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Suntem tn luna Mai. Soarele încălzeşte mal cu putere pl
mtlntul, din care a răsărit iarba şi toate seminţele semlnate de 
mâna omului. Pomii şi-au scuturat haina albă de flori, afară doar 
de sal --âmi în c3re albinele sboară adunând mierea cea dulce. 
Păsările călătoare sunt de mult la noi şi ne desfată cu ciripitul 
lor. La tnceputul lunci Mai serbăm : .,.Sărbătoarea muncel•. De 
obicei noi şcolarii în aceasta zi, facem o excursiune la dealul 
cin apropiere. Ce plăcere şi ce veselie pe noi I Iarba verde şi 
presărată ici colo cu flori, cantecul păsărilor dintre care deose• 
bim ciocârlia, care se înalţă pană sus departe şi apoi vine ca o 
săgeată în jos, cucu! care nu mai conteneşte să ne spue nume• 
le, par'că noi :1'am şti că e cuc şi altele. 

Dar luna Mai este dragă şi pomenită de toţi Românii, nu 
numai pentru că natura este mai frumoasă, ci pentru că în a• 

şi ziua eroilor morţi pe 
dei stri'lmoşeşti. Acum 
luna florilor, pe care 

ceastă lună şi anume ln 2iua 
de 10 Mai, ţara noastră a fost 
proclamată independentă, a
poi Regat. Incepând cu aceas• 
tă dată din anul 1881. noi 
sunte:n 0 ţară recunoscută în 
Europa. Pentruca o Jună atât 
de frumoasă să nu se termine 
num,�i cu atât, Dumnezeu a 
fu 8llt in aşa fel, ca anul a• 
ccstil în ziua de 21 Mai (Sf. 
Constantin şi Elena) descope
ritorul crucii. pe care a fost 
r· stignit Iisus Hristos, să săr
b�torim şi »lnăltarea Domnu
lui". 

D'1,r această zi ne este scum
pă şi dragă, pentru că mai 
marii ţării au hotărit, că în 
ziua !nălţării, să se serbeze 

c[lmpul de luptă. pentru apărarea braz-
îu luna Mai, care se mai numeşte şi 

putem să le udunăm din belşug, spre 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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a Iace coroane sau a le presăm pe locul cc tnchipueşte morJ 
mAntul eroilor, se potriveşte cântecul care ne Invaţă d-l lnvă
ţltor. 

Presăraţi pe-a lor morminte. 

Ale laurilor flori. 

Spre a fi mal dulce somnul 

Fericiţilor eroi. 

Dragi colegi întreaga ţară. D-tră poate vă place altă lună 
a anului, însă mie îmi place luna Mai, pentru toate acestea câte 
le-am spus şi pentru că din clasa l•a primară am învăţat, că 
ln Mai suntem chiar în Rai. 

ANGHEL DUMITRU el. Vll-a-Hagilar 

Isprăvile lui Târlea Minciună. 
(Urmare din No. 3-4) 

Acasli, am găsit carul pregiitit-plin cc orz-pen· 
tru târg. Vlizând di eu nu mai vin cu vânatul, bietul 
bunicu, indircase carul cu orz să se dudi la un târg 
departe sli-1 vândli, iar cu banii sli cumpere ceva pen• 
Iru botez. 

Dup5 cum vii spuneam, nu mă născusem incft când 
mii trimisese bunicu să aduc ceva vânat pentru botez. 

Şi după lungă aştept6re, vlizând că nu mai vin, 
se pregătea să plece cu un car de orz la oraş sli-1 
vând! şi sli cumpere cele necesare. 

M'am urcat şi eu în car şi am plecat. Cu ajutorul 
lui Dumnezeu, am ajuns la târg, am vândut orzul, iar 
cu banii luati, am cumpl§ ral un car de raci şi cu carul 
încărcat, am luat-o înapoi spre casă. 

Am uitat sA vă spun însă, di în drun1ul nostru era 
o api, care la ducere, era inghetată şi pe care o tre
cusem uşor.

Acum la înapoere însă, se desghetase. Câad am 
ojuns Ja malul ei, ne-am oprit şi am început sli ne 
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gândim ce sli facem. Ne·am hoUirit în cele din urmi 
sl IAsftm carul. sli ne suim clilare pe câte un bou şi 
astfel sli trecem npa ... 

Am aglitat nof de cozile boilor câti raci s'a putut 
şi apoi am lt:ut o prin apii. Când om ejuns la celălalt 
mal, nu mai era nici un rac prins de CC!>zile boilor. Se 
vede treaba. di dacă s'au simtil ei în apft, şi•eu dat 
drumul · de cozile boilor şi au plecai, fiece re Ia treaba 
lui. 

Mai rlim�seseră doar câtiva, pe care eu îi puse-
sem în urechile boHor. Am ajuns intr'un sol de unde 
nm luat un car cu împrumut. ca sli avem cu ce pleca 
ucasli. 

Pe drum s'a l�sat o ceată aşa de deasă, că nu se 
mei vedea nici la doi paşi. Din cauza asta, mergeam 
aşa de încet, că ebia f�c�am câte 2-3 km. pe zi. Ba, 
de vre•o douli ori ne·am rălădt şi cu mare greutate am 
găsit drumul. Când eram oproape de ca ·ii, ne· am ho
t�rit să trecem pe la curcile noastre, să vedem ce•au 
mai iăcut cât am lipsii noi de acasă. Aici, o altă ba
zacon:e ! Curcii� �,p r ���� r?l un sac - pe care noi ii 
uitasem pl:n cu epă d.__� beul I plecare - şi 8pa din 
el Sf! r;si ise �i fn,:use 1:n loc. De jur·împr jurul lacu· 
lui, .:•r u la·, 1ri { :-�i ]c g: â•1, prin ·are blau o su
medenie d- cn;pi câ:llând :_-:i mu.ncând grâu. Bunicu s'a 
supărat foc d� ispr,_; o cr�;Jilor. A început să alerge 
după ci ca sii-i prind11. Au fugit ins- cu totii în apă. 
Pentrucă boil0r le ra s1::le, i-am desjugat şi i-am dus 
la mi1lul lacutu; <:a să-i adăpăm. După ce au băut ei 
apă, vedem 'cu bucurie că băuseră toată apa şi crapii 
rămăseseră pc usc t. I am prins pe toti, i-am pus în 
car şi am p!ecat spre casă. Intârziasem aşa de mult 
pe drum, că de·acum tata era şcolar în clasa I-a. A
junsese la abecedarul de partea li-a. Când ne·a "Văzut 
bunica, nu mai putea de bucurie. Cred�a biata di am 

murit. 
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S'a apucat numai decat sl preg5teascli mftncore din 
crapii pe care li adusesem noi. 

Noul ne era foame penlrucl nu mâncasem de mult. 
Cer6ndu-l bunicii ceva de mâncare, ea ne·a dat o tav� 
cu pllclntl, pe care o preg5tise de mult pentru noi. 

Am luat noi pllicinta şi am inc�rcat s"o rupem. Nu 
puteam lnsl de loc. Din cauza vechimii. se fAcuse tare 
ca piatra. Alunel, am apucat-o eu ele o margine, buni
cul de alta, am sprijinlt·o pe un butuc şi dupli vre-un 
ceas de munci s·a rupt. Când s'a rupt pUidnta, ce sli 
vezi? Din mijlocul ei a lâşnit un lup, c8re 8 lual- o Io 
fugi prin curte. 

C6nd a vlzul bunicul lupul, a luat repede coasa 
t1 a sv6rlil dupl el ca sli-1 taie. Coasa tnsa, s'a agă
tat de coada lupului. Tot fugind el, a intrat in grădinli, 
unde aveam seminal gr6u şi cum aveft coasa sg�tot5 
de coadl şi fugea de Jur-împrejurul grlidinii, 8 început 
sl coseoscl grâul, scutindu· ne pe noi de treaba aceas
ta.-Tocmai ne gândisem noi ca a doua zi să ieşim la 
coasl. - V6z4nd eu asta, m'am dus fuga la Grivei -
clinele nostru -, l·am legal de coadă, grebla şi i-am
dai drumul din lant.

Alat l-a trebuii lui Grivei. A începui să alerge 
şi el prin grlidlnll dupli lup. 

Lupul fugea, Grivei fugea şi noi cu bucurie pri
veam, cum grâul nostru se coseşte şi cum Grivei îl 
aduni cu greblo. 

Bunico tocmai etuncl isprlh1ise de pregătii mânca
rea şi ne-a strigat sli plecăm prin sat sli poftim 09me·

nii la botez. Dt1dl sm aflat noi cum stau Jucr urile, l·am 
lftsal şi pe lup şi pe Grivei şi am p!ecat prin sat să 
poftim oamenii la botez. 

Când ne•om înapoiat acasă, tata a venii spre nol 
vesel şl ne-o arilat cil de·acum ştie să scrie. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Am luat noi Uiblita şi ne•am uitat sl vedem ce 

scrie. Să v� spun şi vouă; scria aşa : 
"ToJi cititorii revistei "Copilul Dobrogean„ cărora 

le- a plăcut povestea, sunt poftiti la botezul meu•. 

JENICĂ-Lascar Catar�u 

Er<>ii 
de Mirceo Fooşa-Pecineaga 

s�mt duşi demult, să lupte, pP- Carpaţi, tn sus, 
Părinti, flăcăi şi tineri, cu to/ii ni s'au dus 
Şi ni s'a clus voinicul, Ion şi de la noi, 
s·a dus voios şi mâ11dru, să lupte in război. 

Şi el ·' a dus de-acasă, lăsând patru feciori 
Şi o nevastă blândă, purtând pe-obraji bujori, 
Jar la plecare ea doar, i-a spus cum să se lupte 
Să'nuingă şi acasă să vină cât mai iute. 

Aj!u1s acolo, în luptă se dase dintr'odată 
Şi cu duşmanii ţării, porni ca să se bată, 
Bătea 'n stânga şi 'n dreapta şi la păn1ânt culc", 
Duşmanii dinainte-i, pe toţi ii secera. 
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Dar deodată 'n spate, un glonte il lovi 
Şi intr'un val de sânge pe loc el şi muri. 
Copiii il aşteaptă, mereu ieşind pe stradd, 
Ca poate da-va Domnul, pe tatăl lor să-l vadă. 

Şi înfr'o dimineaJu aud un glu • ct'i•i cheamă: 
,,O fi tăicuţu frate. o fi tăicuţu 1nan1ă" ! 
Şi ,nama lor pe dală la poartă a ieşit: 
-"Ce veste nene Gheorghe? Ce veste ne-a venii" ? 

-
,,
Ce veste să-fi aduc, o draga nzea Marie, 

De-acum ... lu ... ai ... sâ fii ... singură şi ..• pustie•· 
-

n
Dar ce s'a întâmplat ? Maria il întreabă, 

O fi n,urlt Ion ? Hai spune-nii niai degrabă" ! 

-"Da, uite că iii spun. Iţi spun că a n1urit, 
La Mărăşeşti, µ<> deal. Acolo a piPrit ! 
Dar nu nzai plânge acu,na, căci n·a n1urit in sat, 
Ci el doar pentru ţară, viaţa lui şi-a dat. 

Şi atunci biata /Vioria, cu suffrtul sdrobil, 
Cheamli pP iuţi copiii şi astfel le-a grăit: 
- ..,Dragi copii... al vostru tatti ln Mărăşeşti a nuuit,
Apărându-şi ţara şi-al ei r1ăm{:nt iubit• •

..,El a nu1rit acolo in marele avânt, 
"Pentru a-şi păstra portul şi acest prea scump pănzâ11t, 
.In locul Lui răn1as-a[i ca sd luptnţi şi voi. 
"Să fiţi şi voi ca tatăl, să fiţi şi voi "Eroi". 

MIRCEA Fo·cşA ci. VU-Pecineaga 

... 
• I 

• . y .. 
• • " . ., t \ • • 

. ��---=---::::::: - �-:. 
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Tatăl cu trei feciori! 

A 
fost odată un unchiaş, care avea trei feciori. El era
sărac; avea numai o bucatj de pământ, pe care o 

semăna în fiecare an cu grâu. Totd auna insă i se făcea stri
că iune la grâu. fără să poată prinde hoţul. Acum, unchiaşul 
cheamă pe feciori şi Ic spuse, să stea la pândă feciorul cel mare. 

-
,,

la frânghia asta şi du-te la grâu să prinzl hoţul", zise 
tatăl şi feciorul ple ă. S'a dus el prin sat pcla şezători, a um
blat până s·a săturat şi apoi s'a dus la grâu. Obosit cum era, 
in loc să păzească, s'a culcat şi a dormit dus. Dimineaţă, a 
plecat acasă. Tatăl său îl întrebă : 

- -"Ei fiule" 7
,. Nu-i nimica tată". Când se duce însă la grâu, ce să va

dJ, grâul păscut. A doua noapte, plecă Jiul cel mijlociu şi făcu 
şi asta la fel. Dup� ce se sâtură de plimbat, se duse la grâu, 
se culcă şi adormi. Dimineaţa când se sculă. îşi luă funia şi 
plecă .::casă. Iar când se duce tatăl să vadă grâul şi mai tare

păscut. Fiul cel mai mic zise atunci tatttlui său : 
-n Tată, am să mă duc şi eu la pândă" I 
Cu toate că tatăl îl credea cel mai prost dintre fraţi, U 

dădu ş" lui voie. 
!şi luă şi nl funia, plecă direct la grdu şi ::e puse la pan

dă, după un răzor. Când pcla miezul nopţii aude un vuet. Ce 
credeti că era? Un cal bălan se lăsase în grâu să pască. Cum 
ii văzu tânărul, se repezi la el, ii puse funia în cap şi il prinse. 
Calul, care era al untii smeu şi care era aşa de frumos de n·n
vea pereche în lume, când se văzu prins, începu să vorbeasca 
băiatului 

„ D��mi drumul, c� îţi voiu fi de mare folos la nevoe. Vezi 
movila asta din fata noastră? Când vei avea nevoe de mine 
să vii la movilă, şi să strigi: .,Cal căluţul meu, vino căci am 
nevoe de tine. Atunci eu voiu veni şi vom pleca împreună în 
ce parte vei vroi". Atunci băiatul ii d du drumul şi calul s•a 
făcut nevăzut. Băiatul îşi luă funia şi se duse acasă. Când ii 
văzu tatăl său, îl întrebă :- ,. Ei ce-i fiule, ai prins hoţul ?-

.,
Da 

l-am prins" I - .,Dar unde-i.,? - l-am dat drumul" I - ,,Şi cine
a fost" 7 - .,A fost calul din văzduh". - ,.Ei nu spun eu, că
cu prostul nu faci treabă" 7
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ln timpul acesta, împăratul ţării, care avea a lată frumoa
sa ca o zână, nu altceva, vrea să o mărite după un băiat, care 
ar putea să fure inelul fetei din deget, dela a zecelea etaj, din 
abor. 

Atunci tatăl spuse celor doi fii mai mari, să se du�ă şi el 
sl încerce. Pe cel mai mic l-au l:isat acasă în culcuşul lui dupa 
soba. 

După ce au plecat cei doi fraţi, eşi şi el de după sobă, se 
duse la movila şi strigă : • Cal caluţul meu, vino că am nevoe 
de tine•. Atunci calul veni şi după �e îi puse frâul in cap, spu
se tânărului, să intre prin urechea stângă şi să iasă prin cea 
dreaptă. 

Băiatul făcu întocmai şi se făcu atunci deştept, frumos şi 
îmbrăcat de n'avea pereche în lume. 

Jncălecă pe cal şi plecă la împărat. Acolo ce să vadă? Fel 
de fel de feciori de împărat, tot mai frumoşi. dar ca băiatul 
mo1ului, nu era nici unul. Toată lumea când 1-a văzut aşa, se 
uita cu mirare, cine s� fie, al cui iiu de împărat să fie? Şi cum 
a'a prezentat, in faţa împăratului şi a poporului adunat acolo, 
tăcu un rond, făcu două şi numai deodată strânge frâul, dă pin
teni calului şi sbură la al zecelea etaj, unde şedea fata împă
ratului la fereastră. li fură inelul din deget şi plecă ca vântul la 
movilă. Acolo intră pe urechea dreaptă, eşi pe cea stângă şi se 

tacu la fel cum a fost, rupt, sdrentăros şi cam prostuţ. Se duse 
apoi repede acasă şi se aşeză la locul lui, după sobă. 

Cand s'au întors cei doi fraţi deh curtec împărătească, 
povestiră tatălui lor şi nu ştiau cine o Ii fost băiatul acela care 
a luat inelul fetei, căci era tare frumos, deştept şi îmbrăcat d� nu 
mai era altul ca el. Dar el stând după sobă, îşi puse inelul fe
tei în deget şi se legă la mânti cu o batistă. Din când in când 
tot deslega batista şi inelul strălucea ca focul, pentru el\ era de 
diamant. Fraţii mereu strigau: 

-.Ce Iaci tu măi prostule, acolo, ce tot umbli cu chibri
tul" ? 

CAnd se uitau fratii la el, iar lega mâna, să nu-i vadă i
nelul. 

Acum împăratul dădu ordin în toată ţnra, ca să se pre
zinte acela care a luat inel l fetei, că-i va da-o <le soţie. Şi s'a 
adunat lume şi mai multă, ca să vadă cine-i acela. Unchiaşul 

plecă cu cei doi fraţi acolo, dar pe cel mic, ii lăsară după sobă. 
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După plecarea blHrânului, băiatul de după sobă, se sculă 
şi el, se duse la movilă şi strigă din nou să vină calul. Acesta 
veni, băiatul îi puse frâul şi într� iar prin urechea stângi şi ieşi 
rin cea dreaptă. lncălecă apoi pe cal şi plecă la curtea impl

ratului. A<;olo se adunase lume multă şi cu toţii se uitau la el, 
căci avea cal bun şi el era frumos. 

lmpltratul spuse atunci celor adunati: .Cine o putea fura 
fata dela al zecelea etaj, a lui să fie„ I Multi au încercat, dar 
n'au isbutit. 

Băiatul unchiaşului făcu iarăşi câteva ronduri, strânse ia
răşi frâul şi sbură la al zecelea etaj, fură fata şi dispăru cu ea 
tn văzduh. 

Se întoarse apoi la împărat, ciizură amandoi tn genunchi 
şi cerură iertăciune. 

A început nunta şi au făcut o nuntă frumoasă şi am juc· t 
şi eu şi am mâncat, iar azi �nnt !:>ătu.ă de mancare şi băutură. 
Şi rn·am uit pe o roată şi am spus povestea toată. 

auzită dela tatăl meu : 
10 .-tC PARASCHIVA ci. IV-a pr. 

La joaca. 

Era o zi călduroas�, când mă 
pregăteam să 1nă duc la prie

tena mea, Suzana. De dimineaţă, 
o tot intrebam pe mămica : :,Mă•
mico, cu ce rochita am să mă duc? "'

1 u trecea nici un sfert de oră şi
iar: ,, Mamico. câte ceasuri mai sunt
până la patru, ora mea de vizită ? "
Când se plictisea mamica, spunea
s'o las în pace. Dar eu. dădeam
mereu târcoale ceasului. gândindu-

n1ă: .Ce bine ar fi să ştiu cât mai este până să plec t• 
Mi se părea că titnpul trecea foarte încet. Mai statui 
cât stătui şi plecaiu. Când ajunsei, erau toate fetele lân
gă un pon1 şi vorbeau. Am stat puţin la umbra po

mului şi pe urma Începurăm joaca. Ne-am jucat până 
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ne-am săturat. Mama Suzanei, nu era acasă, aşa ca 
ne-am jucat în voie. Ne- am dus în casă şi am luat 
fiecare câte o rochie. Acum trebuia să ne vedem în 
oglinda cea mare şi deaceea ne-am dus cu toatele. 
Suzana se repezi şi sparse oglinda. Am strâns toate 
cioburile, cari trimeteau razele lor fn toată camera. Su
zana începu să plângă .• Nu-i nimic, Suzano•. O incu
rajarăm noi. "Mama ta n'o să te ocarască ! • Lacrimele 
Suzanei fură repede şterse de mânuţele prietenelor ei. 
Ii trecu necazul. Incepurăm iar cu jocurile. Ne-am ju
cat de-a "Mamele şi copiii". Bineînţeles: noi mamele 
şi copiii, păpuşile. Copilul doamnei Suzana, avea ro
chita rupta. S'a înfuriat mama şi trântind copilul jos, îi 
sparse capul. Doamnele: Marioara, Elvira şi Siliana 
veniră în ajutor. I-am legat capul copilului. Am fi vrut 
să chemăm un doctor. Dar pe cine? Ii veni în minte 
Elvirei, să fie ea doctorul. lşi puse repede pantalonii 
mai vechi a tatălui Suzanei. Ochelarii bunichii, o pele
rină de-a Suzanei şi gata domnul doctor. După ce d-l 
Muţunache, de, ctorul, vindecă copilul, făcurăm o masă 
în cinstea lui. Luarăm fructe uscate şi le-am pus într'o 
farfurie, ospătându-ne. La masă, ne întrebam : Cum sa 
facem ca sa n'o ocărască mai••� Suzanei, pentru horo-
boa ta pe care o făcuse ? y... veni mie un gând : să 
mergem toate la uşă, �.:. .�a mamei. spunând că a 
spart oglinda şi s'o rnţ !ill frumos s'o ierte. Gândul era 

. minunat ! De aceea Uh .. �purăm să ne desbrăcăm. Liliana, 
când să•şi scoată rochia, i se agăţă de tocul pantofului, 
rupându-se. Căci am uitat să va spun că, Liliana, gă• 
sind nişte pantofi cu tocuri înalte şi-i puse. Cu încetul 
ne desbrăcarăm şi acum aşteptam. Deodată auzirăm 
paşi. "Mama, mama, strigă speriată Suzana, care se 
şi ascunse după perdea. Se deschise uşa şi în prag 
apăru servitoarea, care spuse că vine cucoana. Ne-am 
strâns toate lângă uşă. Uşa se deschise şi acum era 
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chiar mama Suzanei. Când intră zise: .Da unde-i Su
zana ? " Tacurăm toate. Liliana dohr începu: • Vă rog ..• 
s'o ... ier ... iertati pe Suzana. A s ..• spar ... spart. .. og ..• 
ogtinda. 

-n Cum ? u A spart oglinda ? Ce [el ?
S' ' ' . b't d 

. . 
t I D - ,, a ... s a ... sa !S I e ea ş1. •. ş1 a spar •o . ar ... 

ier ... i'j1h1ţi-o ! Suz na ieşi de după perden, cu capul 
plecat şi sărutând mâna mamei sale zise: 

- ,, Iartă-ma, mamă ! Mama ei o ierta, dar bineîn
teles o şi dojeni, căci oglinda lăsa un gol, într'un colt 
al salonului şi era d stul de scumpă. 

Pe urmă o săruta şi plecă. Am rămas doar noi 
care, săream de bucurie, că n·a hătut-o ! 

După puţin timp am plecat, luându-ne rămas bun 
dela uzana, mulţumind c[\lduros mamei sale, că a fost 
aşa de buna cu prietena noastră. 

M TEIE C MARIA I. IV-a pr. L-Tulcea 

în recreaţie 

Cioric căia.ref. 
lată vine depe deal 
Ci.orie călare pe cal; 
E ta nţoş nev oe mare 
Câ gloaba Lui fuge tare. 

Dar cum merge aşa călare 
Un iepure îi iese 'n. cale. 
Cioric fJe datd l-a vânat 
Cu el acasă a plecat. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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,Sl-acasd cum a sosit 
L-a şi pus la pregătit
Cu sos mult şi pipdrat
Cum e m,:il bun de mâncat.

La masă cum s'a aşezat 
A tnghilit neobservat 

Cioric mult s· a speriat 
Şi la doctor a plecat, 

Şi coada iepurelui, care, 
Avea, o perlă strălucitoare. 

Ca să-i scoată din stomac 
Perla care a mâncat. 

Doctorul l-a operat; 
Stomacul i l-a tăiat 
Şi după ce s' a vindecat 
ln lume iarăşi a plecat. 

UDREA GH. el. IV-a pr. b,-Tulcea 

Ere>ile>r. 

Străvechile noastre hotare 
Voi le-aţi lrttins peste Carpaţi 
Zidind o "Românie Mare•. 
Şi-aţi desrobit ai voştri fraţi. 

Strigând „ Pe-aicea nu se trece", 
Voi aţi luptat pentru drapel 
Şi azi dormiţi sub huma rece, 
Căci apărat-aţi tara şi pe el ! 

Purtăm cu toţii tricolorul 
ln amintire pentru voi 
Cei ce-aţi dobândit onorul 
Ai neamului vrednici eroi ! 

CALCIU GHEORGHE-Mahmudia 
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:I.O �ai. 

In fiecare an, în frumosul anotimp de primăvara. 
sărbătorirn o mare sărbătoare naţională : 10 Mai. 

ln toate unghiurile ţării, se fac rugăciuni la bise
rici. Toti şcolarii e imbracă în costume nationale şi se

împodobesc cu panglici tricolor. Toată armata în cân
tecile goarnelor şi muzicilor iese la paradă. 

Dece este sărbătorită ziua de 1 O Mai cu aşa cin
ste . Pentrucă în această zi, în anul 1866, a venit în 
tară Domr.itorul Carol I. Tot în această zi, in anul 1877, 
s'a declarat independenta tării. Dar nu e numai atât, 
ci in anul 1881, tara noastă s'a ridicat la rangul de 
Regat. 

Z cc Mai, este o întreită sărbătoare naţională. 

VIRGILIU I. CÂRNU d. 111-a pr.-Casimcea 

Ce bună e marna mea I Ea mă tngri-
jeşte şi-mi dă sfaturi bune, îndreptându
mă pe calea cea buna. Cu glasul ei blând, 
ea 1mi istoriseşte poveşti ori de câte ori 
n'am lecţii de tnvătat. Când eram mai 
mic, ea îmi spunea ce însemnătate are 
ziua de 10 Mai, pentru toţi Românii. In 
acest an, când erau numai vre-o câteva 
săptămâni până la 10 Mai, mama îmi 
făcu costum de cercetaş. 

Când în sfârşit sosi şi ziua de 10 Mai, 
ea mă im brăc! curat şi-mi spuse să fiu 
c;uminte-

Tot în luna Mai este şi ziua mamei mele. De ziua ei m·am 
hotărit să-i fac un cadou frumos. Acum cand sunt mic n'o pot 
mulţumi, decat, cu bunele mele purtări şi ascultarea ce i-o dau. 
Când voiu fi mare, o voiu ajuta mai mult, precum m'a ajutat 
şi ea. In veci figura ei îmi va apare in faţă când n'o să mai 
fie, iar cuvântul „mamă" îmi va fi pe buze până la ceasul cel 
din urmă. Căci ce e mai scump pe acest pământ, dacă nu e 
mama? 

MARCOV S. CRISTU ci. 111-a No. b.-Tulcea 
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O călătorie cu trenul. 

Astă vară am făcut o călatorie cu tn�nul îr1 T,nn
silvania. Dupa ce am debarcat la OalaU. a,n )tJat trr.nul 
spre Braşov. Cu mine mai erau tata. mama şi frnt ·Jc 
meu Lucian. lmi era ciudă pe tren ca mer'-''! ,;u v,t •;t'1

mare şi nu-mi lăsa timp sa admir l<>ah: f,urnu•,t:tc•le 
naturii. Dup:t câteva ore de mers, am ojun� ln ur1r;1 
Ploeşti. Aici c1m poposit câteva orc, a�tcptântl lr•:nul 

. ,p•-:.-__.:;, _ -

, / -

( # 

car<! m,!r �•: .,,,·,: Or;,
şov. Orci·,ul l'h" ·1;U 
mi-a parul r,,;Hf ': frtJ•
mo�. moi alt-ti hul 1;• 

var,Jt;I .i;irt: ,;,,r.rit:=;t,;.
r.J,;f a '{i2ra i,;H•� in

centruJ oraşului. Pe a .beie p�rtJ ale; bul::•1;.,r,Jului, ':fi!U 

aşez-ate bi!inci . .  ·e-.:-:m aş�zat „i nrJ i fJ� t.n:, ,ji ri ijr_..c-�tc; 

bă.n::i şi ad.miram a�!0m0b.l<:.r:, tr;;:.urif,. ,_:,:-,: m':r�:-;,,J 
d.e:a garâ s;:.�": c:::-:•ru ,:,:�)'.!--•�. L ��':-c:m :r1=::;/,-:-.:,,; ;,�JJ V2 
g:!ra şi ,.. 

Ta�.a 

t-� .... ,,, ,.� .. u,, ,,., ..... ,,,__.·\ ,., ...... .. , -·- -· .,-::: L.,.,e:..�J,, �-D "" J. , ..... ,-1.ri ·:.

D � . . . 
. �. - - - ::. --, �-:;. . � - .,.,.. ,_,,,. ... � , .. _,,::;._ .,..._ . . .... �.. .. .. ''-'--- ..._ .. - :· 

; •,;.. ;2 ,. ::a •• ;.. I"� (.""4-- • ,r, ;. • • • ...... - ... : •.. :- ,. :.. :- ,,,,. " .. ,.· ,'-. �!' ., � •. -_ ,..�_ ...... ' -- -· _.J:;�r--•�,._ -• ....... ,,,,,, • •  ...,,. ..# • .., _,. ••• .,.-

,,,,. ... ..

. ., .... 

.. � \. >.,. > >-. ,;-.,,,, ... "' " ;.-. 

� .. - ._. _,_ ��-
--:.,• ..•• , ... -\... ...,.,,, •• > - .. _, ··- �,._•• .
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pana la Braşov, trenul mergea numai printre munţi. 
Culmele lor acoperite cu brazi, par'că atingeau cerul. 
Pe unele locuri, bolovani mari de piatră stăteau par'că 
să cadă asupra noastră. Jos în vale, râul Prahova cur
gea cu furie, lovindu-se de pietre mari, care produceau 
un sgomot asurzitor. Am trecut şi prin Predeal, locali
tate foarte frumoasă, unde tata mi-a spus că înaintea 
umru tuturor Românilor, aici era granita intre noi şi 
Ungaria. 

Am ajuns şi la Braşov, unde am [o t bine primiti 
de rudele noastre şi prieteni. Această călătorie, va ra
mâne neştearsă în mintea mea. 

MUNTEA U ILVIA ci. •a pr.- omo a

O nenorocire ! 

Pe ziua de 4 Aprilie am luat vacanta pentru Paşli. 
Pentru ziua a ta aşa de rn::ire şi si3ntă pentru noi creştini, 

cu toţii ne grăbim s facem m ri pregătiri şi urăţenie. 
Tot aşa a vrut să facă şi -olega noastră State Elena îm

preună cu mama sa. S'au dus împreună la cari ră să ia pămant 
pentru lipit, dar o mare nenorocire li s'a întâmplat. 

Pe cand săpau pămflnt, nebănuind nimic, un mal s'a pră
Luşit peste ele şi le-a omorât. In loc de bucuria pe care o aş

teptau, a venit jale şi întristare în casa lor. 

ZAHARIA TINCA I, Il•a o. -t

Inf"orma.tiuni 

Conoursul care trebuio să se tină in ziua 
de 24 Mal c . ., se amână pentru ziua de D mini
că 14 Iunie„ ora 9 dlmineaJa. 

* :,,. *

Toate abonam�nte.ie, inscrle.-ue pentru con
curs şi tot ce priveşte ad-fla revi&tei„ se adre
sează D-lui N. Domienescu„ str. Sf. ln'lplirail SU. 
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Gândeşte-te 
şi desleagă şi tu un joc: oO

I 

1) de Glinuşa Ion ci. V Reg. Elisab.

I I I Religia lui f.1aho1ed

ln loc de cearU1
lre apă mullă (artic.) 

I I I 
I I I I 

A uni mal mull• 
numero I 

I Vitei de bivoliţl:I 

2) Şarada de Ilie

Lunca viţa
A.

14-1 s! 1 10. 7. 4. G. iO. 2.
2, 10 3. G. 1�. 

11. G. 81 71 8. 11. 
11. 1�- 5. 14

1
1101 �). �

Hi. 6, 5 g 1-l. :.,,
11. 4. 6. 7 10

1 
5. 

�
13. 10. 8. 9.

B. 

1) Jumaiatea cuvântului „ tatn"
2) Locaş de închinăciune 
3) Băutura Ulcutl din mere. 4l Şervet de şters pe faţa. 
5 Metal scump şi rar. 
6 Republici Europeana. 
7) Patria persicului 
8) Pasare cu cioc de otel. 
Dela A la B-lmparatie Africana în

rlaboiu cu Italia. 
Pontm uşurin\l 6-R, 8-0, 2-C 

6) de Topciu Virg. III 1 b.

177 

Orizontal =2) In ce se pune sa:.ila
3) Pom roditor 
5) Notti muzicală 

Vertical -1) Fiul caprei 
!3. 4) lmpun�e cu coarnele 

7) de Nistor Nic1;�or ci. 1\7 Neat�irnnrea =-1:i=fi Cap;tal• in Eurnpn

__ l •1 P.cge al Iurleilor I 1 1 Corp ceresc 

,- -"""'E-=- Meseriaş 
8) de MarinPscu Maria ci. V 4 f.

I I i -I �1• Anotitnt>1 ;.: P•mant lue<at

I La tablou 

i rl Boala grea 
-
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Cine n'a putut deslega singur jocurile din 
No. 3-4 să caute aici · 

No. 1 =Ool-go-ta; go--ri-la; la-la-şi. 
No. 2=Rata, ata, ta, a. 
No. 3=Luna, Ural. N'ar<", r,kg. 
No. 4=Himalaia. 
No. S=Cnrpa\i. 
No. 6=Plop, !urni (deşi nu se &pune lumi ci lume), 

oml\t, Pileşti. Sora, lros, laşi. 
No. 7=Pt=tris, erie, Rin, ie, s.  
No. 8=Mams, amin, m1c1, anin. 
l"o. 9=Mama, acul, mu,o, alah. 

Dăm nzai jos nun,f'le el"vilor care s'au ostenit 

să deslege singuri jocurile : 

Toate Jocurile-Găinuşe lon-Reg. Elisabetn, Nistor P. Ni
cuşor-�eatârnare.i. Drnganof Vasilica No. 4 .. , Zburlea Adriana, 
Gheorghiu Victori:l şi Nedelcu lordana No. 3 f., Sava Elena, 
Vessi Costea, Mario.;ra Andreiescu şi Mimi Singirliu No. 2 f., Cal
ciu G.-Mahmudia, Iontăchcs�u Elena-Aglaia şi Popescu Ramelia 
Princip. Nicolt.1e, Buga Sylvia L. P. C., Buga Aurelia, Suliman 
Şu�hirie, Simionot I. Ioana, Mazăre G�orgeta, Stamate Rădiţa 
Bogaciev Maria, şi Tiron Ecaterina şc. No. 4 f., Bejenaru Gher
ghina-Reg. Milria, Petculescu Nic.-Somova, Cârnu Virgil-Casim
cea şi Anghel D-tru-Hagilar, Garabet Traian el. 111 No. 1 b. 

8 Jocurl-Papadopol Lizeta No. 1 f. Bouroş Viet., Dumi
trof Maria, Laura Munteanu şi Chirita Elena No. 2 t., Topciu Virgil 
el. lll, Popescu Adrian el. II No. 1 b. Burghelea V. el. 111 No. 3 b. 

7 Jocuri-Kleimberg Ilie, Nicolaescu Nic., şi Stavri Spiru 
Isaccea, Pintilie Chiţa 4 f. Cotocea G.-Reg. Elisabeta. 

6 Jocuri-Olga Ga!:>raşcu şi Boţof Aurelia 2 f., Drăghiescu 
I. Ionel No. 3 b.

5 Jocuri-Şopot Georgeta 2 f. Bucur janeta şi Olaru Nic. 
Reg. Elisabeta . 

.d Jocuri-Mihai Traion ci. IV Luncaviţa. Cencol Stetea, 
Doljencu Eugenia şi Crânjală Florica No. 2 f., Neculai Maria 
Reg. Elisabeta. 

3 Jocuri-Stănescu Margareta şi Georgeta Caraciugiuc 2 f. 
Paulică Barbăneaijtră-Isaccea. 

----•-----
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