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Siiptămtlna cuprinsă intre t 2 şi 19 ale Junei Maiu, 

e�te Închinată vouă. 
Vă silrhătorim cu sufletul plin de speranţă in pu

terile care cresc odată cu voi şi vă dorim oameni de 

multă isprav!i. 
Nu uituţi tndcmnurile părinţilor şi sfaturile blânde

ale învăţătorilor. 

Ne strădmm cu toţii să împrăştiem din calea spi
noasă a vieţii voastre, multe din necazurile pe care

noi, cei mari, Ic-am întâlnit. 
Faceţi din prictt.�nia noastră, prilejul el� a vă spune 

pe faţă tot ce aveti pe suflet şi nu vă ascundeţi de 

noi înv.1t:1torii :-şi priPtenii voştri mai mari. 
�iirbătorim oduU'l cu voi şi Carteu, pcntrucii din 

l:a ,·ulegeţi hruna iu_v�iţ;'iturii <:a �i 11lbineic mierea din 
flori; cu ea v,1 sfătuii1 ln dipele de singurătate, din 
foile ei scoateţi ) g;1nd cu gând, toată podoaba minţii, 

şi u întelopciuni; de <;are avem nevoie în viaţă. 
O r.artr bun,, eslt· un pri<'len Imn. 

Cine e::-tc obişnuit sa citească nu cunoaşte ce este 
urâtul, ÎIJ viaţi,. spune un mare învătat. 

Vă iubim <lc>opotrrvii, Copil şi Carte 

loldeaunn imprc,uu'i, p<'nlru fericirea 

Patriei. 

şi vă donm 

voastră şi a 

,,Copilul Dobrogean" 

. . . .. -- ---·· --------
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)11nanatele cllălorH - ale lui Joalci Qlt-Scart 
- Nunta din Palatul de lrislal -

Insula fer
mecată se pre
făcuse in colţ 
de Raiu. 1s
voare limpezi 
murmutau şer
pu ind printre 
colinele acope
rite cu covoa• 
re de iarbă 
pro as păt ă, 
smălţuite cu 
cele mai atră
gătoare fJori, 
ce c re s c use, 
vreodată, pc 
pă mânt. 

Păsări mi-

de D. I. DOGABV 

-------- � ............. ----

' 
� I. 

.. 

• ,· •• ••/'. • I 

nunate cântau vo�se prin ramuri, preamărind cea 
mai mare dintre minunile ce 5e intâmplase cândva pe 
pă mânt: ,,Invierea". Palatul <le Crist,d îşi îmbrăcase o 
haină d� sărbătoare, plină de strălucire, cum nu cu
noscuse, până atunci. In grădină, tufe de trandafiri, 
împrăştiau mirosuri plăcute, ce pătrundeau până în 
cele mai· îndepărtate colţuri ale palahilui, bucur,1nd su
fletele tuturor cu o bucurie tainicii. In toată insula era 
freamăt. Piticii se prefăcuseră în oameni mari purtând 
cu fală bărbi de sfetnici inţelepti, mulţumind lui Du 
mnezeu că fuseseră scăpaţi de jugul greului blestem. 
Pe tronul de aur din Palatul de Crista!, Piti�ul Pitici
lor se prefăsuse în ce.I 1nai de seamă lmpărat, aştep
tând cu nerăbdare să sosească viteazul vitejilor, milo• 
tuitorul insulei fermecate : Ionică Gât· Scu.rt. Palatul era 
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in mare ferbere. Se- pregăteau să-i facă o primire cAt 
mai frumoasă şi să-i dea de soţie pe-Luminiţa R-Aslri
tului, inc,1ntătoarea zână de pe acele meleaguri. 

Bucătarii meşteri prf'găteau mâncăruri alese, pen• 
tru ospăţul nuutii. Pivnicerul scosese din tainitile piv
niţelor cele mai bune vinuri, din huti pecetluite, aco
perite cu praful c:Horva sute ani. Sala unde era hără• 
zită masa, avea vedereH spre intinsul albastru al tiării, 
nemărginiUi h zare. Farfurii de aur, cuţite de argint 
cu mănere bntute în pietre sr,umpe 8clipeau in mii şi 
mii de .colon. Fi!ţn do masă şi şervetele erau ţesute 
din spuma mării. <le m.îni Jibacc dn pitici iscusiţi. Flori 
mirositoart.� fn mii de cu1ol'i împestriţau spaţiul stră
bătut de un aer ctc sărbătoare. ln jurul mesei erau 
aşezate scaune <le fildeş scump de Africa, bătute în 
pietrele scumpe, scoase din adfincul mării. 

ln capul mesei se înălţau trei tronuri cu totul şi 
cu lotul de aur. O muziGa nevăzută îşi trimitea ::cor
durile, încetişor ca în lumea unui vis frumos. 

,.. 

Pătrunz:înd Tn Rd:inrul Peşterii, Ionică Gât-Scurt 
dădu p(·ste lăzile în care se aflc.1 l1 comorile fermecate, 
păzite eu atrita slriJ.)llÎ<'ie de Smeu1 Iadului. Sisi sbu
ra�c cc:1 g:îndul �ii-.._ţictucă douăsprezece care, să încarce 
lăzile în c.:ari erau comorile. Se întoarse urmat de o 
centc'.1 de o:1mrni de ai Impăratului şi încărcară co• 
morile. 

Ap0i se îndreptară încet spre Curtea Palatului de 
Cristal. Ionică mergea tăc.ut cu Sisi, în fruntea con

voiului.• 
- Ce ai de eşli aşn de g.înditor, Ionică? îl in

u·ehfi intr·un b1rziu Sisi. 
N'am nimic! Ce si: am'? Nu mă gândesc la 

nimic ... 
Ei, pur'di eu nu te cunosc? Ai tu ceva! lti 

pare rău de islJ,înda noastdi? Nu eşti multumit că vei 
avea <le soţie pe cea mai frumoasă fată ? 

- Taci Sisi ; ţi-am spu� eu ţie, odată, că eşti un
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gânsac priceput, da_r_ ai · şi ·tu ·un cusqr : eşti ptea lim· 
but. Sisi întoarse privirea intr'o parte, prefăcându-se 
că nu i-ar fi plăcut spusele lui Ionică. 

Ionică îl urmări şi pentru a nu-l supâra îi zise cu 
blândeţe: 

- Dar ... poate, ai şi tu dreptate. Vezi, aşa suntem
noi oamenii făcuţi. Nu putem fi fericiţi nici o clipă. 
Acum când am isbândit să aduc m..1ntuire insulei fer
meca�e şi când lmpăratul, ca ri'tsplată, îmi va da pe 
fiica lui, eu mai am un gând care mă roade mereu ... 

Ce gând mai ai? îl intrebii nerăbdător- Sisi. 
- Mă gândesc la Bunica şi la Haiduc, prietenul

nostru, pe care tu, se vede, că i•ai uitat. 
- Ba, nici de cum, prietene. Nu i-am uitat. Şi

ca să-ţi dovedesc aceasta, nfHi că ei vor fi chiar azi 
aici. şi vor lua parte la cununia ta. Am hotărât eu lu
crurile fără să ştii. 

Ionică �e uit:i ne1ncr<1ztilor la Sisi. Dar ştin el că 
gânsacul n'avea obicoiul s:1 spună hraşoar,e. 11 luă în 
brate şi începu s�i-: :·. lr11t� t'J J:ic�rămi <le bucurie în 
ochi. 

- Iartă-mă, te rog iartă-mă, scumpul
ten, că m'am îndoit vreodată de bunătatea 
Nu voi putea să-ţi răsplătesc niciodată cât 
făcut tu .mie. 

meu prie• 
inimii tale. 
bine mi-ai 

- Lasă Ionică nu-i nevoo de răsplată. Prietenia
adevărată e cea mai scumpii răsplată ce putem s'o 
au1tăm celor ce llP-n cr:·r. 

Convoiul înainta scârţăind spre Palatul de Cristal. 
A�operişuriJe de nramă asvârleau flăcări roşietice în 
văzduh. 

Când convoiul a_junse tn fats Palatului, poarta cea 
grea se desfăcu în rnturi şi o muzică de biruintă în• 
ţ:epu._ Pe scara de sus, 1mpăratuJ r.et Bătrân, împreună 
cu Luminiţa Răsăritului aşteptau pe vo1n1c11 noştri. 
Două şiruri de ostaşi cu platoşe de argint şi suliţe de 
platină strAjuiau intrarea de la poartă, până la scările 
Palatului. 

Ionicii şi Sisi înaintau domol. Ajunşi sus înge-
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nunchiară in fata lmpăratului.. lmpiratul îmbrltişl pe 
Ionicu sărutându-l pe a1nândoi obrajii şi apoi ii duae 
şi-l prezenlă ficei s:ilc. 

- lată, �cumpa mea fiiciJ, pe mântuitorul nostru.
Luminita R�săritului ii privi cu un zâmbet de fe,ieire 
şi plecă ('U novinovoru Ot:�1ii io _ios. 

Sbi St plct:ă smerit iu fata Luminiţii Răsăritului. 
Fala îl mângâc u�or pc penele lui de culoarea· fulgi
lor do ză:1adi1. 

"' • 

.. 

lu clipa a\..'.cia, o corahi(; cu p:1nzo se opri la che• 
iul in�ul�i. Diu ca .ii,;vl,orî 1;1.1nica urmată de Haiduc. 
crcdinc-iosul p:wnic �!l e;1sci �i adeYăratul prieten al . 
voinicilo1· no�tri. RavcJm·c& lui Ionici, cu llunica, mişcă 
pună la lacrimi pe cei do fnţă. 

- Iută, Măriu Tu vc acoia care m'a îngrijit 1i
m'n crescut, de la moartea mamei. 

Ei îi datoresc viata şi isprlvlle mele. 
Bunica Sfi închină smerită to fata fetelor impl• 

rătoşti. 
- M:lria Ta, acetila este Haiduc, cel mai credin•

cios tovariiş pe care 1-um avut vreo dati. 
Cu el şi cu Sisl, sunt in stare sA cuceresc întreg 

pământul. 
. . . . . ..._ . . . \ . . 

Intrară în 381a cea marc a palatului unde se qe
zase masă de sărbătoare. Sfetnicii lmpAratului luilri 
loc împrejur, Îf\ timp ce impiratul aşezat pe tronul din 
mijloc privea cu drng ln cei de faţă. Ionici fu a1ezat 
dcadreapta lanpăralului. iar de cealaltă parte se ana 
Luminiţa lUbărilului. La dreapta lui Ionică se giisea 
in cinste, nşczat Sisi şi Haiduc. Slujitorii incepuri a 
căra bucatele la n1asă, în tăvi de aur şi de argint. 
Turnar� vin în cupo de .17ahm;lru 1), un vin spumos ce
răsp:1nden un parfum ,:�o flouro (!e vită. Voia .bunii se 
vcden pA feţele tuturor. Pe ln mijlocul mesei lmpiira
lul t·cl Bătr.1n se ridic:,:ă i.n piciouro. Se făcu o Ulcere 

---- 4 

1) 1_1 11 .• 1r111�H·{1 t r.111 •1•:1!',·ntit l',in ,·art? .,:t, !,\'' va!<(' ,scumpe. 
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adâncă. Un slujitor îmbrăcat în fireturi strălucitoare a
duse pe o tavă de argiot, două coroane strălucitoare, bă
tute în pietre s�umpe. 

Bătrânul lmpărat vorhi : 
-BoerL astăzi serbăm isbându Binelui asupra Răului,

şi sfârşitul unui blestem. care ne-a venit prin viteazul Ioni
ci. Fără el am fi fost şi acum robi ai unor puteri necu
rate. De aceia, ca drept răsplată, eu îi d�u de soţie 

pe fiiea mea .şi pe deasupra 
îl ful' stiir,.în peste impă
ri,ţ ia f

f

Wi}. Asot: ceva de 
..,,Ju·· 1·n·'11n 1 •·1·\_;,: •) --t :, ' \& '-1 • 

:\!mit:, \Liri:1 Ta, glâ· 

- Atunci eu. iU faţa
Dvs. îi unesc, pun.1ndu-le 
pe cap, aceste coroane scum

pe, cari au fost cucerite de viteazul meu ginere, din 
ghiara balauru lui spurcat. 

Bătrânul le aşeză coroanele pe cap sărutându-i cu 
dragoste părintească. Apoi luând o cupă de vin închină 
in sănătatea lor. 

Muzica cântă un cJnte(' dulce plin de vrajă, cum 
nu se mai auzise până atunci. 

Bunica, în .iiltul ei .1urit. liicrăma de bucurie, în 
timp ce Sisi şi Haiduc îl priveau cu miludrie pc noul 
lmpărat al Insulei Fermecnt8. 

Şi unde, măre, se porni o ve�elie ca·n poveşti, o 
petrecere şi o voe bună cum nu se mai văzuse de 
când lumea. 

Să•i fi văzut pe Sisi şi Jlaidu� r.um se sărutau 
frăţeşte şi se l�g„m cu .inrilm:1nt s:1 fit"' cei mm cre
dincio�i sfetnici :ii noului lml'r;rat. 

loni ... �n GJ! S urt. I111:·.-i•·,,t1Jl J, . ...,,-1._�1 f'et:rie<";t�<�- lri-
. . ' 

mise soli µe S1si �i H:.11duc 1.;i i•,•\·es1ea:;-�u copiilor 
dobrog·cni !catil :':1Lîrnpl,1rc•a ;�:�:�,;<-;ti1 1, 1 i:111n:1UL Poves
ten aceasta rni-a fn9t spus:1 într·,; -�i��1r·! ,J..-. :.t,rnâ la 
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gura sobei, iar eu m'am legat cu .jutim4nt, .. Jn·t·rai. 
lor, s'o spun şi cititorilor Revistei Copilolui Dob�a� 
Şi iaUi, iubiţi copilaşi că "1tffl .isRrivit Min1:1nat-ela ·Cl•

1

lătorii ale lui Ionică Gât-Scurt. 

--·----·---·· ---1-----

MOTCU CEL ŞCHIOP 
............ 

Urmare dln No. 4 

f �_,,��-;:.:._ _ .. - După vre�o sip• 
r r tămână, pisoeşii se 

îmblânziseră deabi
nelea. Să-i fi vlzut 
atunci cât erau drl
gălaşi ! 

Au trecut � 2-3 
luni de când îi aveam. Pisoii crescuseră m_Arişorl 1i 
cu cut creşteau, cu :ihît erau mai drăcoşi. Câte nls• 
bâtii nu făceau l Cflle odată mă mai supăram şi-l fu
găream, dar de multC' ori mă distram. 

lntr·o zi, nu ştiu cc făceam prin curte, când de• 
odată aud un mieunat sfâşietor .. : 

-Dar, ce se întâmplase, unchiule t
-Să vedeţi! Cum se jucau pe nişte scânduri, una

a căzut cu atâta putere peste piciorul lui Motcu, incAt 
i-l rupse ...

- -Săracul, Motcu r Zise Norica.
-Bietul pisoi, fugea în trei picioare spre casi.

Piciorul drept de dinapoi era rupt complect şi mieuna 
aş" de dureros I Un moment am stat pe gânduri, ce 
_să fac? Am luat un c11tit ascutit şi dintJi'o tăieturi, 
l'am scăpat de: bucata din piciorul care-i spânzura ne
putincioas�. apoi i-t\m făcut un pansament aşa cum 
am putut/ 

Mă g.indeam să-l dau cuiva să-l omoare, dar p�r'cl 
nu mă 1:.1s� inimn, îmi ern miliS.1 
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M'am chinuit aşa, cam la o lună de zile pân!· ce 
rana s'a închis I 

--Dar, acum r.u-1 -mai doare- piciorului? 
-Din când în când, îl mai doare, dar ce să facă?

Miaună şi apoi tace t
-Unchiule, zise Norica, eu am să-l îngrijesc bine

astfel ca să nu sufere! 
-Bine, fetita meii! Asta iuf:eamai\ că fli milă <le

animale şi aceasta este o podoab�'i de care sunt lipsiţi 
mulţi din copii. euri in loc să ingrijeasc3 de animale, 
le 'chinuesc t

-Au trecut vre-o doi ani, în care timp Motcu
cel şchiop a făcut şi la Tulcea multe şotii, spre dis
perarea familiei Munteaou dar producând în schimb o 
veselie fără seamăn lui Mitică şi Noricăi. 

lntr·o dimineaţa, Norica '\'rând să dea mâncare 
câinelui şi apoi pisici lor, observă că Motcu nu mai 
mănâncă nimic. La început a crezut că peste noapte, 
găsind ceva de mâncare e sătul. Dar observând că 
toată ziua, pisoiul nu mănâncă nimic, se adresă unchiu
lui Nicu. 

-Nu ştiu ce are Mot-:u fiindcă .azi n'a mâncat
nimic I 

-Nare nimic! O fi găsit ceva de mtlncare şi e
sătul I 

Trecu vre o cilteva zile în care timp, pisoiul slă
bise grozav. De mâncare nu se apropia, ci numai din 
când, în când mieuna jalnic. 

Copiii erau supăraţi că nu n1ai aveau cu cine se 
juca, căci Motcu se împrietenise aşa de mult cu ei, 
tncât chiar şi când stăteau la masă, făcea ce făcea şi 
se aşeza în bratele Noricăi sau băiatului. Ba, câteodată, 
spre hazul �opiilor. le fura bucăţica de carne din 
farfurie. 

Acum pisoiul stătea supărat pe patul din bucă
tărie, slab şi jigărit fără poftă de joac;1 �au de mâncare. 

- Ce ai, Motcule? ! ziceau copiii.
-Mi ... a ... u, mi...a . u I Acesta era raspunsul hictu-

Jui pisoi. 
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-Se vede că a mâncat vre-o bucată de carne
olră'.·Hă '. zicea unchiul Nicu. 

Aşa �·a chinuit bietu! pisoiu, cam vre-o săpti
mnn:i. p,înn c.înd intr'o dimineaţă. Norica dete peste 
•�l, t1·i1gurd s:, rr.oară. Degeaba îl mângâia. -Se vedea
di moartea pusese sti1pnnire pe bietul animal. OchH
fnCC(Ht!:>ei·i. -.,1-:_;i piarrlă di:1 striitucirea vieţii şi'n min
tea 1ui de .P�inrnl ri;.sfiitat. i St' arată, pentru ultima
daW. kc11i 11rirhi M·;1 niis<�ut, plimbarea care a făcut•o
(L:. Hu:�ovi1�a �1.1n:."\ i11 Dobrnu;ca. mai văzu încă odată
t.1hloul ace!:; i. r;)ai.;1it· c:;lr!J S('(mdur<1 ii rupse piciorul.
aroi l<.···,<1.-:-.l •.;�r;;·

1 
i:.· ... ir .. fi ... :", ca Intr·un suspin, muri

i11 br.1\•1l0 ··Jlh!i co:·:1!:,c JuÎO..i:-.i1 �i huni1 aşa cum do
resc să fie Ş! micil� �-:de cititoare, care au citit a·
ccasUi povestire adevărută !

-·-· · - - ..... . ._..... -------

Nenea �icu 

A1n fost fericită odatn •... 
··-- - ---- ..-�-..... -- •··----

lntflmplarca pe r.are v'o povestesc s'a petrecut to 
id&Ua anului i.92h, tn jud. Neamţ. 

Invtiţătorul N. se intorcea acasă, pe jos, dintr'un 
sal vecin unde luase parte la serbarea c:ercului cul
tural. Zăpada viscolitu ue v11ot întunecase văzduhul, 
frigul se îutctca şi pe drumul alb nici o urmi de vi
etate. li părea rău , că plecase pe aşa vreme şi ti sunau 
ca o mustrare, în urechi, vorbele stăruitoare ale cole
gilor. 

-.Nu pieca pe vremea aceasta Domnule N. Ră• 
m,'.ii şi te duci m<1ine''. 

--· ,, Nu pot! .Mâine dimineată vor veni copiii la 
�coală şi �u nu voiu fi acolo I Nu pot să rămân". 

A plecat. Pcla jumăinten drumului obosise; totuşi 
zorea 5ă ajungă în.1inte de apmml soarelui. 

Se cunoşteau înaintea lui urme proaspete de sanie 
şi se gândea, cu i.HH'•1ric 1 că mai tr�c;use cinevn pe dru• 
mql nccla. 
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Cum mergea el aşa, lirând din ce in ce mai greii 
picioarele, cu bărbia în piept şi fata înl'Ofitl de biciul 
ascutit al vA.ntului, s!_l_!lţi la_}}� moment daţ piedica 
unui obiect ce se _glsea în DliJlocul -drumului. _ 

Se opri o clipi şi cercetă cu luare aminte locul 
unde se împiedicase : era o geantă mare.de piele, care 
pirea a fi a unui factor poştal O ridică şi dupi ce

o şterse de zăpadă o puse sub braţ şi plecă mai. de•
parte firi să caute înăuntru.

Când ajunse acasă era noapte. lntl'l obositîn odaia 
încălzită unde îl aştepta îngrijată, mama h.\i, o bătrână 
cu fata zâmbitoare şi blândă la vorbă. 

Dupăce povesti în câteva cuvinte întâmplarea ! că• 
utară împreună în geantă. 

Nu mică le fu mirarea, când pe lângă hârtiile şi·. 
actele ce se găseau acc;,lo; descope'riră · o mare sumă 
de bani: peste 50.000 de lei. 

Şi 58.000 de lei într' o casă în care nevoile erau 
destul de mari, nu era un noroc la care să se dea cu 
piciorul. 

Bucuria banilor multi nu intrase niciodată în casa 
aceia, afară de mica leafă a învăţătorului, din care 
trăiau mama şi 3 fraţi mai mici. 

Aflară tnsă îndată cine pierduse geanta, din cu• 
prinsul hârtiilor găsite. Nu era ni�i un om bogat, nici 
adevăratul sblpân al banilor, ci un biet factor poştal, 

. aşa cum binuise · la început. 
li cunoşteau �ndoi. Avea o casă de copii şi 

muncea cinstit, de zeci de ani, în serviciul poştei, ca 
să-şi poată îngriji famiîia. 

lnvăţătorul nu stătu mult pe gânduri. lndemnat 
şi de mama sa, puse banii. la loc şi se culcă liniştit. 

A doua zi disdedimineaţă, se sculă cu inima în
florită de bucuria gândului frumos pe care îl avea în 
minte şi plecă la casa factorului poştal. Nu era acasă. 

Când se inlcres2 ia oficiuj poştal, află de îndată 
că factorul fusese arestat, fiind învinuit că şi-a însuşit. 
banii. Invăţătorul ceru numaidecât să fie lăsat să vor
beescă cu el şi it găsi 1,<lrohit de ch:rere în arestul 
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postului de jandarmi. La uşA stiitea femeia Iul c11

ochii scăldaţi în lacrimi şi se ruga lui Dumnezeu &I-l 
redea liniştea şi sprijinul casei. 

Când învăţătorul îi spusese că a găsit geanta, 
factorul rămase câteva clipe încremenit, ca în rata 
unei nenorociri. 

Se încredinţă însă îndată că într'adevăr geanta 
fusese găsilă .... căzu în gennnchi şi mulţumi cu sunetul 
plin de recunoştinţa învăţătorului. 

• • 

* 
L'am întâlnit dup C.ciţiva ani pe invătătorul N. 

prin Bucureşti şi c,î nd i · am adus aminte do îotâm
ph:area cu geantn 1 pe care o citisem în gazetă, mi-a spus: 

-"N'c1111 11u1i cunoscui pân/i alunei şi nici ,u, ştiu 
dacă t>oiu ,nai t1L 1en t•r ·odată prilejul s.1 lntâlnesc, o 
clipă de adevtir:ită fc, icire ln via/a. niea. 

Erl:n-..la Parulre,, 
• 

Daruri cu surprize-�--
Anul trecut, naşa a dat �iarioarei un ou de cio

colată, înauntrul căruia a găsit o plpuşicl foarte fr11-
moaea. Ea aştepta acum cu nerabdare sarbatorile, pen
tru a vedea ce surprfao îi vor mai adoce rudele. Sandu, 
fraţiorul ei mai mic, tj'a !a.cut de 4 ani, afa ca va primi 

şi el daruri. Cât de nerabdatori 

o erau amândoi ! Şi iată că earbăto- o 
rile n'au intârziat--.prea m:ilt. �Iai 
tuşica S_y lvia le-a aătla la amândo
câte un ouşor de ciocolată. Sandu 
l-a clătinat şi a. auzit sunând ceva
în năuntrul lui. Fugind în camera
lor au 13part oul şi au ga„it în el
doua, inele, 11şa de mari ca le cr-
Jeau de pe degete. lu oul Marioa
rei au dat pe8te.două �;, blu;,11i mici,
dar bartc frmn::,g,se. Hunic..!. le 3 

c1dus bt ,;.ite nn ou Je ciuculata.
Au gasit I fLi.

1 
t<.•t diferite surpriu.•.

Mai era cine a llC venil: Unchiul 
OoAtic!l.. .El Ie prc•mi8cse cal tlo
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Paşti, le va aduce un dar ! cu totul aparte de darul celorlalţi. 
In sfirşit veni ţ;i 1...nc!.liul Cueticl\. InsA el nu le 

aduse ouă de ciocoia.ta, c; dc�l.1 c.::1l 3lbt: 1a fel cu cele 
de raţă. 

Copiii tic privir�i m:ra\i. i_;;..;ru se poate ti& dai dar 
de P�-şte un uu aciovăr'lf �i ms.c�1r nevopsit 'f Şi pe dea
supra, �i crndt·. Dac1 i$f fi f•. 1 c11 iicrtc, k-.:H f I mâncat 
de necaz:'. 

�fama a bat ,,ulc, �·-1 ,lL.� ru ele in mag.-1,ie şi 
lo•Q pu!:! 1,:1h ciJică, ::l,-,�,t"�11(� <�1 1 riil,1r c:. pei,tc trei sAp· 
tamâni vor vedea r-...rrpr�za. 

UncLiul le 1:1�i JăJ:; ., cutiu,u·:l c� �eminţc. 
Mama. a pus rt�rr.:l11i it1:r·0 la.�iJ,, � al'l!lâ:l:J.C semintele 
'ii a bagat-o riUL• pat. c�)�)iii eh.I g,\nde�t: cam ce flori 
vor ieşi: topor��i, clopoţui

! bănuţi, panti�le, albăijtrele, 
micşunele, ochiul L•J ului ijau cine ştie ce flori! 

După câtva timp florile au ieşit din pamânt. Copiii 
au ajutat mamei eA le ras4deasc4 in grddina de flori. 

Când au ieşit din grAdină aud piuit de puişori şi 
din magazie iese cloşca, inconjuratA de o mulţime de 
goboloaşe mici acoperite cu puf auriu. 

s·au repezit t:iă-i ia in mân�. Clovca a'a zburlit la 
ei dar nu le-a (acut nimic, caci îi cunoştea că sunt 
cuminţi. Marioara observa ca doi nu sunt la fel eu 
ceilalţi. Aceştia aveau puf cenuşiu, ciocul lat şi labele 
picioarelor prinl3e cu o petiţa: erau doi boboci de raţA, 
ie,:ţi din ouăle all,e pa cari le �dusese unchiul Costică 
ca dar de P�ştc. Copiii nu mai puteau de bucurie. Un
chiul mişcat de bucuria copiilor îi luA in câmp şi la 
padure sA le arate eurpri�ele ce· Io racuao frumoasa pri• 
măvara, oamenilor. Au văzut câmpul ac1Jperit cu covor 
de iarba verde presărat cu flori. Au auzit, în pădure 
ciripitul păsărelelor voioase care prcmăreau pc bunul 
Dumnezeu. Mergeţi şi voi, dragi copilaşi, pe câmp şi 
tn nl\(,111"<> Q; ••bt1o•·v,,ti '-'"U!.i fH� ...... , .. lu8 Pr = m'(vara 1·"" ....... _ .._. , .. .. , '-'� .. .  --·� \? . '-- t,.&\.I 1 � 

aceleaşi fi'Urrrizc :.:a lui Sa.ndel ţi \lad�ar';!Î? 

. . .... - ---- -- . - ----·---· 
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Păcala 
• 

S1 
, 

Tandala 
------

Trebuo ea. ştiţi, feţii mei, că eu eunt feciorul ve
stitului StrAmba-J-,mno, care lua stejarul cAt de gros, 
îl îndoia cu mâinilo şi-l facea obada de roata. 

g( era un um foarte invllţat fi cunoscut pe vre• 
mea lui. 

Oopilnriso cu Ciubăr• Vod:I, cu care învlţaae carte 
la dascălul Paecal Llin Podul Iloaiei, ce ştia toat& Ale
xandria pe <lo rost. Pţtrecuee toată juneţea ea la curtea 
lui Lăcustă, a lui Pârle- Vodă. 

Ce mai vremi acelea ! 
Ce să mai zic de oamenii vremilor acelora. 
Bi erau inaiţi ca Lrazii şi vo1n1c1 ca emeu. Tatai 

meu era nepot vitoa2-ului Srarma PiatrA, care avea obi• 
ceiul, ci\nd se punea la masă, sA tnghitA mai 1ntliu 
şapte-opt bolovani, ca sa-i facă pofta de, mâncare. 

La vârsta de <louâ tiUte opt zeci de ani, tatăl meu 
vazându-se rl:lrau tomnatic, t;B însura cu jupâneasa 
Marica, minunata femeie, groasA şi frumoasa, dar cam 
prostană, zicând adesea nişte vorbe chisnovate, la care 
tatăl meu rătipundea: Tronc, Marieo ! Prima sorA n'a 
trăit, precum nici alţi două sute de fraţi vi surori c·e am 
avut. In sfârşit m'c.4 ne.scut pc mine şi vAzându-ma &fa 
mic şi ofilit rui-au------pus numele TAndalA. Naşterea mea 
costa viaţa mamei, iar· tatai meu, simţindu-se cam im
batrânit, chemă pe naşul meu P4cal4, ma încredinţa 
lui şi apoi muri dupa ce mAoca trei oi fripte şi bau o 
balerca de pelin, zicând cA nu trebue el ee ducA pe 
ceia lume flamând şi însetat. El era atunci de patru 
sute opt · zeci iji trei de ani. 

Din cnrlen „Proza• do 

Co•tache 1+,·,·uru:ial 

-
--. · ·---- -- - ·- - -- -----·- - -- - ---..=. =-�

Copiii când nu in(eleg unele cuvinte intreabâ pe 

d-nii invă/iitori !
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Cel mai mare magazin din luine, e megaainul &o
vArlfiei Siegel Cooper (ee citefte Z!gnt · Cupar). 

El e,te aşezat într' o e)Adire Ul"iaşa.· Oind intri ln
-oauntru par'cA intri intr'un haos: pretutindeni e sgomot 
şi rilifcare. ln mag�zinul acesta sunt , nenum&rate as
censoare 1); dar pe 1Anga aceete ascensoare, care sunt 
ceva obi,nuit tn America, aici sunt şi un fel de acari, 
cari, cu ajutorul unor mc:.şinarii, se roatogoleae mereu 
dela un r&nd la altul. Cum ai pus piciorul pe ele, te 
ridici, in cAtcva. clipe, la rlndul la eare vrei sa te 
urcL Magazinul acesta e cercetat i.ilnic ce) puţin de 
50.000 de muşterii. cAteodatA chiar de 250.000 ! 

Pentru împachetarea marturilor so trec ln fiecare 
an 12.150.000 metri de sfoara, iar hârtia întrebuinţata 

· in acelaş scop ar acoperi 12 OOO.OOO m. p. Pentru fa
cerea facturilor şi a scrisorilor se tntrebuinţeaza pe an
2000 litri de ceruoab. şi 45.000 de p�niţe. Trebuesc
300.000 de registre pe saptamâna.

In magazinul acesta este şi un birou de poşta, de
telefon fi de telegraf, care te pune în ccmunicaţie cu
lumea întreagA.

ln subsol 2) se vâd fel de fel de maşinării: Unele
pentru ridicarea scărilor, care se rostogolesc singure,
altele pentru a1teensoare, altele pentru tuburile prin
care se trimit marfurile dela un rând la altul, altele
pentru lumina electrică.

ln rlndul al IV-iea se vând articole de băcAnie.
Tot în rAndul acesta e şi un fel de piaţa. O mulţime
de lume se togramadeşte acolo, ca sa cumpere earne,
peşte şi tot ce-i tr�bue de alo mânca.rii. Iotr'un colţ e
o laptArie, unde se face untul cât ai clipi, în faţa cli•
enţilor. lu mai multe locuri bucătari iscusiţi arat� tine
relor gospodine, c.im ea preg�tească mâncări alese.

Nimic nu lipseşte din magazinul acesta. Pe casa 
e aşezat A o grădina de iarna ( o seră) şi un atelier de 

1) Aparat cu caro »e ridici\ în 1<11$ onmerii câc 9n,-elc !'unt cu mai
multe caturi. 

:l) Un tel de beciu. 
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fotografie. Pânl şi un doctor e deobf&e acolo, pea&ru 
a da îngrijirile cuvenite eelOT care_ le-ar veni rAn. Oi& 
Jcspre farmacie, nici nu mai rlmAne - vorba. la total 
sunt· 72 de ·desp�rtAminte, iar funcţionarii din el ating 
cifra de. 7000 d" oameni. 

Hărnicia co domneşte acolo, cu greu ne-o potem 
închipui; fiind d� faţl, am rlmbea uimiţi. 

�<"llt ,;:i cum :ae m11nre�tP. in America" de Gdbrid Lf!o,eardr•� � ... 

--�-- --, 

Câi11ele înţE:lept 
(J.>ovcstc adevărată) 

Jntr'uu craşel <lin nordul Franţei, un om bogat fÎ. 
,_uilostiv dădea în fiecare zi, la un timp fixat, minoare 
ta 1 :2 oameni săraci. Oa t:1A nu sufere ceva saracii, când 
primesc miloBtenia, bogatul a rânduit t:egula urmatoare : 

La. ceasul huU,rît, oamenii saraci veneau înaintea 
porţii bogMaşu- "':�"��-- · -,... . ·t 

--�- ·•it •' �-�."•('•f·) I

�:�:� t
r
!1��

a

o�e�:: . ,_.J···.�--l· '-_., -· __ ��- .. : ./\:;;� ·:�·. ·, ,:':�\".,. lu·1 c 1· I vr - .. · ... : _-.., · . ., ,i ase . n o- :� �·� Jllil.,., · ., ,::..- . ·· -> : ·" 

mea aceasta, in- :.� ._,_-.-. � 
data se aducea ., 
prfrnzul c e l u i -
care a sunat, i se ..._ - -

dndea printr'o mica uşuliţă, aşa că cel care o da, nu putea 
tJă vad� cine primeşte mâ.ocarea. 

un câine, care trAîa in apropiere, a obeervat lu
crul acesta �i a inceput aă tie prezinte regulat la vre
mea prânzului, ca t:1� primeasca câteva resturi deli& acei
săraci. Dar t.ăracii fiind odată prea [lâmânzi, IAearA
Coarte puţin câinelui, numai cfit .s� miroase mân·carea, 
rară să poată a gusta din ea. 

Aceasta sili pe i!â;ne sa ·alerge la vicle,ug. 
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Odata r4nd toţi ■aracii 1e 01pltara bine ,1 pleeara, 
foam�a ·tacepu •• ehinae e8inele şi el far& 1& mai alea 
la g&nduri, 1e resima pe picioarftle din urmi, apaea ea 
gura cureaua clopoţelulU: 1i o tntinae bine. IDdata mlea 
Ufuliţa (prin care alraeii primeau hrana) H de■ehiu fÎ 
un om nev&zut Ji aduae ■truhina eu mlne�r•a gaatou&. 

Clinele •• oapata eum trebue. Aşa a mai f&eat 
eAinele elteva zile, pAn& ci!:d a f oat descoperit. St&pl
nulai i ■e paru foarte ciudata aeeaatâ lotlmplare. El 
lauda dqteptlciunea wnelui fÎ de atunci l-a llaat, tot 
•••• •• primeaael la fiecare si mincarea, tmpreunl cu 
oeilalţi oameni ■&raci. 

f)intr'un "aet vechi 

u,.,_u,,,. del• red„ 

--------

PRIMAYARA 
• 

Suntem Io luna Martie. Soarele de primavara în
ealse9te pamAntn! din care rAaare iarba verde ,i flori 
miro■itoare. Nu-ţi mai vine ■a stai in casl. Acrul plll
cut fÎ cald fi pasarile ealatoare, te chiamA la cAmp 
afarL Cit veai cu orbii, un covor verde de iarba u.co
perl plmAntul. In silele de lucru, plugarii ara şi sea
mlnll aam&nţ& ea al rodeaac&. Vezi elrduri de copii 
plec&nd ln excuraiuni •. Merg ■a ee joace pe iarba verde 
prealrata cu flori, topora9i fi viorele. 

Fetiţele aduna 'kri, le fac bucheţele ca ea aducA 
fi acul ma�"i ti frlţiorilor bucuria primlverei. 

Baeţii alearga, fac tumbe pe iarba şi se j oarl cu 
mingea. Unii juacl mingea cu beţele, -alţii se bt1t eu 
mingea care trece din mina, în mAnl. 

Seara se întorc aeaal morţi de oboseala şi de foa
me, dar bucuroşi şi mulţumiţi în suflet, eA s'au jucat 
a9a de frumos. 

Frumoasa e primAvara şi doaceia toatl lum�a o 
doreşte şi se înveseleşte la venirea ei. 

-- .. ,www ..... 

Ch,osa ... U�lardo 

el. IIl-a primari'l �<'. �o. 9 Gata\i 
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S'o apârlm 
Şi atunci când ţara n� cheam4, s'o apdrdm la ,uvoi, 
>lui cu toţii mir, şi ,nare .<;a 1;t,,1·qt1m: Veniţi cu Noi. 
ş, clu.şma.rwl .<;r. va tt:mP. când ne va vecua. ccnu:oiu 
,'ji 1:ll tuţii mic şi mare, !>c va retYage'napoi 

Mlrct•a Foc1J4-Ped•eQ.,O 

Curtea noastră pe'nserat 
--·-

,,: ,·nld. I n ,·111 ,,, c linl�te-. l>on1· < ilnele, ,un când 
i,i ,·,u,,:". i11t1•r-ru7,c lini�tca ,.,, ltit:rat·ul lui. Apoi Iar 
ft.i,·c ::,i • r, a."r,aud,; la un,hrii. 8:)(,o·,·le n iure11utincet. 
iucct ·"''; ·"'e la!4e .'4J»-e nJ"'·"· I 'lU1ne.le 1•,u:e 1nal. bnt,1•acd 
totul iut1··u (u111in<i aurie, aµoi .1oarclc ·"'e tl1'Crtntle cu 
lotul. 

<> ·"'c<u·cl Jdd<·utd �i. r<i<;oro,t.•u'i .�c la.-.ă încet, fnr.et. 
1 >in dc1u,1•f.c,r<' .-.c ,11ute f,ehiiitul oilor �i clopotele va
rilor ... r.hn i,·.';'it la pua,·Ul .:,i tle1>artc n'itl un nor de 
pra/ care s,! apropii? tlin c,· in ,·c. J.: twr111,a de ol r4rc 
.-.c i.ntoarct. <lela pcl�u1w. I ,i J 1·u ute 111 eryc 1t1,dt1,1rul ca 
an ,;,nult1căto1·: f/111->d el 1•in oile încet, ubo.dte, cu ca
pul in jo.<1, i<ir la urm,,i :,rn lături 111,ertJ c,ib1U ca 
ni�tc 1ui:tltorl r·rctlb1r.lo�i. _l/iclu�cli ncastrîtnpdratl a
l<?a·ryd i,ncolo �l incoace. (,'u.rtea p,itld acu11i litdftlld 
1'4C ·,u,1,1,lc (le syuniot:- ...:J'uli alea1·gă ·hi colo �i. fncace.
Oile intril la locul lor iar la11tele alb .�i RIJUtllOB curge 
în r.ălddri. C,îini i lat1•d, t:i(eil .-.iniţincl aprornereti 1na
u1,clo1• lor. htr.P-J> ·"'ă HtrlţJe. Ir,i ,;otcotldce�te o gdlnt'l, 
uuil incolu ciintă un cocu�. In tl1n1ntl acesta, seara 
,.,a l<iHat ,1eal,lnelca. iar lunn i�l nratd faţa el attrle. 
Curtea a incevu.t ,un nuu, ,"ld-�l reia ll-ni�tca. Departe 
,u.� au.de tot ctiinc care intrer1q,c linl{ltca pldcutd a 
�eru. Oa·,nenii !Ji anl·1nalele a-'au eulcat. Luna 1Je ured 
·încet, incet licdl,l,ind in lrunina ei gdlhue 1•la �I ponaif
inr.d.rt}aţi 011 f1•ucte •

.E llni�te veste tot, ,ar o privighetoare in cântdr·I 
duioase 111,ăre,te Jrunnueţea �erel. 

DumUriu N. Bletta 
el. lY priJll.tlrcl 
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PRIMJ\VJ\RJ\ 
... -

A trecut urâta iarni1, p,wmăt.•ara a i.senit, 
iŞi pe bolta azurie blAndul soare s'a ivit; 
Jar pe câmpllri iarba verde iată că a ră8ărit, 
Cr,lnguri/e· şi pădurea ce frumos au inverzit t

Copilaşi şi melu�ei tot aleargă tn sus fl
„ 

n jos, 
Căci afară este soare, timpu-i cald Ji e frumos. 
Tar pe dealuri se aude flue, aşul cel duio& 
Păsările ii Îngână de prin crângul luminos. 

Cu rdtt vesel primim iarăşi vestitorii primăverii, 
Ce se'ntorc din depărtare, şi-s plecaţi din timpul r,erii. 
Pluguri nuzlle se Înşiră peste climpul aburit, 
To[i sunt r,esP-li, tot e verde „primăvara a venii" . 

. ,., . .,tor Elerta ci. V pr.-,,·t!atilrnar�t 

O �� 1\1 I N •r IR E! 
- -----·--- -�---

! mi :iduc aminte şi nu pot uita cum într' o zi d_in
lulld Ianuarie, anul acesta, a intrat în cla�a noastră un 
llomn înalt şi tâ.h!\r. r:ra Dvmnul Revizor! 

Noi toţi ne--nm sculat şi am salutat !rumos. DupA 
aceasta, Domnn-1 Revizor, a început să no întrebe din 
toate lecţiile. Vorbea cu toţi ·şcolarii blând şi frumos. 
�1ie. îmi spunea. Vat;ilică. lmi apunea dulce, aşa cum 
îmi spunea numai te.ticul meu, caro c mort acum şase 
ani. DupA moarte-a lui, nimeni n'a v o r bit cu 
mine, uşa de dulce, decât foarte rar mamica, căci şi 
ea este totdeauna trista şi amllrâtA. 

Şi nu mai pot uita nici povestea cetita de Domnul 
Revizor din ,,Revista copilului Dobrogean". Ne•a 1fatuit 
eă ne abonAm şi noi la aceaetA revista. M'am abonat 
bucuros, la revista rocomandaU1. Poveftile şi jocurile 
din ea, îmi plac foarte mult. Acum aştept cu nerabdare, 
ca draguţa noaetrfl revista, ea oe trimit� un nou numlr. 

LCc4 .Ppopwoi 
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--- -· . - - �- . 

··••:•.•····�·····•;••········•-·

· Să litvătlin 

jucându�·ne 
Joc in pdtrat de ,Joc ln er,uttc,h,u de 

lanculeaou Eua. el. Irc ltc. 04rttu V. el. lll 
. Apnrnt dupa caro 1;1tim 

ia ce dircctio mergem 
Acost act ai'a eăvArţ;il la . 

1000 şi ]8!i9 

. , . . Domn muntOlln 
. . . l'od1,1 in Asia 
. . Unde E<O ad6poatesc 
. Măsură a timpului 

. Dosgusl 
• CAt este .... 

. Vocali 

cAIAtorii 

v!!:::anul leu şi•• pierdut coada ����

.1.n curtea noaatrd attnt nlfte copac,. Eri B'au a,e
#Gt clUeva clor, pe el-r-dte fJ ciori. pe fiecare copac ,, 
a n,a, rdmaa un copac Jdrd cioara. A•t au ttenlt mal 
puţine clort ,, B'au a1e•at-dln nou cdte una pa /ie
care oopac-1t a r4maa o ctoar4 fiJr4 copac. Cât„ ci.ort 
itt cltţl capa.ol au Joat. 

lntr'o ,coiil4 primar4 erau 20 de elevi: 
:ece baeţi. 

eece fete 1i 

D� cauz4 NI au fost neascultdtori, directorul i-a a6e• 
:at la rdnd gi apoi i•a. numtlrat: cel dl! dl �aptelea. mânca 
bdtae. ln ce ordine cu fost aşeznti, Jc au fost pedepsiţi 
numai btleţii- iar f ctele nu ? 

l.Joyar-lcv _.,laria 
el. lf" pr. So. 4 
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ARITMOGRIF 

de dev1el Flor�a Vergii 
A. ci. CV J.!!mna

.15 14 2 5 10 3 10 9 6 
8 10 15 10 11 17 13 20 18 

22 1S 9 14 lS 1-t - -
� 18 20 17 13 20 18 -

5 11 17 19 17 14 3 - � 

20 10 11 9 10 2 7 fi 10 1: 17 � 17 
X 11 , :3 14 

22 a 14 20 1s a 14 

H 

Dt:la A la B. Provi11c1c 1n Hon1.1n1a in
tcmeiat:\ de Ha-;arah \" ,t•,od 

R.\ndurile ori.r.ont:tle. Oraşe din .1eea,,\a 
pronn<'ic 

,loc '1, pdtrat de 

}tl""'taft'i NicoUm� el. IY pr. 

Capitală fn Asin 
Grer. 
Planta in ţ; rile dalduroai-e 

(Selbia) 

Vertical_ht fel 

,loc fn ronib de 

.
Y

aunt ,l,,na ci. IV pr. 

Con.oana 
Tr:tgt' la căruta 
Oraş în Europa 
l'c�te 
c,,11 ,, .. ).1nt1 

Vertical i,1 fel 
Puneţi în locul flecr,n1i nu111.1r Q li- ,,,m. puk\: ,,[1•1111 .irlit.i\i c.i fl •,·:., : 1
teri"\; c,intl :-c repell"1 n11mar11l M! rc-

pct;i aceia�• litera. .A 

Pe o cdrare 111.e1•9e o arătare.; nu-i bou cd are 1ca, 

dar nici cal că are coarne. 
z 

1 :C�Z 
---==== ŞI 

GLUME 
__ , ______ .. ____ _

EU ŞI F'RĂŢIORCL 

lnvdţătoru.l cdtre elev: Cine poate să-mi spună ce 
n'a .-xi11tat acum 50 de ani'? 

Un elev: ,,Automobilul, aeroplanul, telefonul şi lu
mina electric:\". T n alt �lev ridic!\ degetul şi răspunde 
7,orit: 

-,,Eu şi frMiorul meu 0 -U le ProfoflOl'. 
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SOUMP DAR J•AOE 

-,,Cum, 4 lei __ uq on_? __ Dar ce creai D-ta, ca eu 
câştig banii atât de uşor"? ,-

� ,.z ci că-i scump? Dar ştii ca pentru a f•ce un 
ou, gaioa trebue �a mnnceascA o zi intreagl? 

PREV.t\ZĂTOR 

Copilul.- _\i luat cu D-ta bomboane, mamA? 
11fan,a.-,, Doar mergem să ne plimbăm, ce nevoe 

avem de bombuane: 'I
Coptlul. -- ,,Da, dar poate c'o �n plâng pe drum''! 

OBLE TREf TIMPURI 

-,,C,ne poate să-rui Sf una câte timpuri au ver• 
oele 'I '

- .,Trei''- răspunde grăbit, Ionescu.
-,,Care 1:iUut'·?
-,,Dimineaţa, la prânz şi seara!·'

ANIMALE RARE.
, 

-,,Cino poate să.mi spuna câteva animale/ •·;;care 
sunt foarte rare la noi în România 'l intreabl prolt-âorul. 

-,,T,grii, domnule profesor''. 
-,.Curu tigrii nu ştii ca aceste animale lrAeic ·in 

Africa" 1 
-,,Tocmai deaceia-: sunt foarte rare Ia JJoi ;". 

OM CINSTÎT 
. - ... -.. -- ...

Stapânul întreaba pe �ţ�yJ_ţ�r-�-
-,,Eşti cinstit?·' 
-,,Cum nu conaşule, foaite cinatit". 
-,,Ei bine ! Oe-ai face dacă ai gaai 

portofelul meu cu 100.000 ?'• 
N. . "-,, rn11c. 

-,,Cum nimic". 
ti eu din v<>nitul lor, ca O-vs.'' 

A?'. P'nJKffiapol 
d. Il
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C1 wea■ sl 1111 fac, dii ,oia jl marc şi pntnce 1 
(01.teva rl.■pun•uri) 

• Ca orişice copil cu mintea incA fraged&, eu ml
gindesc s& mă fac sorA de caritate ea să îngrijesc po 
cei rAniti care ar c:idea h� lupta pentru a pararea ţllrii ". 

„Eu cAnd voiu fi mare 
vreau sa ma fac doctoriţa, 
pentruea aa pot fi de folos 
oamenilor bolnavi şi fami
liei mele, în caz de boall, 
dar mai ales pe nevoiaşi îi . 
voiu tngrij i cu cea mai mare 
mila•. 

L. O •

O. E. 

• Ati dori ca bunul- Dumnezeu aa-mi ajute • a& m&
fac profesoara de muzica. Pentruea 111 ajung eeiaee do• 
resc trebue 11. ml. silesc al invlţ bine 9i al ml port 
frumos cu profesoarele•. 

c. ·s.

• Eu, eAnct -voiu fi mare vreau sA mA fac profeaoara
de Deaemn, fiindca tmi place lll desemnez foarte mult 
şi_ mai ale■ dupl naturi". 

c. o.

,,Numaidecât dup� Cb vui.a termina şcoala primari, 
ma duc la liceu qi pe urmă dacă-mi va ajuta Dumne
zeu, ata sper eu în mintea m6a de copil, că mA voiu 
face profesoara de cetire, sa. le pot da şi pa.rinţilor mei 
un ajutor la bătrâneţe". 

R. 1t,·. 
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„Vreau el ma fa.c} goapodina, 11 lngrijeae ele cua

11i .;A-mi fac tot ce trebuo singuri, e& c:111 mai frumos 
lucru este ca o gospodina aa fie bine aranjata" . 

,, Ru vreau sa ma he, croito

reattA, când voiu Ci man•, ca sll 

lucrez rochii şi �orţuri de şcoa)A". 

X .J. 

.A. I. 

Conc111•."ul Jj.r,at 1>e11tr11 �(; Jflai, He a1n,lnd irevo
.;abil, pentru d11a ,le � l1.t1lfe a. c • .Atn,lnarea este 
-niotl,,.ată de ·rcrcnt,tl conr.urş, ţlnut .'tub atlaptr-iile Soc .
. , 7'ine·rfnica Hon,a nt'I ·,.
==================-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-========= 

Facem atenţi pe D nii Colegi ca 

am incctat trimiterea Reviett,i acolo 

unde nu 01 :,' au triD.Jie nici a• 

bonamcatu1, nici declaraţii de reţi

nere. Cine n'a primit ·rormulare de 

declaraţie sA le cearf\ la Ad-ţia 

Revistei. 

Copl-l, tublţl flo-rile ,, animalele! 
- -· - ----- . 

-- - . ·----- -- ---- - . . - ---- ---- - -

Sdviir{tlţl. ln Jlecare- d r.llte o Japt4 bund I 
-- ·_a .• ::� ·= ·- ---o -�--- ;·.• � =---c=�==-=-- -"'---;� - :-=..c--======= 

·.Dragt copil, cereţl celor ce ·vd lubeso a4 v4 
un abona1nent la ,,Jlevlata Oopllalal Dobrogeaa". 

Numal aia veţl f.fttreţlne v{aţa revltlfel "oat1tre__l 
- ----=-----
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POSTA 

REDACŢIEI 

� .l. � 

Dimitriu Euge?tfo Jocurile apar în numărul viitor. 
NitJtor P. Nic. l'oc.6ia „Şcoalau uu c urâtă. Mai încoarcl însA,

poate foci a.Ita mai frumoasă. 
N. Buzoic1n.u-P�ci,aea9a. �e m:rl\ <:fi nu s·au primit pe Aprilie.

l"rvliabil nu s·a ,plătit aboaamE"ntul. �u cumva ·1 
r. M.-Pt:cÎntJaga. Nu uit:\ sfnturile f'C care vi le-am dat. Noi

nu facem lucru de mântuială-. Când ne trimiţi rl\spuusuri sau
poezii scrie curat, îngrijit i;,i fără grabă. 

Clâosa M. Galati. Dacă îţi plac� Revista nonstră dă-o co_lege
lur s'o citoasr.ă şi indoamnl\-le să se abonozo. 

llirgiliC<I. Jocurilo sunt minunate. Trimite şi ceva compoziţii
frumoase şi abonamente dela colegi. Deslogările din No. 3 sunt
IJune. 

Dihn deslegdrllc ,lin .So . .J.: 
1) Joe11,l î-. tri'unghiu. 1) Grâu 2) rac 3) ac �) u. 

�) JocuriltJ t1l pcltrat. 1) Roşu 2) t)lar 3) Saun 4) Urni.
/l) Şarada. Orar. 
4) Jocfl.l î11 tri1ua9hiu. 1) Rareş .c._l arat 3) ras 4; et o) �-
5) Joc în patrat. 6 în toate pitrăţelcle.
6) 19 ciori a o lei, 80 de vrăbii a 0,03 lei :1i 1 râo<lunică a

1 lei fac 95 lei c;orile, 4 lei vrAbi!le şi 1 lei. rânduoiea. 
7) Jocurile în romi. 1) r. 1) rom 3) Roman 4) mal 5) n.

8) Vrore. 11,iatos a inviot.
9) iSb

10) lmpi1r,ir8a. oilor. 7 şi 5. 
11) JJ1cu.l î,a piltrat. 1) Ana 2) n'am 3) Ami.
12) Vor fi Unguri la numerile: l 6 7 9 11 12 13 16 1-. 19 24 26

i7 28 30. 
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Au,,_,.,,,., Joeur•le ca,a J!fo. •· ..,..,.eor1, �
1'oai. joeun1e. Cotoo Elua fi Lauroriei ·O.la.
10 joeui. llua&eaţi Ni'eOliaa ti Dimitria Bggnia. 
8

„ 
Nia&or P. m .... Meat&raana, Bodvgbiall 11,-a •••• 
Rada B. lbrieta fO• 1'0, 4 f. tl TolÎorug lllao4ora. 

7 • Alldrei M&rioara•Lu• fi C..an liana No. , t
6 • Fo ... Min,ea-Peeianca.
, ,. Ni8tor P. Nieolu fi AIHlala BfaM el. 31e, No., f.

l,Aa aflrfitul anului N .,. alee• ....... i.- 4-legllor olruia 
1e va acorda ua premiu de m11ad ,i p,;e.pwe. Dac& •ot ti.. 

tDai multi •• va trage la eorţi, 
Copiii oare duleagl joe11ril• d le Nrie frllJlloe pe hAr\i•; •• 

se iaf'Aleud ti d le lrim.il& pria domali hlvlţltori pe adresa: 
Conat. Petrache reYiaor fC'Olar•Tllle•, 

Cei din o, .. al le ,lepua& la Baa• Oorpalui Uidaetie, via-a-via 
de Bodega KarYelu-D-lui N. DamMtll ... 11,

Comi-tetul dA ,�onducere al reVl&tei muJtumeşte 
căld_nros, D�lui O. Ţigău Prefectul. jodutului, pentru 
1.,una �oinţă cu· care a cont_ribuit la bucuria copiilor 
:n s,iptămAna .cărţii, dăruindu·h:i 2fi0 ex. din ,,Ret.iista 
: opilului Dobrogea,,,'·. 
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