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s IUNIE 1030 

SAU 

F ovestea unui jecior ae împărat ... 

A ro�t odatiî ca ni<'iodntă .... căci de n'ar fi nu s'ar 
povesti. 

A fo�t () tnr:i m;i1•dră şi frumoasă, cu numele de 
ha�m, <:t1 n11111tii ,le! \ i� şi c·u upP.le de cristal albastru. 

�i ţar:1 ac·:'ia :1\'u;-·,•s1• un împi1rat credincios, vi
te.iz şi prkt-pul i11tr11 ::le donwniei, că o făcuse, din 
miel\ �i rwl1:·llii în sc:�m�, ('ltrll o găsise la Începutul 
domniei, i11tl'·o ţarii nrarc, frumoasă şi cunoscută. 

Dar nwarle.1, cart� nu (·rută pe nimeni. veni şi ri
dică viaţa !\larclui lmpărat, t1,_. rnmuse fără cârmă po
norul. ' 

Trehuri!t� mergeau din ce in cc mai greu. 
Am uitat s:1 vfi �pun însi,: 
lmpăratul :,ve:i un f••l'ior, care plecase in slrăină

Ui\i şi de�pn! El se riisp.indise �vonul că ar fi un om 
tare luminat şi tot atât de priceput in conducerea tă
rilor, ca şi Tattil s:'iu. 

Către El se îmlr<>ptură atunci toate gândurile do• 
ritoare de bine, ale ţării. Poporul, iubitor de conducere 
intelcnptă, se ruga zi şi noapto lui Dumnezeu să-i a
ducă pc fcdorul de lmpărat din pribegie. 

Dumnezeu a ocrotit totdeauna neamul acesta. 
Pcla inr,Ppu!ul Junei Iunie-ziua 8 a -pe rând pă

m„întul acelei tiiri bogate, se îmbrăcase numai în co
voare de verdrwtă, ţesute cu dărnicie de o primăvară 
ploioasă şi calc.HI, veni fcdon;l de împărat, pe aripile 
unei păsări cu cio::ul şi ghiarde de fier şi se aşe1A 
în se:umul domniei! 

Dornn<'şte şi nst:1hi ! 
Poporul îl iubeşte cu credinţă gata fiind să-şi dea 

viaţa pcutru El, iar(· t drept recunoştintă fată de D-zeu 
pentru trimiterea Lt• in ţară, se sărbătoreşte în fiecare 
an ziua de 8 Iunie. 

,,Copilul Dobrogean" 
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NENEA NICU 
ct'Ure ,.,,cu cititori •• rem1ttel .c. D." 

Cuvânt de despărţire 
--·--•---

lată un an din viaţa noastră de şcolari s·a sfârşit I 
Pentru o seamă din voi, care aţi învăţat şi ascultat de 
sfaturile domnilor învăţători şi doamnelor învăţătoare, 
anul sfârşit s'a înr.heiat cu bucurie mare, trecând în 
clasa următoare. Cei ce n·au ascultat şi au fugit de 
şcoală, pe lângă ruşinea de a rămâne repetenţi, au 
măhoit adânc şi pe părinţii lor. Aceasta a fost re
cunoştinţa voastră pentru acei ce v'au îngrijit ?... Mă 
doare în suflet când mă gândesc că se găsesc şi copii 
de-aceştia. cari in loc s'asculte pe părinţi, n'au un pic 
de recunoştinţă I 

Sunlt!ţi în plină vacanţă, sunteţi mai liber\ t 
.Jocurile şi voia bună coboară pe ff'ţele voastre 

voioase.' Două luni şi jumutate, sau 75 de zile, n'aveţi 
să vă mai gândiţi: ,,Oare ce nm m„îine u :>! Ahn! mi-am 
adus aminte, avem, avem : Religia, Gramntica, Istoria ! 
Şi după musă, Memorizarea şi CaJign-1fia I 

Şi gândind într'una vă întrehati : Ce trebue să 
învăţăm? Ce ne trcbue Religie, Gramatică sau Memo
rizare ? Ce bine era la joc cu Ionel, Costic:1, Geta şi 
Melanica t Dar timpul trece iubiţii mei aşa de repede 
şi câte lu�ruri bune n•aţi fi făcut voi d::t�ă... Da<'ă nu 
vă gândiaţi numai la joacă !? ... 

Fac o prinsoare cu voi, vă prin
deţi ?I Am să vă învăţ un joc! 

ln fiecare dimineată unul din 
voi face pe d-l învăţător sau d-na 
învăţătoare şi învăţăm să zicem la 
artimetică ! Facem o problemă sau 
două! ln altă zi, facem o dictare 
din carte, sau citim o poveste! 

Şi să vedeţi _voi dr�gii mei copilaşi, la toamnă 
cAnd veţi veni din nou la şcoală, ce bine o să vă 
prindă I Jocul acesta tl faceţi numai un ceas într'o zi t 

Aş avea să vă scriu eu multe, dar nu prea am 
loc şi afară de �sta, nu vreau să vă plictisesc, deci 
vă urez vacanţă plăcută şi la revedere în 15 Septembrie. 
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De vorbă cu cititorii 

D R A G I C O P I I, 

Citesc odată cu voi pove
stirile pe cari cei cc vii iubesc, 
vi le trimit prin scris la revista 
„ Copi I u I Dobrogean". J\ m rfis 
cu aceeaşi bucurie cn şi voi de 
minunatele călătorii ale lui Io
nică şi am trăit ca şi \'Oi du
rerea morţii lui Motcu I Mi-a 

.,. :,
• I 

... -,
t
I 

rămas întipărit însă în minte şi în suflet, o învăţătură 
înţeleaptă pe care u dat o Sisi lui Ionică, spunându-i: 
„ Prietenia adevărată, e cea mai scumpă răsplată ce 
putem :s·o arâtăm celor ce ne cer!" Ce frumos! Mi-a
duc aminte de pc ,·�111d cn1m şi eu o fetiţă c:a şi voi I 
lmi plăf'eau jocurile şi îmi plilcea nespus de mult să 
citesc. Mi se iveau în cale uneori mici supărări pe cari 
le înăbuşeam întotdeauna sUind într'un colt al palului 
dup?i sobă şi citind. Ce nedespărtită prietenă îmi era 
cartea I l ·u ea îmi împăcam şi-mi măngâiam sufletul, 
neînchipuit de dulce! Din cărţi şi din reviste am in
vătat multe lucruri frumoase, iar întâmplarea ce va 
urma din povestirea mea, ascultati-o căci e trăită de 
pe când eram copil ca voi. 

Mi-aduc aminte ca acum!... Eram în clasa •III-a
primară. vre-o �O de fetite mici, toate drăguţe şi curat 
îmbrăcate. In t·lasă, înainte de intrarea domnişoarei 
înv;1ţătol'lrc. domnen o linişte adâncă I li auzeam pe 
sală paşii, şi ni se umplea inima de bucurie când o 
vedeam intrânct întovilrăşită întotdeauna de un zâmbet 
care ne aducea primul salut. O aşteptam toate cu căr
ţile pe barn•ă şi repetând fiecnre în tă�ere lecţia. Toa
te sfaturile ei ne rutrundeau în suflet ca cele mai 
dulci măngâeri ale unei mame iubitoare. 

In c-lasă ea ne-a fost cea mai bună mamă şi cea 
mai înteleapt.1 prietenă pe care ne-a trimis-o Dumne
zeu ca să ue îndrepte paşii pe calea cea bună a vieţii, 
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din care trebue să ştim a alege binele de rău, fru
mosul de urât. Dacă am plâns vreodată cu lăcrămi 
mai amare a fost atunci când din sburdălnicia noastră 
nemăsurată o supăram! Niciodată nu citeam in ochii 
ei mai multă durere, decât ah.1nci când privea foaia 
unei căr\i ori a unui caet ruptă, ori atunci când din jo
curile noastre desprindea o vorbă urîtă aruncată cu 
duşmănie vreunui copil. Şi de aici dragi copii, să ve
deţi o întâmplare. 

Era o zi frumoasă! Soarele dogoritor scosese în 
recreaţie pe toţi coriii de şcoală şi toate vietăţile pe 
pământ. Io curte, sgomotele noastra chemau nerăbdii
tor o minge, care umbla săltăreaţă din mână în mână. 
In toiul jocului, mingea trimisă de nu ştiu ce rău fă
cător, nimereşte tocmai în geamul cel mare al ferestrei 
dela clasă. Cu un sgomot scul'l şi puternic genmul îşi 
anunţă sfârşitul. Mâna Mioarei, o fetiţă suracă, bună, 
în\eleaptă şi cuminte lovise din greşală mingea în di
recţia ferestrei. 

Toate tăceam. ln pragul uşei, în$tiinţată de sgo
mot apare „domnişoara noastră '" la care din momentul 
nenorocit gândul se îndreaptase dcodat. 

- ,,Cine e vinovată fetelor'?• Tăcere!.. Capetele
plecate în jos, cu obrajii roşii de sângele năvălit tot, 
se aşteaptă pedeapsa I. 
Glasul uneia din fete încearcă să spună numele Mioarei. 
Am tresărit şi inima-mi bătea cu putere, când a tre· 
buit cu glas tremurând să spun că vina e a noastră, 
a tuturor şi vom pune toate să repartim ceeace fără 
voinţă stricasepi. Mioara plângea ! Din ochii tuturor 
fetelor. am primit mulţumirea. Domnişoarea m'a mân
găiat şi în ora următoare ne-a vorbit atât de frumos 
de .,Iubirea aproapelui" încât am primit cu tonte la 
timp, o lecţie, din r.are primiam cea mai frumoasă şi 
neperitoare învăţătur:i : prieteqia şi iubirea aproapelui 
aste cea mai sfântă datorie. i1'.ire oameni pe plimânl I 

Intâmplări de felul acesla aţi petrecut şi voi, aţi 
cetit poate multe dar un lucru ţineţi minte dragi 
copii : din viată şi <lin cărţi căutaţi să răsădiţi singuri 
în sufletele voastre de ţopii tot ce este bun şi frumos. 
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Nu uitaţi nici o clipă că atenţia părintilor şi învită
torilor voştri e totdeauna îndreptată spre voi şi cea 
mai bună răsplalâ e mulţumirea pe care vă străduiţi 
s'o aduceţi. Mi-aţi face o nespusă bucurie să văd că 
sufletele voastre vorbesc liber cu noi prin scris, po
vestind întân1plări din viata voastră şcolară, ba chiar 
să vedem că vă daţi păreri despre bucăţile cetite. Să 
fim mândri că avem o revistă, pria care putem sta de 
vorbă deşi nu ne cunoaştem. Să fim vrednici s'o păs
trăm totdeaun� vie in mijlocul nostru. E cea mai bună 
prietenie a cărei despărtire trebue s'o plângem. lnce
tul cu încetul, nu numai voi cari văd că sunteţi pă
trunşi de lumina ei, ci toţi copili de pretutindeni 
cărora le•a căzut în m:îini această revistă o vor preţui şi 
păstra. In numărul viitor altcevn. 

O 1n·icte1ui mai mare 

LR PRDURE .... 

Era prin luna Mai. O zi frumoasă se anunta de 
dimineaţă. Aerul parfumat cu fel de fel de mirosuri, 
de flori, ne îrnbăta; iar razele soarelui, la în�eput sfi
oase, apoi cu mai mare putere încălzeau atmosfera, 
producând în noi o nelinişte nelămurită şi un nestăpâ
nit dor de ducă .... 

Domnnl învăţător înţelegând par'că gândul nostru 
ne spuse să ne gătim căci vom merge să tacem o mică 
plimbare la pădure. Şi cu toţii îotr'un glas am răspuns: 
Să mergem la pădure I la pădure I... 

Ne•am dus fiecare pela cusele 
noastre, am luat câte ceva de-ale gu
rii, iar la margina satului ne-am în
tâlnit cu totii şi am pornit-o voioşi 
la dru1n. Dar încet, încet, căldura devenea din ce în 
ce 1nai de nesuferit, praful începu să ne .înăbuşe, iar 
oboseala să ne înmoae avântul. 

Părerea de rău că n'am stat la şcoală, începu să 
ne fure sufletele. Dar nu dură mult1 ţăci o adiere ră-
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coritoare ne izbi fetele şi ne tnvioră. După un cot se 
zăriră primii copaci, pe care noi i'am întâmpinat cu 
strigăte de veselie. 

Ca la comandă am rupt-o cu toţii la fugă şi am 
pus stăpânire pentru o jumătate de zi pe o mică poiană. 

După ce ne am ales fiecare câte un loc, ne-am a
şezat jos şi am mâncat fiecare ce am adus de a<!asă. 
Când am sfârşit prânzul, am pornit-o prin pădure. 

Era o frumuseţe rară. Copacii înverziţi, iar păsările 
cântau aşa de frumos încât am stat şi am ascultat a
cea minunată muzică şi am admirat încă odată mâna 
Creiatorului. Cea mai mare plăcere pe care am sim
ţit-o, a fost plimbarea noastră în pădure. Aerul curat 
ne-a produs o poftă de mâncare încât eram în stare să 
mâncăm şi fructele verzi, pe care le-am întâlnit în 
pădure. 

Florile, păsurile şi toate celelalte au făcut o fru
moasă impresie asupra noastră. După ce ne-am plimbat 
şi am vizitat, Domnul tnvăt�1tor ne-a adunat pe toţi la 
un loc şi am făcut în aer liber o lecţie de geografie des
pra: ,,Munţii, dealurile şi bogăţiile cele mai însemnate'' 
şi una de Ştiinţe Naturale despre „Pluntele medicinale'' 
cum sunt: nalba, care se întreb11inţează pentru ceai, coa
da şoricelului şi sunătoarea, care sunt căutate mult ca 
articole de farmacie. 

Apoi Domnul Invăţător ne-a spus să formăm rân
dul în ordinea în care am venit şi am pornit în marş 
căntând plini de veselie şi de mulţumire. 

Dela un t i m  p oboseala ne ajunse dar nu 
ne-am lăsat învinşi până acasă. Ajunşi acasă, ne-am 
spălat de praful care se pusese pe noi, am mâncat 
puţin şi ne-am culcat fiind rupţi de oboseală. 

A doua zi ne-am sculat mai voioşi şi cu un dor 
de muncă mai mare, veseli de izbânda cucerită în 
ajun şi cu sufletul mişcat de farmecul naturii. 

Vanga C. Ecaterina 

el. Vll primară. Cerna-Tulcea
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Oaia, vulpea şi lupul 
o CWh 

Unul avea o oaie de şapte ani şi nu mai fata. 
El văzând aşa, o luă şi o duse într•o padure dea■I, 

lăsând-o acolo. Atunci oaia se duse prin padure, unde 
se întâlni cu o vulpo. Oaia. îi zise vulpii: 

- Hai aa ne prindem fraţi de cruce.
Atunci vulpea zise către oaie:

Hai spre at. 
Nu merg înspre sat, c•um venit de acolo. 
Apoi atunci hai prin pădure. 
Hai! 

Şi ducându-se prin p�dure, se întâlnesc cu un lup. 
Atunci vulpea şi cu oaia. ziseră ca.tre lup: 
- Hai sa ne prindem fri�i de cr 1ce.
Lupul se prinse.

- Pe oaie s'o cheme cumătra Pareachiva, pe mine cu
mătra Ileana şi pe duDilnoata cumătru Grigore, zise vulpea.

- Bine, răspunse lu ul, fie aşu.
Apoi câte-şi trei pornesc spre sat, după vânat.
Vuipea intra într'o ogr.:.da şi începu a se învârti pe

lângă coteţul de găini ; lupul şi oaia ramân în drum. 
Lupul începu s:\ încerce pc oaie cât e de grasa. 
Oaia începu a behai şi a racni. 
Vulpea se întoarae să vadă ce-i şi zise către lup: 
- Da ce te-apuci sa rupi cojocul cumetrii Paraschiva?
Lupul a început a se jura ca. ferit-a sfântu, nu.
Vulpea ziso:

Nu te cred, cumetre Grigore, că doar te-am prins 
când era să-ţi înC,gi colţii în cumatra Paraschiva. 

- Zau ca nu, ma jur pe ce vrei cumătra. Ileană!
- -Hai jură, zise vi1lpea.
Şi merg cu toţii în ograda, unde era un lemn gros

de stejar puţin despicat şi cu o pană în crApăturA, pe 
care se casniae un om sa-I despice şi l-a lasat aşa. 

-V ara laba ici şi jura, zise vnlpea.
-Iaca jur, cumatra Ileana, dac& nu ma ştiu vinovat, juri
Şi vâ.ra lupul laba în despicatura.
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Vulpea ar.oase binişo!' pana, despicătura se strânse 
fi-i prinae l�ba lupuh.ai înăuntru. 

- ChelAlau ! Cht!lăl&u !
Dar vulpea-i z.ise:

Vezi cumctre Origorc, Lătaia lu, Dumnezeu, pen
trucA ai jurat strâmb. 

- Ramai s:\nătoo ca. noi ne du�em.
Şi s•a dus oaia şi cu vulpea in prtdun•, iar pielea

lupului, treLuc să ft lt1at omul câtt-va sute do lei pc ea. 
,,Din Cu!lloara ccpiilor'' de St. Stoi:1n. 

Vacanta 

Un n.Jt_ inlf'L a t1.• .. �cu t-. 
A. venit; vn.cnuţ,n. n1n,re !
Sun t:o•n li l,e:a.--i şi st;iipî1.1-ii
Pe :noi şi 1>e sonrc.

* * * 
Un't;c'nt;orci, copii pc câmp, 
Vezi voioşi la munci'a.I 
Toţi sunt z<.lrnvenl sC-i-1-ii'"t.t:oşi 
1•ar'ci'1.'s ru.1>t,i din st:;i'1.ncli 

* •

* 

Son.rc mu:n.că şi 1><>veşt.i 
Astn. :n.i-l vacn.u.ţn. 
P:1.ni"t.'n. toamnă ci'1.:nd cu t<.">ţi 
V om în.cepe •şcoala. 

Şeic.1ru Aurel el. V 1 pr. 

Toate desle.găril� de jocuri, compozi\ii, poezio:ue, jo
curi de cuvinte se trim;t pe adresa: Const. Petra( he 
revizor ,colar-TuJcea. 
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cu BARCA 

Jr,. una din pag:nile revistei noastre am citit compo• 
ziţia "O plm1b.:ire cu barca pe Du,n<lre" scrris4 de elev" 
Dumifr<'.'JGU Aurora. A '1& vt1zut ce naare este deostbiret1 de 
felul cu1n pctrer; orăşenii, distracţiile lor, felul oamenilor atât 
la lur.ru cât şi îri celelalte ocupaţitltai. 

Plimbarea cu barca la 1 ulcea este cu totul alt/ el decât 
cum este afri la noi. 

Şi uite cum. Dupd ce Dunărea se desqheaţtf şi timpul 
se face mai cdldttroR, prima gr,jâ dupdce to·m1·n lecJiile 
<.sle sd fac o plimbare împreună cu tdticu, pe Dundre. 
Cum barca noastra este destul de mare ne urcam îri ea cu 
to/ii, părinJii şi sora mea Valerica, f4rtJ nici o fric4. 

Aici Duntlrea se mai numtşte şi canal, fiind tdiat pd
,,,ântul spre a s� sr.urta drumul pdnă la mare. Malurile 
canalului se văd pând departe îmbrt1cate în s4lcii dese ,i 
frumoase, împletite cu stuf şi papurcl. 

Când se face seara pescarii vin veseli dela che, hanale, 
unde m, vândut peştele prins în ba.ltd. Ce veseli sunt I 

U·nii ·spun glume, râzdnd vCJioşi şi mulJtoniJi par'că 
de ziua petrectttd. 

Deodată in zare se vede venind şi vaporul care face 
cursd dela 1 ulcea la Sulina. 

Cu r.ii.t înainteazd se face mai mare, până ce ae a
propie. Jfrr _7ândesc îti momentul acela: .Nu cumva poşta 
ne aduce Revista Copilului Dobrrgean·"' ? 

Vaporul ne leagt1tid în valurile lui şi trece lndepdrtân
du•se încet, încet, pânt1 ce.dispare. E searil. 

Pe d�asupra capului nostru sboarcl diferite pdsdri 
dintr' o parte a bălJii in cealaltă. 

Uu, .9rup de răţuşte sâlbatice se aud mdcdind. 
Altele zboartt ca n;şte s-tg1:ti. 

„Unde se duc tattcule" întreaba valerica 
- ,, La culcare" rt1spu:nde nepdsdtor tdticul.

SlUveatrowd S11lvia 

el. IV Carmen-Sylva 
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ERA GROZA V 

Era grozav, o ! bietul viţeluş, cum îl târa 
la abator 1), mai adineoari, cum se împotrivea, 

ţi cum se strtJduia sd lingd picăturile rămase 
din ploaia scursă în târgul trist, pe ziduri 'cenuşii de case. 

O I D:Jamne, şi ce bu,n şi blând p!lrea, 
el, care toate drumurile, phne de scoruşe 2) le ştia. 

O! Doamne, tu care ne-arăţi aUUa îndurare 
zi-mi că va fi pentru noi toţi, odată, o iertare 

şi cd într'o zi, în cerul luminat, n'or să mai fie 
viţei micu.ţi �i drt1gl1laşi srl-i ducd la măceldrie, 

ba chiar că, dimpotri11d, deveniţi mai simţitori, 
le vom încununa corniţele cu flori. 

O l Dumnezeul meu, fd tu ca sărdcuţul âsta de viţel, 
Să su.f ere cât mai puţin când o intra cuţitu 'n el. 

do Francisc Jammea 
,,Scut şi targi't" 

Traducero do l'erpessicius 

1) Abator - locul unde se taie vitele
2) Sooruşi'l - plantă cu pMmele mici cAl o

cerea�ă, roşiatice şi acrişoare la gust.

Publicâ.nilu-se rezultatul concursului în .Invăţ!to
rul Tulcean" a fost trfcutA cu vedprea, farA vointa, eleva 
Naum Ana dela şc. No. 1 f. el. lll-a, care a luat pre• 
miul al III-iea la desen. 
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Care anotimp e cel mal frumos şi pentruce t 
......... 

La începutul începuturilor, pe pământ era întuneric, 
şi frig. Dar bunul Dumnezeu a facut lumina şi a înfru
museţat cu d.foritc vieţuitoare acest pământ. Dar a mai 
hotărît ca să fie timpul împărţit în ani, iar anii în ano
timpuri care sunt în num:fr dn 4 şi ae numesc: prima
vara, vara, toamna şi iarna. Fiecare, are calităţile ,i 
cusururile lui: Nu se poate spune care-i mai frumos. 
De ex, mplu, primăvara: natura reînvi;•: g1zele tncop a 
mişuna prin verdeaţa., pae1arile 89 întorc iuapoi, la noi 
în ţară, pomii înfrunzesc şi infloresc, copiii se joaca 
bucuroşi pe câmpie, ţl\ranii ara rorlnicul pământ al 
ţării noastre, plamadit cu sângele eroilor noştri. Io a
cest anotimp sunt zile ca: a copilului, a mamei, a clirţii, 
a p 1 ugarilur şi altele. Ca.te odată însă, t;mpul se mai 
zburleşte, iar când ee incalz�şte vine de-i ia locul sora 
ei mai mare, vara. Aceasta continuă opera începutA de 
primăvara, coace grânele răsărite de p.imavară, creşte 
puii rândunelii, coace fructele şi alte multe opero de
Ravârş< şte şi conti oua. Toamna însa le încheie. Atunci 
se culeg fructele, legumele, pasările plcacA iar vacanţa 
se s[ârş,-şte începAnd un nou an şcolar. Toamna e foarte 
mult bogată. Toată lumea se sperie când aude de iarnă. 
Dar dc.1că n'ar fi ea, cum ar mai fi râuri, cum ar mai 
creşte grâul şi cum ar progresa civilizaţia? Cu toate 
că e grea pentru săraci, dar totuşi ea ii ajutA. Toate 
aceste anotimpuri sunt mult cântate de poeţi. DacA e'ar 
strânge aceste versuri, s'ar obţine volume groase de 
fiecare anotimp. 

Mie îmi plac toate aceste 4 schimba.ri (haine) ale 
vremii, caci fiecare are echimbarile ei şi nu s'ar putea 
sa fie primăvara fără iarna, vara fara primavara, toam• 
nă fără vară. 

Aşa cum sunt, ele au fost orânduite cu înţelepciune 
de bunul Dumnezeu şi mult gre�esc acei ce zic cd nu sunt 
toate la fel de frumoase. Sa multumim D-lui ca ne-a în
zestrat pămâctul cu atâtea bogaţii frumoase. 

Dum,tnu Eu"enla 
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Care anotfmp e cel mai frumos şi pentrace t 
-- - ---·-- --

Un "notimp care este de rit de toţi copiii, este Pri
mAvara. Acest anotimp umple toate inimile de bucurie 
şi do vest11lie. 

El vine cu timp frumos, eu soare şi verdeaţă, iar 
în copaeii inflorit;, se �ud mii şi mii de păsări incânt:a
toare. Tot primăvara, livezile se umplu cu flori de tut

soiul. Atnnci când incep să se iveai,că primele ra.;�e ale 
lnnii Martif', copiii ie-'3 la câmp, jucându-se în fel de 
(d de jocuri frumoase. 

Pr,mavara, noi copiii ne mai bucuram, pcntrucă a
tunci vino şi sărbătoarea cea mare a Paştelui-care ne 
aduce lnvierea Domnului nu.0 tru Iisus I lristos şi câte o 
ht.inuţa noua. 

Acum mamele noafitre împreuna cu noi, îngrijim de 
mica noastră grădiniţa.. •rot acum îner.p să i3să viermii 
de matase, dela care avem atâtea foloase, iar sub strea
fllÎDa noastră rândunelele îşi fac cuiburi. 

Sunt nerAbdătoare să vad cum ies din ouă, puişorii 
mici , i dr�galaşi. 

Oişrc Sylvta 

Publicăm cele două compoz:ţu care au fost apre
ciate cu premiul I la concursul organizat de Revista 
noastrA. 

1.•'elir.ită1n pe ooncurqită Dnuaitrltt Euy.9 pentru. 
JrumtLNcţea � cotnpo�iţl«.tc l ct1,uintele ale.�e pe care le 
intrcbtd11{ea�ă. Lu,cr;_area este atl1ni1•ahllii. 1.'oeţii insă, 
nu ,,-,ltnă toate anotl1npU,1·llc cleo,latc'i, ci 1-,e rând. 

Boi, la conc·w,-s, ani cerut să se sc1·ie clcspre un 
si11gur anoti111,1}. 

O excursie la padure 
--

Luni, în ziua de 20 Maiu, am facnt cu domnii în• 
văţători o frumoasă excursie la p�dure. Am fost în pa
durea a doua. Acolo, am rupt: bujori, lacrima barba• 
tului şi alte flori foarte frumoase. Tot în pădure am 
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ascultat minunatele cântece ale plslrilor. CAnd am a
juns în r'-dura ne-am a9ezat po iarba moale. Deoda&A 
auzirăm un cântec de pasăre mai frumos decit eelelahe. 
Şi cum mă gândeam mult ce pasăre o fi eAntâod aee■t 
cântec frumos, deo�atA sunt d�fteptat dia uluiala mea 
de strigatul colrgilor: ,,O priv:ghetoarc, D-le învAţlUor• 
„O, Doamne, frumos mai cântA,H i..trigarAm cu toţii. Nu 
mai auzisem asemenea cântt"C frumos. Din :ilta parte 
mierla cânta. Vrabiile ciripeau şi ele voio11se. 

Pentru noi a fost cca mai frumoast. zi Am alergat 
prin pădure ca nişto hoinari. Dupăce am oeh:nit am 
venit sa ne odihnim. �\m luat trai�ta cu merinde fi lmi 
era tare cald. 

Am intrat îotr'un tufiş des. Aci am început 11& mln
c�m. Apoi iar am 1,lccat prin pădure. Atunci au3ii stri
gatul copiilor: ,,Un pui de lup, un pui de lup." 

Alergăm cu toţii speriaţi; ne temeam să nu ne mufto 
puiul de lup. Dcabia ajnn..,ertm la ei şi începurăm a 
întreba: ,,Unde-i, unde-i puiul acela?·' Ei ne arAtara un 
ca ţel de pământ. , 1 A cesta este puiul de lup?' întrebarAm 
noi! Ace0 1.a c.;te c;\ţel de pământ şi nu pui de lup�l. 
Nu mult d I pa asta anz:m un şucr�t prelung. Era adu
narea. Am facut rândul �i am plecat voioşi acasa. 

Un elev din ci. III dela M.thmudia 

care a uitat srt se i::1cillească 

\ 

La con�ursul organizat do revista Noastră în ziua 
de 2 Iunio s'au dat urmaroarele:;probe: pentru el. IV: 
"i: Comp1"nere: Oare ar.otimp e cel mai frumos şi pentruce? 

Artimetica. O problema din cartea 1001 de problemo. 

de C. l'opescu 
Desemnul din imag. 11 fost cu subiec comun. 

Clasa 111-a a concurat numai la Desen. şi Aritimetica. 
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GLUME 
-

,,
Ia spune-mi Popescu V. Grigore cum JJ duci 

cu învAţatura? 
-

,, 
Bine! Sunt primul la Artimetica. 

-
,,

Dar tu lonesculo? 
-

,, 
Eu sunt primul la Istorie 

-.Dar tu, Costica? 
-.Eu ? Eu sunt primul când sună de plecat acasA 

CURAJ 

Hitler, primul ministru al Oermamei inspectează o 
,coala. primară şi întreabă pe un eleT: 

-
,,

Haos Peter, ce-ai sa te faci câ.ud vei fi mare? 
-

,,
Soldat 

-
,,

Nu ţi-e frică că ai să fii omorât? 
-

,,
De cine? 

-,,
De inamic". 

-.Atunci ma fac inamic - răspunde micul Han11. 

NU-I BUNĂ OTRAVA I 

Vasile Gurăstrâmba are casa plina. de guzgani şi 
a e11mpirat otravA. Otrava însa, n'11 avut nic:un 
efect. Şobolanii se îmulţiau mereu. S 11parat, Vasile se 
duce la nPgustcr să-i spuna cA otrava lui nu face 
doua parale. 

-
,, Ai facut tot ce ţi-am spus eu? Intreabă negus-

torul. Ai pus otrava pe paine cum te-am invAţat? 
-.Am pus-o I 
- ,, Ai aşezat-o în dreptul găurilor do şobolani ? 
-,,Am aşezato- ! 
-

,, 
Ei şi şobolanii n'au murit"? 

-.Nici nu e'au atins de pâine" ! 
-,,Atunci spune aşa Domnule. Otrava este foarte 

bunA, dar vobolanii dumitale nu fac doua para.le. 
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Să invătăm 

jucându-ne 

1) Aritmogrif

A 

A) 3 4 5 1 

B) 2 6 4 7 1 8 G 

C) 2 9 10 9 

D) 1 11 12 3 

E) 10 7 5 2 5 

F) 2 13 4 9 14 9 11 

G) 2 5 1 5 

H) 3 4 9 15 11 

B 

oO 

5 

7 5 4 9 

4 9 

5 

Inlocuiti fie1·arc citr/\ cu o literă. Când se repeti'i cifra serepetă şi litera. 
A. U. Nnmele omului citrc ;ic ocuprl ('U munca c:lmpuluişi mai ales cu 

trchurile prin eurte. 

A) Un obiect <Ic câmp <Io c:tro se Fcrve�lu omul duplice ară, ca ali ne-
tczcasc-r1 ce a 11ral. 

B) Un ohiect cu care se l1Clă tlor:le din gri'idinii. cu apă.

C. Un fel de c-11\it mai mare îndoit ca o 11emilună, cu care tiiem cerealele
D) Un obiect foarte trebuincios plugarului. Dela el a luat şi numele.
E) Şi cu ci t:1e111 cereale, d:1r 1111 racem snopi.
F) Cu acesta, cel dela A. n. găureşte lernnul.
G) Nu putem prăşi porumbul frlră el.
li) Acesta seamănă cu pieptenele şi cu el strl\:igem ttlnul risipit pe jos.

Iancule•cu E. el. llI lic. 
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Proverb 

3) U---e I -ui I -a- I -ai I -e I -i- -ioa-e
Puneţi în locul liniilor câte o consoană. 

4) R-de I dr-c-1 Id- I m-r- I n-gr- I ş- I

p·- I -I I n- I s -- I v-a- I
r-.) Joc în 1,u.t..-ut. 

Găurelc care se giiKcsc tn piele. 
Dupâ ci ne oricnt;'im la şcoală. 
Trăet1c in apă şi merg înapoi. 
Se mai zice în loc de Stânjinol. 

IA:aro,•lcl. Cela el. IV-a 

O) .Toc în trlun�·h.iu

Animal, trăcşlc în piidure :.;i nre coarne 
Nume de băiat 
Pronume 

Conso:111:"1 
Cu�ud/oglu Pa1·al'lcltiva r,l. 11"-a 

7-') Dublu Put.ro.t. 

1) Ţar.'\ ;1frica11:"1
:!) F.icca ruiincarc
:1) l'anl!tloni tăr;ine:.;ti (la munte)
•I) l'e ca punem c·apul (c:î111l dormim)

:,) Ciopliseri'un 
li) :--e ziec în loc de uliu
,) Are în frunto un rege
�) .\ asalta
9) (,az pentru luminat

l'clt'ea G. el . .I.li 
2). Joc ;,, h-iu11ghiu 

:--) Am găsit -tu de picioare. din care 
. I) A inl'cput de c11r!in,l s erau 1le purcel, Jti de (!:'tină. iur 

,;;i ;-<·olarii se bucurii restul 1-(,bcă. Cllti purcei. gâ�te :.;i g{1ini
�) !;n verb ca�e în- nu tost '?

scamn,'iabăgaîn apă 
. 3) Ce tace apa la vale 

. 4) Fluviul Gange liiră cap 
. 5) lnde a p,1\it la tel (cu Gange) 

m O ,·orbii cu c�ire se mftm'\ boii 
,) Vocala ( din capul altabetului) 

Innculel'lcu E. d. III lic. 

.Z.O) Jocu1·I fn patrat 
. Golf in• M. Baltic:"1 

• . Se poartt, mai ales în Oltenia 
. Nume de b:1iat

• . O wrbă fără înţeles

Buşuloo Valeri• el. lll lic.

DumUrlu Elena 
ci. IV

9) lntr'o zi mergând pc c:imp, am
î111alnit un cioban. li intreb c:1te oi 
are, iar el mi-a i:Aspun�: <facă Ic nu
mfir câte :? îmi mai ri'1m:ine 1 :.;i tot 
una îmi mai rf1111:i11e dacă numii.r c:\te 
:l. ·'- :;, şi 6 : da,·r1 Ic numf1r <·,ite 7 
nu-mi mai răm:ino nimic. C:ite oi 
au fost '? 

Petculescu .I.. Satalla 
ci. V.
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1) Jn I• � 1) bo■ola 2) unire tJ eila 4) on
5) eo 6) a.

2} s�· 3 �aci 'i 4 eiori.
3J tţAeţii va,\ �•i a,esaţi la nomerer.: 1, 4, 5. 7, '8,

9, 14, 15� 16, 11. 
♦) Ari#wa6'§rilul a- fost tipllrit grefit: l�\i A B Io

dreptul lui 2-de eu• ln jo. fi atonei � �vea: dela 
A I� B Munt�ni•� v�_{tioal, ia� qrizont�l veţi aYea: 
i) CAmpulung, 2.) �1,1eure9�- a):. lffll��: .{j." Pitiftf, · · �
Fredea·l, 6) T1&rnu- M6gur.el•� 7) Bsaila- fi 8) $la�n�

5) Joe hi .pAttat : 1) M4HSa 2) ·1e1. 3) Oaai 4) Anin.
6) J_oc în.romb: 1) P._-2}"0af S)'Path 4)Lin_fi5)'a
8) 6 ţ 3 : 10; scdem 10 cu 9 baţa d, cq.ibr,it.
8) Melcul.

-- · 

TrAgindu.se la ■oTţi ....... •f• eum am anunţat tn UtnP.Ul 
anului-cel inai bun d-eelegAtol" deh, pegina ,,.Sa Iova:. 
ţAii:i j ucâridu·-ne•. a fost' declarat calbpion (fnvingllt<)rul 
cel mare) eleva Cazacu 'Ilaria cÂruia i a'a acordat fi 
un premiu. 

Cllmpionul eate rugat eA treaoa ·pe la „Banca lovA• 
ţAtorilor" sa-şi ridic,e of.ştigul. Fotografia lui va apare 
îh rtumerile viitoare. 

Au mai luat patt� la tragerea la sorţi urml._torii elevi 
şi elevtJ, care au ttÎttiis rf'gulat dealegaril� : 

Huga Aurelia, Ooţoe Elen&, Dumitriu E_ugenia, Foct•
Mircec1, Lazarovici Cela• Mit.an O., Muataţ• Nieolina 9i 
P1:1ima Maria. 

1. Qbişnuiţi-va ea p�tr_aţi cu gtija earţile citite.
2. Nu aruncaţi carţile de. ,coala_; ajµţaţ_i un CC?Pil. ne-

voiaş la. toamfiA� . -
3. Ba blioteca co�iitor e'ate d-efthialt- S&mblt& dete ora

5 numâl· pen'U·\i eoj)iii tate au- biM·1tlnit dei& · cI.nii t.. 
vaţatori. 

4. Qoriii nu uita sa recomande ,,Reviata Copilului
Dobro:gelb" ft

7 ţ,ft4)Unilor din alte -judeţe. 
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