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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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YIN P--.
A

Ş TELE--
__ ,....-<:>-oll"'ca....,._ 

Vor coborâ peste sate şi oraşe, luminoasele sArba
tori ale învierii, iar sufl�tele noastre se vor trezi la o 
viaţă nouă, pe care o vestesc clopotele deniilor. 

Vin Paştele : sărbătoarea copilariei şi a bucuriilor 
voastre. 

Ne vom duce cu aceiaşi evlavie sufleteaecA to faţa 
altarului şi vom aprinde lumâ.nlrile din fAclia preotlilui, 
care va grăi: Veniţi de luaţi lumina. 

Iar dupăce la miezul nopţii se va rosti cu glas de 
biruinţă creştinească: ,,Hristos a înviat•, ne vom regaai 
în noi înşine mai buni, mai drepţi şi mai iertatori. 

Pacea lumii creştine se aşterne în ziua învierii, 
pretutindeni, acolo unde semne de vrajba şi duşmAnie 
se arătase. 

Copiii vor 
şalele săvârşite, 
lucru şi se vor 
învăţători. 

!i mai supuşi, pocăindu-se pentru gre
vor ajuta mai mult pe părinţii lor, la 
arăta mai sârguitori faţă de domnii 

Oamenii mari se vor bucura de munca cinstita şi 
fapte pilduitoare şi vor fi fericiţii părinţi ai căror co
pii vor fi ascultători şi harnici. 

Iar noi-acei ce ne----0stenim 
bucurie în casa cititorilor ·noştri 
a�eiaşi prieteni bun!, urându-vă 
plină în viaţa şi (aptele vuastre. 

să aducem o razi. de 
mari şi mici, râmânem 
tuturor, biruinţa de• 

. �- . ··'- ·

.. ' - _ .,. 

f 
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2 

Jonlcl Gât-Scurt tn peştera fermecati 
- Lllpta cu _Zmeul Iadului -

Sisi şi Ionică 
Gât·scurt nu 
mai fuseseră, 
până atunci, la 
curtea vreunui 
lmpărat. 

Auziseră ei, 
în basmele pe 
cari le spunea 
Bunica, de mi
nunăţiile c e 
sunt pe la 
curtile Crailor 
ii Impăraţilor; 
dar, pe atunci, 
nu•şi dădeau 
seama că ar 
putea să fie 

·- ... -

- --

de D. I. Dogaru 

lucrurile chiar aşa cum se povestesc. 
Piticul Piticilor, bătrân cu o barbă albă �e-i atâr•

na până dincolo de brâu, cu un buzdugan în mâna

dreaptă, odihnea pe tronul de aur. Ajuns în fata lui,

Sisi bătu de trei ori din aripi şi pana 1n care fusese
prefăcut Ionică, căzu jos. Cât ai clipi, se ivi în faţa

lmpăratului, voinicul nostru dobrogean, care se închină

în fel de .bun găsit" în faţa stăpânului Insulei Fer

mecate. 
Sala tronului era chiar ca în basme. Pereţii erau 

de cristal limpede ca roua căzută peste noapte pe flo
rile gingaşe de Maiu. Privirea îţi aluneca pe bolti în 
chip de arcuri, iar sgomotul paşilor pe lespezile de 
piatră lucioasă, se prefăcea într'un murmur surd, ca 
susurul molcomit al pâraielor de munte, ce şerpuesc 
printre tufe întuneţate de aluni. O muzică uşoară, pli-
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oă de o vrajă ildormjtoare, _ strlbltea p4nl ln sala 
tronului. 

Pe scara ce d.uce de afară către intrarea Palatului 
erau înşiraţi deoparte şi de alta - ostaşi pitici, lnar
mati până în dinti, cu suliţe de platină lucitoare şi 
săbii cu mânere bătute în pietre scumpe. In ţuprinsul 
Insulei Fermecate stăpânea o linişte tainici. 

Ai fi crezut că totu-i încremenit în stanl de pia
tră şi că piticii sunt doară arAtAri născocite de mintea 
unui om. 

Pe cărările grădinei trecea ca umbra unui vis de 
vară, învestmântată în rochia ţesută din fire culese 
din razele de lună, Luminiţa-Răsăritului, fiica Piticului 
Piticilor. 

Două cosiţe galbene, ca spicul grâului copt, ti a
târnau în jos, până aproape de tălpile picioarelor, ce 
atingeau uşor prundişul sunător de pe cărările şerpuite 
ale grădinei. 

Pe cap purta o cunună bătută_ în stele, iar mijlo
cul îi era strâns într'o cingătoare, făcută din pietre 
scumpe. 

Trupul îi era acoperit cu o mantie subţire. ln pi
cioare avea pantofiori mici cu talpa moale� 

, Umblase disdedimineaţă în grădina fermecată a 
Palatului. ..... 

In ramurile copacilor Oli cânta nici o pasăre mă
iastră, nu susura nici un murn1ur de şipot cristalin şi 
niţi o frunză nu adia. 

Intr'un colţ al grădinii se afla tufa unui trandafir, 
ce nu înflorise niciodată, de când blestemul apăsător 
căzuse peste Insula Fermecată şi peste locuitorii ei. 

ln dimineaţa aceia strălucitoare de primăvaril, 
Luminiţa Răsăritului ducându-se, ca de obiceiu să vadă 
tufa de trandafiri, o găsi acoperită de boboci. Nu-i 
venea să creadă ochilor aşa minune. 

Mângâiase uşor cu degetele albe florile încă ne
desfăcu te şi alergase într'un suflet să povestească bă
trânului ei tată noutatea. 

Sui în pas de lăcustă sprintenă albele trepte ale 
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scărilor palatului. Când ,ajppse în fata tronului, atun�i 
observă pe Ionică Gât-scurt şi pe Sisi. Rihnase iocre
m�nită .la vederea acestor n1osafiri de pe alt tărâm. 
Işi ve�i în fire şi vorbi : 

- Taţă, tată, am o mare- veste să-ţi dau. Tată,
arn aflat ceva minunat. 

· · -· - · Spune copila mea s·cumpă, ce veste ai să•mi
dai? Ast?zi e ziua tuturor deslţgărilor. 

· - Tată, tufa de trandafiri a făcut boboci; stau
gata să se · deschidă. 

- Aşa, atunci se apropie sfârşitul blestemu.lui.
Piticul ·

i
Piticilor strânse la pieptul său cu drag,

copila.
' · -Măria Ta, vorbi atunci Ionică Gâtscurt, eu plec

cu tovarăşul 1neu să încerc .a răpune fiara şi să scap
insula din puterea Necuratului.

-Aşa este,· Măria Ta! Noi ne ducem, numai vezi
de te ţine de vorbă! 

-N'aveţi griji! voinicii mei, grăi Piticul Piticilor ..
Ionică îşi !uă o sabie şi o suliţă ascuţită şi paroi

urmat de SJsi. Piticul Piticilor îi privi cu 1ncredere9

căci să spunem drept îi plăcuse îndrăsneala şi curajul 
voinicului precum şi înţelepciunea bătrânească a năs• 
drăvanului gâsnac. Se îndreptară spre peştera unde se 
aflau comorile. 

Când nu se niai zăreau decftt acoperiş-urile. Palatu
lui de Cristal scăldate în lumina soarelui, îi ajunse 
din urmă· un pitic grăbit care îi dete lui Ionică o ba
tistă lucn:ttă din fire subţiri de tot şi o sticluţă în care 
erau câteva · cătur·i de apă vie. 

-A avut �djă Luminiţa�Ră...,:lritului, zise Sisi. Alt·
fel era greu de noi. 

Când soarele se lăsase Bpre apus, voinicii poposiră 
la uşa. peşterii. Din fund s'auzeau horcăituri · înspăi· 
mântătoare. Smeul Iadului dorn1ea fără grijă, acoperind 
cu trupul lui gros intrarea. Ionica se apropie cu grijă 
de fiara înspăimântătoare care scotea pe gură şi pe 
nări un abur ucigător. Cu o isbitură voinicească făcu 
cu sabia, o tăetură adâncă în trupul s_meului. Un 
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abur otrăvitor îl ameţi. pe voinicul nostru trântindu-l 
la pământ. Atunci se repezi-sisî --şi•i _ acQperi fata cu 
batista fermecată dăruită de Luminiţa-Răsăritului. Ca 
prin minune Ionică îşi reveni, căpătând noui puteri. 
Apucă în mână suliţa şi o isbi în coaste fiarei. Un 
şivoiu de sânge negru, ţâşni, în toate părţ\le împroş
când pereţii aburiţi ai peşterii, trăgând brazde �egre 
ce se prelingeau pe ziduri. Smeul lovea furios cu coa
da făcând un sgomot asurzitor. ţ...imba roşie arunca 
bale otrăvitoare. 

Ionică plin de sudori lovea fără încetare. Puterile 
îl părăseau. 

Fiara gemea furioasă� repezindu-se cu toată mânia. 
Un val de bale otrăvitoare îl îm.proşcară pe Ionică.· 
Câteva picături îi ajunseră pe buzele uscate. Otrava îi 
pătrunse în gură. Se prăbuşi în nesimţire la pământ, 
alături de fiara care gemea îngrozitor. Atunci Sisi care 
nu-l slăbea din ochi, scoase sticluţa cu apă vie şi i•o 
strecură printre buze. Voinicul deschide ochii, îşi simţi 
din nou puterile crescându-i şi punând mâna pe paloş 
se repezi cu curaj asupra fiarei. 

Dintr'o tăetură · oţelul reteză capul fioros ce se 
rostogoli alături de _trupul fără vlagă. 

ln clipa aceia de miez de noapte, în 
Raiu; corul îngerilor cânta cu viers 
duios ;-'Hcistos a înviat din morţi cu 
moarte pe moarte călcând şi celor din 
mormânturi viaţă dăruindu-le. 
· In grădina Palatului de Cristal tufa
de trandafiri se umplu cu flori albe
mirositoare iar blestemul iadului îşi
rupse lanţul. Pe tronu•i de aur Piticul

Piticilor se prefăcu în on1 pământean ţinând aiături 
pe Luminiţa-Răsăritului cea mai frumoasă Crăiasă de 
pe pătnâut. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Se • nal/ă abur moale din grădină 
Pe jos _pornesc furnicile la drum 
Acoperişuri veştede 'n lumină 
lntind spre cer ogeacuri fără fum. 

Pe lângă gard.uri s' a svâ.ntat pământul 
Şi ies gandacii-Domnulu1 pe zid. 
Ferestre amor/ite se deschid 
Să intre 'n casă soarele şi vdntul. 

De prin balcoane 
Şi coridoare 
Albe tulpane 
F-A.lfâie 'n soare.
Ies gospodinele,
luti ca albinele,
Părul le flutură,
Toate dau zor.
Unele mătură,
Altele scutură
Colbul din pătură
Şi din covor.

Un zarză1 mic, tn mijlocul grădinii, 
Şi a răsfirat crengu/ele ca spinii, 
De frică să nu•i cadă la picioare 
Din creştet, vălul subfirel de floare. 

Că s'a trezit aşa de diminea/ă 
Cu ramuri albe-şi .�e poate spune, 
Cil•i pentn1 • ntâ.ia oară 'n viată 
Când i se 'ntâmplă asemenea minune. 

U, 1op'1i·,;eauu 
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PO_VESTE __ ])ţ _ f_AŞTE 
.... ..,.. 

Lng. Al. Popeacu dfreclontl 

Şcoald de .tf.rte ,, MuerU rt,loea 

Trăieşte în apa mă
rilor un peşte ciudat 
care nu seamănă cu 
ceilalţi peşti. E ro
tund parca ar fi o 
turta. Pe margini are 
aripioare. 

Laturile lui sunt . 
unc1 bombata şi de 
culoare închisa, iar 
cealaltA mai groasl 
şi de culoare alba. 
Pe part.ea închisa are 
doi ochi aşezaţi ava 
de aproape de stau
parcA--ea se uneasca. 

' '. 

Nu-i poţi deosebi care ii este spinarea ti care li eate 
burta. Gura ii �ste deacurmezişul. lnnoata : totdeauna 
pieziş, nu pe muchie ea bibanul, crapul sau ca ceilalţi 
peşti. 

Cc1m aşa este la vedere acest pefte care seamlnl, 
mai degraba cu o turta prost coapta, taiata tn dou& 
părţi neegale. 

Acest peşte poartA numele de „ca,abula". 
Bătrânii spun ca acest peşte era alt& datA, cu to

tul altfel. Era rotund şi pe amândouă feţele la fel, şi 
ca în urmă unei minuni întâmplate s'a schimbat aşa. 

Această minune, copii, a'a întâmplat cu sute de ani 
în urmă, în sfânta şi mareaţa noapte a Invierii Domnului. 

Ascultaţi povestea cambulei: 
Era o seară caldă, caldă, liniştită. Cerul lucea. 

Dealurile îmbrăcasera o he,,lina fumurie ea penele hulu
Lik,r ce se :rot�sc dc::eupra lceu1ui und� :Fiul lui D-zeu 
a primit moartea. 
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Utor de tot au.fla. _o_adu,re peste eolhiele ·mbgjiai. -., .. '_

de u melodie gingaşA. Oamenii nu ·puteau ioţelege_:�._ : · . 
reţiţ1, clipoi ce se pregAtea. Doar ln cer se ştia. Flori-�. 
celele alb albastre ce cresc in gradina raiului ·se a:. 
plecau unele spre altele şoptindu•şi : - ,,Azi _ �·a învia 
IIrîatos". 

lngeraşii tn haine de lumina, cu cununi de atele 
pe cap se adunau în jurul tronului, pe care eta D•zeu, 
şoptind: ,,Azi va învia Hristos". 

Când s'a apropiat clipa sfântă, ceasul de miez de 
noapte, s'a pornit un înger îmbrAeat ln lumina. orbi
t�are, şi peste tot e'a auzit vestirea lui. Suflet_ele· p&ca
tofilor nu l-au auzit. Dar l-au · auzit pământul, apa, 
pietrele, florile, plisările şi toate vieţuitoarele nevinovate. 

lngerul spunea: - ,, Vine marea bucurie lumii: va 
învia Fiul lui Dumnezeu". 

In miezul nopţii sfinte, s'a deschis morruâ.ntul pe
cetluit cu o lespede grea de piatra, în jurul caruia 
atrajuiau ostaşii împărăţiei. 

Iisus s'a aculat şi în jurul lui s'a rAspâ.ndit o lu� 
minA argintie de raze. 

In acea clipa a Sfintei lnvit,ri a înviat tot ceea ce 
murise cu o zi înainte. Pruncul mort de muşcătura far
pelui veninos e'a trezit întinzându-şi mânuţele lui spre 
mama desnadajduj_ta. 

Fiul :unu: regemort la asediul unei cetAţi dus pe 
scut de soldaţi spre curtea tatălui său, s'a trezit din 
somnul morţii in clipa sfAnUl. Şi au mai înviat p!lsArile, 
animalele fÎ toate gângâ.niile moarte în ziua aceia. 

Un pescar adusese cu o zi înainte Sfintei Fecioare 
Mari-a un peşte de aceia cari se numesc „cambula.". 
Maica Domnului era aşa de mâhnită încât· ochii i se 
uscaaerA de lacrămiie vă:rs�te şi mai că nu vrea să se 
atingA de mâncare. Pe ma:rn ei se afla o cambull gl
titA şi despicată în două jumătăţi. 

Dar în ceasul când sa săvârşit Invierea cele donl 
jumAtAţi de peşte au prins viaţ!\ şi sbătându•se au c!
zut de pe masă. 

Fecioara Maria a înţeles totul. A chemat. pe pes-
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carul care li adusese pevtele 91 1-a dat cele doua jama
tAţi înviate, rugându-l el. Te-<lâa -drumul in_�p• mArii. 
Pescarul le-a luat şi a racut precum i-a apus Maica 
Domnului. 

Ajuns în apă, peştele a înnotat fiecare intr'o �arte 
ducându-se tn lumea lui. La început avea numai un 
ochi, dar mai târziu D-zeu i-a dat şi 1•e al doilea, aşe
zându! pe aceiaş parte a corpului, aşa de aproape, de 
parcă stau sa ee unească. 

Iată, copii, povestea cambulei, pe care am auzit-o 
şi eu din gura l>atr.ânilor ce ştiu multe din minunile şi 
tainele Sfintei Invicri a lui Hristos. 

-----ee-----

ZUMURUl\1 Lll RRRT 

Că ţeluşitl Zu1nurun1 
Doarnic pe labe acuni. 
Sd ,,d svun cu1n, e.�te el�-

S ea1nănd Clt un căţel. 
1'Catnă el nu a a11ut 

La arat noi am plecat 
Pe. 1oseaua cea din Bat. 
Dar tlin sat când am lt,flt 
JJL,an, uitat pe câmp uimit. 
Câ11ipul niare cât era 
Nuniai iarbă rdsdrea. Şi de tnio eu l•a1n crescut. 

Ne jucă1n I. n lune 'o t1trtriă pd�tea
Pe ileal t�n cal neche:ia,
CioctîrUa Jl1ter(I,

A lergd'ln 
Şi tle loc 
-'Vu ne certdni. Doanine, frumos mat era I

MAIUNESCU S[LVIA V ARIMEZ P. STOICU 
d. Iii şc. No. :3 fete' ...._ 

\J I N E 
qµ 

z,aştclc ne vine 
.I.n acea.<Jt.d lunct. 
Va sosi cu bine 
Şi cu, uoc b·uru1. 

1·a ven.i volos 
�i cu tintp f1·n11u>s, 
rl·oţl il aştcr1tt"i:1n 
Şi no bUC'U1•<'i.ui 

1- ( H. ·� ,·. ,,111 CJ'.- :,
1�c1.·intJi1ga 

ci. VI pr. Cerna
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MOTCUL CEL ŞCHIOP 
e CW4' 

Urm�reă din rev. llo. 3 

� După ce stătură I� �asă, 
� copiii alergară la p1s011 pe 

.,,,....._ cari îi găsiră aşezaţi pe o ladă 
� unde se curăţau. 

Unchiul Nicu, fiind obosit, 
s'a dus să se culce. lntr'o 
după amiază, unchiul lor, stă
tea în ceardacul . casei şi ci
tea gazeta. Mitică şi Norica 
după ce-şi învăţaseră lecţiile 
pentru a dot1a zi, veniră şi ei 
în ceardac. Acolo, ce să vadă? 

Pe genunchii unchiului, _stă-
tea frumos pisoiul cel şchiop, ţăruia îi puseseră numele 
Motcu. 

-Unchiule ne·ai fiigiduit că ne vei spune poves
tea lui Motcu ! 

-Povestea lui Motcu? zise unchiul, Uisând gazeta
la o parte .. 

-Da, unchiule!
-Ei, ascultaţi!
Pisoiul, înţelegând par•că ce vorbesc copiii cu

unchiul, îşi ridică capul pe spate şi se uită drept în 
ochii copiilor apoi, începu a toarce adormind: fi .. fr .. fs .. fr ! 

-Acasă, la Storojinet, aveam o pisică tare fru•
moasă L.dar, ... spuneţi-mi, ştiţi ceva despre oraşul acesta? 

-Da, unchiule I Storojineţul e capitala judeţului
cu acest nume şi-i în Bucovina! Răspunseră copii în cor. 

-Bravo, văd că şliţi ceva geografie!. .. Acasă, cum
vă spusei, aveam o pisică ... .lntr'o zi, văd eu că pisica mea 
nu vine acasă. Ce Stl He? !\lă'ntrebai. Trece o zi, trec 
două şi pisica lipsă ! 

A furat-o cineva, sau u sfâşiat o un câine, tmi 
zisei eu necăjit! 

După o lipsă de vre-o c1tevu zile. îutr'o după a-
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miază, când mă întorceam dela serviciu, cine credeţi 
că mă aştepta la uşă? Fifi, pisica ·mea ! Când iun vă
zut-o, nu mai puteam de buct:r:ie ! Par'că mi-ar fi venit 
un prieten drag. 

-Miau !...Miau !...Fr !. .. fr !. .. fr l ...
-Unde.. mi-ai fost cucoană? zisei eu bucuros. Dar

ea fr !...fr ! 
Acum, în fiecare zi, pisica venea a�asă, mânca 

ceva şi pe urmă iar pleca !
- -Dar, unde se ducea, unchiule?

-Ştiu, eu ? ! Răspunse şiret unchiul. .
Intr·o Dun1inică, tntorcân•

du-mă din oraş, întinsă lângă 
uşă, stătea Fifi cu doi pisicei, 
ca două ghemuşoare! Ei come
die ! De asta mi-a lipsit Fifi ; a• 
vea pisoi mici ! Cilnd au dat cu 
ochii de mine, deodată îşi sbâr
lesc părul şi...sc !...se !...făh ... şi fug într'un colt scuipând 
supăraţi. l-am lăsat în pace ! 

-De ce nu i-ai prins unchiule ? Dacă eram eu,
îi prindet.m ! Spuse Mitică înflăcărat. 

-Dar, de ce să-i sperii? Ştiam eu că odatii, tot
se vor îmblânzi !

-Eu, dacă eram, le-aşi fi dat lapte! Spuse Norica.
-Chiar nşa arn făcut 1- Le-am pus puţin lapte

într'o farfurioară şi-am pus-o la uşa care o lăsasem 
deschisă. Pisoii, când au văzut că nu 1nai umblă nimeni, 
au venit încet .. .încet ... la farfurioară şi numai ce aud: 
line t .•. linc !. .. line !...Foamea îi făcuse ceva mai îndărz• 
neţi l După ce păpară, să·i fi v'ăzut atunci ce făceau t 
Plici I ... P!ici !. .. Făh ... Dr ... r ... r' Se fugăreau pe coridor, 
se pălmuiau, cc sr. ::ici

> 6..1ude�1i "';;. i-�stoarn:1 casa !
S'au ju�at 0i. c:ît s' ;-:u jucat, :�,.r într'un târziu 

numai ce aud: Miau ·_ .. ,-,1c ! ... l\îit.,1 : .. .ri:i r'
l
.i chema pi-

ş.. · d .r.;, : ! n ... �: , . ....... \ ..... -i -� ... -.i . .. f • •  6� ,..,, '"·""'·'' � casa" soe 11 el rc1g1 : J. up •. '-''-'t'" c:;:,•t,.) 1.11„ u! •• \.,U ... v) .. . n .
Se .:?U}•[,>; pe Q ('u"llape·, '-l; r,,�. ; ' -.K,.\ r->t• 1 ft'f5! ţt ţ! � '-' • ..,, 11 ;: ;. (...(:,., l • • \. · • • ... .1.1 , • ·" .t • • •• • ••• • •• 
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fr ... r ... r .. ,pisoeşii-cu pieioarele în sus, 
dormeau la sânul mamei, care mul• 
\urnită, îi curăţa lingând când ' pe 
unul, când pe celălalt r .•. 

(\'a urnrn în numărul 5 al revistei) 

Nea �·icu • - ·

Poveste adevărata·! 

Intr'un sat depe meleagurile jud. Constanţa, traiau 
eu câţi-va ani în urma, doi b!.trâni: o femeie de vre•o 
50 şi ceva de ani şi uncheşul ei. 

lntr'una din zile, aproape de sArbătorile Pa,telui, 
ee pomeneşte bătrâna eu un voinic de român, adravan 
la trup şi vesel ! 

- ,, BunA ziua mAtuşa."! 
-

,,
La felsA-ţi fie inima, Domnule"-rAapunse femeia. 

-
,,

Nu m'aţi putea primi Bă dorm în noaptea aceasta 
la D-vs.? 

Sunt drumeţ şi voiu fi recunoscător! 
• - ,, Da, de ee nu, iacă odaie curata, pat şi ccildurica, 

te hodineşti ea ia. D-ta acasă. Şi femeia se şi apuca 
Bă deretice prin casă, lucrurile tmpraştiate. 

- ., O să vă mai rug însă de ceva de ale gurii, 
dacA s'o putea. 

-Iaca moşule, fii bun şi te repede d-ta pâ.nA la
cârciuma din sat şi cumpără ce se găseşte, zise călA
torul, scoţând o pungă mare plină până în. gurA cu 
bani şi dându-i fără să numere, câtava piese, bă
trânului. 

Moşul luă banii şi ieşi însoţit de femeia lui, iar 
călătorul rămase întins pe patul din odaie. 

Pânn. la cârciuma satului era o bucata. bună de loc. 
Călătorul, obcsit, dând şi de căldura acestui popas 

liniştit-se lăsă turat de dulceaţa somnului şi adormi . 
. Femeia care ol,aervase unga plină ,cu bani i auzi Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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sforăitul de somn greu al străinului, lacomă din lire· 
cum era şi împinsă de puterile necur_11tului, ce se 
gândeşte? 

„ Călătorul acesta este un necunoscut. Nimeni nu 
ştie l:ă a poposit în casa noastră! Şi în mintea ei in
{ierbântată de lăcomie, străluceau razele sclipitoare ale 
aurului din punga călătorului. ,, Ce ar fi dacă" .... dar 
n'avu curajul să se gândească mai departe. Necuratul 
însă şi ispita n'o lăsau să-şi vadă de treabă! Ce ar fi,· 
îşi spuse ea din nou, de data aceasta m a i hotArâU�, 
da.că i-aşi lua viaţa călătorului ? Şi punAnd mâna pe 
un topor, intră tiptil, în odaia unde străinul adormise 
de-abinelea. Cu mintea întunecată şi sălbătăcita de pofta 
îmbogăţirii, ridica toporul. Nu se auziră decât doua 
lovituri înfundate şi o lumină din ochii călătorului, 
scăpărA o clipă numai şi se stinse, lăsând un zâmbet de 
fericire într'un colţ însângerat al gurii. 

Era zâmbetul copilului întors în casa părinţilor 
săi, după 2:) de ani de lips�, căci străinul care fusese 
omor�t nu era altul dccfit [eciorul femeii! Venise în 
sat şi se abătuse înainte de a ajunge la casa părinţilor 
săi, pc!a cârciumă. 

Acolo întălnindu-se cu rude şi cuno3cuţi J a povesti 
cum a plecat de mic în America, cum se 1mbogăţise şi 
ct�m se întorcea acaaA,._ cu gttnc.lul să-�i fericească parinţii, 

• -Am să mă duc şi am să mă dau drept un că
lător străin-firicel zioc el-să vedem o s� mă mai 
cunoască bătrânii � 

Şi plecă luându- şi ramas bun dela cutF.Jscuţi. 
Bătrânul aflase dela cârciumar şi ceilalţi oameni 

cine era-străinul cure "·eniac în casa lor şi se întorcea 
fericit acasă. Uând intră pe uşă, il întâmpină [emoia cu 
faţa schimbată de groaza crimei pe care o săvârşise -
dar cu o mulţămire de animal în ochi şi în glas, ii 
spuse în şoaptă, aratând cu degetul spre odaia fn care 
adormise calatorul: 1 

-,,Străinul nu mai este! L-am omorît cu toporul 
ş1 i-am luat banii." 

Bătrânul facu ochii mari când auzi năprasnica Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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veste. Deschise uşa, so uiUf lung la_cadavru fi tl pip&i. 
Apoi far6 să epunA nimic femeii eşi, rostind vorbe rara 
şir şi rAzând rara. socoteala. !nebunise. 

BAtrâna se lamuri şi ea ceva Ul.ai tArziu cA iti 
· omorâse singură, ce avea mai scump pe lume şi îşi

puse capăt zilelor, spânzurându-se. O pedeapsa mai
cruda dar atât de dreapta pentru fapta aceasta urAta
nici ca ee poate.

Eretnia. Pan,lrea 

---------

Obiceiul ouălor roşii şi inconaeiate 

I 

• ,;-

.., '•· 

\ . \:. 
)· 

; ; .
'i.' 
' )  

O eunoa,teţi pe 
Me!anica ? .. Desigur 
că n'aveţi de unde! 
Apoi uite v'o spune 
N' enea ! :Melanica e 
o şcolăriţa draguţă
�i silitoare!

lntr' o zi, a tri-
m 1s- o mămica la 
bunica. Bucuria ei 
era ro arte mare, 
căci bătrâna îi păs
tra. totdeauna ceva 
bun. dar ID.li alee 
se bucura ca va 
auzi o nouă povee• 
te, fiindcă bunica 
ştia o mulţime de 
poveşti. 

Când ajunge la 
bunica, ce credeţi 
că făcea bătrâna ? 

Tocmai roşea şi încondeia nişte ouă, căci uitasem sA 
vă spun că faptul acesta, se întâmplase să fie în Vine
rea 11are, înainte de Paşti, ·atunci câ.nd seara ee cânta 
la biserica „Prohodul". 
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- Sarut mAna, bunicuţa ! Dai: ee faei matale aici ?
- Uite, draga mamei, roşesc ti ■oriu nifte oua

pentru Sf. Pa,ti ! 
- Ti· i, bunicuţo, te rog învatl-ml fi pe mine a&

ecri u oua, aşa cum le faci matale ! 
- Ou plAcere, fetiţa mamei! Dar, de ce stai

imbrAcata? 
Melanica ae deabrAca de hlinuţa, ifi puae un fOrţ 

pe dinainte şi flcea tot ce-i apunea bunica. 
- Bunicuţo, de ce o fi obiceiul acesta, ca de

Pafti sa aibA tot omul oua ro,ii? 
- Vrei sa ştii ? Asculta, iţi spune mama! Io ţara

Palestinei, pe vremea D lui Iisus Hristos, cica era un 
sat care ae chema lerihon. 

- Ştiu, bunicuţo ! Ne-a spus parintele la religie !
- Vezi, ce lucruri frumoaae învăţaţi la fCoalA ! ..

Aşa!.. Deacolo din Ieri hon, doua femei au plecat la 
târg eA vAndA nişte ouă. Târgul acela se chema Ieru
salim. Ca eA li se pară drumul mai scurt spuneau câte 
o poveste din viaţ:\ şi din una în alta ajunse vorba şi
c.le Domnul nostru Iisus 11 ristos.

- Crezi surato in minunile lui Ii�u::1 ? Intrebă una
din femei. 

- Ured, căci eram fc1ţă când a înviat pe fiul va
duvei din Nain ! ·, 

- Taci. soro ! Eu nu pot crede ! Cum poate sa
învieze morţi? 

- Crede cum vrei, dar eu una zic ca el e Meaia
cel !AgAduit ! 

Cum mergeau femeile pe drum, iată că pe un deal 
din dreapta, care se chema Golgota, văd ridicate trei 
cruci, pe cari erau răstigniţi nişte oameni. 

·- Cine o fi osândiţii aceia care trebue sa moară
într'un chip aşa de barbar ? 

- Cine RA fie? O fi poate J;sue, căci am auzit ca
Iudeii l•au dat în judecat&! 

- Surato, hai sa.i vedem cine sunt 1
- Oe sa vad soro? Ia nişte pacltofi ! Şi•apoi,

chiar daca o fi Iiaue, do ce· nu scap&? . M'ai tntrebat
Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



daci cred in minunile lui, voiu crede atunci când 
ouAle aceste ce le duc la târg, se vor roşi ca eingelo 
omenesc! 

- Aşteaptă, ml duc ea văd cine sunt t
- Du-te, dar nu întârzia ! Te aştept, colo sub copac!
lntr'o fugă so Juec femeia până la locul de osânda.

Dar acolo ce să vada? Răstignitul din mijloc era chiar 
Iisus! Când ajunse femeia sus, Iisus tocmai murise şi 
şi un soldat se prl'gătea ea-l înţepe cu suliţa. Atunci 
puse ouăle lângă cruce şi căzând cu faţa la pAmânt, 
se ruga în tăcere, apoi simţindu•se mai uşuratl, lui 
coşul cu ouăle şi porni gpre femeia care o aştepta. 

Ştii, soro? -'-)rintrc răt:itigniţi C"a şi Iisus! 
- Am ştiut eu că trehue sa. (ie el� Te-am văzut

când ai îngenunchiat. Dar, hai să plec�m ! �!i-i groaza 
când văd aşa ceva ! 

Pe drum, n'am mai vorbit aproape nimic. După 
vre-o jumătate de �cas, au ajuns în nraş. Lumea vor-
bea numai despre Iisus. Au aJtins în riaţ�, dar aici 
minune : Cfln<l au dcc:;cupcrit COţUri!c cu ou�, ce &ă 
vadă'? ln coşul femeii aceleia care nu credea în pute
rea lui 11 ristos, toate ouăle se f:\cui..crl roşii ca s�·rngclc, 
iar ouale ccleilalto femei care se <l usc :a ri\stigniti să-i 
vadă, toate erau încondeiate frun::ti11, par'că o pană mă
iaijtră le-ar fi scris. 

- Dece t;:J.ăle er'-i.U scrfoc, bun:ct1t-o ·�
- Cite, <lec.c I S,>hlatul cfu!d a înţepat coasta

Domnului să vaclă dac� a murit, a picurat puţin sânge 
şi pc ouale ferocei care se rugn. 

Şi aşa .... draga mamei, de atunci e obiceiul ca la 
Paşti ea �e roşoască Şi seri>:' ui:l'\

1 
că�i r:cle roşii amin

te9C sângele Domnului v:'l.;:-.:;,1t pentrn ct..:.r�ţirea păcatului 
omenesc, iar cele scrise, arr.int��c !'Jângcle şi apa ce-a 
cura din coasta �11ntuitorului Lumii. 

-Dar femeia ceia, cl\ruia i c;e roşise ouăle, a
crezut în Iisus 'I 

-Da, Melanică dragă! ... Tii..,da uite, ce repede aiBiblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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deprins! Uite numai la oul acesta cit e dv frumo1 ! 
Şi nu uila că atunci când v-ei fi mare, sl spui poveatea 
aceasta şi altor copii, cari sunt dornici de pove9ti 
minunato. 

COMPUNERE 

ORA DE INSPECŢIE-•-- --

Soarele cobora spre asfinţit, trimiţAndu-9i ultimile 
raze dulci ale amurgului. ln depArtare, ae vedea pl.du
ricea mică, acoperita cu'n vAl cenuşiu. 

Toate amuţisem la glasul invAţltoarei, care ne ve
stea, pentru a doua zi, sosirea unui domn inspector. 

Eram pe vremea aceea în clasa III primari. Eram 
cea mai bună elevă dill clasă şi totuşi ma temeam ci 
nu voiu şti ce sl răspund la întrebările inspectorului. 

Doamna învăţătoare când ne-a dat drumul, ne-a 
mai adus aminte de domnul inspector. 

In toate după amiezile, când ni se dAdea drumul 
ue la şcoală, se au1.ea pfmă departe glasul elevelor, r.a 
şi cum am fi scăpat din puşcărie; acum însa era lini9te. 

Fiecare se gândea cum să înveţe, ca sA rlspundl 
miine fără greş. Eram stăpână pe materia invaţatl şi 
rotuşi ma temeam de ceva. 

Toată noaptea m'a muncit gândul ci a doua zi 
vom avea inspec\ie. M'am scuhlt devreme, mi-am repe• 
tat lecţiile şi apoi, la ora două jumătate, am pornit-o 
spro şcoală: 

In clasă toate oolegele erau adunate în jurul eate• 
drei, \·orbind de domnul im1pector. 

Una, cocoţata pe scaun, EIP unea: ,, Fetelor, are o 
mutr� acrA şi un glaa tunător de îngheţi, zlu ! L-am 
văzut când vorbea cu doamna l" 

Acest� amănunte ne lntAri şi mai mult frica. OAnd

suna clcpoţelul sentinţa de moarte, ne-am a,ezat fie� 
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care tn ban�A, tAeute. Ora int!ia aveam istoria. Pe sal& 
�e· auzirA nişte paşi, care se apropiarA de clasa noaetra. 
u,a se. deachi·se şi intrA doamna, urmat& de un d�mn,. 

Noi ne scula.rlm în picioare, privind înfricoşate la 
domnul inEpector. El. ne fAcu semn sa stlm jos fi apoi 
ne întrebă ce lecţie aveam. Toate ne chircirlm sub 
bancA; cele mai mici aproape ... diepAruserA. 

'!.,remurând de emoţie �i vroind sA fac pe curajoasa 
ma sculai şi spusei, cu glas cam şovaelnic, ce lecţie 
aveam la Istorie. Domnul inspector, la care nu ma ui
tasem pânA atunci, era grasuliu, roşcovan, cu mustaţa 
blonda şi cam şchiop. P& ·nasul lung şi coroiat purta o 
pereche de· ochela_ri, de eare m'am cam intimidat. 

-"Fetiţa cea mică din fund, ia spune dumneata 
la ce an a murit Ştefan cel 1.-lare 1 

Par'ca. văd! Din fund răsare cea mai suferinda, 
mai palida şi săracă eleva a clasei : Mi haileecu. 

Ea avea părinţii bolnavi, aşa că nu prea avea timp 
�a . înveţe. La cuv;nt�le domnului inspector, ea se t-.culA 
mai palida ca alta dată, cu ochi dilataţi şi plini de 
lacrimi. ln ei se cetea o rugăminte către inspector, s•o 
ie_rte, dacă nu putea sA-şi salveze clasa, în momf:ntul 
acela. Sughiţa de câteva ori şi izbucni in plâns. In
spectorul, lnduioşat de înfăţişarea micei elev·e, îşi schim
ba ca prin farr.iu,c glasul, devenind deodată blând �i 
pl'tintesc. El se apropie de Mihailescu şi o mâng:\e. Noi 
eleTe!'e, care crezusem că inspectorul cela o mai mult 
fratt, l!U dracul, mirate de schimLarca lui, prinsesem 
chiar curaj. l_Trma pâna la sfârşitul orei cu glasul blând, 
punându-ne întrebări. 

Cele care er::-u ascultate, d�deau răspunsuri bune 
fi cu glas ţare, dur coea ce uirui pe doamna, era cA şi 
cele mai �labe' eleve se arătau la inAlţime. 

Teama de la început se apulberas r , iar locul i-l 
luase curajul. De aceasta oră de in�pecţie, cred cA 
domnul inspector a fost încântat, c�ci i se citea mul
ţumirea pe faţa. 

: La sfârşitul orei, el lua catalogul clas.ei în mAnl, 
arunc& o privire asupra cla·sei, oprindb-se asupra· elevei Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Mihailescu, care cu ochii plâ.nşi părea ci regretlL mult 
cA n'a fost la înălţimea colegelor. _ Totuşi, satiefAcut, 
ieşi, iar nt)i, c'un oftat de uşurart-, ne apucarăm să dis
cutăm Pgomotot;, spu�âudu-ne imrri:•�iilc:. 

După accai;ta urFJ. ele in�p�·cţie, prima în viaţa mea, 
nu ma mai tem aljia J.u mult, c:S.cJ. a•1d pe cineva zi
când: ,, vom avea i nepecţir '. '" 

- ---- ·-· - , ........ ..,_... 

-

"l\' i.col ac �Rlen.a 
r i. 1 lJ li,·e11

Nu voiu uita n.iciodo.t� d;.1-l. 'in c�- f� aw. putut ve
dea natura tn veşmântu-i ue primiv&.rl, aşa cum do
ream de mult ,:o văd. !ată. cum s'a lntA.mplat: Ne-am 
afltuit mal multe oolege aă mergem la tabărÂ, ai. cu
legem ghiocel. Zis şl flout. Dimine�ţă., la or� 10 am 
pornit voloaae la drum. Soarele apăruse de după nori. 
Jo■ oolo, •• slree.u fire de larbl proaapi.ti., pllp&nde 
ii frlooa1e par·o1. Primlvara. flcea ai. ne simţim pline 
de viaţi., vaiele 11 uşoare oa ni,te fulgi. Alerga-. 
Ajun■e la tabirf., zglobii, oare mal de care ne tntre
ceam ■l culegem ghiocei. Colega noa■trl Ileana, a 
fo■t prima oare l-a văzut. Aveau un farmec ghiooeil 
acolo -tn mtjlooul aaturii, pe care nu l-am putut ■imţl 
nlqiodatl când H vedeam acasl pu,t tn paharul cu api.. 

01.nd ne-am tntora aca■i, eram fericite tn. felul 
oum petreou■em ziua acela. 

--->�-

lJumitrlu. Ruget.ta 
d. IV pr.

L U N C A 
·-- ............... - .

in .�oril -::.ilc-i, {:,.:di pleci dhi .Ju1·i!ojca �i treci. 
prin Pa.-;a-<:,i:"la. intd lnL•,-;ii in calc ,-;atul /,unea. 

[r,.'!'Jte 8at,c'l ,i l (.' I(. d C 1l�l �.f C re. A :;,<'�at pe nuiltil Go-
lot'iţei, este tăiat în <louă ele �o.o;ca ✓lin cai•c r>ornesc 
ca ni�tc linii drepte, -ulifclc, la1· ele o l)«rte �l de alta 
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seau tnşl1"ate oa. nişte santlnele, casele pă·,.lnţllor n1Jştri-; 
Pela mtjlocu,l tjatu,lui.-lnnq<'J >!r.8ea se gă1wşte �c-,0a

la, f,n Jaţd blscrl.r-a iar puţin mai �p,..e rdsă·rit la vreo 
sutil de tnetri, priuiărla. 

Şr-oala, bi11erica şt 1n·i>nă'r'ia �wnf cele ,nai /'r"
moase cldd1.ri din 11atu.l no14t1.-,,. 

Locu·ltorit sunt de t;•el nat-tuni: Români, llu,J:fl tei 
Bulyarf. şt 3e ocu11ă cu plugilrta, m·�tm-ca vltclo1· tti 
pescultul. Untt sunt fl clobanl �t ifl ţu1,sc oile ht pd
durea Babadagului.. 

Iarna-cltncl lacul e btţJhcţat-oamcn îi ,�i ,,ă�<'f>C 
de luc�u f.11. baltd de unde taie l!ltuf �au in·in<l 1>c�tc 
ventru casd. 

Nof. cop•u ne bucură-ni �l ne luulm, 8atul. 

----------

Penh, n . .lomo 

''I. lt-a primnrl\ l. 11n<·a 

CINE SAP A GROAPA ALTUIA ... 
___ . ..,_ 

lnt,-'un mic o,-tJgel din India, traiau doi oameni bd· 
tr4ni f oarts bogaţi. 

Ei aveau doi băeţi care în&d nu se pot:-iveau la ca·rac
tn. Cel mai naarft tra blând, asculldtor ţi tticiodatd nu 
ie1ea din cuvântul lor. Cel mai mic dimpotrivtl era, l11neş, 
b4tau, fi dezordonat. lntr'un timp parinţii murird, având 
9,-ija ca prin testament stl impartd toatd avere,i deopotriva 
la amândoi. lnainte de-a mur; talal le zise : 

-
,,

F1ţi muncitori, cump4niti banul şi ( aceti p(; cât vd 
e,te itt putinlă economie." 

-- ., Indeplini11d fntocmai sfatu, meu. :.·d veti mdri czverca 
fi la btltrâneje veţi trdi mai fericiţi" 

Fiul cel mai mt:u·e .,e puse fe mun,.:d ri c; a f.?,,;,uip,Hiil 
tn toate lu.cr4rile lui; /Jca.tid f?t' cât ii 8Y,-z eu p14.tintă 
economie. 

Cel mai mic tran.,fc;•�nd te,CT!t1., a'..'U!:'1 �:-. 't,a•�i fi plccd. 
Za Bombay. Aici el se pu.,e pc pet, ..;ceri şi r;'sipi l•raiii pi!, 
lucruri de ttici uti f !Jlo-::.. D,f.pl:. 4 �,?.ct:rc rle di.fi•'.r� =:tt i c€l 
mai mare se îmbogdJi şi mai �ault, pc c,ll'îcl cel Mi� s,ln'i6 
!'eavand nici chiar ce Ul•'.Îr1ca. l.!,;'l încep� �<i ,::uşc:iscă ca un 
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cerşetor de rât1d. VtJzâ,nd cd dit1 ce în ce îi merge tKai r4u 
el se înapoie la locul .,&u na.tal cerdnd_ fratelui sdu sd-i 
dea de lucru. Fratele tdu. .ttici nu voi siJ-l audd ce �ice ci 
numai îi aduse a.minte de cuvintele taMlui lor. V4zdnd 
aceasta cel m<1,i · mic îşi p!<Se în _9âr1d să-l of.răvească. Pri
lejul se ivi foarte curd.ttd. Cu oca8ia sdrbdtorilor de Paşti 
cel mai mare iftvită 5i pe fratele său la ttiast!. ln timp ee 
fratelP. cel mare se dttce pu(iti pâ,nă'n bucdtdrie cel mai 
mic turnd in paharu.l cuvin. a fratelui sdu im prn..f otravitor. 
Praful otrâttio;· il a:-,1a u�tr'v Cl.<tiută mică ?ecretd ce-o 
avea fdcuid în i:1.el. I-r�f,,4,l c;P, difolu6 f-n. t in. lat<l insc1 că 
cel mai mare wnittd .�i,i tucdtc'rie ridica pahart-<,l sdu spre 
uraYe eicând : 

- ,, ,lstazi md vviu împăca. frate, · cu tine şi-ţi voi lla 
de lucru pe moşia mec,. 

Leg ucea.!t4 f mp�care oferindu-ţi sd bd jumdtate pa
har, iar restul tl voiu bea eu!" Cel mai mic se {4cu galben 
ca un cadavi·u �i fu ttevoit sil bea. ltttediat c4zu lca p4-
mânt, putch1d s6 zic4 numai alat ; 

- ,, Frate, a>ta pus otrav4 ftt pahar, pentru a te otrdvi
dar iatil c4 eu sdpându.ţi qreapa, am cdzut singur în ea". 

CHlRIŢ A NICULAE 
c!:!sa IV-a S. A. M. 

Scrisoare a�resată elevelor el. IV 
ada şc. primt!rl ae l ete Sinaia 

. - · ---- ·--�·• - -----

Tulcea 1 Aprilie 1935 

2t�a9·i eot�-gc, 
Ajungfind c·u te��i:le de corr.punere la fcrisori, am 

găsit ca pe calea a<;easta sii l'a<'em cunoştinţă cu cole� 
gele dl· nt r 'o "l'"g·1u ••o. f·" t1)·tp'. di!",,:i•', ,fa o DQ!:ldra

v 
I.. .,.1;; .a. .. c .t..t . ...  ,.._ �•1.. �it z.• �1- ,...._,, ""' "' "'._,,._� • 

Aşezat 1n �unct�1J unde Dunikea işi împarte apele 
în cele trei brate c�, eaHcle lui răsfir::.te în anfiteatru, 
oraşul no!-.-lrn parP. R străjui întreaga privelişte a Deltei. 
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. �i în adevlr, ..dacă.. ne urclm pe . Colnicul HQJei 
. cel �ai loalt din cele şapte coline pe_care este ....-t 
. ora,ul nostru, la picioarele monumentului re�lipirei, 

privirea noastră se pierde în nemărginitul blltilor fi 
.pldurilor de sălcii, stuf şi papură, care afoătuesc Delta. 

ln partea do apus şi miază zi, ornşul nostru este 
.niirgioit de dealuri care ascund în sânul lor blocuri 
1,1rieşe de piatră, ceiace au �ndemnat pe locuitori sl le 
p,;etacă în. cariere. 

Intrând înlăuntrul oraşului ceiacc te izbeşte este 
centrul care e nşezat chiar pe malul Dunărei. Grădina 
p.ublică cu statuia bătrânului 1'1ircea. cel mai vechi
stăpânitor al Dobrogei, palatul prefeclurei, berăriile
toate sunt aşezate în apropierea bătrânului fluviu.

Călătorul care soseşte vara rn portul nostru are 
impresia că a intrat într'un oraş al · cântecului, căci la 

„ tot·;paaul întâlneşte tarafuri de lăutari. Fiind mult timp 
•'sub stăpânirea · Turcilor locuitorii oraşului nostru deşi 
de naţionalităţi diferite ca: Români, Bulgari, Rqi,-Lipo

·. veni;trurci,,Oreci9 Armenii au împrumutat .ceva din_ ne•
· păsarea ·:vechilor stipânltori. ln adevlr în zile de ·dr•
· bătoare atrada principală este tixistă de lume; bărbaţi
şi femei care vorbesc tot felul de limbi, însă toti fac
acelaş lucru, mănâncă seminţe ruseşti. Dacă în zile de
sărbătoare seminţ"8le ti adun! pe toţi la un loc, în zile

· · de _:lucru top sunt la treabă. La servicii, ]a câmp, vii,
·pescuit, prăvălii, diferite mesteşuguri, fiecare după .o
cupaţia lor. Nei scriindu-vă despre oraşul nostru, vă
rugănt foarte mult ca să ne descrieti şi voi locurile
dela munte căci aci suntem inuite, care n'ain fost de
·lQc pala munte; ·şi „suntem curioase să ştim câte ceva
despre locurile de acolo.

ln a,tcpta.rea r4spunsuZui t'OS·

.tru vă salut4m cu drag, 
El,vel• ci. IV- a nr. 4 de let• 

TULCEA 
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Să lnvatam•� 

j u c,anoo�ne:. 
de StamaUu C • ...Jle-:c. el. lfl J>I'. 

I I I 
I I 

I I cu 

_I \'O ·a);'t.C 

I 
tră 

el 

di11 eu ,-o li•"'! ri1i1,a -, 
e.;tc în "I':' I -·-+,--.--+--I
,;c �oa,w 

' \ erlic:i! lu Ici. f._ ................ __ , 

'ARA.DĂ 

ouă {ctlom de Jlftl) 

nu,steşugar 

abistitl fa }lld. · film 
a mişc11 din loc 

de Grimb�ru o. 

de .Iancrde,.,c1' Em. ,,._. Vu�utljot1lu 
I 'rima parle-i o "ocal:, -Ţ ! j 
Iar a tloua 1116 e ,le!I 

l'. el . .1.l' 
Domn tr,27 
(:'.foldm·a) 

Cl.11 

�
tttl 

l'c-anu10(fouă l!c u11i\i 
O hfil'lie-o să gl\si�i. 

I I l ramânt lncrat 

I I J n'ărl>icrit 

-.I I Mş·•j• pe frnnt.11,esto
l 'o arnt/i, mai ale!'l ,, • 

l'c-o ,,a\·cm mtunc la i;r. _J Con�oa1li'1-,:ertico/ la (.-I

npOJ.J)'IV{)--'f!.Jk,JI "J ·, · 

Să i:u;l'1 18 . 
în toate direc\iilo 

C'11 100 lei st1 �c c-un,pcrn 100 de p:1;1/\ri �::indu-�e că: c-u !"1 Ici rumpel'i 
o cionră. c11 1 le:i o r.:indunic-ă �i cu o.ori lei o ,·rabie

.\t i.u�··. viei ma rl. iv 
1 Co'.:.,o�t11,1 

I . 
Bănim Sf Pllllf 

----- --- SI lll C 11cam 

, '. I , : m; (B.omân1aJ 

. : .. I [_ _-.--La :11.tq�inc, apei

;_. c�.rn1n!-1mura1 Ia tel> 

Din lf, diit111t11ri �·
a li 

format �. plltr:iteh'; cum 
ne I nlli...-!\ t"igurn : i;l, �e 
,coată apoi 3 beţişoare 

�1 1,:1 rt111:l\nă J vătriiţelc ! 

llR�IAHW: 

<le 1-'ueftt ,Ui1·,1ea el. ,,-r 
1. 

t.,. 

lnlocuiti liniile cu cale 

o liter:1 şi 1o·e�i atla o ura

re de i,.Jţ,te.
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---- -----

- -- --- -- - -- ----- - - - - - - -
:::-:..:-:..:-:..=-=-:.-======= 

laupă.rC,lrea. oilor 

Doi ciobani ;:';rn inli!lni�. l'nul, care 
avea mai multă oi, uoc.'it eei.'ilalt !-puoe: 

• Di\-mi tu o oaie <.a '!u iw :· :11 t:e
douii ori dlt tine.• 

--.,Nu I Mui hine dă-III i fu o nnio 
dela lino {:A tlă fim egali. 

<::ito oi aveau fiecnre. 

Predea cu .A.I ex. ol. 1 l Ucf'M 

de v.m,tnu Euo. el. IYEEE Arhiereu (H judecat· pe Iisu�) 
Nu pot să-\i dau 

tttl Câintile zAoelor (Con
teso de Seglir) 

--- - -- - --====,=-=--===== 

Direct sau invflr8at un obiect de 
huciHărie ati uflat. 

litll c. el. 111 lic. 

Intre Romt-.nl ,şi Unguri 

Sunt l!'> Roml\ni ':-i 1 !'> Unguri �i '\'Or �;; treacă fJuniirea. Pe ln mi.1-
l<•t·ul Ounr1riî fiind in pcrirol Hi\ tio înece se hoti'ir,i�to tiA se nruoce. îu 
:,p:1 prin tragere la !-iorti 1.", onmC'DÎ. a�eL.:11,<h-st• toti în aşafel cn al no-
11 loa să fio 11r11n,·al to :tpî L 

Un Hom!ln t1 aranjează în "\ia fel ca al noulca e:,ia mereu Ungur -
.1�:t ci\ numai Uugurii au fost uttnca\i în Dunăre. 

·1 >p.ntru eetitor!i ReviHtf1i �.Copilul Dobrogean"

1 ,, ziua d11 !!·J Mai J g.";.'S ora 10 dim. v� avaa loc C6l Jintl1i 
w,icura or9ani�<Jt rl6 �'�e1.·uta noastrlt. La m:etl cu'llcu.rM fou parte 
ct1titorii din el. 111 �i 1 V. din oro, 1i jwltJf. 

8tJ vor previia c6l8 m<1i bu.ie leicrilri .

1) O oompu_nere .JlberA.
2) Un desen dlD imaginaţie.
3) Un joo a.au o problemă aloătultl\ do cel cari

Iau parte. 
A ţ(I aa,, cop;.,, ]'r(!gr'!ti;i · t•C: Hl 1'Jdcrc:;J ac•.�fu,i i,,terusa1't 

co1H:ur1. 
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J, L--�.Z 
�I 

GLUME 

C 11 tif!.H1 :)datn dorind Hă mă:.iâncc ceva fripturA 
H(1 �{rnd; �-• facă 0 viziU\ unui coteţ cu găini şi nimeri 
tocm:.1.1 la nn pl\durar. 

1 n;;:'L c:, intotdeauna ţiganul nu prea avu noroc, 
c�ci g�inilc; 'inC'cpură a c�râi. 

!':1d1.;raF1! nu1,ind sgomot în coteţ eşi :.Lfara cu 
puşca. 1r, mf n� şi drigă: 

-- r. C.'lrtt:··i aculo. c:-. trag" -
Vr.zâ.n,1 ca se ingrua,;"-' gluma, ţiganul rAspunse, 

tremurând: .,Noi, b -.>1i!Q cu cocoşul împreună"! 
Ce a paţit cocorşui când a ieşit din coteţ nu-i 

nevoie 1:,l\ v' o mai spun .... dar ştiu cA i-a trecut pofta 
de friptură. DASCĂLU MARCELA d. IV pr. 

- ,., Când iţi place la şcoala, Nicuşor•, întreba
mama pc copilul eău. 

- ,, ln rec"reaţic", rAspunee Nicu.

POPESCU EUOENIU el. IV pr. 

IN OARA 

U o ţigan militar aştepta în garl el plece �n trenul. 
Trecând pe acolo cun colonel îl întreba cum de a rA
mas când toţi camarazii lui au plecat: 

-
,, 

Domnul Şef mi-a i;pus ea plec cu trenul 842 şi 
pâna acum au plecat numai 8 trenuri, ea traiţi D-le 
Colonel. 

PREDESCU ALEX. 
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TE LEO RAMĂ 

Era.u doi tovarAşi c11re fAceau negoţ de vite, OdatA 
trebuind să porneasca cu nişte porci la târg unul din 
�i a plecat, iar celălalt care avea încă o afacere de 
fârşit n rămas aa vini\ în urm!!. I,a plecare e'au tn

S,l:lle�J ca ,cel care plecase: înds tâ ce va sosi la gara. 
ce� rrw, apropiată să telegrafie-ie celui rămas eâ vini\ 
':'i el. i.\;ungând la gară ol dadu tovarn�ului urmataarca 
telegn\ ă 

•-- .tl m 130liit cu porcii îo gară
1 

numai tu lipseşti. 
f plec t cu trenul t1ccelerat dar nu se primesc 

-:>ac îţi trebue vr'un bou gândeşte-te la 

l; ,. J RILOFCA 
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