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Horia, Cloşca şi Crişan. 

Fratii noştri Români, din Transilvania, pe vremuri• 
le vechi erau sub sUipAnirea UngtJrilor. Ei nu 

erau socotitl ca locuitori, ci ca robi, numiti iobagi 
şi Ungurii le ziceau Valahi. cuvântul cel mai înjosi
tor pe car�-• aveau p r•ntru ci 

Cu toate asupririle U ,gurilor, Românii s'au Unul unitl şl 
nu s"au desbinat. Ca s3 poată scăpa de aceste asupriri, 
biirbatii cu inima : ,,Hol'ia, Cloşca şi Crişan", s'au rls
culal contra Ungurilor in anui 1784. 

Aceşti fruntaşi nu şi·au ojuns scopul, bs chiar au 
fost prinşi de Unguri şi Bruncati in închisoare. Acolo 
in închisoare Crişa.1 s·a spânzurat, nevrând să sufere 
batjocurile Ungurilor. 

Mai târziu au fost scoşi din închisoare Horia şi 
Cloşca şi omoriii cu roota. 

56 ne fie pildo faptele acestor eroi, care şi-au dat 
viata pentru tarli şi neam! Dealunci sunt 151 de ani. 

Sii nu i uiUim ! 
Petculescu Nicolae 

ci. V pr.-S<•mova

Sărbători şi amintiri naţionale in cursul lwwi Martie 
avem : la 8 Martie. Proclamarea Reuuluţiei lui Tudor 
Vladimiresct, (1821). La 14 Martie, România se ridică 
la rangul de regat ( I 881), iar la 27 Martie, se uneşte 

· Basarabia cu România· ( 1918).-0rganizaţi şezători şi
sărbătoriţi amintirea strămoşilor.
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CHEIA FERICIREI 
{Poveste OrlglnalA) 

de D. I. Dogaru 

S
pre Soare Răsare, în c:ontinentul cel mare al Asiei, se

aflâ o \ură, peste măsură de întinsă, locuită de oameni

cu pielea 1�albeni\ ca coaja de lămâie, cu ochii lungueţi şi oblici

şi cu pi,rul capului str:1ns înlr'un smoc lung, ca o coadă.

E ţ,H,\ Chi11ci. cu c{unpii întinse. cultivate cu orez, cu livezi

mari de duzi şi flll .rii lungi şi late care se varsă in Oceanul

cel Mare sau P„1dHc. 

E ţara de unde s 1

.:1 1, s;>ândil pc toată !aţa păm:lntului sămânţa

viermilc1r de mi'tl.i:.c şi r�cşteşugnl fabricării porţelanului scump.

E ţara c<'.iiului aromitor. a cuişoarelor şi a arborelui de chinină.

Lo uilorii ,1ccst.;.:i ,tuii sunt oameni harnici, muncitori, res
pectoşi şi cinstiţi, de li s'a dus 
vestea îu lumea întreagă. 

Pc malul fluviului lan-Ce-Kiang 
se aW\ un orăşel cu numele 
�u-Mang-Fu. 

Vedeţi voi, iubiţi copilaşi, oa
menii aceştia galbeni au o limbă 
a lor pe c�t de veche, pe atât

de ciudate'\ la auz, pentru noi I 

ln  orăşelul acesta trăia un bă
trân cunoscut până departe in 
împrejurimi şi care purta nume
le J->ao--Dze.

Acest bătrân era ştiut de 
oarece avea o avere frumoasă, 
avere str;:1nsă numai prin muncă 
cinstită, prin cumpănire şi chib
zuinţa. Nevoiaşii, suferinzii şi ne
căjiţii aveau uşa deschisă la ca
sa lui. masa întinsă oricând şt 
pentru oricine, iar sfaturile şi in
curajarea nu lipseau niciodată 
celor ce-i călcau pragul casei sale. 

Bătrânul .:.vc,1 trei feciori .�ari îl ajutau în treburi. 
Feciorii nu erau mulţumiţi că bătrânul împărţea lară miUl 

din averea sa, celor cc n·aveau. 
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lnsl taceau in faţa lui şi nu voiau să-l supere, căci U iu
beau toarte mult. 

Intr'un an căzuse o iarnă aspră peste acel ţinut. Vara, flu
viul Jan-Ce-Klang se revărsase peste maluri cu furie, dărâmAnd 
sate tntregi, înecând câmpii întinse semănate cu orez, hrana de 

clpetenle a celor nevoiaşi. 
Un adevărat blestem căzuse din cer, c.1 un lei de pedea

psă pentru nedreptatea oc1menilor, faţă de Bunul D-zeu. 
Gerul iernii şi lipsa de hrană, chinuia amarnic pe bieţii 

oameni încercaţi. 
Feciorii bătrânului 1111 mai dovedeau să împartă săr�cilor 

ajutoare. 
Bătrânul poruncise să se im partă tot ce are. Fiii ii asculta

ră; tnsă lncepură să murmure între ei. 
-Ce are de gând să facă tata ? Imparte totul la săraci

şi nouă nu ne rămâne mai nimk ! 
-Aşa este răs�•unscră ceilal\i fraţi, supăraţi.
Bltrânul ii auzi. Ii chemă pc toţi trei într'o odae mai

dosnica şi le vorbi : 
-Fiii mei, nu \Î\Î sup�raţi de cele ce vede\i că fac eu. Da

toria noastră este să <1jutcim pc t ci nevoiaşi. 
-Tată, indr:lzni să-i spună iiul cel mai mare, iartă-mă că

îmi dau şi eu părerea m��- Da,-:1 tu vei împărţi mereu săraci-
lor din averea ta, nouă 11u ne v-i mai râmânc nimic. 

-Aşa este tată I inJri1z11ira şi ceilalţi doi fii.
-Vă înşelaţi copiii mfL I<• r�sp1;nse tat.11 Ier. Pen1ru voi am

o comoară de marc rre\. Privi\i această lăda de ter ferecată
cu incuetori grele

ln ea am str�1ns o avere dt• m„1rc preţ. Ceia ce dăm să-
racilor asttzi şi mâine, e nimica t0:1tă, pe lângă ceia ce se află 

acolo. 

.J. _, �ţ, 
Fiii plecară C'apnl în j•Js ruşinaţi de indrc1z11Ectla lor, mâhniţi 

că au judecat aşa uf- ;_;i.;:;prn pe p,,rmtclc iur. F<1pta lor era o 
mare ruşine după obiceiul chinejilor. 
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Şl bătrânul adăogă : 
-Din toată truda vieţii mele v'am adunat cela ce am

crezut că e mai de preţ şi mal de folos in viata unui om. lnsă 
nu aveţi voie să deschideţi această ladă, decâ după moartea mea r

După câtva timp bătrânul Pao-Dze închise ochii. li plânse 
multă lume şi mai ales nevoia�ii acei, pe care ii ajutase din a
verea sa. 

Averea ce o �gonisise, lăsase poruncă pe patul de moarte 
-să fie împărţită toata, să rarilor.

Fiii lui făcură aşa, cum hot:lrise tatăl lor. 
ln cele din urma lntrdr.1 in camara tainică unde se afla 

lada de fer, ferecată cu lac-�te grele. 
Chemară un meşter lacătuş care cu multă trudă descue 

lacătele ruginite. 
Tot, aşteptau nerăbdători să vadă comoara visată. lşi în

chipuiau că lada e plina cu pietre scumpe, cu odoare de preţ 
şi bani lucitori de aur. 

Când meştf!rul dădu capacul in lături, r�maseră fnmărmu
riţl: Lada era goală. Nu af!ară nimic din ceia ce aşteptau ei. 
Comoara visată lipsea. Pe fundul lăzii însă găsiră o placă de 
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marmură ne<lgrc'\ pe care erau scri
se cuvinte pline de înţeles, în înţe
leapta limbă chineză: 

Las fiilor mei moştenire : 
Să muncească fără preget I 

Să agonisească totul cu cinste I 
Să ajute cât de mult pe cel ce n'aul 

Cei trei fii se priviră miraţi, unii 
pe alţii. ln clipa aceia pricepură insă că bătrânul le lăsase drept 
moştenire, CHEIA care deschide oamenilor calea spre FERICIRE. 

GHIOCEI 

/,i ierr,i Ctl ger cumplit, 
Suh zăpadă stă pitit, 
Un verde munurel 
Cât un gândăcel. 

Zăpada bine n'a perii 
Şi din mugur a eşit, 
Un gingaş clopoţel 
Alb şi sprintinel. 

Cu bucurie ii privim 
Şi' n jurul lui ne veselim, 
Ca-i mult doritul ghiocel 
Ce aduce primăvara 'n el. 

Stela Nicolau 
Coducltoare Caralbil 
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IONICĂ COJOCHIŢĂ 
(Urmare din No. 1)

Mult s'a mirat văzând-o tn mijlocul a 13 draci, carl o 
./ T I jucau fără tntrerupere. unul după altul, până dinspre

ziuă, când rupse 9 perechi de papuci şi se pregătea de plecare. 
Ionică cum simţi Gf'PSfen �P r1ri•·rfi <;i tntr'o clipă fu străjerul tle 

mal 'nalnte la camera fiicei de tmpărat. Nu mult după aceasta 
sosi şi fata. 

fonică aşteptă cu multă bucurie dimineaţa, când dădu ra
portul tmpăratului spunându-l unde a văzut fata şi ce face ea 
de vine obosită acasă şi cu tncălfămintea ruptă. 

Jmpăratul se tntristă foarte de cele auzite. Chemând fata 
o mustră aprig pentru faptele des{ râna te. La auzul mustră ref
fata căzu moartă pe loc •

••• 
Pretutindeni plânsete şi jale. Curtea tmpărdtească se pre

gătea de mare doliu. căci murise Domniţa. Cosciugul de aur, 

Ce lucrăm în cursul lunei Martie în grădină 1 
Se sapă pomii la rădăcină şi se plantează din nou, acolo 

unde s'au usc;at. Se pune arpagicul şi usturoiul şi se seamănă 
pătrunjel, morcovi, spanac ş. a. Patlagelele roşii şi vinete, ardeii 
şi varza se răsădesc pela sfârşitul lunii. Se desgroapă via, se 

arllgesc-. se taie şi se leagă viţele. 
Nu uitaţi : puneţi pomi, cât mai mulţi pomi. 
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tn care era aşezată moarta. fu dus şi aşezat tntr·o odaie a 
curtll tmpărăteştt unde tmpăratul, dâdu ordin ca timp de 3 zile 
şt 3 nopţi cât o sta tn odaie .sri albii santinelă. Zis şi fdcut. 
!§iujltorlt curţii tmpărăteşti, tmplinlră intocmal ordinu[ dat. Dar 
1n schimb ce .:redeţi că se intâmplă 1 

Peste rwu1>te, fata se prefăcea hl strigoi şt mtînca santi
nela, în aşa fel că a doua zi când venea santlriela de schimb,

nu mat găsea decât 
capul. Aş� aµ pdţlt 
sw1tinelel,uloptl de•a
rândul, pdnd se fdcu• 
se in curtea tmpără• 
tească un morman de 
capete. 
ln:;fârşit uent rtindul d8 
mântuire tar lut Ioni• 
că. Uitai să vă spun, 
dragll mel, că tmpă
ratul ţinea foarte mult 
la Ionică. Deaceea li 
c:lw111ci şi-i spuse : 

• 7 ln mult la tine Cojochi/u; dar a/fi ostaşi de tncredere
nu mal am, pe care sâ-i pun de pază. \Ici face tu de strajă, 
tn seara aceastn ". 

Ca şi inhiia oară, la auzul acestor c1:uutle. Ionică porni
pltingând prin grădină; dar nu merse mlllt că iar: 

Acclaş muş cărunt 
Cu barba lungâ 
Până' pământ 
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fi cu glasul blând ca'totdeauna mângâie pe Ionică zlcdnd: 
.Nu mat plânge! Diseară când Cţi 11a ce,,t rândul de strajd, 

te uel ascunde t,, dosul icoanei, undei vei sta nemişcat, fi'ird 
nici-o frică. Vei fi tncercat mult de ea; dar tu să 11u te laşi 
bătut, căci nu va putea niciodată să te aea jos dela Icoană•. 

Noaptea sosi degrab' şi-l gusl pc Jonlcâ la locul lut ne
mişcat. Când cocoşii incepura să ccînte de miezul llopfil, giul
giul fu aruncat depe fata moartei. rc1ta schimbată iutr'un stri
goi tnspalmântător, leşind scântei de foc din gura lui, se repe
zi către Icoană strigând cât ii lua gura :

-.Dă-te jos nerwrocltule să te sfâşli de utu•. 
Ionică sta nemişcat la locul său ca şi când n'ar fi auzit 

apusele strigoiului. 
Strigoiul căută apoi prin vorbe frumoase ca să-l fnduplece; 

dar Ionică tăcu ca şi • nainte. Asif el trecu 11oaptea, când un 
cocoş răguşit anunţă zorii zilei. La auzul cântatului, strigoiul 
se făcu nevăzut şi voalul fu dat peste cosciug. 

* * 

Auzind tmpăratul că Ioniţă n'a p<ifil 1111111c peste noapte, 

se hotărt să-l pună să străjuiască cele trei nopf i, după care sd 
se facă tnmormântarea. 

Pentru a doua străjuire, lunil.:,i fu inu,ifat iarâ�i de către 
moşul cel cărunt, să se suie ior la icuană. La fel fcicu şi scă
pă şi a doua noapte de strajă. 

Jn sfârşit veni şi noaptea treia de strajă cea mul pericu
loasă st Iar moşul cel dintâi I se emită şt-�!.inuâţă să se ascun
dă sub cosciug tn aşa fel ca atunci când vu ie.5i strigoiul din 
cosciug, să se aşeze repede in locul lui şi :.-ă stea nemişcat. 

Mai este loc pe pământ incă ? 
Un profesor din Austria a făcut o socoteala cu privire la 

populaţia pământului şi spune că : America de Nord care nu
miră 110 milioane locuitori, poate să hrănc�scă · până la 500 
milioane ; Canada 110 milioane în loc de 8 ; Argentina 500 de 
milioane ln loc de 31, cât are acuma. ·Nu mai vorbim de Aus
tralia care are abia 6 milioane, când ar putea să trăiască acolo 
cel puţin 120 milioane. Cautati şi voi pe hartă şi vedt-ţi unde 
vin aceste ţări. 
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Ctind tncepu să cânte cocoşii prima oară. strigoiul sări de 
la locul Iul şi Ionică făc11 cum ii spuse moşul. Oeaba căutd ,trl
goiul prin toate ungltlurlle odăel, că nu putu să-l gdsea,cd. 
Ctind cocoşii incepură a anunţa ivirea zorilor, strigoiul se re
pezi la cosclu.c;. Căci.. ... uitai taraşi să vă spun, bătuv'ar no
rocul dragii mel, că /nta fusese blestemată de nişte zâne rele 
să se prefacli ,waptett tn strigoi şi c,i strigoiul da'1ă nu-şi gă
sea locul, Imediat ce 1ncef)ea a se ivi zorile, plesnea. 

Aşa se şi intcimplii. 
Strigoiul, ar!ic<i fata, găsind locul ocupat, dracul crăpă 

dlntr'ânsa. 
La auzirea zgomotului, Ionică :.ărl rPpede din cosciug şi 

când ..... ce-l zăriră ochii, măre Doamne 7 O fată frumoasă cu m 

nu mal era alta prin împrejurimi. 
Cum ii văzu pe Ionică fata-i dete Unefe şi merseră im

preună la impârat. 
* 

* * 

Cum ii V(izu fmpăratul, se bucură funrte şi clet<t poruncă 
slugilor sale, sâ pregâtească mare 1:untă, căci de-acu tncolo 
Ionică Cojochiţă va fi ginerele sciu. 

Şi cât ai clipi din ochi, se umpluse curtea toată 
De muzici, cimpoiurl, cobzari şi domni de treaptâ'naltă 
Şi o fost o nuntă, măre, de-acelea 'mpărăteşti 
Gâci cu cât priveai, mai mlllt ai fi vrut să priueştl 
Veneau moşn_egi, feciori căliiri şi fete 'mblljorate 
Care Cil toţi, privind, la nuntă sri ia parte. 
Şi-am just şi eu de le-am privit, la rând, pe toate 
Ca mai târziu rlin · traista mea, sa am ce scoate 
Şi-aş :;pune multe dragii mei, că traista. doar mi-e plină 
Dar mai pi1t::trez şi pentru atunci, când rândul o să•mi 

vină. 
George Focşa-Sorgontlnny-Publlcist. 
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NENOROCIŢII 

E hunii. De vr' o două zile viscoleşte de nu poli 
ieşi din casă. 

In căsuta dărăpănotfi din margine satului, mama 
caută să împace pe cei trei copii, care au terminat şi 
cel din urmii codru de mămăligii rece şi acum scân
cesc de foame. Tuspatru se zgribulesc lângă soba ca
re s'a răcit de mult. 

Foamea a trecut însă peste marginile răhd6rii, 
aşa că din cauza ei bie\ii nenorociti au uitat pentru 
un moment cli le trebue căldură. Sărmana mamă a 
blUut de multe ori la uşile celor mai înstări(i,.... şi a
cum trec prin mintea ei toate necazurile întâmpla
te în acest timp ...• Unii îi mai dădeau câte un codru 
de mămăligă rece ; cei mai multi insu o îmbrânceau 
din prag, înjurând-o. Ar vrea mai bine să moară de 
foame şi frig decât să audă iarăşi cum ii spun în fată: 

„Pomană la baistrucii puşdîriaşului nu facPm, şi-i 
trase o înjurătură 

- ,, Mamă mi i foame", zise Nicolae, îngrămădin
du-şi zdren\ele pe trupuşorul lui de copil de 6 ani. 

- ,. Şi nouă" spuseră ceilal\i doi mai mărişori, ale 
diror trupuri rămâneau goale ori cum se întorceau : 
dacă acopereau spatele se vedea pieptul, dacă acop�
reau picioarele, rămâneau goale r,1âin€le. 

Toate acestea o făcură pe sărmana femeie �ă tre· 
sarli din visare şi să se hotărască a pleca din nou în 
diularea hranei de toate zilele, cu gândul de a suferi 
orice, numai sit nu-i moară copilaşii. 

Eşi în stradă ! Viscolul o purta în toate părtile, 
par'că nr fi fost beată, atât o slăbiszră foamea şi 
frigul. 

Deodată fata i se lumină, dâqdu·i o expresie de 
multumire. 

Gândul ii era cu nn an în urma, când avea lot 
ce-i trebuia şi stând lângă sobă privea mu!t11mită la 
copilaşii ce se jucau fără nici o grijă. Când •;enea 
satul dela serviciu masa era gata şi toti se aşezau la 
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locurile lor, multumiti şi fericiţi. lntr' o zi tns& pe neaş
teptate nu venit jendermii l-au luat pe b�rbat şi tocmai 
în urmii li s'a făcut cunoscut cli · e dus la puşdirie, 
pentru complicitate la falş in ecte publice. Atunci i s'au 
sechestrat şi cea mai mare perle din lucruri şi au rl
mas copiii şi memo fl\rl\ nici un sprijin. 

Cu aceste gânduri, femeie ajunse la vecinul de 
peste drum, care Pşind din c:asll şi vâzând-o cum se 
poticneşte, îi isbi uşa în nos zicând : 

„Iar te·ai îmbătai puşdiriaşo; fugi de aci I 

lnv. I. Pu•cn•u 
Slava-Cercheza 

Descrierea Ghiocelului 

Z
ilele ue primăvară au venit şi 

odată cu sosirea lor, ghioceii 
şi-au scos fruntea lor albă la viaţă. 

Ghiocelul este floarea gingaşă şi 
umilă, pe care o iubi,1 cu toţii. Ea 
este simbolul primăverii. 

Pe cer, odatâ cu ivirea el, apa
re soarele bine făcător, care încăl
zeşte pământul cu razele lui. 

Câmpia este acoperită de ver
deaţă. G!1iocelul creşte, văzând cu 
ochii şi se ridică tot mai sus, man
dru şi frumos. Tinerii poartă'n 

1 
pieptul lor floricica albă şi sensibi

r.-� lă. ca şi fulgul de zăpada. Pădu
J\rea este plină de micuţele floricele 
_ care au început să-şi trăiască firul 

,jJ,vieţii. Parfumul ei ne îmbată şi ne 
,_ '.I face să simţim atmosfera plăcută

.-:;· . · ·. • de primăvară. Dar viaţa acestor 
mici fiinţe este scurtă. Petalele .:llbe şi catifelate cad una câte 
una. Soarele devine din ce in cc mai puternic. 

Acum este rândul c:tltor floricele minunate. 
Vara a sosit i.;i odata cu ea ghioceii au pierit. 

Oeorgescu Vasile 

CI II L. P. C.-Tukea 
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Mărgelele Linichii. 
- Poveste -

A 
fost odată o f t>tiţă foarte drăguţă care avea
ochii albaştri ii frumoşi şi un păr buclat ca al 

unei păpuşi. Pe fetiţa aceasta o chema Linica. 
Mamă-sa o iubia mult, totuş! era mâhnită în sufle• 

tul ei, căci Linica avPa un cusur mare: minţea din când 
ln când. Dacă din intâmpl;ue îşi rupea rochiţa, spunea 
că nu ştie cum ::•a rupt, de spunea foarte multe min
ciuni, de spărgea vre-un pahar sau vre•o farfurie, dea
semenea mintea, spunând că le-ar fi spart pisica. 

Aşa dar, după cum vedeţi, mama Linichii avea tot 
dreptul să fie amărîtă. Intr'o zi, însă, părintii Linkhii 
primiră vizita unei zâne ; căci pe atunci mai umblau
zânele prin casele oamenilor. 

Linica, văzând•o aşa de frumoasă, întinse bratele
spre dânsa şi vru s'o sărute; atunci zâna se aplecă şi 
o îmbrăţişă zicându-i : ., Dacă vei fi cu mint� şi-mi vei
asculta sfaturile, va fi bine de tine".

- ., Frumoasă zână, raspunse fetita, voiu face cum 
doreşti•. 

- ,, Ei bine! zise zâna, îti
dăruiesc acest şirag de 

� margele, pune-I la gât şi 
�--� _

�
-:-r. vom vedea de meriţi să

�7 te iubesc" . 
....,.._.,����✓.k. Linira nu mai putea de ' lt- � -1.� -'{� 

'61 · �1 bucurie, căci şiragul era
"""'"1\ minunat de frumos.
,�i�� ,, Nu te veseli atât copila 
'-i--'�,; . .:1 mea, căci aceste mărgele 
<� . sunt fermecate; de câte ori 
r� .... � vei spune o minciună, se 

· va dPsprinde din ele câte
una pe care nu o vei mai putea găsi. 

Când voiu veni să te viid, vo.m număra mărge
lele, iar de va lipsi vreuna, nu mă vei vedea niciodată, 
căci nu pot suferi minciuna. Află că eu mă numesc 
,,Zâna Adevarului". 
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Linica fă1iădui că nu va pierde nici o mărgică şi
zâna pieri. 

ln primele zile totul merse bine, fetita nu minti,
dar curând îşi uită vorba şi intr'o zi... poc I căzu o 
mărgicii. 

Ca nenorocire I 
A dooa zi... poc ! altă mârgică se desprinse, pe 

urmă alta şi tot aşa pierdu aproape tot şirul. 
Linichii ii fu a�a de ruşine, iorât scoase şiragul de 

la gât şi-l aruncă în fundJl unui sertar. 
Cioc I Cior. I Iacă zâna ..... 
Linica se ascunsese dupa uşft . 
• Dece te fereşti de mine fetito, zise zâna, dece nu

vii sa mă săruţi ? 
Unica veni plâng.înd. 
,, A ! nu mai ai mc"\r�elele ? " 
Linica i�i ceru iertart->, dar zâna ii zise foarte aspru: 
„Copila mea, nu ştii câtâ s11µ<1rare fcld mamei tale 

şi un copil care î;i suptiră p[1riq11, nu poate fi iubit 
de nimeni". 

Linica promise că se va indrt> 11ta şi zâna o iertă 
de rândul acesta. 

"Rămâi cu bine, ii zise zâna, mă voiu întoarce 
peste un an". 

Intr'arlevăr ,  la începutul anului viitor sosi zâna şi 
găsi pe Linica veselă, cu şiragul cte mărgele la gât. 
Din fericire nu lipsia nici una. 

„ Minunată şi frumoasă zână, zise ea, dela plecarea 
ta n'am spus decât adevarul şi mama e foarte fericită". 

Zâna o îmbrăţişă şi îi dărui o multime de lucruri 
bune şi folositoare. 

Povestită de bunica : 
Bacrla Aurora 

d. IV şc. No. 1 fete

ln numllrul viitor vom publica numai nou• 
tlltl de Paşli. lnlere•atl-vA deci •I lrlmlOtl-ne: le
gende„ pove•II„ poezioare„ amintiri •I obiceiuri. 

Nu ullntl: şi Jocurile sA ne astfel lnlocmlle 
ca sll se potrlveascA cu sllrblllorlle. 

Tr.hnllltl pe adresa redactlel„ scrise cu
rai„ lngrlJII •• pe o singurii fata, pana cel mal 
tArzlu la t6 Martie c. 
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Cea mal trlstl tntlmplare din viata mea. 
-

-

€ro fii prl11uiuară. Ct!mpul şi copacii lşl tmbrăcaserd
huim, lor 1 1,·rtl,•. l'tlHtlrttfole căllftoare se tntorae11erd la 

noi tn turti. C/r/111/11/ lor ,,rsf'I, <lft<lea o altă viată ctlmplllor fi 
t·ni119u/11l uclormll µ(lm't 11l11ncl. lutr'<> <llmlrwată frumoaali, am 
uu:lt cli l•ut,i d1w1,a /11 poarlt'I. M'am dutJ să deschid şi am vă
:ut un cvpll ::1ir1it-1idu:. t11111/Jrlicat, care //nea ln milnă o păBă
rlc-d. Eru w, :.tldt'lo frumos. 

Copilul s'" rur1at <Io mine :;1i-l cwnpăr pd8ârlca pentru a 

plltt·a <·umplira piiltw. De mila i>,ilalt,lul am luat păsărica. /-am 
rumţXirut o co/iuit• f rm1t011s1i şi mn a turnat-o lângă uşă. Din 
act'o .:l ptisârlca dl'uenlse a mea şi nu dădeam uole la nimeni 
sa se apropie dl' ,·a. O ingrljlam cu drag ca iii nu-l llp8ea8Cii 
,w ur. Jmi părea c<i piisărlca fml mul/urneşte, când prin ciripi· 
tul ei uesel fmi râspundea chemărilor mele. 

Mai muU ca de orice o păzeam de pisică, care dădea me-

reu târcoale coliviei. Dar cu toată paza mea, pisica isbutl să 
prindă păsărica. Jntr'o 
seară am uitat pisica in
chlsă tn casă. Diminea
ţa când m'am de.şteptat, 
m' am mirat că nu alld 
ciripitul vesel al păsare
/el mele dragi. Credeam 
că măndncă. 

Tocmai atunci, intră 
mămica tristă şi-mi spu
se că pisica a omortt

păsărica. Am tncepuJ să 
plc1ng şi m'am dus s'o 
văd şi eu. PăsăriNJ mea 
era moartă lângă gra• 
tlllc col/viei, cu aripile 

ltisatP. tn Jo,; şi cu ochişorii deschişi. Durt?N'a mea a fost mare 

etici am tnteles cei d" acum 11lclodatd nu o voi mal vedea şl 
nici nu fJOI mal auzi ciripitul el atât de dulce. 

Sărmană văsărtcă. de şllam c<l vei avea o astf�! de moar
te, mal blnr, t/1 dii<lcam lllJerlalca, ca sd fnveMleştl cdmpiile cu 
ciripitul tău ! ..... 

Sunt clltlm, ani de atu11cl, clar şi acum ori de câte ort tmt 
aduc aminte ele ea, simt o mare p<ircre de rău. 

Elene N. Dlmltrlu ci. 1 L. Pr. 1.-Tu_l ... 
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Descriere. 
(IARNA) 

J.:rna este un anotimp foarte pia-
cut. Vremea este posomorita şi 

ninge mereu. Uneori este soare, dar 
soare cu dinţi. Pământul este înghe
ţat tun. Şi cerul este mereu înnorat. 
Pomii desf runziU şi amorţiţi, par ca-s 

uscaţi. Iar când ninge. ramurile lor sunt pline de ză
padă. Păsărelele călătoare sunt plecate demult din ţara. 
iar cele ce au mai rărnas, stau zgribulite pe la dosuri. 
Oamenii săraci se simt a măr îti. In zilele urîte şi geroa
se oamenii stau in casă lângă sobă. când sunt zilele 
mai bune, se duc la tăiat lemne, stuf sau ghiaţă. Copiii, 
în zilele bune, când nu este ger mare, se dau cu să-

bat cu bulgării de zăpadă. 

niuţiie sau cu pa
tinele. Cei ce n'au 
sănii şi patine, fac 
oameni de zăpada. 
Tot în anotimpul 
iernii este şi va
canta pentru şco
lari, dela Crăciun 
până la Bobotează. 
Atunci să vezi ce 
mai joacă pe co
pii şi ce se mai 

Mărgărit Steluta 
ci. IV şc. No. 3 fete

Revistei noastre! 

Cea mal frumoasă. revista 
ln oraşul Tulcea azi„ 
Este doar revista noastră. 
Co un vesel Izvoraş. 

GARABET ljLJMJTRU el. I L. P. C, 
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CE ISPRAVĂ AM FĂCUT 
-

-

Era tntr·o zi de primăvară, dind se pun cloşlele. 
Mama, a pus 15 ouă inlr'un coşulet şi m•a trimes cu 

ele la bunica. ca să pună şi ea o cloşcă. Eu mergând 

pe stradă şi fliră să-mi dau seama că în i:oşulet sunt 
ouă şi trebuie să le duc cu băgftre de �eaml\, am în
ceput s6 învârtesc coşuleţul când la dreapta când la 

stânga şi-l isbesc deodată intr'un stâlp de telegraf. 

Când m'ftm uitat in coşulet nici un ou nu era fn• 
treg. Am început să plâng. Mii 
găndeam, ce să fac?... Sli mli 
duc acasă?... lmi era fricli. 
Atund, îmi veni un gând bun 

' s2i mă duc la mătuşa. Aşa şi fli• 
cui. M'am dus la mlituşa, care 
mă iubeşte foarte mult. Vrând 
să mă scape de belea tmi dli 15 
lei ca sil mă duc la prăvălie şi să 

··'(a� -- -
� . I,;·:\·.. . -

cumpăr alte ouă. Mă duc eu, cum· 
păr ouă şi le duc. Bunica era foar
te bucuroasă. li multumi mamei, 
ba mi-a dat şi 5 lei să-mi cumpăr 
bomboane şi eu m'am dus acasă 
foarte veselă. l\ stat cloşca bu

nicu\ii pe ouă o săptlimânli, a 

a stat douli, trei, patru, dar nu scoase nici un pui. Bu-

nica sup�rată veni la mama şi spuse ca oule nu au 

fost proaspete. }dunei eu fără să- mi dau seamă ii spun; 

„Cum se poate ? Negustorul mi-a spus că oule erau 

foarte proaspete". Mama când a auzit m'a întrebat nu· 

mai decât: ,,Care negustor?" Eu n'am vrut să·i spun. 

dar mama m'a tras de ureche şi de frică am fost ne

voită să-i spun întâmplarea nenorocită : Dar ce-am pi

ti ? Vai de capul meu ! 
Mironovschl Lidia 

el. III No. 1 fete 
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Pe care Voevod 11 socotitl mal mare 
şi pentru ce ? 

Eu ll socotesc ca cel mai desăvt'i.rşit Voevod, pe 
Ştefan cel Mare. Tn.tăl sdu, Bogdan Vodă, a fost in
temeetorul Moldovei. 

Ştefan cel Mare a avut 37 de războaie, printre 
care unul sau două au dat greş numai, dar iar şi-au 
reoenit. El a fost milos cu săracii şi cu oropsiţii de 
soartă. 

Ştefan oel Mare avea de obiceiu că după fiecare 
izbândă zidea câte o mâmistire. Cea mai însemnată 
este mânăstirea Putna, în care este şi înmormântat. 

Prin faptele sale vitejeşti, Ştefan cel Mare ne dă 
dovadă de dragoste pentru ţară şi deaceia ll socotim 
ca cel mai mare şi mai de laudă dintre Voevozi. 

Tlron Bcaterlna 
ci. IV No. 4 f,

Povestea mea. 
----

Dragii mei prieteni, sa vă spun povestea mea : 
Sunt nascul în anul 1928, la 5 August; n'am în

plinit încă 8 ani. V �ti şti că sunt în ci. II-a primară 
în satul meu-Turda, unde mă învată Doamna J. Po
povici. 

Sunt încă mic, dar îmi place să învăt lecţiile şi să 
citesc mult dorita noastră revistă „ Copilul Dobrogean•. 

In fiecare lună, aştept cu bratele deschise sosirea 
revistei noastre. 

O rog din suflet, ca să-mi aducă noutăti dela prie• 
tenii mei, pe care îi cunosc după nume şi poveştile 
lor frumoase. 

Cu drdgoste neştearsă, 

Omer Oemal 
el. li-a-Turda 
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Vulpea la colet. 

O vulpe 'ndrăzneatd 
Fdcdndu-i-se poftd 
De ceva vânat 
Undeva prin sat. 

Pela miez· de noapfr 
O porni.... pe-aproaµ,, 
Să găsească 'n calf>, 
Geva, la 'nfâmplare ! 

Gtîscli sau găinâ 
.P�IP .1Jfflj> dţf,;-infi 
Sau poaf<'-llll �urc711 
Pela Ur(',lll sdlnu1. 

Da.r când vru, .de dulce•, 
Din coteţ s' apuce 
Gâsca sau gdina, 
O simţi 1.1ecina I 

Şi ca orice hoaţă 
Fu bătută moartă, 
De-şi dădu sărnuznă 
Sufletul pomarui. 

Ca vulpea cea hoaţă, 
,-Tefl/; cf' sif' putfifr 
Când f ară de munca 
'Om vrea ca s<i trăim. 

Bejenaru Maria 
ci· VI-Reg. Maria 

Descrierea şezătorilor 
dela şcoala noastră. 

-

-

La şcoala noJstrli am luat parte Ia multe şi plă
cute şezători. 

Mai intâiu să v,i descriu ce este o şezătoare. 
In după amiaza unei zile de clasa. se adună la 

şcoala într'o sală, ropiii, insotiti de mamele lor. 
Fiecare ne luam câte U!l lucru de mână. Unelea 

dintre noi spunem poezii, jucăm câte o pit>să de teatru. 
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cântam cântece frumoase şi doine. Mai jucăm şi jo
curi naţionale, conduse de doamnele profesoare. In a-

cest timp mamele lucrea
za câte ceva. Vezi acolo 
diferite lucruri de mâna, 
unele mai frumose decat 
celelalte. Acolo vin şi bu
nicute de ale noastre cu 
furca în brâu şi torc fir 
hmg şi subtire ca măta
sa. La şcoala noastră au 
avut loc multe şi în cu
rând va avea loc şi a 
noastră, ;:s clasei a IV-a. 
Ah, ce bine imi pare şi 
cu ce nerăbdare c aştept. 

Sfătuim pe colegii şi co-

legele noastre, sa se unească intrP dânşi;, să urmăreas
că ce scrie in an:asta rPvistă şi să faca şi ei şezători 
în fiecare saptamâna. Vor vedea singuri cât de fericiţi 
o să fie Domnii Profesori şi Parinţii şi munra lor nu
va fi făra răsplată. Aşteptăm să vedem şi să ne cu-
noaştem prin scris. ·romorug o. Minodora

ci I V No. -1 fete 

�olanul Leneş 

J\1otănaşe, motănel! 
Cine e f, icos ca P-l? 
Par'că nu-i neam de µisică: 
Şi de şorir.ei i-, · fri,·ă !
De•i un şoart>rf' mai mare,
El cu couda'ntre picioare
O tuieş.te pe cărare;
Jar de vine-un şobolan,
EL se urcă pe divan
Şi acolo stă un an!

Anghel 'Vrondu 
ci. IV No. 1 b.
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Copilul ,1 Securicea. 
A fost odată un copilaş care primi în dar dela

tatai �au, o securice micuţă şi frumoasă. El 
incepu sa cioµleasca in tulpina unui plop. Plopul se 
suµara şi-i luâ copilului securicea. Covilul ît:.cepu să 
plânga, se duse la tatai sau şi-i spuse că plopul i-a 
Jm1t securict-t1. Tatăl lui se duse la plop şi-i zise: 

- ,, PlopulP. te rog, da co-
pilului meu securicea. Plo
pul supărat îi zise : 

--
,,

Ba, n'o dau! 

Atunci se duse la foc şi-i 
zise : 

- ,,Focule, du-te şi arde
plopul, ra nu vrea sa dea 
copilului meu securicea. 
Focul zise : 

- ,, Ba, eu nu! 
Atunci se duse la halta: 
-.Apă, du-te de stinge 

for.ul, c;, fo�ul nu vrea să ardă plopul, iar plopul mi 
vrea sii dea c, mitului sPcuricea. Apa nu v I oi. 

Se cl11sP atunci la bou : 
- ., Boul,·. vino de bf>a apa, că apa nu vrea să

stingă focul, f o eul nu vrea să ardă plopul, iar plopu) 
nu vrPa sâ dea copilului securicea. Nici boul nu vru. 

Atunf'i <"l zise lupului : 
-- ,, Lupu IP, te rog vino de mănâncă boul, că boul nu 

vrea sa hP� apa, apa nu vrea sa stingă focul, focul nu 
vrea sa ardă olopul, iar plopul nu vrea să dea copilu
lui securicea. Lupul. care nu era flămând, răspunse că 
nu vn-><1. Nici puşca nu vru sa omoare pe lup şi nici 
şoarecele nu vru să roada puşca. Suparat, tatai copi• 
I ului, se duse lct pisica şi-o ruga: 

- ,. Pisku\ă, te rog. du-te şi mănâncă şoarecele, că
şoarP.cPI� nu vrea sa roadă pnş�a ş. a. m. d. 

Atunci pisica se luă după şoarece. ş0arecele după puşcă; 
puşca după lup; lupul după �ou; boul după apă; apa după foc; 
focul a ars plopul, iar copilul şi-a luat singur securicea. 

AURORA IACOBELE el. I pr. 4 f. 
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Gândeşte-te oO 
şi desleagă 

. 

ŞI tu un joc: 

1) de Petrescu Victor

1t���-
� 

...,., ........ _.. 

<:itiţi -:i "r1:ncţi cC' aţi înţeles! 

2) �«r.tdâ dl' Bu:?:1 ,\urclia \'I u,mpl.
Prima partC'•i o unelt21,
A doua, lucrare-arata 
Li un tor ele le m1i\i 
lkuri11tic găsiţi. 

3) de Bur�helea \'. , I. l!l No. J h,
1- A :,c t·omplec ta
i lururile cu râte o 

rlu I litcr,1 �i iese n111ne
-i-_ - de metliramcut. in

f 10<1tc' direqiile. 
4) Glticiti : de Nm,m I. Elena

d. li -1 L
Era o ap!'I mare: 
111 lllijlocul apei un mnr înrărcat

cu fructe, i.ir în \'.'.lrful metrului o 
maimuVI. 

l'n nm rMe e:;i pP mal woia sa 
man.1me mere, dar n'avea barci'i. 

Ce a trebuit să foc�? 

,
1 

5)II Str

,

�j�u I �!ar
i
a ci';n� \�

,
�

't
/����;:

i

.a 

I Când nu :,unt multe 

:J_I l11 loc de "poftim� 

._I V,,cal.1 
vertirnl lit IC'I

6) de Preda Const ci. III Srnârd. Nou

R,'lu (Molrlorn) 
• • t • 

Se rosPsc... � � � � 
·- �.r. c:, 

ln huc/ltnric � ;;. �=o .• 

r? o�� --- u 
7 Proverb: de To:1der Marii\ ci III 

Caraihil 
-nv-t- I 1- t-n-r-t

s -t-;f--h-n-j l
b -tr-n--t-

Puneti câte o vol·ala in iowl liniu
telor culcate. 

"') de Radu Valeriu rl. II liceu -
I I 31 ' 

I 2l I 41 

I I I I ,

I 

-I� I 61
ii I 

5 

-

A�ezati in căsutele 
J:!OctlP numerele
del,, 1-25 împre
un:, cu ele, astfel 
ca "umil fiecărui 
nl,�d. orizontal şi 
ven ica I st! dea 65 
Cifrele snise nu
ie sd1imbati. 

Tip. "Curierul Tulcei" 
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Cine n'a putut deslega Jocurile din No. 1 
si caute aici. 

Aritmogrif=Dela A-B=toamm1, a) vânt, b) pluala 
c) rănduneJele. d) bruma, e) frunza şi f) Africa.

No. 2=arac, ridi, acul, calu. 
No. 3=Rom-an-ie. 
No. 4= Volge. osie, lin, ge, a, (nu consoană) 
No. 5=aur, ura, rac. l ,-, şi se iau 
No. 6=Se aşează pălrlitelele astfel: 

I 
2 linii din·

Nn. 7=Sas. tr'un colt. 
No. 8=Cana, amar, naşe, urat. 

-

Dăm mai jos numele delegdtorilor: 
7oate-Anghel -D-tru ci. Vll-Hagilar şi Cârnu I. Virgilh.1 

el. lll Cafimcea. 
7 Jocurl-Buga Aurelia ci. VI 4 fete, Petculescu Nic. ci. 

V-Somova. lordăchescu Elena Aglaia şi Popescu Romelia Pr.
Nic., Omer Gemal-Turda, Burghelea V. el. III 3 b., Garabet Tr.
III. Capitanov T. III, Topoleanu V., Sandorina Irina, Cacinco
Sofia, Caragian Maria, Şopot Alex., Sti'\nciu Cecilia, toti din el.
111 Smârdanu Nou.-Zafiu G. 111 3 b. Gheorghiu Viet. IV, Zbur
lea Adriana IV, ambele şc. No. 3 f. Colimencicof V., Laura
Munteanu, ambele No. 2 fete, Lizeta Papadopol III 1 f. Dumi
tro{ M. V 2 f. Bouroş Viet. V 2 f .• Simionof Ioana V 4 t., Sin
gerliu Mimi III 2 f.

6 Jocuri- Topciu V. şi Popescu Adrian, 1 b., Rita Victor 
III 1 f.. Nineta Stamatiu 1 f., Victor Turovschi ci. 111, Vinof 
Mitica 111 2 f., Drăghiescu I. IV-3 b., Suliman Şuchirie V-4 f., 
Hiniu lord. ci. VI Ceamurlia de sus, Rusu Maria III Reg. Maria 

5 Jocuri-Dumitrache Maria 2 f. Pandeli Marioara V-4 f. 
Moroi Ionel 111-1 b., Marcof Cristu III 1 b., Nicolaev Aneta 111 
1 f., Rainof Liuba IV 2 f. Vlacincu Alexandrina IV 2 f., Jelescu 
Georgeta II-? f. Chiriţescu Gabriela IV-2 f., Boţof Aurelia III 2 
f., Şopof Georgeta 111-2 f., Gabraşcu Olga 2 f. 

4 Jocurl-Coşovei D-tru ci. V. Teodor El., Cazacioc Va
silica şi Cioroi Aurica, ci. I Balabancea, Graur Gh. IV. Nichi
furov Gh. el. V-Somova. Maria şi Eug. Covaliu No. 2 f., Focof 
Stela 2 f., Arnăutu Const. III l b. Canănău C. IV, Toncescu 
Vasile ci. IV ambii din Turcoaia, Mânea Const. el. V Somova. 
Popărăscu Const ci. V Reg. Maria. 

3 JocuTi-Rusu Ioan V•Reg. Maria, Sariase Anisim 111-1 
b., Buiuca Olga IlI 1 f., Bari Melia 2 f., Ivanof M. 2 f. Crânja
lă Florica III 2 f., Nicu Niculescu, Klein berg Ilie şi Stavri Spiru 
-Isaccea, Vatafu Ioan ci. V Reg. Maria.

2 Jocurl-Matara V. ci. V Turcoaia, Mişcalenco M. 2 f. 
Boianoglu Raina 2 f. Ianchilievici Bercu lll 1 b. 
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