun trece pe la casele unde sunt copii cuminţi ii 
rtispnnde Viorica surioara lui mai mică. 

- Şi tu cr0 zi că ai fost tare cuminte anul acesta !
- Sigur ca da ! Nu-i aşa mămico ? Eu · am fost

cuminte ; Moş Craciun ne va aduce şi nouă daruri fru
moase. Ce zici mămico ? 

-- Da puişorii mamii : Moşul va trece şi pe la casa 
noastră, sf1 ne ad uc[t bucurie în ziua asta mare! 

Vijelia trimitea cu răbufniri sguduitoare mazan
chca de zăpadă în ferestrele împodobite cu florile de 
ghiaţa ale gerului usturător. 

ln casă era cald. Sf. ?\iicolae zâmhea bun din i
coana de la răsărit, cuprinzând în privirea caldă nă
dejdea sufletelor chinuite. 

- Haideţi puii mamii la culcare. lnchinati-vă şi ru
gaţi pe bunul O-zeu să vă trimită sănătos pe tăticul 
vostru. Să-l apere de primejdiile cari îl înconjoară. 
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Copili s'au culcat invăluiti in prtvarea blândă a 
mamei necăjite. lnsă tăcerea scârţfte ca un greer. Fur
tuna scade. Din când în când s·aud răbufn�li. Vu
etul măr•i s'aude mereu. 

Ctiteva ciocănituri în uşa de afară şi un 2las de 
0111. Femeia tresare. Inima ii bate să-i spacgă pieptul. 
Nu se înşeală. Ciocăniturile se aud din nou. 

- Deschide Ani�oara, eu sunt Manea.
Femeia alergă grahită, aiurită de bucurie. Trage

zăvorul. In uşă Iuraşcu plin de zăpadă, cu mustăţile şi  
barba albe de pron1oroacă. 

-· Bine v'an1 găsit. Erai îngrijată Anişoaro ?
Am luptat din greu cu mania valurilor, dar mâna

lui O-zeu m'a scăpat de primejdie. 
Am ajuns bine. lată aici un pachet cu da

ruri pentru copii. Când s'or scula miine or să vadă 
că Moş Crăciun a trecut şi pe la casa noastră şi s'or 
bucura mult. 

. . . 

Pe masă samovarul susură uşor. In casă pacea se 
coboară de sus ca o binecuvântare cerească. Undeva 
în noapte, colindători întârziaţi, vestesc lumii Naşterea 
Domnului: 

Ste11a sus răsare 
Ca o taină mare 
Steaua străluceşte 
Şi lumii v�steşte 
Cd astdzi Mdria 
Naşte p� Mesia. 

e 

D. DOGARU
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I Doamne cât de mult mămica 
! 'I Mi-a vorbit plângând de Tine 

�-
Şi oftând ţinea bunic� 

� Mâinele pe mine. 
I Surioara mea Lenuţa 

I- •
Aţipi cu ochi'n fragii ... -
Ce-atârnau de pom în noaptea 
Când pornise Magii ... 

� Toţi plângeau de bucurie 
� Că la ieslea sfântă 

1.4,· 

Se�adună Heruvimii · 
� Şi osânele-Ţi cântă. 
� Doar tăticu tresărise 1-.-_· Când Irod cruzilă 

• Să te-omoare se pornise
Fără pic de milă. 

I • 
:, I
I I

• 

a 
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� Doamne-am sărutat pe mama I Pentru basmu-i dulce 

, IŞi privlndu-Te·n icoană 
11 Am făcut o cruce. 

TITUS MODIGA 

IR 
l���.e&a��� . ..:.!-�=�--··™·_::.�
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PUŢINĂ VESELIE 

Căpşunele. 

Preotul unui sat de lc'ing,i Galati avea o grădină 
în apropierea oraşului, pe care st,dise căpşuni. 

De fiecare dată inst, recolta de cflpşuni era foarte 
slahia, din cauza ca nişte copii rai se niavărise la furat. 

lntr'o zi, preotul ce se gândi: am să-i udun pe 
toti ( el îi cunoştea se vede pe hoti) şi am sa le dau 
chiar eu căpşune să vedem are sa mai fure ! Zis şi 
făcut! 

l-a chemat pe toti şi tlupâce i-a certat pentru fa
pta lor. le-a dat căpşune, la care a adăogat şi zahăr 
ca să fie n1ai bune. 

- ., Ei băeti, zise apoi preotul, nu e mai bine să ve
niţi în fiecare ar: să vă dau eu, decât să f urati din gră
dină .. '? 

- ,, Ba da parinte-răspunseră ei în cor. 
- ,, Dar ia spuneţi-mi de ce e mai bine"'? 
- ,, Pentrucă atunci când le luam noi, nu aveau zahăr

părinte !--

PUŢINĂ GRAMATICĂ 

lnvă(ătorul - Ia să-mi spună cineva dintre voi un sub-
stantiv! 

Elevul P. - ,,Calul"!
lnvd(dtorul - Bine! Spune şi tu Georgescule 
Elevul G. ·- .. Calul• ! 
lnvdţdtorul - Ei iar calul şi tu ? Spune ceva din ca

pul tău! 
Elevul G. - Păduchele!
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TOT LA GRA,\\A TICĂ 

/m·iiţătorul Să ştiţi copii: liniuţa care uneşte două 
cuvinte care se rostesc odată ( ducându
te, să-ţi dau, iartă-mă) se numeşte tră
sură de unire. -

ln11. ora 2-a- Cum am spus că se numeşte linia care 
une4Şte două c11vinte care se pronunţa 
odată? 

Elev. Opr�a- Linia care uneşte două cuvinte care se 
pronunţă odată sen, urneşte „Căruţa de
unire" 

NUMAI VINI;: 

.. De <;e plângi brtieţaş" 
.. Mamă mi-a spus să nu trec strada, pana nu 

trece tramvaiul şi.. ... eu decând aştept şi nu 
mai vine. -

I-E TEAMĂ

„ Nu, Ioane, lasa ca mă duc eu în locul tău în 
pivniţă, să scot vin" ! 

., Dece cuconiţă! Ţi-e frică că n'o să pot scobo
ri treptele ? 

.. Nu Ioane, mi e tean1ă tocmai, că n'o să le poţi 
urca. 

Glumi4;:i 
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DELA CEI MICI PENTRU CEI MlCI 

COMPOZIŢIE 

Pisica noastă, 

Pe pisica noastră o cheamă Miţi. Ea avea parul 
alb, iar în creştet avea o pata neagră, parc·ar fi mă
turat hornul. Coada o avea ridicată în sus. 

Ir.tr'o seara pe când stăteam bolnav de tiîos în pat, 
aud un miorlăit prelung. Toţi stăteau la masă. Tata zise: 

- ,., Nu cumva pisica are un pisic ? "
-.,Nu cred! raspunsei eu.
- "Ba să crezi, .. raspunse tata. Eu bufnii în râs.

Mă sculai în picioare pe pat. Din garderob eşi pi
sica cu fătul ei mic şi proaspăt în gură. 

-,, Vezi? zise tata" 
-,, Văd,'' răspunsei eu. 

lnsfârşil, Dumnezeu îmi ajută să mă duc la şcoală. 
După o lună, tocmai mă sculasem dimineaţă, mă lovi 
o năprasnică veste, că pe pisica nGastră au sfâşiat-o
doi câini \'eniţi noaptea în curte. Pisica noastră era
foarte dibace la prinsul şoarcilor şi al vrăbiilor.

Dup[1 o săptămână pisicul ti fiind alungat în joacă, 
a c[1zut într'un vas cu smoală· şi cu toat� îngrijirile date 
îşi d[1du sufletul. 

Armand Welnştein 
Clasa IV-a primară 

Chilia-Veche 

Vă place con1poziţia colegului vostru ? 
Trimitiţi şi voi şi dacă vor fi tot aşa de bune, sau 

mai bune, vi le vom publica. 
P.
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Ultimele noutăţi literare, cărţi didactice, 
rechizite şcolare şi cadouri de 8ărbători, 
găsit i numai I a Llbrlrla „IIJIOBILII" B. Hanalau
Tulcea. 

tn numer{:le viitoare va apare în re
Yista noastră şi o pagină intitulată: ,,Să 
învăţ.1111 iucându-ne'' in care se vor publica: 
jucuri de cuvinte, diferite combinaţiuni 
practice. şarade, ghicitori etc. 

·1.şteptăn1 colaborări.
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