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Revista ,,Copilul Dobrogean'' 
Apare lunar, sub auspiciiile Asociaţiei invălătorilor, 

secţia Tulcea şi sub conducerea următorului comitet : 

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

REDACŢIA AD-ŢIA 
Const. Petrache N. Damlenescu

revizor şcolar învăţător 

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

Abonamentul 

Anual • • . . • 40 lei
De sprijin . 80 lei

Ce cuprinde această revistă: 

Implinesc şi eu un an 
Scrisoare 
O s5rb6toare 
24 Ianuarie 
Ionicii CojochltA 
Depe când eram micli 
Iarna 
Dragii D-le Profesor 
Cum am petrecut vacanta 

Crăciunului 
J)upli un an 
Primii fulgi 
Povestea -oamenilor cocoşeii 
Dece îmi iubesc lara şi neamul 
O noapte la vie 
Cutulache Şterpelici 

Glume, Jocuri, O vorbă 

Cop. Dobrogearz 
Jenică-L. Catargiu 
N. Damienescu
Udrea O.

George Focşa-Srzrqantiny 
Mateescu Currwlia 
Ceia Lazar<Joici 
Guzudjoglu Spiru 

Herţug 1vfarirz 
Focşa J\lircea 
lordâchescu Agl. El. 
Dorina Tumăşdan 
Radu B. Marieta 
Calciu Oh. 
Cepeleagul 

buna pentru fiecare. 

Desene şi gravuri in linoleuni : O parte lucrate 
tle _()-l Profesor Pavlov iar o parte de D-l Th. laco
be/e�fotograf Tulcea. 

Tip. ,.Curierul Tulcei• 
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lmplinesc şi eu un an! 

Cu numărul de falei, irnplinesc, iubiţii mei cititori, 
un an de cânr' m'am născut. 

Vd aduceti aminte ce sfioasă eram la fnceput? 
Când v'am întâlnit infâiu. md temeam că nu voiu fi 
pe placul vostru, cu 11011/ăfile pe care eram ill stare 
să 1Ji le aduc. Şi cum nl'an, mai ostenit-dac'aţi şti
să mă fac di11 ce în ce n1ai frun1oasă ! ? Mi an, schim
bat coperta, am colorat-o cu roşu şi albastru, am ce
rut ajutorul prietenilor voştri mai mari-oameni de 
inimă-şi am. complectat poeziile şi con1pozi/iile, pe 
care mi le-aţi triniis, c11 desenele cele mai potrivite. 

Mulţumesc tutulor, cu dragoste şi recunoştinţă, 
pentru tot binele pe care mi l-au făcut şi sunt fericită 
să duc mai departe, bucuria de a vă vedea cât mai 
multi în jurul meu. 

_,Copilul Dobrogean" 

Scrisoare către cititorii revistei 

Dragi copii. 

Revista noastră, 
Jmplineşte-acwn un an, 
De când ne aduce' ntr' una 
Poveşti, glume, poezii. 
Jocuri şi'ntâmplărl hazlii. 

De-a fost ·ger 
Sau timp frumos, 
Na lipsit din clasa noastră. 
Ne-a venit tn orice lunii 
Tot mereu c'o vorbă bună. 

„ Sri trăiască 
„ Cititorii 

Să-i urăm 
Acum cn toţii 
ntn suflet. tot ce-i dorim. 
Şi să-i strigâm sus şi tare 
O fră(P-a�c<i închinare: 

rRevista, 
"Să ne trăiască 
„Cât mai mulţi ani fericiţi I 
„Şi'n loc de-odată pe lună 
"Să vină la sâptămână. 

.Cel ce-au scris şi vor mai scrie. 
,. Cei ce revista ajută. 
,.Sau la alţii o'mprum""tă I" ...

JENlCA-Lascar Catargiu 
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O să.rbă.t«>rir�-

O sărbătorire sau o aniversare, este un prilej de 
putina odihna, un prilej de gândire Ja ceeace ai putut 
face ir. trecut şi de ceeace vei putea face în viitor. 

Revista „Copilul Dobrogean" sărbătoreşte un an 
de când o mână de oameni hotărîti de-a munci şi pe 
altă cale decât în clasă, au scos la lumina tiparului o 
revistă pentru şcolari şi chiar pentru tineret. 

Acum un an, toţi cei ce formează şi azi comitetul 
revistei voastre, a copiilor, ne-am strâns într'o zi sa sfă
tuim în ce fel să scoatem o revistă pentru şcolari. In
ceput greu căci ne lipseau multe ! Ne lipsea matetial. ne 
lipsea experienţa, dar mai ales ne lipsea un lucru de 
nimic şi totuşi cel mai principal : ne lipseau banii I 

Avântul era straşnic de mare. dar când ne-am îm
piedicat de acest lucru de nimic, cât pe ce era să ne 
lăsăm! Totuşi cu mult curaj şi multa chibzuinţă, am fă
cut apel la sprijinul Asociatiei noastre a învăţătorilor, 
care intelPgându-ne avântul, ne-a încurajat dându•ne 
sub formă de împrun1ut şi-apoi, de tot, o sumă cu care sa 
putem scoate primul Nr. din revista „Copilul Dobrogean• 

Bucuria noastră era mare ! Reuşisern să păşim pra
gul cel mare· al unei incercări şi astfel văzu tiparul. Nr. 
1 din revista răsărită de pe plaiurile Tulcei. 

Aşteptam să vedem cum va fi primitA de şcolari. 
de d-nele şi d-nii colegi, strădania noastră şi nu ne-am 
înşelat în speranţele noastre, căci revista aceasta a cu
cerit din primul moment un loc în inima micilor cititori 
din judeţul Tulcea şi chiar a colegilor, căci peste pu
ţin timp, am început să pri1nim cereri din tot judeţul 
ca să le trimitem revista. 
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Acum când aniversăm anul, de când a luat fiinţă 
,,Copilul Dobrogean" şi când privim la cele 10 nu
mere apărute. în care ne-am pus şi o părticică din su
fletul nostru, nu putern decât să aducem mii de mul
ţumiri tuturor cititorilor, sprijinitorilor şi aceiora cari 
ne-au Incurajat acţiunea, dându-ne concursul material şi 
moral prin înmultir0a cu o nouă rev;stă şi pentru copiii 
dela gurile Dunării, şi•i rugăm ca în viitor să ne Sp1i
jine aşa cum vor înţelege mai bine, µentru ca revista 
.Copilul Dobrogean" să fie farul calăuzitor spre lu
minarea mintii copiilor şi tineretului Dobrogean. 

Nicu �amlenescu (Nenea Nicu) 

24 1�.-.1..1.�rie. 

Azi s'au împlinit 77 c1ni de ..: 'nd cele două· ţărişoare Mun
tenia şi Moldova s·au unit pentru todeauna. In ziua de 5 Ia
nuarie anul 1859. Moldovenii aleg domnitor pe Alex. I. Cuza, 
iar în ziua de 24 Ianuarie acelaş an, Muntenii aleg ·tot pe Alex. 
I. Cuza.

Această zi, are o însemnătate deosebita pentru noi Roma
nii, întrucât aceste ţărişoare deşi locuite de r�omâni, totuşi fiecare 
avea câte un domn. Astfel, că la urcarea pe tron a domnitoru
lui Ioan Cuza ei s'au unit pentru totdeauna. 

După această unire, Românii au mers numai spre bine, 
astfel că mai târziu aceste ţărişoare au căpătat independenţa şi 
ridicarea la .rangul de regat, sub viteazul şi inţ�leptul Carol I din 
familia Hohenzolerr:ilor. 

Jn fiecare an ziua de 24 Ianuarie se serbează în toată ţara 
române:1scă cu mult tast; dar în anul ocesta. serbările au fost 
mai redu!e, din cauza doJiului naţional, ce l-a ţinut ţara, pentru 
moartea regelui George al V-' 'a al Angliei, cu care familia 
noastră regală se înrudeşte. 

UDREA OH. el. IV primară No. 1 băeti-Tulcea. 

-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



IONICĂ COJOCHIŢĂ 
(Poveste Dobrogeanl) 

-

Mlcuţllor San<2c1 ,, Radu Ciurlleanu. 

A 
fost odată o fată de 'mpărat. Şl era frumoasă, măre, cum 
nu erau altele prin tmprejurlml; dar tmpăratul, tatăl f�tel, 
veşnic era lngrljorat de purtările el. Căci, uitai Bd vă 

apun, cum devenise că tmpdrati.ll era tngrljorat de purtările fetei. 
Fata era unica fiică a tmpăratulul şl tată I el o Iubea ca 

pe ochii din cap. Ea la fel multumea părinţii căutc2nd să /le 
cuminte şi ascultătoare. Dela o ureme, tmpăratul, luă seama 
că fata lui nu mal e cum era 'nalnte, că lipseşte peste noapte 
de-acasd ,, că a doua zi e ruptă de oboseală. 

Văzc2nd aceasta, se hotărt să pună soldatl de strajă noap
tea la odaia el şi care din soldaţi o afla unde pleacă peste 
noapte fata, ca drept răsplată să i-o dea tn căsătorie; Iar celui 
ce d doua zi după noaptea de etrajă n'a adus nici un răspuns 
să-l tale eapul. 

Pela miezul nopţii fata preschimbată tntr'o pasăre mălastră, 
leşea pe fereastră, fără să fle 
observată de nimeni şi sbura 
către Soare-răsare, de unde se 
trzapola t11 zorii zi/el obosită şi 
cu tncălţămlntea ruptă. 

Pasă-ml-te, ea Juca pe unde 
ie ducea. 

Dimineaţa, a doua zi, după 
ce puse primul păzitor, tmpăra
tul veni să afle ueştl despre fiica 
sa. Neaflând nici o ueste po
rwzcl să I se tale capul străjeru
lui şi să l se fnfingă tntr'un par. 

•
• •

Azi aşa, mâine aşa, până când, măre Doamne, se umplu
se toată curtea tmpărătească de capetele bieţilor ostaşi. După 
pu/ln timp veni rândul şi tânărului ostaş Ionică Cojochtţă, slugă 
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credincioasă curţii tmpdrăteştl, pentru a străjui la camera �lcel 
de tmpărat. 

Sărmanul Ionică ciind auzi vestea măhnltoare, o lud raz
na prin livada tmptirătească şi plânse mult, gândind la biata 
lui mamă care va rămâne singură fără nici un sprijin • 

• Şi păsările 'n Jur sburând, au plâns apol şl ele, 

„Că n'o să aibă cine, când, uluce de băut să spele 

,.Şi-a plflns văzduhu 'ntreg de mila Iul săracu, 
.Căci nu-l găsea pe 'ntreg cuprinsul leacu ..... 

..... şi iată că deodată răsare fn fata lui : 
„ Un moş cărunt 
• Cu barbă lungă
,.Până '11 pământ ..... 

şi-l cere o bucăţică de pâine. Ionică care era darnic de felul 

lui, scoase din raniţă ultima bucăţică de pâine pe care o mai 
avea şi-o dete moşneagului. 

Moşneagul mulţumi lui Ionică pentru pâine şi-l !ntrebă de 
cc ce este aşa de măhnlt. 

- ,. Cum să nu fiu, răspunse Ionică, când ştiu că mâine 
nu uoiu mai fi printre cei vii. lmpăratul m'a pus de strajă la 

odaia fiicei sale cele fermecate, care fn fiecare noapte lipseşte 

de-acasă'" • 

- ,. Nu te teme dragul meu, că sarcina nu este tocmai grea 
<le tndeplinit-răspunse moşul cel cărunt. Pentrucă ul fost un 
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om milos şi darnic, te votu tnvăfa cum Bă faci Bă leşi din tn

curcătură. Fata, dragul moşului, prin puteri vrăjltore,tt ae 
schimbă tn pasare şi sboară pela crăpătura din dreapta feres
trei. Tu al să faci o teapă pe care al s'o aşezi sub bărbie ,, 

de câte ori va fi ca să dormitezi, te vei tnfepa , I-li va pieri 
somnul. Ai sii ţii prlulrele a/iniile asupra ferestrei cu pricina 
şi �ând va ieşi vei urmări-o pas cu pas•. Acestea zise mo
şul şi se făcu nevăzut. 

• • *

Noaptea de strujă sosi iutunecoasă şi tnfiorătoare. Sdrma

----c nul Ionică stătea nemlş�at, prl
lJilld la geamul pe unde trebuia 
s<i lasă fata şi de care atdrna 

viata Iul. lnc"nuse el s"adoarmd 
de câteva ori ; dar ţepuşa l-a 
trezit t11totdeauna. 

Deodată un fâlfâit uşor de a
ripioare tl făcurâ să tresară. 

Era fata care căuta Hă se stre
coare. Trecând pe lângă el şi 
crezandu-l adormit fi zise rd
zân<l: 

,, Dormi Ionică s01,,n uşor, 
„Căci cu sosesc mdin 'n zori 
„Să-/i privesc capul tn par 
,.Ca şi celuilalt străjar•. 

l011i<:â cu toate că nu dormea, 
a:,tepla :.pu::;cle păsării şi după 

> aceea o urmări după cum ii tn
_.__...._d.__..gJ vc'i(ase moşul. Pa"'irea se urcă 

cât mai sus şi se pierdu ca fumul. l,"tsâ11d ia.- pe bietul Ionică 
desnădăjduit <le a mai putea duce vr'a bucurie fmpăratulut şt 
gândind la osânda care-l aştepta. 

1ot mergând agale, ajunse la o răscnwe unde se tntâlnt 
cu trei draci, care se băteau cap fn cap, pent,ucă nu se tmpă
cau la lmpărţirPa a trei lucruri, rămase ca 1110,tenlre dela bă

trânul Scarao/clli şi anume : 

O tichie. pe care dacă o r,u ·mal t11 cap te puteai face ne
văzut. O pereche de cisme, pe care dacă le tnciilfal, te puteat Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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transporta la locul unde gândeai şi un toiag, pe care dacd-l 
ridicai asupra cuiva, fmpetrea pe loc. 

-,, Ce uă certatl măi dracilor ? •-le spuse Ionică. 

-., la ne certăm pentru aceste pusfll de lucruri pe cari nu 

le putem împărţi"-răspunseră dracii. 
- ,. Ce sunteţi voi proşti I Las'că vă tmpart eu lucrurile. 

Tu Codiţă, du-te tn dealul dinspre apus, tu Cornută, tn cel des
pre răsărit şi tu Aghiuţă, fn partea dinspre miază-zi. La un 
semn al meu, veţi porni de-odată; iar care va ajunge mal eu
rând la mine, ale lui să fie lucrurile". 

Dracii găsind tdeia lui Ionică, binevenită, fntr'o clipă fură 
pela locurile lor. De îndată ce plecară, Ionică luând toiagul 
fermecat şi făcând semn cu el, dracii au tmpletrit pe loc. 

Apoi punându-st cismele tn picioare şi gândind la fata tm
păratului tntr'o clipă fu lângă ea. 

(Va urma) 

George Focşa-SarganUnny 
Publicist 

Sărbătoriţi in cursul lunei Februarie pe martirii neamului : 
Horia, Cloşca şi Crişau. Primii 2 au fost ucişi la Alba Iulia la 
28 Februarie 1785. Câţi ani sunt de atunci ? Aşteptăm com
poziţii cu subiecte din viaţa acestor eroi şi descrierea şez!tori
lor pe care le-aţi făcut. 

Toate se vor trimite pe adresa : Const. Petrache 
Reu. şc.-Tulcea, până cel mai târziu la 20 Februarie. 
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Depe când 
G 

■ V

eram mica. 

Când era,i: �igură că nu mă vede nimeni, o şter• 
geam frumuşel pe porlita din dos şi nu mă opream 
decât sub nucul din fata por(ii lui Moş Alexandru. 

Şi cât eram de fericitn, când puteam să-i duc un pa-
chel de tutun, cumpărai din micile mele economii! 
Când ajungeam, abia mai suflam... Moş Alexandru, 
cum mă verlea, îmi ieşia repede inainte, zâmbind cu 
bunătate. Şi numai ii auziai : ,.Cum o putut mitica să 
facă atâta drum!" şi mu l•1a iu brate. Ştia el bine di 

de dragul poveştilor alergam atâta! Si, făr� să-l mai 
rog, începea să depene firul aceleiaşi poveşti pe care 
o spunea cine ştie a câta oară! Atunci eram cu ade
vărat fericită, dar ttcum văd di ceream atât de putln 
pentru asta ! ... 

Nu ştiu cc mă fermeca: vocea bătrânului, sau mi
nunătiiJe pc care le rostea ? Mi s'ar fi părul o nele

giuire să nu cred ce 
spunea Moş Alexan
dru. Ascultam lără 
să clipesc. Vedeam 
prin fata mea, lre• 
câd pe Roşu-lmpArat, 
in fruntea armatei, 
ducându-se să se răz
boiască cu Verde Im
pii rat. Acum mă mir, 
cum auzeam lropoi
tul coilor şi trănc6ni· 
tul armelor !. .. 

Cât am plâns, când 
o vrăjitoare inchisese
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fala nu ştiu clrui împAral, intr'un turn I Nu•mi aduc a
minte (ci eram micii pe atunci), dar par'cl fata ple

case sl cftute pe . tatll ei, care nu se mal 
întorsese dinlr'un rllzboiu. N'avea mami şi-şi iubea a· 
tât de muli plirintele, di n'a dormit 3 nopU la rand, 
clutându-1. Intr'o plidure s'a întâlnii cu o vrljiloare, 
care a închis-o în turn. Şi plângeam, plângeam, de nu 
mni ştia bietul blUrAn cum sl\ mft împace. InsfArşit, 
ca sft dreagll rliul, chema în ajutor<? zftnli bunii, care, 
spre bucuria mea, scllpa fata din turn. Atunci mii po
toleam şi priveam în coroana nucului din fatll şi mi se 
pllrea că es din ea toate minunlUiile pe care Moş Ale

xandru şi le chema nu ştiu a câta oarli în minte. Oda

tă, cu toate împotrivirile moşului, m'am urcai în nuc, 
numai aşa sll văd dacă nu-i ceva ascuns in frunze. 

Când mll întorceam acasii, eram foarte gânditoare. 
Mii gândeam la vitejiile lui Făt-frumos şi la viata pili· 
cilor de sub pllmânt. Odată, chiar am vrut sli slip în 
curte, crezând că-i voiu găsi. 

Basmele moşului mi-au înfrumuşetat copillria şi 
deaceia, îmi aduc cu drag aminte de ele. Acum nu 
mai cred în basme, dar amintirea lor îmi este scumpă. 
Poate pentrucă m'au făcut fericită odată, poate penlrucli 
odată cu ele a trecui şi cea mai frumoasă parle a co
pilăriei mele, care n'are să se mai intoarcli, decât ln 
amintire!. .. 

Matelescu Cornelia 

el. li-o L. Pr. I. 

Tulcea 

Elevele dela şc. Nu. 4 de fete au organizat sin
gure, o :;ez<iluare i11 ziua de 23 Ianuarie, ora 5 d. m. 
pentr amintirea unirii Principateler. 

La această şezdtoare au fost invitate şi colegele 

lor dela celelalte şcoale din oraş. 
Exernplul e f run10s şi trebuie urrnat. 
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IA.RN A.. 

N
ici nu s·a terminat bine căderea
frunzelor ruginite şi câmpul se im• 
bracă într'o haină albă şi fru

moasă. In zilele de iarnă când din 
____ • norii cenuşii încep să se coboare ful• 

gi liniştiţi şi înfoiaţi, ştim ca se seu
-· I' ,ură floarea albă a primăverii cereşti.
��·�. - ,, Unde sunt frunzele copacilor?" 

�l'ţ.�� ?-. ma intn�abă intr'o zi sora mea.
-,, Departe după nori îi răspun

sei eu . " 
Zăpada e foarte folosito?.re semănăturilor căci le 

apără de îngheţ. iar frigul împiedica întinderea bolilor. 
Venirea ei ne nduce noua ropiilor rr.Jltă bucurie. 
Cu ea incep jocurile de iarnă ca: datul cu săniuţa, 

pati.:ajul, oamenii de zăpndă şi altele. ,, lmi amintesc şi 
acum, primul om de zăpadă pe care l'am văzut. 

Eram pe ghiaţa lacului din mm ginea oraşului, când, 
incepusem primii mei paşi de ţputincij. Era m�lt râs 
căci făceam mereu tumbe. 
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La mijlocul lacului câţiva copii făceau un om de 
zăpada. Era cu nasul din ardei roşu, ochii de cărbune, 
pălăria dintr'o şapcă cu cozorocul rupt, iar drept com
plectare, în loc de umbrelă avea un măturoi sub braţ. 
Am început cu toţii a•I bombarda, cu bulgări de zăpa
dă, până când n·a mai rămas din tl decât un morman 
pe cum era şi înainte. 

Tot iarna avem şi mm ile !:>ărbătoii creştineşti ca: 
Crăciunul, cu doritul Mo� Crilciun şi Pomul încărcat cu 
daruri, Anul Nou, Botezul Domnului şi altele. 

Copiii bogaţi se bucura mult, însă celor sarnci nu le 
poate aduce Crăciunul, bucurii, căci de multe ori pe 
lângă ca n'au ce manca, dctr n'au nici fo� să se 'ncăl
Z<'asca. Se găsesc insă, inimi uune, care 11 u-i uită şi 
dau din bunul lor, spre a face bucurie căt de mică şi 
celor sAraci. 

--

-

Cela Lazarovlcl 

d. l-a L. P. I.

Dragă domnule profesor, 

De mult nu ne-am văzut la şcoală. Astăzi când am venit 
din vacanţă, Domnul Revizor uc-a spus că sunteţi bolnav la Ga
laţi, iar Domnul director Ol>rcja, ne-a spus că v'aţi fiicut_ ope

raţie. Noi când am auzit despre aceasta, de mila l-ă d-l Pro
fesor e bol�av loart� greu, ne venea să plangem. Toţi elevii 
din clasa 111-a sur:tcm 'idnătoşi şi veseli. 

Draga d-le Pro�esor, vă urez însănătoşire grabnic! ca 
să vă indreptati şi toţi copiii din clasă vă urează sa trăiţi la 
mulţi ani. Eu sper să vă fntoarce�i pana la 21 Ianuarie. 

Cu toată stima 

CuzudJoglu Spiru ci. 111-a primară 

N. B. D-l N. Damienescu ir ·. Ja el. III, fiind supus unei 
operaţii, a primit în t_impul convalescentei diferite scrisori dela e
levii sai, din care publicăm una I 
-·
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Dupa un an 
Cu acest număr revista .COPILUL DOBROGEAN• pl,e

şte ln al doilea an de muncă cinstită şi permanentă. 
Muncă fără câştig, pentru osteneală, ci cu dragoste de a 

se lumina mlcll cititori şi de a fi şi noi la tnăl/lmea celorlalte Ju
deţe. Revista pentru a fi scoasă regulat, trebuie Bă-I dăm aju
torul nostru, care nu poate fi mal bun decdt aboridndu-ne şi 
recomandând revista printre prieteni. 

Prietenii sunt rugaţi să se aboneze căci Poetul V. Alexan-
drl spune că, 

Unde-l unul nu-i putere 
la nevoi şl la durere 
După cum un om nu poate să 

de abona/I nu pot scoate revista. 

Unde-s mulţi puterea creşte 
ŞI duşmanul nu sporeşte. 
zidească o casă, nici 20 

Aşa dacă noi ne unim şi abonăm câte unul sau dol prie
teni, revista va veni regulat fără ca să producă nemulţumiri 
redacţiei. 

Dacă revista va avea o nevoie şi va striga, noi trebuie să 
răspundem la glasul el şi să-l dăm ajutorul. Deacea vrem uni
re şl muncă cinstită cum a fost şi până acum. Aşa vă rog, nu 
vă supăraţi, ci din contră, să dăm tot ajutorul ca să mulţumim 
Comitetul, pe d•nli Profesori şl pe prietenii noştri. 

Răman al vostru coleg MIRCEA FOC ŞA (Peclneaga). 

Cum am petrecut vacanta Crlciunului. 
Ln 25 Decembrie, am sărbătorit Crllciuunul ! ln seara de 

ajun, copiii, dela mic până la mare, au umblat cu colindul, 
cantanJ cântecul în care se laudă Naşterea Domnului. iar tn zi
lele Crăciunului băieţi au umblat cu steaua. ln timpul acestor 
sărbători, toţi fie bogaţi fie săraci s'au înveselit. Cei care sunt 
mai bogaţi au făcut Pom de Crăciun, pe care l-au împodobit 
cu fel de fel de jucării şi alte daruri; iar cei săraci au fost 
mulţumiţi că au avut ce mânca. In prima zi, noi, elevii, con
duşi de d-nii învăţători, am dat o serbare cu toate obiceiurile 
Crăciunului. ln ajllnul anului nou, copiii au umblat ca pluguşorul 
şi'n dimineaţa anului nou cu Semănatul şi Sorcova. 

ln ziua de Bobotează toţi creştinii au mers la biserică. A
colo s'a făcut sfinţirea apei, după care preotul a botezat lumea. 

După slujbă, premilitarii au defilat şi un băiat mergea cu 
goarna. cântând. 

Vacanţa Crăciunului este cea mai frumoasă din toate va
canţele, încât parcă îmi pare rău �ă s'a sfârşit. 

Hertug Maria 
ci. V. (corn: Reg. Maria)

---
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PRIMII FULOI . . .

Eram în ora rie Religie şi Părintele ne povestea 
despre Naşterea lui Isus aşa de frumos, că aproape ne 
stăpâneam lacramile văzând prin câte suferinţe a trebuit 
să treacă dela naştere, Cel care era fiul lui Dumnezeu 
şi care venea sa scape cu sângele Lui lumea, de păca
tul strămoşesc. Deodată toţi din cla�a am început sa ne 
uităm spre ferestre ... Cine credeţi că era ? Erau primii 
fulgi de zăpaciă ai anului 1935 I. Ni s'a dat drumul în 
recreaţie: ce bucurie, ce bucurie, ce bătaie cu bulgăride 

zăpadă, ce larma, 
ce rumeni eram 
toţi la obraji ! In 
toiul jocului însă, 
am văzut şi câtiva 
copii care stăteau 
la dos sgribuliti de 
frig şi cu picioare
le goale ; zămbeau 
şi ei şi se bucurau 
de veselia noastră, 
dar cetiai pe fata 
lor că sunt galbeni 
şi slabi numai de 
mizerie. N'am pu

tut să mă mai JOC. I-am luat şi pe ei în clasa unde 
am căutat să. i mai înveselesc şi apoi aducându-mi a
minte de Naşterea Domnului povestită de Părintele şi 
de îndemnul lui Tăticu, de a srtânge ceva bclni şi ali
mente pentru cei înfomentati din Basarabia, nu m'am 
putut stăpâni de plâns gândindu-mă că mai mult de ju
mătate· din copiii t5ri noastre, nu vor putea să se bu
cure şi ei de bunătăţile aduse de Moş Crăciun al a
nului 1935. Şi am luat hotărîrea, ca împreună cu cole
gele mele să strângem ce vom putea şi cât de mult, 
pentru a putea face şi pe cei ce n'au nici ce mânca 
sa se bucure şi ei, odată cu noi, de Sf. Sărbători. Vă 
îndemn dragi cetitori ai acestei reviste. ca din banii 
ce aţi căpătat de S&rbători, măcar jumătate să-i daţi 
pentru cei înfti>metati, ca în anul 1936 să intre cu bu
curie şi cu nădejdea că vor avea un an mai bun. 

IordAcheacu Aglaia Elena el. lV-Prlnclp, Nicolae 
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Povestea oamenilor 
cocoşaţi. 

A 
fost odată, departe, mai de
parte de ţara lui Harap Alb 

şi mai departe de ţara lui Bar
bă-Cot. ţara oamenilor cocoşaţi. 
Aşa I se zicea, pentrucă toţi lo
cultorll, chiar şi tmpăratul şi im-
plrăteasa, prinţii şi prinţesele, umblau cu cocoaşa 'n spate. La 
noi. oamenii umblă drepţi, cu capul ridicat spre cer, dar ln ţara 
cocoşaţilor toţi, fără excepţie, sgârlau pământul cu nasul, aşa 
aveau spatele de strâmb. 

Ani şi zeci de ani, li s'a părut natural această stare, pen
tru că nimeni nu bănuia că mai sunt şi altfel de oameni pe pă
mant. Odată când împăratul se plimba pe malul mării,- văzu 0

�orabie ce se apropia de ţărm; din ea se coborâră căpitanul şi 
nişte oameni să caute lemnul de pâine. Pe vapor era pe sfar
şite mâncarea, iar fructul pomului de-I puneai pc cărbuni, se 
flcea ca o pâine bună. Dar fiindcă în apropiere nu au găsit, 
s'au grăbit înapoi pe vapor fără să vorbească, nici măcar cu 
tmpăratul. Au strâns repede ancora şi au plecat. 

Dar tare s'a mai mirat împăratu) când a văzut ce drept 
umblau oamenii aceia. I-a pJăcut foarte mult această ţinută, iar 
când s'a văzut pe el şi pe ai lui, a început să-l doară inima 
pentrucă ei umblau ca maimuţele ; nu cu capul ridicat, el cu 
nasul in pământ. 

-,.Ce să facem-se gândea împăratul, ca eu şi supuşii mel 
să umblăm drept? A tntrebat pe toţi învăţaţii, dar ei n'au 
ştiut nici un sfat, apoi pe vrăjitori, tot lară nici un rezultat. Din 
oameni strâmbi nu poţi face oameni drepţi. Unu) din vrăjitori 
a spus: .un post straşnic şi rugăciuni la Dumnezeul pământului•. 

Pământul nu are Dumnezeu, aşa că nici nu poate ajuta 
acelora care se roagă lui. 

Aşa trecură îm;a câţi-va ani şi în ţara cocoşaţilar tot aşa 
umblau oamenii. Şi se boceau din cauza asta toţi, dela împă
rat până la ultimul supus se jeluiau şi plângeau. 

-,.Ce nenorociţi suntem că nu ne deosebim cu nimic de 
maimuţei" 

Dar odată. iar veni o corabie, numai un om se coborî din 
ea, şi corabia plecă mal departe. Acest om nu era imbră0at 
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aşa ca căpitanul dinainte cu atâţia ani, nu avea hainele cu nas
turi auriţi, nici spadă la cingătoare. Era descoperit şi avea o 
haină laraă -ce ajungea până la pământ. Iar in loc de spadă 
în mană avea o cruce. 

lmpăratul cu multă cinste ii ieşi în cale, pentru că cllăto• 
rul avea umbletul drept şi frumos. 

Când străinul văzu intristarea şi supărarea pe feţele tutu• 

ror, zise: 
- ,,

Care-ţi este supărarea, poate-ţi pot ajuta? 
- ,,Supărarea noastră este-răspunse împăratul cu lacrimi 

in ochi-că noi toţi umblăm la fel ca animalele. Veşnic cu ca• 
pul în pământ şi nu cu capul în sus. 

-.,
Către cine vă indreptati voi rugăciunele,-intrebă stră

inul-, atunci când doriţi ceva ? " 
-La pământ-răspunse împăratul, la Dumnezeul vământulul.
-Dar ştiţi voi ce este acolo sus pe deasupra capetelor

voastre? zise streinul. 
-Nu ştim-zise lmpăratul. Noi vedem doar ceva albastru

şi câteodată cenuşiu şi-i zicem dătător de ploaie. 
-Şi nu ştiţi nimic că dincolo de albastru, este �erul, iar

în cer, Dumnezeu? 
-Dumnezeu? se miră împăratul.-Nici nu am mai auzit

de acest nume. 
-Vedeţi deci, deaceia umblaţi strâmbi, pentru că nu v'aţi

înălţat încă până la Dumnezeu. Pentru că sunteţi încă păgâni, 
vă închinaţi pământului. Nu este decât un Dumnezeu, acolo 
sus în rai, la El trebue să se înalte oamenii I Atunci se obişnu• 
esc cu ţinuta dreaptă. El ne dă soarele să ne încălzească, nou• 
ril de ploaie să nu ardă seceta pământul roditor. iar omul de 
are vreun necaz, numai El poate să-i ajute Acel mare şi bun 
este Dumnezeu. 

-Şi ne-ar putea ajuta şi nouă ?-întrebă mirat împăra
tul-. Să umblăm şi noi drept ca şi tine ? 

-Nu numai că ar putea, dar şi te ajută-răspunse străi•
nul, care nu era altul decât un misionar-şi de vreţi I ... 

-Vrem-răspunser� cu toţii ir, cor.
-Atunci uitaţi-vă sus la cer, nu trebuie să vă culcaţi pe

spate, veţi putea şi aşa, încercaţi. A mers cam greu, dar tot 
s'a făcut, deşi îndoiţi de spinare şi-au ridicat capetele de s'au 
uitat spre cer. 

-Iar acu, mă voiu urca pe această colină-zise cu încre•
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dere omul sfânt-şi ,·oiu arat� cu mânile spre cer. Aţi bagat 
deja de seamă că Dumnezeu pe omul ce crede intr'lnsul, ca
tre el îşi inreaptă ochii-. Eu sunt aici pe colină şi mâinile le 
tndrept pe cer, voi uitaţi-vă la El cu încredere şi credinţă. 

Şi laUt, tmp�ratul şi toţi supu- · 
şii Iul se lndreptară, iar privirile 
le erau îndreptate spre cer. Iar de 
atunci umblă numai drepţi, căci 
au învăţat să cunoască cerul �i 
pe Dumnezeu care vrea ca 
numai Lui să ne rugăm. 

Iar pe acea colină, omul sfârt 
a zidit prima biserică. 

Auzita llela o femeie 

DOINA T,\MAŞDAN 
el. IV pr.-Radauti 

- �

Dace îmi iubesc tara şi neamul. 
(Cu ocazia zilei de 24 Ianuarie) 

La această întrebare, iml trec prin minte o mulţime de fap
te vitejeşti, făcute de srtămoşii noştrii in trecut, pentru apărarea 
acestui sfânt şi scump pământ. Cât sange nu au vărsat ei lup
tandu-se cu popoarele bar!>are, care au încercat s'o cotropească! 

Strămoşii noştrii o apărau cu drag, fiindcă era o ţară bo
gată ca o grădină de pomi roditori. Câte mii de eroi n'au că
zut pe campul de luptă, luptandu-s<-' pentru făurirea României 
Mari. Cum să nu o iubim? Cum să nu ne jertfim viaţa pen
tru ea? Să ne gândim la� chinurile indurate de ei. Se ascun
deau prin munţi, iar barbarii dădeau foc casPlor, omorand oa
menii. Pe unde treceau pârjoleau totui. Ce grozăvie! Ce grozăvie I 

Ei s'au luptat pentru ca s'o lase fiilor, întreagă. 
Să ne jertfim şi noi viaţa, ca şi strămoşii noştrii. 

Astăzi, ea este o ţară frumoasă, bogată şi mare, numită 
«România». Hotarele ei se întind dela Nistru până la Tisa, 
Dunăre şi Marea Neagră. 

Trăiască România Mare I 
RADU B. MARIETT A el. IV pr. 4 I. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



O NOAPTE LA VIE 
(Amintire) 

Mie'mi phtc ' la vie, und -i aer curat, copaci multi 
şi struau ri bum. Viea noa tra , ,,, .. ş1:zdtă pe malul 
băltii. De ed mă leaga mu!te � .. wr1t;ri şi intâmplări. 
Deaceia voi scrie o intâmplarP pet1 ecută intr'o noapte 
la vif'. Ern o seara liniştită de vară. Nici un sgorr.ot 
nu turbura tacerea. Doar un I lopot de oi, se auzea din 
când în când de departe. Rămăsesem singur la vie şi 
imi era fricâ. Fratele meu mai mare pţecase acasă. 

Ziua im ipovestiseră câţiva 
băeti, că o luPoaică umblă 
pe câmp cu trei pui. Dea
ceia luai cateii şi-i suii în 
podul casei, iar eu am in• 
trat în polog. Nici n'apucai 
să adorm că se şi auzi un 

.... zgomot. Căţeii scheunară 
mult timp, iar eu nici nu 
mai sutlam· de fricâ, mai ales 

ca zgomotul s� apropia din. CP în ce �e pologul i� 
care eram eu. Deodată -vazm cum margma pologulm 
se ridică şi- cineva intră. Eu înlemnisem de frică. Dar 
nu era altăcint:>va decât fratele meu, care facea haz 
de mine. Nu voi uite niciodată, noaptet1 aceia de

gro"\z5 petrecuta la vie. 
Calciu Gheorghe 
CI. IV primara Mahmuctin
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CUŢULACHE ŞTERPELICI 

\line vaporul şt Nat' 
Nu şt,a pus tncă cravata 

nac<i-/ perde' n astei searâ 
0 p<ifeşte CIi 11('/JOSlo I 

Casierul scrie, 111/P-l 

de Cepeleagul 

Cu/ulaclw st<i şt-ascult,î 
El stăpânul îşi iubeşte 

Şl fără sii stea mult pe gânduri 

Jnspre uapor u tu/('Ş/l' 

.;1 dP 1,of i f Pama m1 art: 
.,'im:-o :,J u111ble lu cass<i 
Zillll fn w11iazll 111,irP 
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lsprânintlu-şi i11te treaba 

Şi bilete vrrlnd s<i'npartă 

Nu găf;eşte fnsii chele, '

De cillf! o /I furut<i i' "( 

Da„ fot-a �nit şi NaP .

Cuţulache, fericit, 

Dfz casierului chela 

Şi pl,•tw-ac.nsii gr<iblt ! 

Intre Abraham şi laGob 

19 

- ,, Dâ-mi le rog banii pl' cart- /i i c:111 irnprumutat" zise
Ahralwm c,'itrP. /arab. 

- • lată scumpul meu Al>raham cei 50 de lei pe care mi
;. ai Îtnpfamutat şi iii mul/urnesc". 

- ,. HinP dar /i-nm dat otlcild .'1!5 lei şi altri dată 25. fac
,,, tnlnl oO lei nu 50-cum spui lu ! 

-· .. A, nn•ş,ifllâ, scumpul n1P11 Abrnham: hai sd aduntlm
imprnmri şi OPÎ vPclea : 

:i5--:-
25 

.1 {;i r11 .5 ţ'al' JO; scrio V �i fii.I 1. Est�· aclevdrnt? 
. -,.na, aşa esfp ! 
- - ,,Cum ins,i, noi suntem prieteni, scumpul meu Abraham

11u face să-li fiu nimic; aşa că nu mai /iu nimic. Renunt la I 
i.rz favoarea ta şi trecem mai departe : 3 şi cu 2 fac 5 pus
tnaintea lui O 11u fac 50.

Care, din 2 are drepta<', copii? 
Din unlvenul copiilor. 
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Gândeste-te oO 
şi desleagă 

. 
ŞI tu un joc: 

t) Aritmogrif
de Em. lanculescu rl. IV liceu

A 

2) &. 3. s.T
b) 7. 13. 2. l. 14. l.
c) 10. 3. S. 16. 17. 5. 1S. 13. 15.13. IS.
d) 8. 10.17. 4. 3.
e) 9. 10. 17. s. 12. 15.
f) 3. 9. 10. 14. 20 ].

Dela A. la B.-anotimp. · 
a)-lwte ln A. H. 
h)-cade. cac!c apa rr.ereu 
c)-ele au pit!rat primele din ţara. 
<.!)-tot toamna cade 
e)-ucestea, sarm. nele, mor toamna 
f)-Cnntinent: acolo plear:\ pai.nrile 

ctll;itoare 
Pentru u-şuri11\:'1 -13 ilrnt:i c. 3-a, 1-t. 
2) de Parn:,;d11vcl>n1 C. (I V. R. Maria
1 I I I JI scintrehuinţeazll la vie

_ l I !_ '\ume de hai�,t 

_J__I--!- ! Cu c! se con e 

I I l I Cine trage căruţa 
3) Şaradă 

de An�hel D-tru rl. Vil Hagilar 
Partea 'ntJiu-i l,�11111 ra 
( ·11 a doua 11.ttsori timpul 
IM a treia e pronume. 
Laolali;'I de citiţi 
Tara iuhita găsiţi. 

4) de Draganof V. ci. VI No. 4 fete
Apa curgatoare (Rusia) 
O găsiti la căruţa 
Peşte 
Iniţiale 
Cunsoană 

5) de Marcof S. C:ristu d. III 1 b.

I I Tl 
Metal m,mp

I I 
Un ,i,;""'

,; Umhlc! prin apă 

6) de Laura Munteanu Nn. 2 fete 

1-, o Dl 1• Luaţi clin aces-
-

_I te.,, Z liniuţe, iar 
1·clelalte aranjuţi-lf' aşa fel st\ i,1sci zece. 

7) ele Negarinsd:i Elena 

17 
Se vor complecta lo-

_.-r---�curile ru ct\te o literă ca 
I A I lsa ias� în toate direc-

1 I 
\iile numele unui locuitor 

- �lin tard noastră. 
R) ele ,\dri,rn Sotirc�cu ci. IV 1 b·

I_ I I I -�I Cu cc hem apa 
--H-t Gust neplacut 

Grad de rudenie

- I I f Pământ ..... 
---�=� 
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• 

Cine n'a putut deslega Jocurile din No. 10 
sl caute aici. 

No. 1 =mama, Arad, maca, Adam.
No. 2=masa, arat, sare, ateu (nu crede în O-zeu);

s'a publicat greşit .de azi pe mâine"' .
No. 3=casap, acar, sap, ar. p. 
No. 4=Alb-in-a. 
No. 5=E. H, P, S, U. 
No. fi=c\ car. Carol, rom, I. 
No. 7=1. vin, bilet, neg, i. 

No. 8= � 

Următorii copii au deslegat singuri. jocurile :
7 oale-Anghel D-tru-Hagilar, Petcult>scu Nic. ci. V-Somova 

Bagaciev Maria ci. V No. 4 f., Buga Aurelia el. VI compl. Tul
cea, Laur:! Munteanu No. 2 f. 

7 Jocuri-Radu B. Marida el. IV şi Radu Madlenuţa el. II 
No. 4 f , Eugenia lJumitriu el. I sec., lordăchescu Cornel el II 
liceu. Constantinescu Viet. el. III Jsmail, lordăchescu Ag. El. 
ci. IV Pr. Nic., Papadopol Lizeta şi Renee Cpt. Mateiescu el. III
No. 1 f.

6 Jocuri-Arvanitopol Cezar el. III 1 b. 
5 Jocuri-Herţug Maria şi Paraschivescu Comelia, · el. V 

com. R<'g. Maria. 
4 Jocurl-Boianoglu Raina, Jelescu Georgeta şi lvanol 

Maria to::ite dela şc. No. 2 f. Tulcea. Munteanu Silvia el. V 
Somova. 

3 Jocuri-Filofe Vasil:ca şi Rusu Maria, ambele dela şc. 
din com. Reg. Maria. 

1 oate jocurile din No. 9 au fost deslegate de Nistor Nic. 
ci. IV Neatârnarea.

Elevul Lăpuşneanu G. din Beştepe a trimis 50 lei 
p<>nfr11 frntii basn,nbeni şi i-am depus la Crucea Roşie. 

l'.1afţ11mim ! Chitanţa de primire i se trimite prin 
µoştă. 

Cine primeşte revista şi nu o resfitue se conside
ră abu11at. Achitarea abonamentului se face direct prin 
Ad-ţie şi µrin reţineri din salar, începând cu luna 
Februarie. 
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