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28 FEBRUARIE 1875 

S'au în1plinit acum câte-va zile 150 de ani, din zi
ua când eroii Horia, Cloşca şi Crişan au fost osândiţi 
la moarte, pen'ru îndrăzneala de a se rc1scufa împotri
va Ungurilor. Nicola Ursu, poreclit Horia pentru câr .. -
tice!e (horele) lui frumoase, fuse�e 111 două rânduri la 
împăratul Austrei, sub stăpănirea caruia se găser1. Un
garia şi se plânse de toate nedreptăţile chinuitoare pe 
care le îndurau Românii dela Unguri. 

Horia era un bătrân înalt, frun1os la chip şi hotărât la 
fapte. ier impăratul Austrei, Iosif al Ii-lea, era bun şi drept. 

Venind înapoi dela Viena, Horia strânse în jurul 
său toate satele şi grăi astfel catre lumea adunată: 

.Ştiţi voi, ce vorbă a grăit către mine împăratul ? 
Mi-o zis: Ascultâ la mine măi frate ! 
Un c:\ine. că-i câine. de-oi sta şi I-oi bate 
Şi ziua şi noapte. în loc sa-i dai pâine. 
Te muşcă şi fuge c'atâta'i rămâne. 
Dar omul ce-asudă cu ghiarele 'n tină, 
De rabdă'asuprirea e singur de vină.

Incurajaţi de cuvintele împăratului, sufletele Ro
mânilor se înfierbântară de gândul dreptătii şi al răz� 
bunării. S'a pornit revoluţia :

Ungurii, îngroziţi de furia românilor au promis, cu 
crucea în mână, că nu vor mai fi atât de cruzi şi că 
le vor respecta toate drepturile. 

Nu s·au ţinut de cuvânt însă. Imediat ce s•a potolit 
răscoala, au pus mâna pe cei trei conducători în frun
te cu Horia şi i-au condamnat la cea mai crudă pedea
psă: Sd fie omorâţi cu roata. 

s·au sfârşit în felul acesta, trei eroi, a căror amintire 
o păstrăm ca pe o pildă de mar:e jertfă închinată neamu
lui românesc. Prin ei ne-am ridicat-să nu-i uităm!

.COPILUL DOBROGE.�N• 
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ACUM INCEP 

MINUNATELE CALATORII 
ALE LUI 

ION,ICA GAT-SCURT 
de l>. I. DOOARU 

Constanţa este u
••ul in frumoasele 
oraşe a: &ării noas
tre, aşezat pe ma
lul Mării Negre. La 

� .._ ţărmul mării se o

- prese vapoarele ve-
- .- nitt! din toate col-
.- ţurile tun:ii, să des

_. carce mărfuri din 
tări străine şi să în
carce, pentru a răs
pândi pretutindeni, 

bogăţiilt: nemăsurate ale RP1nâniei. Un furnicar de lume 
aleargă de c.:olo până Ct>lo ; vapoarele flul!r� pe .diferite 
tonuri ş1 un murmur surd străb ·h;: Până la 3-4 km. împrejur 
Constanţa t:Slt:! Ct!I mai de seamă port al ţării, poarta 
prin care pnţi intra re calea mării, ln vârtejul adevărat al 
lumii. Vapoarele stau priponite cu sârme groast:!, de stâlpii 
de fer depe cheiu, încărcate, gata de plecare. 

Comandanţii şi nfiţeni de pe vapoan: obscarvă cu griiă, 
t;a totul să fie în rt!gulă, în momentui plecării. Hărţile, 
";ari arată drumurile pa mare, sunt aşezate la locul lor, 
instrum�ntele ajutătoare sunt controlate, dac i:t nu cumva 
s'au deranjat. Au mare nevoe corăbierii de aceste instru
mente şi mdi ales d� cutioara ace;a minunată ca, e, cu 
acul t!Î jucăuş, arată în ori �i ce vreme, Nordul şi Sudul. 
Voi o ştiţi cu toţii cum se cheamă ! ? E nevoi(" de o nea
dormită atenţie din partea acestQr, c:orabieri. căci dacă 
nu ar sta continu cu ochi• atint1ti asupra acelor magne
tice, care pe nebăgate de scama sunt atrase de o put•.!re 
necunoscuta, spre răsărit. vapoarele ar fi abătute din dru
mul lor şi at!"�St', lara veste, în vâ!toarea unei groz.ive pri
mejdii, isbite de pere&ii unei insule necunoscute, care 
n' are loc pe nicio hartă a continentu'.ui european. 
---�=-==--�,----,-==�--=-=�=-==-=---,========== 
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Neprevăzătorii marinari, cari nu au ţinut scamă de
acest lucru, au fost martorii unor adevărate tragedii ma
ritime: corăbiile le-au fost sfărâmate tn bucăţi, iar trupuriie
ior scunfundare în adâncul fără fund al dpei. Deaceia co
răbierii din Marea Neagră numesc locul acesta, .,Insula

Fermecată." s:iu „ Cimitirul Necunoscut". 

iC = '
...... Insula Ferme<;ată! Inchir,:.i-

? 
1 

_ � iti-vâ, copii, un dinte stâncos,

�
- .___._ plin de colţuri ascuţite, brăz-

�:;::r��
,� O _.. dat d� prăpăstii ucigătoare,

::::: ridicat c!in adâncul întunecat
al apei. Vârful ci fumegă zi şi
noapte un abur otrăvitor ce
o înconjoară ca o ceaţă grea
de nepătruns. Omu!ui pămân

tean îi este cu neputinţă să străbată această ceaţă ucigătLare.
Deaceia toţi acei care au fost atraşi de puterea fer

mecatoare a acestei insule. fie c'au pcrit sc11fund3\i în va
lurile clocotitoare. :ic c'au fost otrăviţi de miasmele ce ies
necontenit din măruntaele cazanului nestins. 

Insula Fermecată s� află hcuită de oam�ni care sea
mănă la chip şi la trup cu noi, dar cari cu toată vârsta
l0r, ce atinge câteodată şi 300 de ani, nu ajung să creas
că mai înalţi de o jumătate de metru. Aici e ţara pitici
lor, des ore care a!i auzit vorbindu- se adesea în basmele
spuse la gura sob<i, de bunicii şi bunice!e voastre. 

Piticii au fost când- va copii c'l voi, dar neascultând
pe părinţii lor şi supărând pe bunul O-zeu, Cel prea înalt
i-a pl:;depsit să nu mai crească la trnp şi să nu mai ,·e

ţuiască în mijlocul oa�enilor. Atunci Scaraoţchi, Tartorul
dracilor, i-a angajai ��-i păzească comorile ce le avea
ascunse în Insula f ermec:ată. 

Iar ca nici când un <· : pământean să poată �ălea pe
meleagurile Insul::i, Diavolu! a blestemat-o ca ori�e cora
bie se va a pro pia, să fie siărâmată în ţândări şi că abt1-
rul ce iese din Ccizanul iadului, s'o înconjoare cu o pă
tură de ceaţă otravitoare. 

Sub b 1 <:>stemul acesta neindurat, multe corăbii au fost
inghiţite de mare şi multe trupuri nevinovate au iost în
mormântate în cimitir!.!! necunoscut. 

Suilet�ie celor înecaţi au rămas în puterea Diavolului.
care le trimite în lume să ispitească pe oameni, până
când se va tntâmpla ca lanţul necunoscut al blestemului
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să fie rupt pentru totdeauna. 
ln palatul de cristal din Insula Fermecată trăeşte Pi-

ticul Piticilor cu o şchioapă de palmă mai răsărit la trup 
ca ceilalţi pitici. Piticul Piticilor e tare bătrân, că nici el 
nu-şi mai aduce aminte îns\!mnarea anilor săi. El are pe 
Luminiţa-Răsăritului, fiica sa, o zână de o frumuseţe 
r�pitoare. 

Piticii cred că dacă se va sui când-va 
pe insula fermecată un om curat la 
la trup şi la suflet, blestemul Diavo
lului v:i cădea şi chiar bunul O-zeu 
îi va erta pe cei vinovaţi. 

Luminiţa-Răsăritului va fi soţia încân
tătoare el celui indăznet viteaz, împre
ună cu toate comorile aflate în hazna
lele insulei. 

-

Piticul Piticilor împreună cu supuşii 
săi se vor presch:mba în oameni pă
pânteni, icir insula va deveni înfloritoare, 

p:ină de vcrdL·aţă îmbietoare, cu fântâni şi isvoare cris
t;1line, cu grădini minunate, unde vor cânta zi şi noapte 
cele mai alt: c p,sări de pe pământ. 

II 

De două zile Marea încremenise nemişcată ca faţa 
unei oglinzi fermecate. 

Ploaia de raze ce revărsa soarele din înaltul albastru 
al cerului de vară, se răspândea ca o puzderie de sclipiri 
argintii. Cât puteai lua cu ochiul în jur. o lumină orbitoare 
jucăuşe, i\1 obosea vederea până la orizont, unde se pare 
că tarţile cerului -e , prijinesc pe faţa neclintită a mării. 
Nopţile erau tăcute. Cerul se presăra decuseara cu mii de 
steluţe ce-şi tremura u licărirea până în adâncuri. Rar de 
tct ţipătul sperios al unei păsări rătăcită în nemărginita 
linişte, făcea ă se 'nfioare o clipă unda adormită �ub vrajă. 

Insula Şerp!lor se ascundea la orizont. Mănunchiu! de 
raze luminoase răspândite de farul din insulă, sl�beau, pe 
măsură ce călătorii noştri mergeau către răsărit. 

Sisi în\·iorat, plin de încredere înota neîncetat. 
lonică-Gâtscurt mai păstra în coltul gurci zâmbetul 

cu care :::ie despăqise de paz11icul ,farului din insula Şerpilor. 
- ,.Şi chiar o luaţi de bună, când spuneţi că vreţi

să pătrundeţi in Insula ;:ermecată? îi întrebă neîncre
z�tor paznicul, care îi petrecuse disdedimineaţă până !a 
treptele de piatră scăldate de unda mării. 
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- Chiar aşa e precum nu-ţi vine să crezi I De
vom isbuti vom trece iar pe la d-ta şi atunci te vei 
incredinţa. 

- Să vă ajute Cel de sus, dragii mei...
ln eara zilei a treia către dsfintitul soarelui, Ionică şi

Sisi lncepură a zări fumul gros de culoarea ceţei, câre 
împresoară Insula Fermecată. 

- lată Insula Fermecată, strigă plin de bucurie Sisi.
Ionică Gâtsctat nemaiputând�-se stăpâni începu a

bate din palme. 
Nouri ceţoşi gâlgâiau în jurul dintelui de peatră, cum se fră
mântă negura toamna, pe crestt:!le munţilor. Sisi se opri. 

- Oe ce nu mergi inainte ?, intrebă lo!lică.
-- N11 se poate. Nimeni nu poate străbate această

ceaţă ucigătoare, lării să'şi peardă viaţa. 
- Dar ce-i de făcut atunci?
-- De, cu ştiu ce să facem ? vorbi Sisi clipind şi-

ret din ochi, fără ă· 1 zărească Ionică. Cu nici un chip nu 
ne putem c1vânta fără să ne punem \ iaţa în primejdie. 

- Atunci cegeaba ne- a fo t truda noastră, vorbi plin
de necaz Ionică. Să ne intoarcem înapoi ?! 

- Sa nici dccum ! Am �u leac de cojocul lor, zâm
bi Si i ameniţător, spre piticii d1n insulă. 

- Străbunicii mei mi-au lăsat moştenire un farmec
pc care nu l-am întrebuinţat până azi. Te voi preface pe 
tine intr'o pană pe care o voi aşt:za lângă una din pe
r.ele mele, dela aripa stângă. Eu mă vot scufunda în a
dâncuri până ce voi• da de canalul de sub insulă, care o 
leagă cu iadul. Nid nu-şi vor crede ochilor când se vor 
trezi cu noi. Piticii şttu că această putt::re o are cineva 
din neamul meu, dar nu ştiu ziua hotărâtă şi dacă cel ce 
arc această pulC're s·a născut cumva. 

N'apucă SL i să isprăvească aceste cuvinte, că 
Ionică Gât-scurt se prefăcu într'o pană de găscă, pe care 
Sisi (:d r.ăsdrăvan o puse la un loc cu cc. clalte pene din 
aripa stângă, de r.'ar fi putut-o cunoaşte nimefli. 

Sisi ocoli de două ori insula pentru a da de locul 
potrivit unde se alia gura canalului. 

Apoi într'o clipă se scufundă în ap!i, grăbir.d spre 
fundul marii. ln drum Sisi se intâ!ni cu fel de fel pe�ti 
necunoscuţi, unii numai cu un ochiu, alţii cari aruncau 
raze lumino:1se din irupul lor, cu fel de tei de raci de 
mare, 1Jnii mai curioşi decât alţii, în �ine cu o bme de 
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vieţuitoare cu totul aparte, de aceiea de unde venia el. Pe 
fundul mării, scoici producătoare de pctre scumpe licăreau 
ca stelele noaptea pe cer. 

Ajunse. lnh area era astupată cu 12 poqi grele de a
ramă, pe cari cele mai grele tunuri din zilele noastre, 
r. u le-ar fi putut sparge.

Sisi ciocăni de trei ori cu ciocul în poarta de a
ramă. Un sunet ca de clopot străbătu înc..�perile subterane 
ale insulei. O linişte de mormânt domni o clipă, apoi se 
auzi scrâşn�tul unei chei intr'o b;-oasc� ruginită. Sisi se 
afla în f a;a unui pitic cu o barba lungă până la pămâr!t, 
ţinând ln mână un lanţ plin cu chei. 

Piticul nu-i vorbi. Sisi ii urma. în vreme ce uşile de 
aramă scârţâind în balamâlele ""'unse, se închideau in 
urma lor. 

O t�ccrc grea apăsa pe lespezile de marmură neagră. 
Tipcri · ' de tiîn\a nu se zărea nicăeri. 
Cât t tl işi dădu scama, Sisi se afla în Palatul de Cristal. 

în sala cea marc. unde sta pe tronu-i de aur im podobit 
cu pictrl! scumpe, Piticul Piticilor. 

Motcu cel şchiop 
ln casa familiei Mun1eanu era marc zarva. Mitică şi Norica 

copiii soţilor �•Jnteanu, erau nerabdatori sa plece la debarcader 
(locul unde oprc-sc vapoarele), ct,ci aşteptau pe unchiul Nicu. 
fratele d-rwi Mu11tennu, care venea tocmai din Bucovina. 

- Mamko, gateşte-te mai repede ! Uite ceasul e 12 �i
un sfert I Acum vine vaporul şi noi s1Jntem încă acasă! 

- lata sunt gata ! Dar unde-i tata?
Tăticul s·a dus înainte, să aranjeze primirea bagajului şi

înscrierea lui la vamă. 
-- Ei, haide sa plecăm! 

Doamna Munteanu, însoţită la dreapta de Mitică şi la stân2a 
de Norica, porniră spre debarcader, pe cheiul Dunării. 

Fluviul acesta măreţ îşi duce de vale spre Sulina, apele 
ameţitoare, martore mute a unor privelişti nespus de frumoase. 

- Mămicc, iată şi vaporul • România Mare•, să ne grăbim I
Acum e aici l 

- Dar ... , după ce-l cunoşti Mitică? lntreabă sfioasă Norie-a.

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



- După form11 lui latei şi mai a les după cele 2 coşuri prin
care aruncă nori de fum! Raspunse mândru de ştiinţa lui, Mitică. 

- Este timp! �u vâ grabiţi copii! Spuse d-na Munteanu u 
ochii. spre vapor. măsurând par'ca locul până la debarcaper. 

Când ajuns se în dreptul pa latului „Căpit„ niei Portului şi 
Vamii•, iată că d-l Munteanu le cşt inainte însoţindu-i până 
Id agenţie. 

Varorul trecu. legănându-se ca o raţă uriaşa par·ca, prin faţa 
privitorilor de pe heiu, spre cotu l dinspre gradina publica. c1e 
11nd e întoarse apoi spre locul rlc oprire. Un fluerc1t scurt şi 
câteva vorhe scurte, un fel de comenzi şi varorul oftând uşurat 
sP. opri lângă ponton. 

- Unchiul Nit:u ! Unchiul, i,·u ! ite-1 ne face semn cu b:ttista. 
Haidem mai aproane l Strigam o r 1iii în r:or. 

Mitic;1 şi orica se renezir:t sp!·e pumca pontonului. dnr 
gr�rnicerul care fac-ea de santin I . îi opri. ln urma lor venlră şi 

r,arin\ii Gari znmhinrt fericiţi. işi aduceau aminte par'ca de alte 

timpuri, de 111ult, cf'tud er:1u şi ei opii. 
Lume.t de pe vapor încenuse sa cobopre. Unii chemau, 

cunoscuţii. alţii. birjMii. Unchiul icu, un batrân simpatic şi vesel 
cobori �i ci. Dun.\ c ·aruta r,epoţii lui dragi, imbr:Iţiş, pc sora 
:,;i cumnatul lui. 

- U11chiule, da-mi servieta s·o ţin eu! zi P Mitica.
- Unrhiule hai l...t tras11rt1, sa mergem mai repede acasă, căci

odaia pregatita de inamica, te-aştc::rntă ! zise fericita şi Norica. 
- Acuşica, copiii mei I Staţi puţin sa \·ăd ce-i cu bagajele !
- Nicule, zise d-1 Munteanu, da-mi h,lrtiilc l Am eu grija de

bagaje ! Mergeţi acasă ! 
Titule. înainte de toate stl scoţi cuşca cu pisoii ! 

- Ce, Unchiule ! Ai adus şi pisiciic?

< 

vadă chiar atunci. 

- -Da, Copii ! Nu puteam sa las
pisoii mei, pe care i-am crescut 
de mici, între strain; ! Când mă 
gândeam ca vor sta mereu la 
ca:'=d unde-au vnznt întaia oară 
lumina soan>:lui şi cine ştie dacă. 

ac-ei ce se vor muta în locu l 

meu, le vor <la miincare. îmi era

milă ! 

Copiii erau nerăbdători să vadă 
pisoii unchiului, de aceea mergeau 
agale spre trăsură, uitându-se 
mereu înapoi, vrând par'că să-i 

ln câteva minute trăsura ajunse acasă. După ce coboriră 
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toţi din trlsură·, unchiul se duse să se s.pele dar abia fu gata, 
când în faţa casc! opri o căruţă plină cu bagaie şi deasupra 
era cuşca cu cei doi pisoi. 

- Mitică, vino repede! Au venit bagajele unchiului t Zise No
rica, care ztirise căruţa. 

Din câteva sărituri, băiatul ajunsese la poartă. Căruţaşul 
dudu cuşca cu pisoii jos, iar cop.iii o luară in primire, dutand-o 
intr'o cămărută. Acolo, dupil ce le pregăti mjncare, le dete 
drumul. Ctmd colo, ce să vadă-� Un pisoi avea numai trei 
picioar�. era şchiop f ln timpul acesta veni şi unchiul Nicu. 

- Unchiule, de ce pisoiul ăsta are numai trei picioare?
- Ei, copii ! Pisoiul, pe care-l vedeţi are o poveste întreagă!

Dar acum, mergeţi de vă spălaţi şi să stăm la musă, căci mi-e 
o foame de lup f

(Urmare în numărul viitor) 

Până atunci învăţaţi, citiţi revista şi faceţi c:at mai multe 
abonamente! 

Lt. revedere cop ii dra1ii ! 
NENEA NICU 

MEIDANCHIOI 

Aşezat Intre dealuri, călătorul strlin nici nu bănueşte 
că odată ajuns ln creasta lor, i se va lntăiişa inainte-i 
satul Meidan· kioi ! Nuştiu ce o fi gândit moşul acela, Luca 
Bănaga, acum vreo 150 de ani, când a poposit in mei
danul acesta, venind cu turma lui din Basarabia şi ceilalţi 
ciobani veniţi din Transilvania. Poziţie de sat nu prea 
este, dar se vede că le-â plăcut locul acesta, car� era 
lnconjurat din toate pirţile cu dealuri împădurite. Aveau 
dar unde-şi paşte vitele lor, aveau unde şi le adăpa, clei 
prin mijlocul satului şopoteşte un pârâu frumos, dealungul 
căruia sunt numai izvoare. Pe cel mai mare oamenii l-au 
tngrijit făcând o cişmea. Aici veneu şi căprioare sa se 
adape, spt:n bătrânii. Era locul pustiu pe aici şi intemee
torilor satului le-a plăcut acest lucru : nu-i suplrau nimeni
Aşa că mo:ş Bănaga şi apoi ceilalţi ciobani, mulţi transil
v. neni şi-au clădit borde{: şi apoi căsuţe punând temelia 
satului �are şi-a luat numele de meidan-kioi, pe turce�te 
sat pustiu. Atraşi de l_emnul pădunlor, au mai venit apoi 
Turci care lăceal! mangal. N'a mai rămas 11id urmă de a 
lor pe aid, decât numde satului. 

lncetul cu încetul satul nnstru se mărea. Oamenii nu 
aveau a se plânge de nimic. Aveau vite multe care le da-
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deau hrană şi fmbrăcăminte, aveau lemne din belşug, se 
ocupau şi cu plugăria arând cât le trebuiau lor cu plu
guri de lemn trase de câte 6 boi. Pentrucă erau creştini 
le trebuiau o bisericu&ă pe care au făcu-o cam la 32 de 
ani după lntemeerea satului cu pere&ii -de nuelc lipite. 
Mult ne mirăm noi acum când vedem ci oamenii s·au 
folosit de cue făcute de ferar. Se vede că erau tare scumpe 
pe atunci cele de fabrică, de au avut ei atâta răbdare 
să facă atâtea cue la ferar câte au trE-buit la bisericuţă. 
Acum e· gata să se dărâme. Avem alta nouă lncepută din 
1904 şi cu ajutorul lui numnezeu se va termina curând. 
ln sat mai avem primăria şi o şcoală făcutl ln 1899, am
bele aşezate la şoseaua ce duce spre Niculiţel. Pe şos�a 
cât tine gardul şcoalei şi al pr:.udriei sunt plantaţi tei, care 
umbresc frumos şoseaua, iar !'.lnd Infloresc te tmbatl cu 
mirosul florilor. ln grădina ş� �:,,i, v .. :ra este o frumusete. 
Sunt pomi de tot felul, mult 1 , ,i I şi tot felul de legume 
şi zarzavaturi. Acum satul n �tt u �·a mărit. Are aproape 
400 familii. S'a mai schimba ;1 felul lor de traiu, căci 
s'a lmpuţinat pământlll, iar lib ! late la lemnul din pădure 
nu mai este. Oamenii .:;e ocupă acum cu plugăria cu tăiatul 
pădurilor la stat, cu creşterea vitelor, cu albinăritul şi cul
tivatul viţei de vie. Astfel este satul meu, cuibul unde m'am 
născut şi care-mi este atât de drag. 

JARPALAU GHERGHINA 
ci. IV primară-Meldanchioi

IIUIJITUL ŞI BIICIBIUL 
Un învăţat vru să treacă Dunărea. Pe la mij-

locul Dunării, învăţatul îl întreabă pe barcagiu: 
,.Ştii să vorbeşti franţuzeşte" ? 
,.Nu ştiu", zise bârcagiul. 
„ Ţi s·a dus jumătate din viaţă." Cum mergeau 

ei aşa, barca începu să se umple cu apă. Barca
giul îl întreabă atunci, pe. învăţat: 

,.Ştii să înoţi ? 
.,Nu ştiu, .. zise învăţatul. 
,. Ţi s'a dus toată viaţa ta." 

PAVEL P. DUMITRU 
ci. IV-a-Beştepe

Copiii silitori. trimit spre publicare compuneri frumoase, jocuri 
şi poezioare ! 
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O 1n11111ara din UIIIB III 
Era un soare arzător în acea zi, de e;redeai

că �e aprinde pământul. Eu nu-mi mai găseam as
tâmoărul acasă. M'am hotărît în cele din urmă sa 
plec încă cu câţiva băeţi la ghiolul din marginea 
satului, ca să ne mai răcorim puţin. Zis şi făcut. 
Ne-am adunat o ceată şi am pornit. Până la ghiol 
trebuia să trecem pe lângă casa lui C-tin Bărzoiu 
şi tot odată pe lângă prisadul lui plin de fructe. 

Oe multe ori ne ademenise acest pom· dar în 
acea zi. poate că şi din cauză căldurei, mai mult 
ca oricând. Toţi eram in acelaşi gând, ca să ne

năpustim asupra pornului cu ce-om nimeri. Eu am 
făcut începutul şi zvf,r!. .. cu pălăria în pom. 

Dar moment nefericit a fost acela. căc: în loc 
să ochesc în pom am nimerit drept în capul mă
tuşii lleanfl care săpa în grădină. Atunci am rupt-G 
la fuga în tip�tele mătu::,,ii Ileana. Oe ruşine nici nu 
m'r.rn mai dus să-mi iau palăria şi acasă am spus 
c'am scă::;at-o în fântăna lui Kiricuţă. când scoteam 
apă. 

Această aventură mi-a fost o bună lecţie 
pentru viitor. 

MITAN COSTACHE 
d. 111-:, liceu

CASA NOAS'l�RĂ 
�--

lntr'o seara pc când şed<'am la gura sobei, am rugat pe 
bunica sa-mi povestească ceva desrr..! casa noastră. Bunica începu: 

- Acum c:'lteva zeci de aui în urma. Io, ul acesta pe care
se află azi ,asa voastră. era gol. Bunică-tu 1-a cumpărat şi a zi
dit pc el casa pe �arc o vedeţi voi astăzi. E micuţă precum se a
ratâ. dar i11 ea au crescut copii mei şi în ea îmi cresc şi nepoţii. 
Asupra casei aceştia au trecut ierni grei<', cu vânturi reci, fur
tuni mari vara, dar ea nu s·a clintit. Rasboiu) c�I mare din 1916 
şi ocupsţia duşmană nu au dărâmat-o. 

Bunica st�ttu din povestit. Nu mai spusese nici un cuvănt 
şi un oftut adânc ii scăpă. 

Am priceput ca dacă nu i s'c1. dărâmat casa de năvala duş-
mană. in schimb ea. a perdut pe cel mai drag pe lume, pe bunicul. 

ln sobă jt:raticul se trecea prefacut în cenuşă. 
- 5i viata noastră nu-i mai lungă decat licărirea unei flăcări.
Toţi ne vom preface în cenuşă şi în ţărâ:-1ă, rupse Bunica

intr'un tarziu tăcerea grea. ce se lăsase peste inimele noastre. 
BUOA SYLVIA 

ci. V şc. Nr. 4 fete Tulcea
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CUM S'A INTEMEIAT 

SATUL NOSTRU. 

Cu vreo sută de ani urmă, a fost un război intre 
Ruşi şi Turci. In războiul acesta, mulţi creştini din Tur
cia au dat ajutor Ruşilor. 

C�nd s·a inchtiat pacea la Adrianopole şi când au 
pornit Ruşii spre ţara lor, au pornit şi aceşti creştini 
cu ei şi s·au aşezat in Basarabia ; dintre aceşti creştini 
sunt locuitorii satului nostru. 

Ei au plecat din satul Aspru de lângă Varna, s·au 
aşezat in Basarabia. au stat un an şi dacă i-a ertat 
sultanul turcesc, intr·o toamnă au pornit îndărăt spre 
Aspru. Când au ajuns unde-i astăzi satul nostru, o fe
meie din grupul lor, a născut doi copilaşi. Ei an fost 
nevoiti să-şi caute un adăpost. Văzând în apropiere 
nişte bordeie pârăsite,- au intrat in ele. Aceste bordeie 
fusesera ale lui Ali Bei. Drumeţii Hoştri, văzând ca ii 
apucă iarna pe drum, au rămas pe loc. Bordeile fiind 
in mijlocul unei păduri mari, cu copaci inalti şi drepţi, 
ei au început să care lemne la fabricile de caice din 
TulcC'a şi Isaccea. Au mai semănat toamna grâu, iar 
primăvara orz, şi dacj s·a intâmplat să fie un an bun, 
au făcut şi in Ct >lălalt an la fel, şi aşa s'au încurcat 
şi au rămas pe loc, şi au format sat nou care, după 
numele lui Alli Bei, s·a numit Alibichioi (pe turceşte 
-satul lui A/li Bei). Acest sat, când Regele Ferdinand I
s'a încoronat la Alba- Iulia, a fost botezat din nou, Re
gele Ferdinand I.

BONJUG !'IJ. EMIL 

clasa IV-a primara 
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o PLIIBIIE cu BIRCI PE ounllE
-+9Clt>e+-

ln oraşul nostru,· una din distracţiile pe care le a
avem vara, e plimbarea cu barca pe Dunăre. 

- N'am să uit niciodata, ce frică îmi era când m'am
urcat pentru prirnn oară În barcă. 

Ţipam şi nu ·oiam de loc să mă urc. 
Taticu îmi spunea sa n'an1 frică şi eu mă ţineam 

strâns de el. Când a pornit barca, de frică nu mai ve
deam nimic .  După puţin rn'am obişnuit şi am început 
să mit uit în jururuJ meu. Eram înconjuraţi numai <le 
aplt şi orăşelul nostrq s,· vedea "um ramâne tot mai 
în urmă, departe ...... pe dealuri. 

Era pe seară şi barca plutea uşor, mănată de 
plescaitul ramelor cu care vâslea barcagiul. 

I n spre apus. soarele se ducea spre odihnă şi ra
zele lui se oolindeau În luciul apei parând că lasă În 
urmă o mare de foc. 

ln depcirtare se auzea muzica din grădina publică. 
Fără să-mi dau sean1a am Început şi eu să cânt „ Bar
carola" pe care o învăţasem la şcoalâ. lntorc capul şi 
văd un vapor mare ce trecea spre Galaţi, lasând în ur
ma lui valuri mari şi spumoase. Când s·a depărtat, bar
ca iar a început sa se lt·gene uşor. "le-am plimbat 
până t5rziu şi când s'au aprins luminile, in apă se o
glindeau frumos pe malul Dunărei toate becurile aprinse. 

De atunci nu mi-a mai fost fr:că şi am repetat de 
1n uite ori aceste plimbiiri plăcute. 

DUMITRESCU AURORA 
ci. IV primară No. 1

Am trimes �olegilor câte un formular de declara
ţie, prin care ii rugam sa consimtă a Ii se reţine câte 
4 lei lunar din salar, prin ştate, pentru îiecare exem
plar abonat ia clasa respectivă. 

Ţinem sa precizam că n'am înţeles să se plăteas
că un nou bir, ci să ni se uşureze numai, posibilităţile de 
încas:!1e a abonamentelor. 

ln fie care lună la primirea revistei, fiecare co-
1 �g adună dela elevi costul numerilor primite pentru 
a-şi complecta reţinerea făcută.

Abonamentele se trimit pe adre5a Ad-tiei ! 
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PRIMĂVAR·A 
--

S'a topit zăpada! Apa se scurge în şiroaie mari, 
ducând în valurile ei plăcerile jocurilor de iarnă. 

Soarele e mai puternic şi cu ochiul lui de foc ur
măreşte toate coltunle ascunse, unde zăpada încearcă 
să se furişeze. 

- ,,Să mergem la grădină Cela" îmi spuse într'una
din zile sora mea mai mică şi plecăm amândouă vo
ioase. Pretutindeni lume, dar mai mult pe malul Dună
r11, privind şi disc11tând : 

- ,.Oare când vine vaporul"?
- ,,s·o fi desghetat Dunărea peste tot"?
- ,, Uite ce hucată mare de gheată .. ?
Pentru oa1nenii mari care fac afaceri (negustori,

meseriaşi), Dunărea este un fel de măsură a primăverii. 
Când s·au :.;curs toate sloiurile, primăvara este sosită. 
Aceasta am aflat-o din discuţiile pe care le-arn auzit 
intre tatăl meu şi clienţii dela prăvălie. 
Pentru noi copiii, Primavara este anotimpul cel mai 
plăcut, pentrucă aduce soare mult, jocuri afară, caldură, 
ghiocei şi mai cu seamă, hăinuţe noi de Paşti. 

LAZAROVICI CELA 
ci. IV prim. No. 4 fete

Copiii. dtiţi şi răspândiţi revist.- ! Este a voastră a copiilor Do
brogeni. 
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A fugit din lume, Faur 
Trist şi necăjit ... 

MARTIE 
--

GArlele'şl'ncep fanfara 
Şi pornind şiroiu. 

Cu săgeţile-i de aur, 
Martit: l-a gonit. 

Stri�â'n lume: .Primăvara 
A sosit la Noi.• 

* * 

Albi plutesc si roşii norii 
Peste munţi şi chei. 
Par'ca sufletu·aurorii 
A rămas în ci. 

• •  

Ah. ce dulce e povara 
Mugurilor noi r

Primăvara, primăvara 
A sosit la noi. 

P. CERNA

Revistei „Copilul Dobrogean" 
-·-

Te-aştept la 'nceput de lună 
Ca pe-o mamă ca să vii, 
Căci eşti o revistă bună 
Pentru oameni şi copii 

FOCŞA MIRCEA ci. VI pr. 
Pecineaga 

--·--

Conseqventă cu scopul ce şi-a fixat - de a răscoli 
sufletele c:opii!or, provocând interes, atenţiune şi emulaţie. 
revista no:tstră a organizat pentru cursul lunei Maiu un 
concurs cu elevii şcoalelor din oraş şi judeţ. Se va pre
mia cu aceasta 0cazie cea mai frumoasă compozitie na
rativă, cel mai bun cititor şi cel mai reuşi, desen din 
imaginaţie. Vor concura t.levii trimişi de colegi, câte 4 
de fiecar\! clasă, iar �pre�ierile lucrărilor vor fi făcute de 
un juriu format tot din colegi. Data exactl a concursului 
se va publica în N-rul viitor al revistei. 

Copii: lntrebof i pe d-nii invdţdtori când nu inţelegeţi cuvinte 
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SA I�VAJAM JUCANDU-NE 

I). de Udrea G. ci. III pr. 2). ADUNAŢI 

1) Capitalt tn Europa.
�

:! de Garabet Tr. ci. li pr. 
• 5 Aşedm Î!l fiecare 

2) Rege al Iudeilor· pltrltel câte o cifrl 
3) Ce apare noaptea. 8 pani la 9, aşa fel ca 
4) Un meşter. s� i��I 15 tn toate di

Vertical la fel.
recţule. 

3) Joc in triplu trlungh:u
de Dumitru Eug. ci. IV pr. 

1
1 I I I t) Sgârcit. 
I I I 2) blutura.
I I 3) Măsură de timp. ,--:---=--��..-: 

-;,--;--;l�I 4) Gust. 
I I 5) Plantă (adorm copiii). 

___,,,_.,.._��:::.:1-6
_,_

) La cusut
I I I 7) Face serviciu la gara. 

-;,-;-.;-� 

-..1.l---z.�I 8) li tra� boii. 
I �) Măsuri aJ.,!rară. 

__,, _ 

_ I 10) Conseana. 
Vertical la fel. 

4) Joc in Romb
de Hâncu I. ci. I liceu 

• 1) Consoană
• • • 2) li face găina
• • • • 3) Bin_e fript .

'· 
li li 4) Operaţie cu nod.
• 5) Consoană. vertical la fel

5) Din 6 chibrituri sau beti şoare egale, să se formeze 4 triun
ghiuri de aceiaşi mărime. 
---------

Deslegările.. din Nu. 2 sunt următoarele : 
J). Puntea minuna Id: sa se pună una din scănduri la colţ şi a 

doua cu un capăt peste ea astfel : )-
2). Isus. Irod. sol, ud, s. 
3). Paraleu 
4). Roma. Omar, Mama. aram. 
5). Se şterg câte 2 linii dela doull colţuri. 
6). Ghicitorile: l) Fer.estrele, Albina, Ariciul, Ceasul. Carte ! 

Co�ii ! C"nd 1rimitiţi rezultatul jocurilor. rlspundeţi fiecare pe câte 
o bucată de hârtie, arâtând nnmllrul jocului, felul cum 1-ali des
Jegat şi iscăliţi-va la urma.
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HAZ ŞI GLUMA ! 

Solomon şi Hoţul de gâşte I

Un om veni intr'o zi să se plângă Jui ·solomon: 
- ., Profet al lui O-zeu, zise el, am vecini care imi

fură gâştele şi nu pot descoperi pe vinovat". 
Solomon chemă pe credincioşi să se roage la tem

pi 11 (hiserică) şi le spuse o predică. Apoi zise: 
„ Unul din voi a furat gâştele vecinului său şi a 

intrat în templu cu un fulg pe cap·. 
Vinovatul îşi frecă îndată capul cu mâna. iar So

lomon zise: 
--- ,. Puneţi mâna pe omul acesta, el e vinovatul. 

G. Ganea

AŞTEAPTĂ RĂSPUNSUL! 

- ., Ce stai Ioane lângă cutiu de scrisori?
- .. Aan pus o scrisoare şi aştept răspunsul !

PRIETENUL SUPĂRAT 

- ,. Ce Mitule, te crezi grozav? Ce eşti tu. sunt şi
eu, măgarule! 

PRECAUŢIE (Prevedere) 

- ,, Ionel mergi la circ ? E foarte frumos.
- ., Nu merg! Ci-că este un cal care se opreşte în

fata proştilor. 

GHICITOARE 

Am o vacii! Toată lumea o mulge şi laptele nu se 
termină. 

Ce trece prin geam şi nu-l sparge? 
EDUARD B. 

el. II 
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FRAGt✓iEl'JTE CULE.SE DIN 
SCRISORILE P.RIMITE OE1�A CITITORII NOŞTRI 

A1n luat primele două nnmere din „ Revjsta Co
pilului Dobrogean" pe care citinclv-le mi-au plăcut foar
te mult. Am expediat din economiile mele prin wandat 
poştal lei 80, un abonament de sprijin pentru aceasta 
fr':lmoasă revistă. 

Urez succes şi viată lungă revistei noastre etc. 
cu toată stima 

STOJANOVWl ALEXANDPU 
ci. iV !)rin:ara Jurilofca

Am citit două nu1nere din ,,:R.- C. D," cu multă 
plăcere. De oa1ece am dori să citim mereu poveştile 
din ea vă rugăm să ne so�otiti abonaţi şi să ne trime
tcţi revista. 

Costul abonamentulu? vi-l trimetem prin mandat 
poştal 

F!�vii el. V pr. Mahmudia 

Revista Copilului Dobrogean prezentând un viu in
teres pentru elevii noştri, vă rog a mă trece printre a
bonaţii ei. 

ŞT. DIACU 

1nvăţator 

Eri primind cele două numere din „ R. C. D." am citit 
�colarilor mPi cAteva bucăţi din e!e, ceace a umplut 
de adevărată bucurie sufle�elor lor, dornice de aseme
nE.a lecturi scrise pentru ei. 

Rezultatul � fost că astăzi în urma înţf:: legerii lor 
n1 µr.dnţii, s';1:: i'n�cris pentru abonament l 1 elevi (din 
�U câţi am); ceilalti sunt foarte săraci. 

ION D. IOAN 
lnvă\ăh:,i 

Anelul iansat de către comitetul de conducere al 
revisiei „ C. D. ". a impr�sionat inuit atât corpul didactic 
dela şcoolrt noastră cât şi şcolar;i din clasele c� con
ducem. 

Citind cele două numere aµthute am t10tărât în 
'inţeîegere cu e!c1..·li să .1hnn�n. pe cei 10 notaţi pe 
verso, împreună cu subsemnat•Jl. 

I. ZAHITEANU
Jnvăţător Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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