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Marele Voevod Mihaiu ! 

Voeuodul Mihrziu de Alba-Julia este moştenitorul 
tronului ţării noastre f 7 ot poporul se bucură că are 
un prinţ atât de deştept şi de frumos. 

ln ziua. de 25 Octombrie anul acesta, Prinl11l mo:;
tenitor a implinit 14 ani. 

Cu această ocazie, El s'a bucurat, văzând câtă 
dragoste I s'a arătat din partea celorce-L înconjoară. 

Voeuudul urmează liceul cu incă 11 colegi ai săi 
-aleşi din toate clasele sociale-şi trăeşte în cele mai
bune relatii de prietenie c11 ei.

Dumnezeu s<i ni-L ţină sănătos, ca pe viitor lara 
noastră să se bucure de un rege tot atât de bun şi 
in/eleµt cum este şi Tatăl Său. 

Georgeta Mezllre 
CI. V Se. No. ,t icte

CARTEA. 

De carte rw ne desµârflm 
Gâci ea ne este numa vieţii, 

Ci din potrioă s' o iuiJim, 

De mici, până la bătrâne/e. 

Căci cel ce de mic o iubeşte 
Şi se deprinde cu ea 

Ştie ce'nseamnă cititul 

Şi rm o mai paate uita. 

Mircea Foc•a 
Cursul comp!. Peclneaga 
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Minunatele intâmplări 
din viata lui Ionici Gltscurt 

de D. /. Dogaru 

A fost odată ca niciodată.... A fost un voinic, un gânsac 
năzdrăvan şi un câine credincios.... Prinde,te firule şi toarce 
mal departe. Minunatele întâmplări din viaţa lui Ionică Gatscurt 1 

Poate că 1-ati uitat, dragi copilaşi? I Dar eu nu cred. Un 
voinic ca Ionică Gatscurt nu s'a aflat până azi. Despre întâma 

plările trăite de el. d plecat vestea departe.... departe.... Mai 
ales copiii s 'au interesat foarte mult de el. Ş'apoi cum să nu 
răstoarne el lumea toată, când avea un tovarăş aşa de bun ca 
Sisl, gânsacul ? Unii ne•au întrebat în care Mare sau Ocean se 
altă Insula Fermecată .... ca ei au căutat-o pe toate hărţile şi.. .. 
n'au găsit-o. Asta numai Sisi o putea şti şi ni::i eu nu l-am în
trebat. Dar acestea sunt nimicuri, pe lângă toate întâmplările pe 
cari le-am povestit şi pe cari le vom povesti . 

.... Toarce firule poveste, că lung drum 'nainte este .... 
Era într'o seară din toamna aceasta. Stăteam în balconul 

casei şi priveam cum se scuturau frunzele moarte, una câte 
una. Pe sus treceau -spre miază.zi, cârduri de giişte şi cocori. 
Spuneam copiilor mei o ţ.oveste, d\nd auzim pe deasupra casei 
noastre, un fâlfâit greu de aripi. Pâna să ne dăm seama, s'a şi 
lăsat di� slava cerului, în mij!ocul curţii, un gânsac mare şi voi
nk. 

Ne-am uitat miraţi unii la alţii. Cc căuta g.'\nsacul acesta 
străin ·1 Nu cumva glonţul vreunui van.Hor, ii ranise undeva? 

Gansacul ridicase treptele scării : 
- Bună seara şi bine v'am gasit! ....
- 8ună seara şi bine ai venit! .... 

Copiii căscară ochii mari uitându-se şi la gâPsac şi la mine. 
- Nu mă mai cunoaşteţi ?
- Ba .... par'că, îi răspunsei eu încurcat. 
- Eu sunt Sisi, tovarăşul lui Ionică Gâtscu-rt-Viteazul I
- Ei bată-te norocul, Sisi, tu eşti 7 Mai să nu te recunosc

• oznaşule .... 
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Copiii au început să sară de bucurie. 
- Vino mai aproapc rrietene şi stai pe un scaun, că eşti

frânt de oboseală I 
Sisi se apropie de noi. Copiii ii mfin�:Hară pcmele lucitoa

re, ca argintul. 

Narcis o.,du in aripa st.lngă peste o pană neaar�. 
- Sisi, dece porţi pana n�ia nea�ră in aripă? Ce urf\t te

arată! 
Cu adevărat: Sisi avea in nripa st,îngă o p;-in;\ neagră. 

El ne privi cu duioşie pe toţi. 
ln ochişorii lui rotunzi ca două mărgele roşii, sclipim un 

�irag de lacrimi. 
A murit Haiduc, tovarăşul credincios al lui loniC'.l Gf\t-scurt. 

- Cum a· murit Haiduc ? am sărit noi toţi.
- Da a murit .... Dar nu aşa cum moare orice ri'1ine, de boa-

lă sau de bătrâneţe : 
- Haiduc a avut o moarte de acle,·,irat vitc;-iz_ ... Şi-a aparat

r.u credin\ă-pfmă la urmă-stăpânul. 
- Sărmanul c,1ine ! am spus intr'o vorbă, noi toţi.

.... To:uce firule poveste d\ lung drum 'nainte este .... 
.... De c,1nd voinicul nostru Ionică Q;\t-srurt scăpase Insu• 

ia Fermecată din ghiarele Ncrnrntului, totul se srhimbase în bi
ne. In locul t)ustiu r:tsărisc o gri\din:'\ mt111dr?\ şi frumo;:is�. Era 

un colţ de raiu, cu udcvi\rat. Toţi emu mulţumiţi. Luminiţa Ră· 
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săritului era cea mai trumoasă zt\nft depe faţa p:lmantului. Bu• 
nica o iubia ca pe lumina ochilor ei. 

Numai Stăp,inul Iadului, Intunecatul Sarsailă, jurase moar� 
tea tuturor. 

Şi planul lui drăcesc nu a int.lrziat să se desfăşoare . 
.... Toarce firule poveste că lung drum 'nainte este. 
Am uitat să vă spun că Luminiţa Râsărltulul dăduse 

nnştere unui copilaş, căruia ii pusese numele Zori de Zi. CAnd a 
venit ziua botezului, un slujitor domnesc a pornit să aducă apă 
de la Izvorul Vieţii, aflat într'o peşteră ascunsă într·un colt tai
nic al insulei. Pe drum slu�a a fost ktâlnită de o babă bătrână 
şi zbt\rdtă, cu înfăţişarea unei vrăjitoare îndrăcite. 

- Ce-ai in vas voinicule'? îl întrebă baba pe slujitor.
- Apă dela Izvorul Virţli pentru botezul lui Zori de Zi, i-a

răspuns sluga limbută. 
- la saltă capacul să m� uit şi eu �ă doar n'o fi foc şi

para .... 
Sluga săltă capacul şi baha privi p:lnă în fundul vasului 

de aur. Atunci o aripă elf: vftnt abea simţită aruncă în vas un 
Hr de păr luat din coihul drumului. 

Apa din J;worul Vic•fii a fost tnrnată intl'·un vas mai mare. 
Tot atunci s'a str«:>curat nev,'tznt şi firul <le păr din coada diavo
lului. 

ln sala tronului erau adunaţi toţi curtenii la botez. Printre 
cel dintâi emu /011/că, Luminiţa Răsaritu/ui, Bunira şi Haiduc.

Eu răm;lsesem alar� să primesc nişte mosafiri depărtaţi. Se fă
ceau preglUiri m:ui. Toţi erau bucuroşi şi priveau atenţi la 
mainele Preotului nt,trt\11, care lul\se copilaşul pentru a-1 afunda 
de trei or_i în apa sfinţit:\. 

Preotul se apropie de vasul prcgMit pentru botez. N'apu
case, slfl afunde bine, când, ca o furtună am intrat înăuntru. Pre
simţisem o marc nenorocire. 

-
,, 

Părinte, opreşte-te 1 .. 
Preotul se întoarse către mine. Atunci din apa pusă peu„ 

tru botez se ridid\ un balaur groaznic. fioros. cu limbi de pară, 
ce se repezi să înghită pc Zori de Zi.

Din firul de păr ieşise balaurul spurcat. 

Haidu� care ern nproapc s�ri repede în g:\tul balaurului şi 
se lu� la lupH\ cu ci. Toţi fug-ir� îngroziţi. Sala rămase goală. 
Numai Haiduc şi fii\ra spurcat� se tăvi\leau pe jos in gemete 
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groaznice. r.oltii c-:îinciui SC' înligenu ;:id;înr. 

5 

Balauml căuta s. r:tpun?'t pC' llaidur. n:,lrlC' lui otr:\vitoare ii 
stropiau pc :1aine şi pc mf,ini. Lupta era gre:i. puterile îi slă-

bt".iu pc mrn1ndoi. 

Atunci intră Ionică G,itsrurl ru palO!;iUI s;tu. 

Curnj Haiduc I strigă voinicul nostru. 

J.laiduc işi adună puterile ;;i se r�pc-zi asupra h.ilnurului.

lonir� ii dădu cflteva lovituri  zdravene. Bak,urul se pri\huşi cu 
ilgomot pe lespcdcil s�lii. 

llaidur trernur;i sf,irşit. 
--St:\p,ine. murn,ur;'I el. ... Eu ma dur P<' .ilt.i lume. Mi-a su-

nat re<tsul.. .. 
Trăiţi în pare şi fiţi mulţumiţi. Zori d<• Zi " sr�pat. Dumnezeu 
a avut grije •..• 

St,îp,înc .... ai grije dt' B11nir.1. 
- C'e i Haiduc-? Cc ;ii \"L)i11kulc ·t

Sti'ipfine smeul m·n rf'tpu:--!. .. n:11 mnr < u -,urletul 1rnpa<;at. ..
Tr�1iţi in pace ... I 

.51 rele din urm;\ vorbe SC' pierdurA odaH, cu fluturarea 
unui abur uşor. 

Sufletul lui I laicluc pornise sus spre tronul luminos unde 
:;ălăşlueşte IJunul DumnczC'u .... 

lntrebati pe d•nii trwâţă furi, când nu lnJelegefi unele cuvinte I 
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Veniti! 

Venifi dl' pr"l11firulr11i, rn1>ii uă rhramă iarăş, 

Acela.-:; gin.� dr ['/n11nt, r<" ,,'n strigat ades, 

Lăsaţi de- nrumn Jnr11/, ni r:oslru drag tovarăş, 

la Şcoală e.i.;fr 111111,ra �i rndul de cules. 

lui D1111111f'Z<'1J rrl marr şi h111wl nm:trn Tată 

Să-l rirliră m o ruu<z din inimă şi gând 

Să .f arPm l'ia ta 11ouslr,i s<i fiP mai curată, 

Din răul Pi<>/ii noastre, să iasă grindul blând. 

Atunri cu-a Sa p11l<'r<', ,,a cr<•�IP- munca noastră

Şi flori dP bir11i11{ă, �·nr 11a.�fe pP cărări, 

Veniţi, copii la şcoală, uPni/i căci munca uoastrd, 

E fericirea toată a .�cumpei noastre /ări. 

CeatiilOV 
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Anişoara 
. 

ŞI fiul de impărat. 

puveste de D. NJfe��u. lm,titutor pensionar. 

(Urni.He dm No. R) 

Din aceste lucruri, !:,'n reman.:at, d:i c�le mai bune, 
mfti frumoase şi mai fin lucralc, suni ale unei fete 
orfane de mamă. 

A mai inliintul fiul <le imparul un t1Lil de copii or
fani :;;i sărod, la care o <lol poruncă ca in fiecare zi 
s� sen·cosdi la acest u,.il cuk l � fl'lc o<lusc <lin ta1ă. 
După lrd ,Jh: de scrvidu accslc lele să fie st:himl,ate 

de altele, care vor seni :;;i Pic lol lrei zile �i aşa mai 
departe. 

Scrvidul ac�slor Iele se lth:cu suu supravegherea 
docturilor ţ;i u supcriourci aceslui azil, nottindu·se cu 

inyrijire, pricepl'rco, inlere�;ul 
:;;i dragostea cc punea fiecare 
fală in indeplinircu ser\'idu
lui său. 

Si la dcesl serviciu se Jo• 
... 

vedi cea mili vrednică, cea 
mai pricepu Iii :;;i mai cu tra
gere de inimă lot aceeaşi 
odană. 

După acea slei fiul de im -
pural ::/a prdăcul in cerşe· 
lor :;;i a umblai din sat in 
sal :;;i din urnţ, in ora�. ca 
:,ă vud� cu odtii lui pulerea 

d� milă �i iubirea aproape

lui mai cu ::;eamă a femeilor 
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i-Ji fetelor din împărătia sa. Cea mai duioasli, cea mai 
miloasă i-JÎ cea mai cu mai multă dragoste de aproape
le a fost lol aceiaşi orfenli. 

ln fine cea din urmii inccn:are a fost cA fiul im
păratului a dat la curtea impărăliei o mare serbare po
·pulară, la care au luat parte fete cu părintii lor din
toată implirătia.

Fetele babei, cum au auzit de accostă serbare, au 

inceput să se pregl\leascli, ca să nu fie nimeni ca ele, 
clici i:.;i ziceau : 

,,Cum suntem noi de frumoase ţ;i l,ine imbriicale, 
ponte cade norllcul pe vreuna din noi". 

Ele nu·şi dădeau seama că fiul impiirulului nu tine 

numai la f rumuscte, ci şi la 1oate calilătile sufleleşli 
ale unei fete, pentru a fi solie vrednică a unui fiu de 
impii ns I. 

Marca sărbătoore s'a dat in luna Mai, luna flori

lor, ctind Dumn�zcu in mare o lui lmnătulc ţ;i iubirea 
de oftmcni impodol>e�le firea cu toate f ri•""1usetele şi 
potloubclc, ca sa se lmcure şi să se veselcusc.:ă loală 
sullarca. 

Felclc L>abci, gătite, impopo\tînatc cu c.:e au avut 
mai bun �i mai frumos, sulemenite ctt ni:.;lc cadre pic· 

late, s'uu dtis printre cdc dintâi la serbare. 
Âni�oaru au1.in<.I despre marea serbare a fiului de 

imp,fral, ur {i dorii �i ca să ia parte, dar n'avea nici 

Je uncie, nid rochii, nici 1ndH{ăminle :.,i alte multe c� 
lreuues..: unei [ele lu o dsemeuea serl,are. !)i toi gân
dindu-se c.:e ::-rl {adi, i�i a<lusl' aminte de mărul de;! aur 
şi de văryutu de alun :.;i Ic sl:oose de unde erau as

cum,e. 
După etc: �e gcindi bine cam ce i-ar lrebui, atinse 

cu vărguta mărul de aur şi minune, deodată miirul se 
d€schise şi din el e�i 1.:a prin farmec o trăsuri\ minu
nai de frumvusă, cu pulru cai albi ca spuma lapl\!lui, 
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cu hamuri impo<lobilc cu tinlc de aur şi argint, mânaU 
de un vizitiu numai în fircturi strălucitoare de matase, 
avand allituri ele e I la d rea ptR. şi la sliinga doi lachei, 
imbrl\ca(i şi ei in haine tot aşa de strălucitoare, iar- in 

triisură foi ce mintea omenească a născocii pentru gA· 
lirea unei fete, care trebuia să meargă la o petrecere 
mare împărătească. 

Anişoara se găii cum a �tiui ca mai bine �i suin
du-sP. in trltsură a plecai la marea serbare, cu un alai 
<le par'că ar fi fost o prin(E:si-i. 

Cum a ajuns Io curtea impRrătească, portile i s'au 
deschis şi in:uşi fiu! împi"i r atului a primit-o la scara pa• 

.-..___ 
--- _.......,__ . .

latului. Şi mult se minună fiul impă,atului de o ase
menea frumusete, pe care n 'o văzuse nid odată �i nici 
11'0 mai cunoscuse pfmă alunei. 

Ani�oara era ric o frumusete fermecătoare. Fata 
�i părul blond. Ochii mari �i albaştri ca seninul ceru· 
Jui. O privire �-i 11n uid� dulce de Ic fermeca. Şi o in-

fdti�ar� m(indrJ ş1 mtlrett(J cu tt unei prin(csc <le neam. 
de pdr\:ă s·ar fi nascµ! �i Lfcscul numai in palalc 1m

părăte;;ti. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Fiul impăratului nu mai �lia cum s'o prlmeascl fi 

cum s'o multumească mai bine. lntreaga serbare »UUu 
pe loc, ca să privească la o asemenea frumusete firi 
seamli, care semiina ca un înger căzui din cer. 

ln toi cursul serbărei fiul împăratului a jucat nu-
mai t:u Anişoara. 

Dar la siârşilul serbiirci, când feciorul impiiralului 
se pregtitea su·i anunte dorinltt sa, <le a o lua in clsii• 
torie, Anişoara se făcu d\:!odală nevăzută. ln graba ei 
însă de a (ugi cât mtti repede şi cât mai nev�zutl. 
işi pierdu unul din pantot'i. Pantoful rămase in sala de 
serbare, şi fiul imptiratului ii luă crezând di după el 
va g1ts1 pe aceia care-l pierduse şi·l fermecase 
atât de muli cu frumusetea şi cu purtările el atâl de 

ales�. 
Fiul im păra I ului luă repede măsuri ca sli gAseas-

că pc minunttla fugară, dând porunci ca toate eşirele 
curlei impărtitcşli să He închise şi pă lile şi toate inci
perile t:ercetatc. Dar in zadar, nici urmii nu glisi. A 

rămas nădejdea ca s'o giisească după măsura panto
fului. 

A dnt porunci în toate părtile impărtiliei, co sllpil· 
na pantofului ::;ă se prezinte şi să·şi primească panto
ful. Dar nimeni nu se prezenta. 

Su(lelul fiului de impăral era cătrănii de durere şi 
gandul său nu era îndreptai de cât căire acea fiinlii, 
care-l roLise cu frumusetea �i pur!Hrile ei :.;i care ere� 
dea el di va indeplini toate calitătile de a·i fi soţie şi 
viitoare impărdleasă. 

�i pcnlru a o flăsi, a dat serbări în loată lara la 
care a luai parte. Dar în zadar. 

(Vct urma) 

Copil ! C<1nd nu1.iti o poveste, o legendă sau o 
ghidloure care vă µIace, se, ieti·o şi trimiti(i-o 
s 'o publicăm in revistă. Dece sti n'o cilea
sdi ţ,i allii 7. 
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M. S. Regina Maria.
60 de ani dela naştere.

Marţi 2[) Octombrie, M. S. Regina 
Maria a implinll 60 de ani de utaţă. 
M.S. Regina Maria, este Regina noaa
lră şi sofiu regretatului Rege Ferdt-
11ad I. Ea este f cmcla care caută să
facă numai bi11c pentru neamul ro-

11uincsc, fiind fn capul tuturor socle
tâfilur de bl11efaceri. De exemplu: Ea
este in fruntea societalii Crucer, Ro
şie, care ajulii pc fnf'umctatil din Ba
:wrabia. /:a mai este şi in fruntea

Soctet<'i/ii Principilc 11/ircea, care inyrijc:;;tc de orfani, uăduve 
şi copiii ycisi/i 11c strâzi. 1 ul ca <1 mai În[iinfut şi cd leva sa
natorii, unde se i11yrijcsc lul.wrruluşit (bulnuuii de oftică). 

Pentru lubercu/uşi a i11fii11(al şl un 111111.Jru, care se vinde 
fn ajutorul lor . 

• '1. S. Ne_qi,w ,lfuriu, este şi o 111a, scriitoare. Ea st-a
descrts viatu in trei muri c:ăr/i cu l1llttl ,,Povestea ute/li mele". 
ln timpul răzlwiului 111ull(/i11/, u inyrtjit de rănift. Umbla prin 
toate spitalele dcpc cd111pttl ci,• luptei ,-;;i c:utreera toate saloa
nele, ulinuml pe /icc:arc I.Jo/11uu, cu o l'Or/.Jă /Jw1ii. 1 oft au llU• 
m1t-v "marna rci11iJilor� ! 

.\,I. S. Regina ,1/aria are ci1zct copil şt anume: 
Carul li Ueycle nostru, Ueyina Mart auru a Jugoslauiel, 

fosta Reginii. a GrPciet, Elisabeta, Pri11c1pele Nicolae şi Prin, 
etpesa Ileana de /-lubs/Jury. 

Vredmcă să 11c fie dragosleu. 'ii respec:lul pentr" această 

bună Reguzâ. 

Trăiască /\I. S. Regina �!aria.' 

Panou Alexandru 
CI. I\' primarJ No. I b�eţi-Tlllcea

Pentru numărul depe Deccmb. trimitiţi din timp compo
!iţii şi poezioc:1re potrivite cu Sarbatorile Crăciunului. 
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O călătorie din viaţa mea 
----x=x---

C,'\t de mult doream şi cu sa mer2 
cu trenul, cu vaporul şi să trec prin o
raşe necunoscute. 

Această plăcere mi s'a implinit a
cum doi ani, c,'\nd mămica şi tăticu 
m'au luat cu ei la o mătuşe din Oltc11ia. 
C,lt eram de bu(uroasă in ziua plcciirii! 
Mereu o întrebam pe mămica: .,mămi
co c,lt e ceasul ... l După ce mai stăteam 
puţin iar întrebam: Mai este mult până 
să vina vaporul? Până cc se plictisi 

�-- m�mica şi-mi spuse, s'o las în pace. A
tunci mă dusei la tăticu şi-l tot intrebdm. 

Dar iată că veni 4i rilndul plecării I. M'arn suit repede in 
vapor. bucuroasă că mă duc la mătuşica mea aşa de hună. 
Cum mergea vaporul şi eu mă uitam la spuma pc care o făcea 
apa, văd că vaporul se opreşte. lntreb pe tătku decc s'a oprit 
iar ci îmi spune că priveliştea din faţa mea cn clădiri mari, cu 
fabrici şi cu uiscrici este portul Galaţi şi că trebuie să ne dăm 
jos. M'am dat repede jos şi ma uitam in toate părţile dld nu-l 
cunoşteam. Dupa cc ne-am plimbat prin oraş ne-am suit in trt>n. 
M'am aşe:iGat U\ogă ferea-

1 ��--.:.._ .. • _ _

stră şi priviam la cc'\m• , 
piile, casele şi podurile · 
care fui.:iau în urma noa
strJ. Dar iată-ne ajunşi 
la Târgul-Jiu, un oraş 
foarte liniştit şi curat. 

Ne-am dat . jos şi ne-am dus la un hotel, liindd\ eram ob0siţi 
după cc schimbasem vreo trei trenuri. După cc ne-am odihnit 
ne-am dus să ne plimbăm, viz.ilc'ithl minunatele grădini şi �tatuia 
lui Tudor Vladimirescu. Pc urmă am luat o trăsură şi ne-am 
dus la mMuşa. Pc drum îmi hătea inima c1:;;a de tare şi eram 
dŞa de emoţionali\ inc.li nu auziam nimk Jin cc se vorbea in 
jurul meu. După puţin am ajuns l,t matuşa. C.ind am intrat pe 
poartă un câine lătra arătându-şi culţii săi ..iscuţi\i. Matuşa ne 
primi cu marc bucurie. Câinele tăcu imediat �i începu să se 
gudure pe lângă stăpâna-sa. 

Intraţi în casa, ma g.im.lcJm cât Jc rcpcue şi bine, poţi 
căl�tori in zilele Jc acum. 

Umle-i Tukea, unde-i Târgu Jiu! 
Mateescu Marta 

CI. JV vrimarl-Tulcea
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Apel către colegii noştri din 
oraşul şi Judeţul Tulcea 

Drc1gi colegi, cred ca dti auzit de criza care bân
tue în Sudul Uasarauici. Deaceia am găsit de cuviinţă 
să fdccm un mic apel, in care să va rugăan să contri
buiti l'iccarc după puterile voastre cu ceia ce aveţi. 
Strangcti fiecare câte o mică sumă c.le bani şi trimiliti 
dcelor copii care nu au nici cc mânca şi care sunt 
lua li dela piirinti de către dif critc societati din Bucu
re�ti. Şi ziarul „Uni versul" a luat o sută de copii spre 
a-i hrani :;;i a-i scoate <lin iarnă. Cu toate acestea �titi
cjt c de greu, când e�ti luat dela părintii tai şi dus
prin sln:ini i" Tot cc se strânge pe la :;;colile voastre
d(lţÎ•lc U-lur profesori, care sunt rugaţi să le trimiHt a
ce�tor roµii r,,rli noroc.

,\ vo,,stră colc�f\ Uugc, Aurclia 

d. VI pr. !-:'-"• No. 4 f. 

Coµll w;c:ullu/t i11cle11uwl i;olcgci voastre. 
/'lut uom publica m revista 11wllele tuturor copiilor miloşi. 
J->ână acw1w au aclwwt : Stamatin Al. 530 lei, Panait A.

245, Udrea G. /0(} Utw1ilnu C-tin I 2�. Petruş Vlrg. 160, Gen
dou N. 45, toţi <ilfl ci. IV �c. No. I ut'icfi. Faceţi cu toţii la fel . 

La cules de Vie

Zi fru111ot1sâ, zi de toamnei 
!:z pomi mere ::1'n vii poa111ri 
Şi nt-s -dale d11z pa111ci11t 
Dupâ ruyi, la C<!L JJnw Sfânt 

Ce de lume·n deal la vie! 
Ce de poamă 'n clădăne 
J uată-i strânsă şi-adunată 

Duµt'i trudă, ... ca răsplată. 

:$i 11H drag �â 1m•1 uem, noi 
JJr111 butu�t ca·tr'un corwo1 
Uu · 111c1 1-:cuula n'u uităm 
Avem multe sci'11uiiţi1111. 

Necutat lile 

CI. Ill

Corn. Reg. Elisabeta 
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Am promis in numărul trecui, di am �� vii po

vestesc eum poale munca o plantă, pe�tele, Iliră si§ se 

mişte din loc. 
/at<i cum .' Când pc.;lek alinye unul din brate, 

toftle celelalte se asvurl asupra lui ş1 11 inliy nişle 

câdige in carne. lmcuitil losu să 5e �curgă din sacul 
acela pănlecus al plc1nld, un conlinut vcninu5 cere-I 

adoarme imediat. A�a se explică dece bietul pe�le a 

r�mas nemi:.;cal indală c� o fo�l alins. �i plantele a

aceslea car� �e yftsese în Europa, nu sunt alat de ve

ninoase incfll să umoare �i un om. Suni insă in mă· 

rile cu eµă caldă, allck, n căror alinyere este cât se 

poale de periculoasă. 

Câinele electric. 

Este vorba de o inve11/1e foarte cu:clalci. 
Un câine de lemn, cure prin ajutorul electrlcltăţti latră la 

apropierea hoţllor. 
El sta ascuns i.n odcit ltllunecate şt cum se apropie cineva 

ca lun11na, de dansul, lncepe a Mtra cu ajutorul unui claxon 
(semnal de automobile) pe care iL pune m fwzcţlzpze curentul 
electric. 

Şt c:ând te gandcşt, c<i tlr.:t!1>t suw dr c:wne nu cert? mân
care! 
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Cei trei urşi. 

A fost odatf\ o temei<' şi un h,1rbat rarP SE" numiau : Fag 
şi Brod, iar pC' fetiţa lor o chema Anişoara. lntr'o zi, părinţii 
ei au trimi�-o prin pădur e, ca să ;ldune uscături pentru for. 

Dar rf\t:'\dndu-sf' se sui intr'un 
copar �i \'tizu o d\suţ:1. Atunci 
S<' indrC'pt.'\ spre C'a şi r:\nct a
junse aroln, intri'\ in rasă. lnă
untru \'â1.u o mast\ cu trei far
fur ii dC' m;înrart>, una mare, alta 
mai mică �i una mira de tot. Ea 
m;inră din farfuria rea mică, a-

• . poi într;'\ in alt,'\ odaie. undf' gă-
' fj--- \\ 'ţ) si trei paturi �i sC' cuk,'l în patul

/ rel mic. St>ara veniră stăpânii Jill rasei, rare erau, un :trs, o ur-

!\.
_ 

11 

soairă şi 1111 ursuleţ. C:\nd se a• 
&:��!!=�.!,!l��S��_J şczară la mas;'\, ursuleţul văzu

lipsa m�nrării. iar r/\nd se duse s,'\ SC' culce, in patul lui, găsi

o fetiţă frumoasă care dormea. Atunci el se duse şi-i spuse ur

sului celui mare, C:i in patul lui, doarme cineva. C:lnrl tatul vă

zu pC' fetiţă, vru s'o mtin,1nce. Ursuleţul se rugă de el, să nu

iar� aceasta şi se n1kă intre mama şi tatăl său. A doua zi di•

mineaţă, fetiţa când se sculă, zări pe cei

trei urşi, se speritî, strigă şi fugi, dar urşii

se deşteptară şi ursuleţul cel mic o prinse
!}I o aduse înapoi, rugiind-o să rămâie la

t'i şi să Ic> facă curăţenie şi m,inrare. Fe

tiţa primi şi rămase. Chiar in aceia�i zi.

veni tatăl ci şi rând vru să împuşte 1le rei 

trei urşi, fetiţa se puse in faţa lor, ca să-i 

apere, zir:\n<l el mai bine să tragă in ea, decât in ei. După 
:i,easta. tatttl fetei dormi arolo, iar a 1loua zi, rând s'au sculat, 

urşii i-au po\'estit ri\ C'i sunt niştr imp:'iraţi ru r.opilul lor, dar 
din cuuza unui hlestem. s·au prefăcut în urşi şi erau sortiţi iă 
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trăiască aşa, pana când un vânător v11 intra în casa lor şi nu-i 

va omori. Atunci cei trt-i urşi, s'au pref�cut în oameni. După 
aceasta leciorul cte împ!lrat lu� în r:is:ttorif' re lata vanătorului 
şi au trăit fericiţi multi ani. 

Această pn,,psfp nP•a spus-o d-l lrwii/iilor : 

N. Da mienrscn.

lntr'o zi w 1eam o febră 
Şl cu dureri mari de cap, 
Doctoru-mi prescrise (11dată 
Să stau negreşit în pat. 

Jar ca hrană el /mi zise :
Numai lapte ai t:ă bei ! 
De urel cc, t;ă te faci bine, 
lapte mult de tot să cei. 

Frăţiorul meu Ro mica, 
l>e patm ani şi cel'Ct,
lntr'un colţişor micuţul
Sta cuminte şi ascult<1 I

Ce s'a petrecut in capll-i 
Mititel �e ropilaş, 
Ml�am tnrhipuit tn urmă, 
Cât este <ll' dră.Qălaş ! 

Mămifica mea sărmana 
1 ot prin casă se trwârtra, 
Neştiind ce să mat facă 
Durerea dr-nmi Tnreta. 

Şt de aceia nu obser11ase 
Cd Romlcd a dispărut 
Şi di11 casă şi din curte, 
Chiar de un timp ceva mal mult. 

A ngeleacu Nicolae 
d. 111 No. 1 b.

Stând cult:nt aşa de o dat(i. 
J\t(t JJOIIIPfll'SC lângă pat 
Cu frăfiorul Romlră, 
Ud, dr mult ce-a transpirat. 

1n mânufă a,•ea o ::;ticlă 
Dr lapte u/h şi curat, 
Pe rarP o cumpărase 
Din piaţă, rând a alergat : 

-,. D/agli Oabcluş, tmi zise,
Eu laptP fi-am cumpălat 
Ca să bri, să te /ari bine 
Să ieşi /eprde clin pat". 

-. Uitr lt zisei pe masă.sticla,"
Cea plină de doctorii ? 
După ce-o s'o termin toată 
Abia atu11ci birw 1,oitl fi�. 

Romrluş atunci tml zise : 
Untu/a de peşte toata, am băut-o 

amândoi 
1 ot a-;a şi docto/ia 
O vom tmpălfi tntl<' noi. 

Oabrlela Chlrltescu 
ci. IV No. 2 fete
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Amintire din vacanţa mare. 

Cu nllllt înaintea vacantei, mama îmi 
tot spunea. că o să mergem anul ares
ta la Slănicul Moldovei. Eu preferam 

frumosul H,îşnov, dar pentrucf\ sănt\ta
tca marnei cerea să mergem la Slănic, 
ne-am decis pentru Slănic. Am· plecat 
de aici la 20 Julie cu vaporul .lsmail". 

spre Gnlati :.,i a doua zi pe la ora 9, 
am lu.1t trenul P''ntru Târgul-Ocna.· Am 

călătorit :> orc sub o căldură foarte ma
rc. Mamei ii C'ra cam rău, o durea ca

pul. iar cu stăteam la fereastrtt şi priveam loruri, pe rare le 
vedeam pentru prima oară. l11 fine am ajuns in Tt\rgul-Orna 
şi �m luat maşina pentru Slănic. 

Slf\nkul este n"eznt intre două �iruri ele munţi, şi format 
din nişte vile mnri şi ele o stradă lungă de tot, cu vile mai 
miri şi prăvălii, r.irc se 1111111c�te Sntul Nou. 

Cele mai mari d;'\rliri s1u1t: I (otelul Racoviţi\ cu pat!'u su
te ne camere, Cazinoul, Adiministra\ia, Inhalatorul şi nişte vile 
frumoase ru trei etaje. ./\re şi un parc foarte mare şi frumos. 
undf> cânta mnzira din Cernăuţi dela 8-12 şi ctupă a. m. dela 
6-10. Noi am închiriat o cameră la o vilă şi am început sa
forem cur.1 de apă, pc c.are ne-a prescris -o doctorul. Ne scu
lam dimineaţ.1 la ora 8 �i mergeam la apă. Acolo venea lume
multt1, toţi cu pnh:1rclc in mfină. După mas:1 iar mergl'am la
rJr:1 :>, �i dup:'i apf1, mergeam la parc, stăteam pc o banră, as
,·ult:\nd muzica şi m:1nc:1nd covrigi foarte gustoşi.

Ln SH:foic am_ stat o lună, dar ne-am plictisit fiindc:t ploua 
mereu, c:ltc �-4 zile la rftnd. La întoarct're ne-am oprit la 
Ti1rgul-Oc.nn, unde ,m1 vizitat sal;;-;:, �i castelul unde se vând 
lurruri foarte lrurnoase lucrate d� condamna\i. In salin:i am 
lntrnt cu 1111 vngonct prin intuneric. Inlăuntru era instalată 
lumină electric, şi se vedeau mai multe galerii. Cl\nd te- uiţi la 
lncilţimen de s11s şi ,td,îndmc-a de jos, nu vedeai decf\t numai 
�arc �I sare', de tc cuprindeau fiorii. Când nm ieşit afară la lumi
na so.:.irelui, am rrc;,nt ru olm ieşit dintr'un mormant îngrozitor. 

Calcondl Vo�ile 
CI. JII No. l băe\i
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Portul nostru 

Descriere 

Oraşul Tulcea, ln care locuim noi, este 
port la Dwuirl'. 

El nu estf' w1 port prPa mare ca Ga
la/ii, dar nrP o pozifiP frumoat.d, Jn 
port vin lot [,,ful rfp oapoare cari, aduc 
11izitalorl slr<ilni fn oraşul nostru. Apoi 
1 1apoare mari r·ari, (11t·arcft. cereale şi alte 
11uirfuri pe rarP le duc in Iliri străine 
/Jrin bratul Sulina, pe Marea Neagră. 

Vara. C<Îfld 11i11 t•apoarele, lucrătorii a, 
lcar9<i (11 toate pâr/lle ru greutăţi :n 
spate. 

De multe ori am făcut ccilătorii cu vaporul pe Dunăre, până 
la Galafi. /mi place sâ uăd maşinile vaporului cum funcflo• 
neazd. Dacă iarna este mai geroa.<;ă, Dunărea tngheată şi tn 
portul nostru nu. mai 11fn,, nici un /lapor. ln zilele de sărbdtoa• 
re forfotesc pe Dunăre multe biirci, cari µlimbii oamenii. 

Ne pare bine că trăim tnlr'1111 oraş care este port la Du
năre, pentrucă avem pritielişlra frumoasei il Dwuirel. 

Varcovlcl Silvia 

1.l. IV prim. N11. 1 fete-Tulces 
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- Hai leneşule du-te la şcoală ! Nu e bine să dormi
pr<'a mult dimineaţa. 

Dar · de ce nu e bifle tată ? 
-- J>entrucâ somnul te face puturos şi leneş

Cine urea să aiungă departe in viaţă, să se
scoale dimineaţă. Oamenii care se scoală mai de 
nreme, căştigă mai mult În ziua aceia. lată eu, spre 
exemplu: eri am plecat mai de dimiminea/ă ca de o

biceiu, la serviciu şi pe drum am găsit o sutei de lei. 
Am câştigat mai mult ori nu ? 

- Da tată, d-ta ai căşti gat ! Dar acela care s' a

sculat inaintea d-tale şi care a pierdut suta de lei? 
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.Gândeşte-te 

şi desleag<l şi tu un joc ! 
.O O 

Jocuri ln romb 
I-de PAPADOPOL LIZETA

CI. III-a No. lde fete
Consoana 
lese din foc 

-... �-........ �Plant:i 
nefolositoare 

Arma de lupta 

I Consonna 
2-ite TO�t.ORUO MINOOOHA

CI. IV No. 4 f.

n Consoana 

ITII ru 4 routc 

I Re!{efo nostru 

8,:·11,tura alcoolic'3 
-..... *-

Consoană 
Jocuri ln triunghiu 

t- de BUGA SILVIA
ci. I liceu

·�--------..--
M ·tire-Romanta 

IP-.... -+�►- Fluviu ln Europa 

t-+--+-- Stofa ţărănească 
Iniţiale 

I Consoana 

Jocuri ln p6trnt 
t-lle BOGACIEV M. CI. V-a

Munţi (Europa) 
Merg tot Inupoi 

I 
Se coase cu el 

Nume de fata 
-

3-do FRANGHETI L. ci. IV

1ffi

p
om 

I 
I nume.al 

pasare 

Joc de silabe 
I-GHEORGHIU VIC fORIA

CI. IV Şc. No. 3 f.

I I I 
I �ca-

I -, o mâncare

I_ I I -1 rastoarn&

ln fiecare râsuţt\ se va pune 
câte o sila l>fi. 

Toate jocurile trebue să 
iasă şi vertkc1 I l<t f PI. 

I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
adunaţi aceste cifre ca să 
vă dea 9999. 

O. Sandu
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C:I 

Cine n' a putut deslega singur Jocurile 

din No. 8, sl caute aci : 

No. 1 - iuda, unic, Dinu, acul.

No. 2 - Lut, unu, tun.
No. 3 Sunt mai multe feluri 8, 12, 9, 5, 

de a se deslega acest joc ; iaUi unui 15, 11, 6, 2, 
7, 10, 3, 14,
4, ] , 16, 13, 

No. 4 = b, caş Bacilu, Sas, u. 
No. 5 = Cu api se stinge focul, iar cu pietre· 

le se alungii câinii. 
Au deslegat jacurile din No. 8 următorii elevi: 

5 Jocuri: Buga Silvia el. I sec., Cârnu Virg.-Casimcea, 
Gheorghiu Victoria 3 fete, Suchirie Suliman compl. 4 f., Pande
le Marioara compl. 4 f., Rone Cap. Mateiescu 1 ff, Papadopol 
Lizeta 1 f., Tiron Ecat. şi Radu Marieta 4' fete. 

4 Jocuri : lordachescu Elena-Princip. Nicolae, Ion Gri
gore liceul Jsmail, Nicolae llie-Reg. Elisabeta. Pâncescu Sofţa 
3 f., Bdrabanduc Paraschiva 4 f., Lungu Paulina, Simionof Ioa
na, Bogaciev Maria. Buga Ştefana, Sandu Aneta. Mazăre Geor
geta, toate dela cursul com;>I. şc. No. 4 fete, Colimecicof Nad., 
Singirliu Mimi dela şc. No. 2 fete. Zaharia Savastiţa şi lomorug 
Minodora şc. No. 4 fete. 

3 Jocuri: Aurica Bot of. Cencof Stefca, Georgeta Şopof, 
Laura Munteanu toate dela No. 2 f. Barasrh Fani 4 I., Moroi 
Ionel 1 b. Angelescu Nic. 1 b. Eug. Dumitriu a · deslegat 6 jo-
curi din rev. No. 7. 

Vă amintim mereu: nu uitaţi să trimiteţi deslegările până 
la 20 ale fiecărei luni. 

D-lor lnvllllUorl I Copil I

Se apropie sărbătorile crăciunului şi „Copilul Dobrogean"
se pregăteşte sâ vei nducă noutăţi. 

lată ciiteva subiecte : O amintire ; obiceiurile de sărbători
din satul meu ; De uorbă cu Moş Crăciun ! ; Ce aşi vrea sâ-l
fntrcb ps Moş Drăciun? Ce cred eu ? Moş crăciun este cu ade
vărat, sau copiii rvu născocit ? ş. a.

Grălllţi-vă şi trimiteţi cel mai turziu până la 10 Decem
brie compozitiile. 

- ·-= - ===�===== =============

Cine primeşte rivista şi nu o restitue, este ahonatul nostru. Să tri
mită aşadar imediat 40 de lei p� adresa D-lui N. Damienescu-atrcada Sf.
lmparati No. 59. 
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