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Revista ,,Copilul Dobrogean'' 
Apare lunar, sub n,1r;piciile Aso„ia/iei invăldtoriior. 

sectla Tulcea şi sub conducere.a ur,nătorului comitet : 

D. DOGARU-învăţător
lng. A. POPESCU-profesor
Pictor V. PAVLOV-profesor
IORD. PETRACHE-lnvăţător

AD-ŢIA REDACŢIA 
Const. Petrache 

.."EN Ik'lW' �'L'iftl.'Y" 
N. Damlenescu

A"i rv c:f\-ti\t.n-

Şc. No. 4 de fete- -Tulcea Str. Sf. lmpărati 59 

Abonamentul: 

Anual • 40 lei 
De sprijin 80 lei 

Ce cuprinde această revistă: 

8 Iunie -ft1ircea Focşa 
Geant•n cui -0. Coalll- Cc·rna 
Regina Prianta - E m. lu nculescu 
Calul şi Lui'lul - Mariuarrz V. Andreescu
Sfârşitul primul .ii an ş:olar-Călillescu Nie Jlae 

Ridicarea Pavilionului - Jt-Lesr11 ALPX. 
O excursit� in vcara anului- Liz, ta Paµadopol 

193:> 

CPa mai frumoasă amintirf'-Maf Pif!scu Maria 
din viata nH·a 

PrietPnia intre om si un urs--ft-/orof Oheoryhe 
Amintire -Hr:criu. Aurora 
Mnnăstirea NamciPşti -Rainof Liuba 
O exr:u,siune - Toader A. Maria
Mama mea -lordăchescu Oe11ia
Motanul şi Ciocârlia -Sidorencu AIPx. 
Casa Noastra --Ohicrz Elena 

lnforn1afii. O vorbă bună pentru fiec(lrP, Desle
gdrile. Jocuri. 

Desenele de Th. lacobele fotograf-Tulcea 
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lnchinare M. S. Regelui CAROL al Ii-lea al României. 

Pribegind prin ţări străine. 
al umblat ani dearândul. 

Frămâ11tându-7e tntruna cu 
iubirea şi cu gti.ndul. 

1 e gâ11deal la fara sfâr1tă 
şi la •ntreaga Dtnasile. 

Care 1 e„aşteptau tntr•una 
cu nădejdi şi bucurie.

T e-aşteptn fntreg poporul 
ca sâ uii di:z ţări străine 

S<i le-aduci o viată nouă. 
s·asculte-un sfat dela Tine. 

Glasul lor l-ai auzit şi-al 
pornit fn ziJur spre ţară. 

l11tr·u z; J>li11ci <IP- soare. zl 
fr11111nr1sci c:a de vară. 

Au p/â,zs toti de bucurie. Cu flori multe 1 e-au primit 
Şi ca rege-al Ronuiniei pe vecie 7 e-au numit. 
Dar s11tt pe tronul flirii ai priuit cu 'nflâc<irare, 
1ot ce al cuprins Ul od1ii. Din Banat şi pân' la Mare. 

Şi-ai viizut că · ntreaga ţară s11ferii făr' de părinte 
Ca şi puii fiir' de mamli. ca. copilul fără minte. 
Slavă Domnului, că astăzi trăim to:; frt bucurie 
Şi ne-pregătiţi illtruna. ca fii mândri- al României. 

Preamărită fie ziua când tn ţară ai Penit

Căci Măria 1 a. cu 1 ine. tot ce-i frumos a venit. 
1otl 7e salutăm pe Tine tntr·o zi mare vestită 
Să trăeşti ani mulţi ferice să faci ţara fericită. 

8 Iunie 1936-Pecineaga 

MIRCEA FOCŞA el. VII-a compl. 
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Geanta -... cui. 

Pctric' agaţă geanta ·,, cui! ... 
Ferice c'a luat vacanţa, 
Intreaga lume este-a lui, ... 
De joacă are, acum, speranţă! ... 

,,Ajunge cărţi cdt u'anz purtat. 
,, Cu sârg ducându-vă la şcoald ! ..• 
,.Aţi obosit, lucru curat,.�. 
,,,Ba, cred că-ţi fi ca după boald ! ... 

,,Aveţi destul prilej de-odihntl, 
,,Căci vara tot la joc mă '1nbie ! ..• 
,, Dorrni/i, .. dormiţi, surate. 'n tihnă ! ... 
"Mă jur să nu fac gălăgie ! .. . 

"Vă las, fiii sigure, În pace .. . 
,,Şi-rni fin cuviîntul, ştiţi uoi bine! ... 
,,Pe-afarâ par'că n'am ce face? ... 
,, Că-s ci neua ,... nu-s chiar oricine ! ... 

Aşa grăi... şi se desparte, 
De--a lui tovarăşe, şcolarul! ... 
Dar iulu ce-i răspunde-o carte, 
ln fon dulceag cuni ii e darul: 

,. Copi!P, 1111 gândi la rnine ... 
"Eu oricfl.rul yata-s să-ţi dau sfaturi, 
,.Ce 'n 11ia{ă iii vor prinde bine! .. . 
,.Nu :jlill de-a oboselei sbaluri ! .. . 

,,Sunt trează ca 1uz curs de apă, 
,, Ca un stejar uitat de vrenie ! ... 
.. Din jgheabul meu cine s'adapă, 

11
De greul vieţii 11u se teme! ... 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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"Nu 11rPau .<;ă stau ln cui uitată, 
,.Sau in dulap <ie praf 111urdară ;
,. lr11i place când su,"lt cercetată, 
,.D,� esf P iarnă, ori de-i vară! ... 

„ Că de te depărtez de mine 
,,Şi dorrn răzleaţă 'ntr'un etac, 
,.Să ştii că va fi vai de tine! •.. 
"Şi atunci eil ce pot să•fi nzai fac ? ! ... 

"Deci ia-mă 'n n1ână şi'n vacanţă, ... 
"C'aceasta nu-i nici un ponos! ... 
"Din miezul meu, cu siguranţă, 
,,Sugând, vei trage ,null folos! ... 

„ Aruncă mingi! ... Şi te desparte 
., De sbegu/ cel făr' de hotar, ... 
,, De urei •(i ai sub soare, parte, ... 
.. Să sorbi al traiului nectar! ... 

3 

G. COATU-Cerna

\ rei să Îmbodobeş!i lumea cu daruri? lncepe îm
podobind n1ai infcii sujletul tău Cil blundete. dreptate 
şi bunătate. 
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Regina Prianta şi 

.. 

Tânăra Omberta 

de Em. lanculescu ci. V liceu. 

I 
n vremuri trecute. trăia intr•un
col\ rd lumii, r gina Prianta. Cas

telul ei <ie cristal, cu uşi de our. mobi
lă împodobită in pietre scumpe. era 
vestit. La un semn. tot ce dorea re
gina se inrleplinea. Numai un singur 
lu ru mâhnea pe aceast:t regină: era 
bătrână şi urâtă. urâtă foc. Avea in 
slujbă numai surzi, orbi, cocoşaţi; toţi 
oamenii sănătoşi fugeau de lângă ea. 

lntr'una din seri, veni la palat o 
tf\nără cu numele Omberta. Era o cio
băniţă şi venea de departe. Când a vă-

zut-o, regina Prianta a rămas uimit, d frumuseţea ei de zână. 
Omberta spuse c-ă e.l poate foce un schimb: frumuseţea 

şi tinereţea ei, le putea tla reginei Pti.-:ntc:1, în schimbul sceptru
lui şi al palatului. SchimlJ11l s" .. 1 f.,cut. 

Cât se caia de schimbul făcut I 

Regina Prianta dintr'o 

babă aşa de urâtă. iatci că 
se făcu o tânără ca şi Om
l>erta. Dar ciobăniţa se fă
cu urată, urfttă şi bătrână: 
fn::;ci era regină. 

Tc1năra Prianta plecă la 
ţară în locul Ombertei. 

oua regină însă era a
şa de nefericită acum. Voia 
să asculte muzică, dar era 
surdă; voia să mănânce, 
dar avea numai doi dinţi în 
.guru; ar fi dorit să se bu
cure de frumuseţea locuri
lor şi a palatului, dar vede
rea-i era slabă. 

Ciobănita Prianta nu mai voia să fie tânără, dar aşa de 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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slracl. Ce rău se simţea cu o singură rochie şi rupta şi acela. 
Dorea să fie Iar regini, chiar bătrână, dar să ştie lumea de ea, 
decât o tânără de care nu pomenea nimeni. Şi venind la pa
lat, Kchimbă Iarăşi cu Omberta soarta lor. 

Curios însă, cum se transformă iar în regină şi când com
pară viata moleşită de baba cu sburdalnica tânără, care fusese 
câtva timp, Prianta, ceru din nou Ciobăniţei să facă schimbul. 
Omberta răspunse insă : 

- ,.Mai bine să stau săracă şi sănătoas�. să mă pot bucu
ra de frumuseţile vieţii, decât să fiu bogată, dar bătrână şi bol
navă" I „Nu, nu schimb eu ..... tinereţea şi sănătatea, ·pe�bogăţie 
şi infirmităţi de bătrân•. -.... tP·"� ...•. ,, 

Schimbul nu se mai făcu.' - ,___ 

Calul şi lupul 
Uu cal I.Jătrân tş(trăgea sufletul 
pe malul unei râpi. Un lup tl 
simte că-l gata, gata să moară 
şl de aceia, se aşeză cuminte a
lături de dânsul. 

Calul tl vede şi-l zice: 
-/11ăi lupule, măi; du-te 
omule, de lângă mine că 
nu mor acuma. Nu-fi mal 
pierde vremea degeaba ! 

Jar Lupul i-a răspuns: 
---De astn ,m purta dumneata 

grijă, 
Gâci nici c,casâ lllt mă pune la 

masă I 
Mt1rioara A. Andreescu

d, V No, 2 f, 
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Sfirşitul primului an şcolar. 
(La Şcoala de Arte şi Meserii) 

lnscrierea mea în şcoala t!e Arte şi MesPrii din 
Tulcea, mi-a deschis un nou drum în viată şi rn·a schim
bat atât trupeşte cât şi sufleteşte, făcându-ma să prind 
dragoste şi de carte şi de lucru. 

Anul acesta. sub comanda D-lui Maestru. noi elevii 
de clasa l-a am făcut mai multe obiecte din fier şi 
otel, prevăzute în progrnmul analitic. 

Primul lucru pe care am reuşit să-l fac prima oară, 
a fost un triunghiu echilateral cu dimensiunile date. 

Fiind primul obiect. am crezut că nu-l voi putea 
face, dar totuşi nu m'am ·scurnjr1t şi am reuşit să-l 
fac dându-mi-se toate scult::lc trc> buincioase. 

A ratându-l D-lui Maestru şi controlândn-1, a văzut 
ca este exact la dimensiunile cerute. 

Când D-l Maestru mi-a spus di obiectul a ieşit 
exact, am sim,it o mare mullurnire sufleteasca. 

Dnpfi aceia ,ni-a dat sii foc pc rând mai multe 
obiecte, dintre cure :-,un1 : un p;itrnt, un trapez, o rindea, 
un dublu T, un fier U, o cheie fixc1 d uici�letă şi apoi 
un ciocănaş. 
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Aceste obiecte le-am arătat şi părinţilor mei, care 
la rândul lor le-a parut bine. m'au lăudat şi mi-nu zis: 
să fiu cuminte şi ascultător, că voi putea ajunge de• 
parte. 

Apoi tipind pe fiecare obiect dite o etichetă cu 
numele meu şi clasa, le-am dat la Oirectiunea şcoalei, 
pentru a fi puse de sfârşitul anului, la expoziţie. 

La şcoala noastră, pe lângă lucrările practice din 
ateliere, se mai face şi carte, care ne aduce mult folos 
in viata noastră. 

Domnul Director ne-a spus, că şcolile de meserii

din tară, se vor pre[ ace in gimnazii şi licee industriale. 
conform legei invătământului industrial, cu inceperea 
anului viitor. 

Dragi camnrazi, convingându-;r.ă cât de bună, fru
moasă şi căutată este această şcoala de meserii. m·a 
tăcut să vă scriu şi să vă rog, sc'\ nu vă mai duceti cu 
gândul la alte şcoli şi să vă faceti alte idei, caci nu vi 
se vor realiza şi veţi munci in zadar. 

Indemn pe toti părinţii copiilor, să-şi dea copiii la 
şcolile industriale, practice, iar voi camarazi, care voiţi 
să aveţi o cariera sigură, veniţi la şcolile industriale şi 
o să vedeţi ca nu v·aţi înşelat; căci bine zice pro,·er
bul : "me::;eria este bnifară de aur".

C LINESCll NICOLAE ci. l-a !;,. A. l.-Ţulcea 

Ridicarea Pavilionului. 

Incit înair,le de Paşli, Doamna ComandanlA ne în· 
văta multe exercitii, cântece şi jocuri, spunându-ne di 
toate aceste preţ:tăliri !e facem penlru ridicarea Pavi
lionului. Urmând 111dem11ui domnilor invălălori, multi 
dintre şcolari şi-au făcui costume slrăjereşli. 

Aşlep1am cu nerăbdare toti, ziua de :� Mai, zi care 
fusese aleasă pentru ridicarea Pavilionului. 
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lnsf&rşit Dumnezeu ne-a inplinit dorinta ! Ziua mult 
dorit& sosi. Era o zi caldli şi frumoasli; lncli de di
mineatli soarele strlilucea pe cer. 

Dupli ce ne-am juc81 prin curte, liberi, Doamna 

Comandant& ne-a adun8t «în coloan5 de marş• şi ne-a 
aşezat {lin careu» in p8lratul şcoalei. Intre timp, au 
începui a sosi : cercetaşe şi Bmici c:ercelaşi, premilitari, 
doamnele invlitAloare şi domnii invliUUori, c11 copili de 
la alte şcoli. Ora începerii programului sosise. lntAi 
s•a dat raportul. După aceia la o comand&, ,,cuibul de 
serviciu" s'a apropiat de catargul pe cnre trebuia ridi
cat tricolorul national. In timp ce tricolorul se inălla, 

toli strfijerii cântau « Imnul Regal». Un strftjer a spus 
„Deviza". Am cântai apoi "Tatlil nostru": dupli aceia 
a urmai slujba religioasă pentru sfintirea Drapelului. 

Preotul a slin\it Drapelul cu 
aghiazmă. 

D I Revizor şcolar ne·a vorbit 
despre insemnătalea zilei pentru 
noi slrăjerii. 

A. urmat un program, pentru
care noi muncisem atâta timp 

înaintea Sfintelor Sărbălori: poe:,.ii frumoase strl\jereşli, 
exercitii gimnastice : "Pitici, copii, uriaşi», ,, culesul viei"' , 
,,sborul p�săriloi „ şi altele. 

După t�rminerea programului, am defilat in fata 
şcolii; era şi public. Am trecut apoi în curte, un• 
de împreun� cu cercetaşele, premilitarii şi domnii În
v51litori, ne-am fotogrofiat. 

Doamna ne- a �pus, că va trimite o fotografie la 
« Oficiul de educalie". 

Nouă ne par� bine cil am început străj�ria la şcoa
la noastră. ln străjerie invătăm multe exP.rcitii pentru in
t�rin�a corpului, multe cânt ce f I urno ase: rieasemenea 
invăl�m s� ne iuhim şi să ne apărăm Ţara şi Tronul. 

Clici deviza slrăje rif0r Psle : ,. Credinţă şi muncă, 
pentru ţară şi Rege". 

JELESCU ALEX. străjer ci. JV-a No. 3 b.
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O excursie in vara anului 1935. 

dimineata a:n ajuns 
să mă văd cât mai 

oe obiceiu cum SOSPŞte vacanţa cea ma
re. copiii împreuna cu părinţii, ple

dirn pe la rude, la ţară. sau la mare. 
Cc e drept, timpul ni-l petrt!cem acolo

fo,utc frumos, însă, dorinţa mea cea mare

era, să plec undeva mai departe, cu tre

nul, cu cuc nu ci\l�Horisem niciodată. 
Clipa cca fericit� a sosit. Tata, cu vreo

3 zile înainte, hotărise, cu mama, �ă facem 
o excursie cu trenul.

Am plecat t.lc airi scar.i, cu vaporul, iar

la Galaţi, unde cu multă nerăbdare, doream
curând in tren. 

La ora 8, trenul a 9lc.
cat. Ce frumos şi pi� ut 
c când fuge trenul în
gmma mare, prin cflmpii
şi munţi, oprindu• se prin
staţii, unde copiii vând 
coşuleţe � impl<'titc de 

�-
• 

- t 

11uelc, cu fragi şi smeur�. Primul popâs l-am făcut la Măr�şeljti 
Acolo. ne-a dus ti1ticu să vedem , Mausoleul", locul unde

sunt osemintele eroilor căzuţi în războiul uin anul 1917. 
Tot acolo, am v�zut mormâutul Generalului Eremia Grigo

rescu, eroul dela M„ răşeşti, despre care ne-a fpus tăticu c� 
a <;ondus luptele dC'la Murt:şeşti în vara anului 1917. 

Am mers mai departe Id staţiunea Borsec. Nu voi llita 
niciodată aceste poziţiuni frumoase, pe care noi nu le avem. 
Am urcat cu maşina în munţi, mergtind tot in serpentină. Am
văzut păduri mari de brazi foarte înalţi şi isvoare cu apă mine-

rală (borvis). De acolo am con
tinuat excursia la Braşov. Aici
âm urcat muntele Tâmpa, de un
de am văzut Braşovul ,�u toate 
imprejurimcle. Tot ari am văzut
şi Biserica Ncr1grti şi Muzeul co
rnu nai. Delii Braşov am plecat
ia Predcai. iar Jela Predeal la
Sinaia, u11rll' am văzut castelul 
Pcleş, Manăstirca Sinaia şi alte 

lucruri trumuc1se l'otuuatu 111torcându-11e ;;;Jre tasă, am vă·
zut şi frumon� ... valea a Prahovei. Acea ·t<1 ir.1,noa::;a xcursic nu 
voi uita-o nici dat:\. Ea mi-a fost c1c mar" folos, căci anul «
cesta am învăţat la Geografie d<'spre ţara noostrâ.

LIZEl.A PAPADOPOL ci, lll-a No. 1 I, 
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Cea mai frumoasl amintire din viaţa mea. 
Oe multe ori. stând la fereastră. îmi vin în gând, 

fel de fel de amintiri: şi frumoase şi urâte. 
Odată, intr'o zi posomorăta de toamnă, stateam 

pe scaunul de lângă fereastri'l, şi priveam la frunzele 
galbene, care după ce se desprindeau de crengile CO•

pacilor, pluteau puţin în vânt şi apoi cădeau pe jos, 
formând un covor moale. Acest covor dădea un aspect 
şi mai trist, priveliştii din fata mea. DPodată uşa se 
deschide şi în prag apare mămica. care îmi spuse că 
că ne vom duce la mătuşa rnt>a. Sării d�la fereastră şi 
mă aruncni de gâtul mămichii. Ernm atât de vesela. 
N'o văzusem pe mătuşa de atâta timp! lmi facui rept."
de balotul şi acum aşteptam ziua de mâine, adică ziua 
plecării. Mătuşa mea stătea intr'un oraş depe apa lalomiţ�i. 
A doua zi ne suirâm în 
vapor şi pornirăm pe 
Dunăre în jos. După 
câtva timp am ajun�. 
Matuşa ne aştepta pe 
chei. Când m'a văzut 
m·a luat in brate şi m'a _ 
sărutat pe frunte. PE->:: ........ :---_ 
urmă am pornit spre 
casă. Dulău şi Leil, câinii mătusii, ne ieşira înainte.
M'am dus repede în r.asă şi m'am culcat. Dar n'am pu•
tut să dorm. M'am sculat repede şi am iPşit afară.
L-am luat pe Leu ş; pe Dulău şi-am pornit hai-hui.
Am pornit spre pădure. Aici era răcoare şi umbră. să
tot stai. lnsă mie nu-mi ver:.ea să stau. Deaceia am
pornit prin pădure. Cat era de r rum o. ! Păsărelele cântau,
frunzele pomilor, par'c:l cântuu şi ele ceva! Izvorul, din
mijlocul pădurii, murmura şi el, săltând din albia lui.
Soarele îşi trimetea razele în a�a f e!, incât izvoraşul
părea Je argint. Mâ lrântii pe iarba frageda şi chemai
şi câ:�ii lângj mine. Ma simţeam atât de fericită. încât
aşi fi stat tot timpul, dacă n'ar H venjt sora mea să
mă cheme acasă. Oe atunci mt::reu îmi aduc aminte
d� această frumoasa amintire din viata mea.

Maleiescu Maria (ci. IV J fete) 

(Din lucrările prcmictt la concurs.) 
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Prietenia între un om şi un urs 
o 

Un drumeţ trecând prin pădure, s•a rătăcit şi a rămas mai 
multe zile în pădure. ln acest timp, el s'a intalnit cu un urs. 
La început drumeţul a încremenit de frică. Dar când observa 
că ursul nu poate să meargă şi se svârcolea de dureri, se a
propie încetişor de el şi după ce îl ex�mină întocmai ca un 
doctor. observă că are o aşchie în picior. Numaidecât omul 
nostru s'a pus şi i-a scos aşchia din picior l-a, legat cu batista 
şi i-a pus fel de lei de ierburi găsite prin ;>ădure. Dupl aceia 
s'a dus şi i-a strâns fructe şi i-a adus de mâncare, clei ursul 
nu putea să meargă. 

Asta a rlurat câteva zile, până când şi ursul şi-a dat sea
ma de bunătatea omului. 

Cum s·a făcut bine, ursul a început să întovărăşească omu1 

prin pădure şi amAndoi îşi 
cautau hrană. Ursul iubea 
foarte mult pe om. Nici 
un animal din pădure nu 
putea să se apropie de ei, 
căci ursul ii ucidea. 

Intr'o zi, omul s'a culcat 
să doarmă, iar ursul s'a a
şezat lângă dânsul, ca să-l 
păzească de alte animale. 
Cum dormea omul, o mus
că veni şi se aşeză pe f run
tea omului şi nu-i dădea 
pace. Ursul o îndepărta 

odată, a doua oară la fel, dar a treia oară enervat peste mă
sură, Juă un petroi şi aruncă cu putere in muscă, care era pe 
fruntea omului. A ucis-o, dar şi omul, până astăzi nu s'a mai 
sculat din somn. 

lată dar învăţătura pentru noi : 

Să fim cu băgare de seamă c,:îr,d facem un bine, să nu 
păţim ca acest animal neştiutor. 

MOHOF (iHEORGHE d. li-a No. 1 �-
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Amintire! 
-----·� 

Pe un platou. la marginea Braşovului, se auzea un cânt 

de fluer. Eram împreună cu părinţii mei. Ne-am îndreptat spre 

locul de unde venea cantecul. Când drll ajuns, era un cioban 

mic, mic de tot. L-am intrebat dacă are parinti. El mi-a răs

puns că nu ştie ce înseamnă părinţi. pen
trucă de mic este crescut de un unchiu. 
Imi era milă de el. Cânta atât de trist 
că-mi venea şi mie să pl,ing. Am plecat. 

Pe urmă, iar am mai dat târcoale pe a
colo. Intr'o zi m'am dus sa mai ascult 
doinele ciobnului, dar mare îmi fu mira
rea căci când m'am dus, ciobanul nu mai 

avea oile şi nici nu cânta, ci plângea. 

L-am întrebat dece plânge. El mi-a răspuns,
că unchiul 1-a gonit. L-am mângăiat şi a-

poi i-am spus: La�ă nu mal plânge, căci eu am s'o rog pe 

mama să te ia la noi. Băiatul mi-a mulţumit şi mi-a spus că ... 

măcar servitor să fie. 

L-am luat de mână şi-am por

nit împreună. Când am ajuns a

casă, mămica i-a dat haine mai 

bune şi de mancare, pe urmă 

i-a aranjat o odae unde să doar

mă. El nu mai putea de bucurie.

Insfarşit lunile au trecut şi 

noi am plec.:t la Tulcea, iar în 

gând îmi tipărisem o amintire 

sfântă. Cititorilor poate li se pare că această amintire nu-i prea 

frumoasă. Pentru mine însă, c o amintire neuitată. 

-

Dacrla Aurora 

ci. IV No. l fete

Din lurrarile premiate la concurs. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Mânăstirea Nămăeşti. 
-

Aslă vară plecând la aer. la Câmpulung, am f6cut 
cunoşlin\ă cu mai :nulte familii şi am ho:ăril cu lolii, 

să vizităm Mânăstirea Nămlh:şti. Am tocmii 2 maşini şi 

in ziua de 17 Augusl, de dimineată, ne-am întâlnit cu 
totii în bulevard. La ora hotărHă de cu searli, au so

sii şi maşinele şi em pornit spre mânăstire. 

După o jumătate de oră de drum am ajuns. 

Această mânăslire e săpată in stând\. Am intrat 

înăuntru. Acolo, slujea o maică. Am stal până a ter· 

minei slujba. Mân5slirea era săiacă. ln fota altarului, 

erau câteva icoane, printre cure era şi o icoană, Maica 

Domnului� f0tHle Yeche. 

Călugărita ne-a poveslil, că 1tceaslă mânăslir,, 8 

(ost zidită in următoarele împrejurări: 

Un călugăr. care clUlito

rea prin părtile acelea, obo

sii de drum şi inoptând pe 

munte, se cpri să se odih· 
nească acolo. Adormind el, 

a visat că i s'a arătat un 

înger, care i·a dat ordin să 

sape in locul unde doarme, 

că va găsi o icoană. Apoi 

ingerul s'a făcut nevlizut. 

Trezindu· se călugărul a doua zi, a început să sa

pe in stâncă. Fiind singur, săpatul mergea greu. Dup& 

ce săpă mai mult timp, găsi icoaaa anunlelă de inger. 

Mai târziu, s ·a zidit, pe locul unde a săpat călu

gărul, mânăstirea Nămăeşli, unde am văzut şi icoana 

Maicii Domnului, aceia găsită de clilugăr. 

RAINOF LIUBA ci. IV-a No, 2 
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O excursiune. 
-

Bucuroşi am fost, c;înd domnul învătator ne-a spus 
că, dupa câteva zile, \·om 1nerge în excursiune, la Mâ
năstirea Celic-Dere. Ziua mult. aşteptc1tn sosi. Sâmbă
tă 30 Mai, ora 1 după masa, elevii dnsei a treia şi a 
patra, ne-am adunat la şcoală, fiecare aducându-şi de 
mâncare, pentru douj zi!e. In urm:1 au v nit şi ce:e 
trei crtru\e, în care ne-ani suit cu tuţ;!. ln prima căru
ţă, domnul învăţător cu doamna, a doua, fetele şi în 
urmă băeţii. Am trecut p1 jn satul Calicc1, Agighiol şi 
Kogălniceanu. L� l{ogălniceanu, am fo t la şcoalâ, un
de am văzut lucrurile şcolarilur. Am p!ccat apei sprP 
Nalbant, unde trebuia sa dormim o noapte. In drum 
am văzut Hr1gilarul, dar n'am trcc:.it prin I, an: văzut 
şi dealul „ Denisteµe", im puţin mai departe, se zărea 
lacul Babc1dag. 

Sr-ara am ajuns la Nalbaru, unde arn dormit şi am 

odihni� ca1t1, iar Duminică di~dedimineată ne-am suit ie 
carute, fiecare la locul sf,u �i �m pi cat spre mânăsti
re, trecând prin satul Tre!:)tenir, iar de acolo am mers 
numai prin pădure. Pădurea ern mare, cu copaci deşi, 
înverziţi, prin cc.:re cântau multe păsărele. 

Când am ajuns la mfmă .. tire, ne-am dat jos din 
căruţe şi nm intrat în biserici-':, unde am aprins cate o 
!urn.înare şi am ascultat �Jujb .

Jn bis 0rica -era foarte frumos, icoanele poleite cu 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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aur şi un policandru foarle mare atârnat in mijlocul bi
sericei. Erau 53 calugărite şi Maica Starită, care a spus 
Crezul şi a citit Cazania. In curtea bisericii, era clo
potnit::1 cu 6 cloapctt:•. Duµă ce am eşit din biserică, 
am fost să vedf>m biserica veche şi am trecut prin Ji. 

vada d · pomi. La ora 4. am 
plecat spre Na!bant, trecând 
de dotei ace(!sta prin Poşta şi 
Freratei. Lr1 Nalbant am fost 
la şco lă, unde am văzut şi 
aic1 lucrurile şcolarilor. Apoi 
ctm ma, fost le, grădina, unde 
am vjzut cun1 se udă cu du

!ctpul, am vtzut şi poJul cel 
mare. 

Luni la ora t 1 dimineaţa, 

am plecat inapoj spre c.as?., cu cărutele împodobite cu 
c;;.îngi şi verdeata. Tot drumul, atat la ducere. cât şi 
la intoar ere, am cântat, i r cand am ajuns acasă, ne 
pJrea rău ca s·d terminat plimbarea. 

TO,.\DER A. '.\IAHIA el. III-a prim.--Caraibil 

�a.ma. mea. 
-

Cel mat scump nume pe care îl rostim noi 
în viaţa, este mama. Eu întotdeauna o ascult şi nu 
ies din sfat urile ci. Ei-l s'a sacrificat mult pentru mine. 
Oe când eram m,,,a şi pc1na acum, ea m·a îngrijit foar
te bir!e. Când eram vreodată uoJnavă, ea t'ra foarte 
îngrijorată şi nu „ tm ce sa-mi dea, ca să mă fac bine. 

La L;uerpoo! În Anglia, con. trucţia unei biserici, 
a fu.�f fermillafii Cil da,uri flicLJte numai de şcolari. 

s·au adunat µeste tot ,J.00.tJ00 lei. 
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Când eram de şase 

doctcrui i•a spus că 

Mama când a 

ani, n1'am îmboJnavit de cor. Şi 
nu se ştie dac�i scap. 
auzit a început ă plâng?\, zi şi 

noapte stătea lângă mine 
şi se rugrt lui Dumnezeu. 
După 3 sAptâmâni, m·,un 
facut bine, prin ajutorul 
lui Dumnrz<�u şi al doc
torului. 

Mnm:.i nu ştia ce să mai 
facti de bocurie. 

Acun1 �unt cumintf' şi 
n·o upar pe man1�. Când 
am să ma t°al· mare. am 
sa ra plătesc n1unra ma
m •i mf>I � cn toRttl bucuria. 

Nu ştiu alţi copii dară ţin la rnnmele lor, dar eu o iu
besc foarte mult ... i o Mn ca pe un i ncru �rnnt. Alţi 
copii răspund 11rat mamelor, dar e pii ..1t, căci Dumne
zeu îi pedf'psc > şte a�pru. �c:i tH' iubim m:::unelP noa_trc 

şi să le dăm respectul cuvenit. 

IOHU/\CIIES CiE I.\ c-1. \'-a comp!. ' . I. 

Motanul şi ciocârlia. 

c:;.,. lnlr'o zi can1 pe inserat
A ver1it la noi În sal 
Un n1ot a 11 .-:;i-o ciocârlie 
Sâ de, cllid.. o fieni ·i . 

FLind însă canz săraci 
J\.1otănaşul n1ai ghibaci 
s·a 'nbrăcat fn cerşetor 
Zfc{tnd că-l doare un picior. 
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La toti clin sat el cerşea 

Dar nimeni nu-l miluia; 
Atunci el s'u mâniat 
Şi de ciuda a crăpat. 

Ciocârlia speriatâ 
A ocolit Lumea toată 
Ca să-şi găsească tovaroş 
Să Înceapă lucru iarăş. 

17 

SIDORENCU ALEX. CI. IV 1 b. 

Casa :noastră. 
-

Casa n,,a:slra p�rintească. este locul unde am v1i
zul prima dată luminn zilei, est� locul unde i� petrec
c�le mtti frumoase clipe din copilărie. 

' 

Casft noastră est� 8Şezn
tă in mijlocul oraşu lui. ln 
cftsă avem: tablouri frumoa
se, mai multe lucruri de pret 
şi o sobă, pe care o iuhim 
cu totii în timpul iernii, când 
afară e frig şi când ne strftn· 
gem P'== lângfi ea, iar buni
ca ne spune poveşti cu zmei 
şi balauri. 

Casa noastră o respect 
şi o iubesc mr1i mult ca pe 
ori şi care, clici mulle a-

mintiri mă leagli de ea şi de ograda ei frumoasă, unde, 
când er6m mică. mă dădeam cu săniuta. 

Şi chiar dacă aşi plecn din ea, eu nu voiu uita 
niciodată, că există o căsută mică şi albă, in care am 
trftit clipe frumoase, împreună cu surioara şi fratele 
meu. 

GHICA ELENA ci. IV-a No. 2 f. 
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-

Inlormatiuni: 

-

ln zilele de 17, 18. 19 şi 20 Iunie. 
s•au Unul examene de absohire la 
mai multe şcoli. 

La Regele Ferdinand. a luat cea 
mai mare medie, elevul Tranule T. 
Moscu, dela şcoala din Regele Fer
dinand, cu medii! 9, 15. 

La Cataloi, elevul Spânu V. VtJ
sile din Calaloi, cu media 0,36, 

• • 

ln ziua de 14 Iunie, a avut loc la şcoala No. 1 
de biieU din Tulcea, concursul anual al revist�i noastre. 

s·au prezentat elevii claselor e Iii şi a IV. 
Concursul s·a det din : CompunPre. Aritmetică şi 

Desen. 
DAm m'ei jos rezultatul concursului : 

Premiul I la Compunere, la rlasu IV, rau luat e
levii: Bacria Aurora 1 f., Maleiescu Maria 1 f., Udrea 
Oheorghe l b�eti. 

Premiul li, Pintilie Chita 4 f., Radu Mariela 4 f., 
Tomorug Minodoro 4 fete. 

Premiul III, M6rgărH Stelulo 3 f., Ermiev Elisa
beta 1 fete. 

Menţiune. Dima Mihail- D·la Maria, Panait Alex. 
1 b., Benu Şpigler 1 b .. Ribilchi Ana 1 fete. 

Compunere ci. III. 

Prerniul I, 
Nicolae 1 blieti. 

Premiul //, 

girliu 2 fete. 

Calcandi Vasile 1 blietl, Anghelescu 

Oarabet Traian 1 b&eti şi Mimi Sin-

Men/iune, Cencof Sfetea 2 f ., Ionescu C-tin 1 b. 
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Aritmetica ci. IV 

Premiul I, Baida Iacob-Domnita Maria, Mlrglrit 
Steluta 3 fete, Beno Şplgler I bAeU, Caner Leon 1 b., 
Sidorenco I lex. I bleU. 

Premiul li, Conslanlfn Gheorghe 1 bAeCI, Dlma 
Mihail-Ddmnita maria, Maleiescu Marfa I fete, Radu 
Marieta 4 fete. 

Premiul III, Gabojdea Elisabeta 1 fete, Nedelcu 
Iordane 3 fete, Tomorug �inodora 4 fete fi Ud,ea 
Gheorghe I bAeU. 

A.rllmellca c I. III 

Pren1iul I, Angh�lescu Nic I b, Papadoool Lizeta I f. 
Premiul li, Calcandi Va!'lile t h,wti şi Marieta 

Cambitis l ft•t 0
• 

Me11tiu11e Burlea Rade 1 b. 

Desen ci. IV 

Pre,11iul I. Mateiescu Maria l f. Pânces<"n Sofia 3 f. 
Prl'111i11l li, Benu Şpigler, Cuatu Petre I b., Eremia 

Elisabeta şi Ivanov Tatiana 1 f. 
Pr�nli11l III. Dima Mihail-O-ta Maria, Panait Alex. 

1 b., Raizi Magdalena I f. 
Menţiune, l\filea Georgeta I f., Baida Iacob-O- ta 

Maria. Flamaropol Th. I b., Haidarian St. I b , Nanciu 
Nicolita 2 fete. 

Clasa III 

Premiul I, Calcandi Vasile I b., B. Oefru (nu scrie 
şcoala), Bătrâncea Georgeta I fete. 

Prenliul li, Zerovian Onic, I b., Marcof Cristu, I b. 
Premiul III, Bumbaru Vasile şi Cencof S(etca 2 f., 

Topciu Virgil 1 b. 
Menţiune, Anghelescu Nic., Oniţa Emil, A bdula 

Remzi şi Dimovici Dima, I băeti. 
Distribuirea diplomelor s'a ficut cu ocazia şeză

toarei, ce a avut loc în ziua de 29 Iunie, în Sala Re�11l. 
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Gândeşte-te 

şi desleagă şi tu un joc · oO 

1) de Uu�• Silviu I. li et-
on oana 

F ior 

I 

L9--V ,_ 
ln ulaînA ia 

Ouşmanie 

\'o ala 

2) de Oniţa Emil I III 1 h,

I I I I 7 , Irc a t'lar s':
_,_.. ____ --"!"!: pocale �crie ? 

) de Mimi S1n�irliu I I. III 2 r.
A H P 

du 
L 

- un --
1 N 

Formaţi o prop .tiţiune cu n este 
litere, cu suhiectul A pPI •. 

•1) de Ni 'tor Nicu�or-Neat�rnnreaI I I I I°"' ,n Komânfo

I I I C11mt în armata lbisi1la1i 

I I I f 11ili1 -o■aiture i1 ti■,,1 
- lperiaJui Ra11211-l1l1ar

I I La lni,:rllmtldire de nisip
5) de O. Curlef ci. IV

177 : I I I L□ 
Ce oraş se poate i.crie aici ? 

6) de Mazare Georgeta 4 f.
Partea 'ntlia e un nume (de baiat) 
Iar a doua o vocala. 
La un loc de le uniti 
Nume de fata gasiţi 

I 

_""'1
7)
_

d
.,.
u
-.. 

a
-
in_u,..

�_c_
lon-Rcg. Eli nbeta I ; I w.fNumelc populur

1--i-io--i-�•-- .ii lunei Aprilie 
I lntcmcietorul tarii 

-•1-1 .............. 1.-
Ho1113ne�ti f::: Ru■e �e lmpirat 6er■H

•-'---'---- lpă 11 Elrapa 
! I l03fi 

[IISIHi (nrtiCJI la f !I) 
) ele At1rian Pop :,, u- omi�fini I b' 1 1 I -1---1„apiu,la hatiei-+ _I _ _ Nmne ci h3ial 

____ l_�Nu e 111<1n: ..• 

I I : � J li ga eşti lc1 croit0r 

Y de Vigil C.lmu-Casin1cea 
Prima pdrte-i o con rn11:-t 
Iar a doua de ghi< ili 
Plantă textil� �:lsiţi. 
La un loc de le t111i\i 
Fluviu însemnat gasiti. 

10) de Scarlat V. Marin 5mârd. Nou

l
tr
+� �•:•:., scump 

i-±:1 Nume de om

PIM1eţi câte o silabă in fiecare pătrăţel 
(vertical la rel) 
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Cine n'a putut si deslege Jocurile din No„ 5, 
sl caute aici: 

.Jocul Nu. I= C:.,ran. acră, racul, adune,, malar-. 
.Jocul No. 2= (Ştir ad a) lsuccea. 
Jocul No. 3 (orizontul)= 2) Teac._�, 3) măr, 5) dt1. 

Vellical = I) ied, 4) bou. 
Jocul No. 4 = (Aritmogrif) I) Ţa, 2) bise1 ică, 3) 

grt > şit, 4) pro.-.op, 5) platina, 6) Frunta, 7) Pa, i ,, 8) 
avion, A- B = Abisinitt . 

.Jocul No. 5 =I) O,îo, 2) Sâtil, 3) l1,1ia 4) olar. 
Jocul No. 6= I) Varc1, 2) arat, 3) r,11ncl, 4) atac. 

/Jes/egfrrile se vor publica :n nunuirul viii or. 

ln ziua dt> 14 Iunie s'a făcut trngert'a la sorti a 
delegc.atorilor revistei noa:,tre. Au fost de fi"ţă toţi elevii 
care au luat parte la concurs. 

Norocul :-.'a Hbătul cu aripa lui, asuprn urmatorilor 
elevi, cărora li se vor da cadourile promise. s� vor prezenta 
D-lui Revizor C. Petrache sau D-lui N. Dr1mienescu.

Prerniul I a fost obtinut de elevul Găinusa Ioan 
dela şcoala Jin Rcg. Elisabeta. 

Premiul li Rence Cpt. Mateiescu şcoala No. 1 fete. 
Pren1i11l III Mimi Singirliu şcoala No. 2 fetf>. 
Men/iu11e Burghelea Vasile No. 3 băeti. 

Cu ocazia şeziUoril organizat! de revista noastră 
in ziua de 29 Iunie, au dai concursul la reuşita serhii
rii: elevele dela şcoala No. 2 fete, sub conducerea 
d-nelor A. Diacouescu şi E. Morozov; dela şcoala No.
4 fete, sub conducerea d-nei A. Petrache; 1 fete, sub
conducereft d-nei V. losub; 1 b. cu d•l T. Patrichi,
precum �i d- nii I. lanculescu, N. Damienescu şi D.

Dogaru. Mulţumiri şi recunoştinţă.

--------

Tip. Curierul Tulcei 
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