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Trăi�scă Regele! 
Suni 43 ani de atunci I Voi mici cititori şi cititoare al 

reviatei aeutela, nu uă aduae,e tncă barza din pădurile vrăjite 
a necunoacutulu,. 

/ntr'o zi frumoallă de toamnă, frumoasă ca şi tnfăfişarea 
Acelllla despre care uă votu povesti, poporul romdnesc primi o
vate minunată I 

Prinţesa fermecată din poveste, adusese un dar poporului 
romc2n şl Acuta era M. S. REGELE CAROL al Ii-lea. 

Crescut tn obiceiurile şi tn mijlocul poporulw, ',: · t. m t
Print, actualul Rege, a fost dela tnceput niidejr/er1 :•o:· .1

dar şi El a infeles să-şi plece urechea la murmurul u:i 1 ,; • 

trebuia să-l guverneze. 
Au trecut ani uijeloşi şl peste popor şi peste Du1: ..... , . . . i, 

disperat nimerzl I 
Cu tncredere tn zile mai bune au aşteptat de::;u, .. t' • . c:-

cesta şi-a spus cuvântul : 
• 7 oţl pentrn Rege şi Regele pentru toti,, .'
Trăiască deci M. S. Regele Carol al ii-lea! 7 riiiat>ca D •

na,tta care sa ne dea urmaşi vrednici ca Traian şi Decebal . 
• c;opUul Dobrogean"
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Princesa nerăbdătoare. 

Aatăvară, nu ştiu dacă vă mal aduceţi aminte, l'elJl•ta 
•Copilul Dobrogean•. a dat o serbare tn sala „Regal•, cc1nd
a'au tmpărtlt şi diplomele elevilor şt elevelor cari au reu,lt la
concursal dat de această revistă.

La această serbare, am spus şt eu o poveste desp,.. o prin
ţesă nerăbdătoare, povestea ascultată de cel din .ald, dar 
care n'au putut-o au:ai cei de departe ••••. 

I
t\ ţara Moldovei, pe lângă apa vijeloasă cu acest nume.

era demult, demult, un castel frumos tn mijlocul unei 
grădini ca un raiu. Prin faţa castelului, Moldova tşl ducea un
d�le şo,oşitoare devale spre apa Siretului, şoşotind povestea Iul

Dragoş Vodă, Bogdan, Ştefan Vodă leul Moldovei şi alţii. 
Şi cum vă spuneam ... , in castelul acela, locula un tmplrat 

cu împărăteasa lui. Ei erau tineri şi veseli, căci pe-atunci, oa
menii erau mai buni, iar păsările cerului şi tiart!le pămlntulul 
erau blânde, nu aia cum sunt acele de astăzi. Anii treceau 
unii după alţii, fără să se bage de seamă că el îmbătrânesc. 

lntr'o zi, iată însă, că şi veselia luă slârfit. Imparateaaa 
cum 1edea cu împăratul şi câţiva curteni în ceardacul caatelu• 
ui, observă că tâmplele împăratului erau argintate de primii soli 

ai bătrâneţei şi strigă : 
-lmpărate, soţul meu, uite, tâmplele tale sunt tmpodobite

cu argint I Ce frumos strălucesc la lumina soarelui I 
-Argintul vremii de pe tamplele mele şi a tale, clei tl tu

ai, după cum au şi curtenii noştri, ne-amintesc ca timpul nu stl 
locului şi că trebuie să ne gândim la ziua de mt\ine. Cui Ulalm 
tmpărăţia noastră 7 Cine o moşteneşte ? 

Din ziua aceea, dispăru din casa lor bucuria 1i vndta. 
Gândul, că n'au nici un copil, sprijin al bătranet�l, care Intra 
pe nesimţite în casa lor, ii tur bur ară adânc. 

Curtenii erau şi ei supăraţi, căci impllratul lor era om bun 
şi cu dragoste pentru pământul care-l stăpânea. Poporul nu 
itia cum să se poarte mai bine, să vad! Iar pe lmplratul lor 
vesel ca mai înainte. Şi zilele treceau aşa ... Au venit vraci, au

venit doctori şi s'au sfMuit ce să ·iacă, ca să aibă împăratul a
cela un copil, dar nimic nu puteau face, aşa că-şi pterdus�ra 
orice nădejde, când într'o i:i, veni la �astei o babă care 1tta fi 
putea multe. 
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-Mărite împărate şi cinstiţi curteni, eu sunt bitb:i Dochia
şi stau pe muntele Ceahlău. Am auzit de grija şi supffrarea 
voastră şi nu pot să stau aşa fără să încerc ceva. ln legâtu
rica asta am adus puţin pământ sfinţit, din care impărl\teasa 
să-şi pună aşa ca un vari de cuţit intr'o cănit� şi sâ-1 bea cu 
apă neîncepută dela izvoarele Moldovei. De azi intr'un an, voiu 
veni iar, să văd ce s·a făcut !. .. 

Şi pană să se dumerească cei de faţă, baba dispăru. 
A trecut anul şi când veni baba din nou b castel. soarele 

iar rasărise în casa lmpăratului şi veselia nu mui avea n,argiui. 
lmpăr�teas& ascultase cele spuse de babă şi o kti\ă dră-

gălaşe făcea val vârtej din casa împăratului. 
-Mămicule I... Tăticule I... Veniţi ... a venit baba Dochia I
-Ce-i cu tine sfârleazo? e ţipi c1şa? 
-Uite, mătuşa Dochia, mi-a adus o păpu�h I
Şi fetitd cu o mână pe păpuşa, 1ar cu ccalc1lt� în 111t'lna

babei , venea încet spre părinţii cei fericiţi. 
-Bine ai venit mătuşă t Şi-ţi mulţumim de ajotur I

--Bine v'am găsit, mărite împărate şi împărăteasă ! Ce 
face Zânişoara asta mică ş• drăgălaşă ? 

-Creşte, se joacă şi înveseleşte casa noastr� I
-Amin I Aşa să fie !.. .

Şi făcându-i cruce, a sărutat fetiţa. Din ziua aceea. Zâ
nişoara creştea intr'o zi, ca alta intr'un an şi se făc;ea din ce, 
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1n ce mal frumoasa. Era frumoasl ca mama el, frumoasa ca 
Ceabllul şi nebunate-cl ca şi apa Moldovei care sarea din platrl. 
1n platrl. cAntAnd şi povestind codrilor povestea neamului nos
tru. 

Au trecut �aţlva ani, ZAnlşoara se Ulcuse fata mare. Pl
rlntli ei imbltrAnlserl fi voiau s'o mlrite dupl un om de ran
pl el. adlcl dupl un fecior de împărat. 

Crainicii au dus vestea până la marginele tmplrlţlel p 'n 
lmplrlţllle vecine. Mire trebuia să fie tânlrul. ce va fi lovit 
de mirul aurit a tmpar&tesel celei tinere. 

Au lnceput sa vini feciori de tmplrati. feciori de boeri din 
toate plrlile lumli. dar Zânişoara sta neplsatoare la alaiul de 
tineri cari veneau pentru dAnsa. Nu-l plicea nici unul 

lntr'un tArzlu. iata ci de pe malul celalalt a Moldovei. veni 
un cloblnq cu oile Iul cari plşteau Iarba grasa de pe mal. 
Fata nici una. nici doua. zvârli, cu mirul in cioban. El prinse 
mirul fi muşcă cu-atâta poftă din el, tncat par'că va văc.l şi pe 
voi llcându-va pofta. 

-Uite, a<>liorul meu I Acesta trebue să fier
-ZAnlşoarl. draga noastrft, gândeşte-te r 1 u eşti tmp:trl-

teasl tl alesul tău e un cio�an r Se poate una ca asta ? 
-Nu vreau să ştiu nimic r ,\sta e r
lmplratul şi imparateasa erau straşnic 111:ilaniti, dar nu pu

teau face nimic, caci lata lor pe langa că era neînduplecată, era 
tl tare nerAbdatoare. Deaceea ii chemară la ei, zicându-i : 

-Măi, ciobane, ciobanel t Fă-te incoace călinei I
--lnălţate împărate şi impăriUeasă. aş veni numai de cat,

dar oiţele astea nu mă las� r Daţi-mi voe să trec oile aitea 
dincolo. 

-Hai, mai repede I zise Zânişoara.
Domniţa, oiţele acestea sunt prietenele mele şi nu pot să le 

las de capul lor. Trebue sa pun puntea aceasta care o poartă 
măgarul în samar. căci numai pe aceasta trec ele. 

Şi ciobanul nostru p!lse puntea şi oiţele lui începură a tre
ce una, câte una ..... 

-Domnule. ne spui povestea mai departe t aşa m'au fn
trebat acei dela serbare, aşa cred că veţi întreba şi voi care 
citiţi pove ·tea. 

-Aveţi vreme copii! Stati .-:\ t;·.ac lt'.tte oile I
Şi cum mai suul încă de trecut, aştcptnti în numărul vii

tor urmarea. 
Nene-e:a Nicu 
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Isprava lui l\'llticii 
(Urmare din No. 7-8) 

Dupl cum v·em spus, Mitici s·e culcat iar peste 
noapte viseazft ci pftrinlll lui sunt foarte neclJill de lip

sa lui ci ne glsindu-1 nicleri ii credeau mort. 
Se scoalft disdedimineaUi şi roagli pe unchiul şi 

mfttuşa ca sli-1 ducii 8casli, dar cu că� ute, căci ii era 
frică să mai meargă cu bercb. 

Unchiul se în voi şi peste pulin fim p ei plecarl:; toti 

trei cu dirnte spre satul lui Milic6. �pre ��ară (dup6 
vre•o zece ore) ajung în satul cu pricinii la poarta curtii 
părintilor lui Mitică. Unchiul opri caii şi lăsând pe 
Mitic6 cu mătuş8-sft în cărutti se duse el singur in 
curte să vadă ce fac părintii copilului. 

Când intră în curte, vftzu mai multe femei şi b�r
bati, rude şi vecini, tota cu ochii roşii de plâns ajutau 
la treburi prin casă şi prin curte, ba altii cl�tau să 
Jinişteascll pe biet ii plirinli şi s6-i incurajeze cu fel de fel 

de vorbe căci ei erau disperati cu desftvftrşire căci ui
tasem sli vi spui di Miticii era singurul lor copil, sin
gura lor bucurie. 

Unchiul lui Mitici intelese dece plâng ei dar se 
pr�fftcu ci nu ştie nimic şi·i . întrebă cu mirare ce au ? 

Ei îi povestir6 intâmplaree cum di, au pierdut pe 
singurul Jor copil pe care l-au trimis eri · cu caii le 
pliscut pt: margiilea băltii şi seara au găsit numai ceii 
în câmp, iar copilul nu mai era. Apoi a doua zi dimineată 

Ul'l ·vecin, car e pescar ducându-se la baltă a găsit p&
lftrioara lui Mitică plutind pe de6.supra apei şi cuno· 
scând-o le-a aciu•;-o Rcasd. Această in!âmplare îi face 
sli creadă ci't -:: ... •1, · ul e innecal, şi dea ceia ei se pre!Jă· 
t�sc să-i facă pomană c11m c obiceiul la morti. Ascul

tând fonie Acestea, omul le �puse să nu mej plângli 

cilci nimic nu e adevlrat din cele ce şi-a închipuit ei. 
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BAiatul e viu şi e in c6rutA la poartA. Toti au alerga 

sii vnzl!\ pe MilicA şi mare le· a fost mirorea şi mai 

mare bu uria dind l-au vâzul in cArutA. Plrinlii l-au 
imbrlUişttl şi l-au dus in casă, apoi Miticii le-a povestit 
cum a ajuns la rude şi cum a rAmas f&rft pAllrionrl\. 

Cu totii multumiră lui Dumnezeu cA l·au purtai de grije 

şi l·a scăpai de moarte şi s·au veselit pana a doua zi. 
S6 nu credeti insă că a sdipal Mitică nedojenit de 

părinlii lui, cărora le·a cerut iertare şi le-a promis cA 

nu le va m6i face altă dalA astfel de supărare. 
• tele I. Nicolau

Călinei 

Prietenului Calin piru. 

Trei muci cu lacrămi i-arn udat 
Şi prin nuri ti i-am trimis, 
Ca sd- li renaşti dorul stins, 
Lu cure mult ai luptat 

nedeprins. 

Şi lângă maci, am pus şi flori 
Ca să- li aducă bucurie, 

La care nimeni n'o să ştie 
C<i fi t-am trimis prin nori 

cu mândrie. 

Şi acolo ern nltceva 

Ce di11 inimii le am rupi: 
Te iuhesc altil de mull 
Şi păsf rându-li dragostea, 

Te salul! 

4 Iunie 1936. 
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Ţara noastrA a românilor fiind o tară mare fru
moasa fi bogată trebuie sa fie respectată de oricare Ro
mân. Dece iubim noi tara şi tinem la ea ? Noi ne iubim 
tara pentrucă în ea ne-am născut, in ea a murit moşii 
1i stramoşii noştri şi tot în ea vom fi înmormântati şi 
noi, la rândul ncstru. Noi Românii dacă nu ne iubim 
tara, înseamnă că nu ne iubim pe noi înşine. 
Tot aci, am văzut de prima dată lumina zilei, cântece
le şi mai cu seamă doinele noastre care ne spun lămu
rit, din viata noastră a rornânilor, sub domnia fanario• 
tă, turcilor şi altor popoare străine care voiau să ne 
cuprindă tara. Noi românii abia sub domniile lui ·Cu

za şi Regele Carol I, am început să ieşin1 din intuneri-• 
cui în care ne aflam. lnsă acum Românul îşi întreabă 
sufletul şi vede că există mult patriotism în el. Prin 
marile lupte dela Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, conduşi 
de marele Rege Ferdinand I a1n învins şi am format o 
ţară mare şi întregita aşa cum se găseşte astăzi. Iar 
astazi suni:em datori s'o păzim şi s'o păstram aşa cum 
este şi să sărim cu mic şi mare, ca s'o apăram în vre• 
muri de nevoie. 

Oospodln Ştefan 
ci. Vll-n-Beidaud.

Lucrarea scrisa la Lit,11Ja Rom�na la examenul dlu 20 Iunie 1936. 

Una dintre ţările din Europa este şi România. 
Ea este aşezată între: Nistru, Tisa, Dunare şi Ma

rea Neagră. Este cunoscuta de noi Românii cât şi de

toata lumea ci este o ţară mândră şi bogată. ln mij-
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locul ei se euesc un şir de munti, care tnchid 1n mij
loc podişul Transilvaniei. La poalele muntilor se lntind 
câmpii şi mai ales plşuni, pe care le pasc turme de 
oi şi vaci. Afara de aceasta este străbltutl de rAuri 
navigabile, pe care umbli vapoare transport4nd mlr
furile dintr'o tari în alta. Aşa dar putem vedea cAt de 
multe bogăţii a.e. Toate acestea frumuseţi le putem 
găsi cântate ln poe�iile scrise de diferiţi poeţi. Eu îmi 
iubesc ţara pentruca aici m·am născut şi aci am vizut 
prima rază a luminei soarelui. Aci pe pământul roma
nesc strămoşii noştii şi-au petrecut binele şi răul. lna
intc vreme ţara romanească era prada şi trecitoarea 
tuturor duşmanilor şi-a barbarilor. 

Ei nu se temeau de aceasta şi nici nu plecau din 
ţară pentruca spuneau: 

Fie pâinea ciJt de rea 
Tot nzai bine•i ln ţara mea. 

Şi de multe ori stateau sub jug strain îndurând 
toate necazurile. Dar toate asupririle duşmanului erau 
trecătoare şi încercările de a li se fura limba şi obiceiu• 
rile dovf'deşte puterea de viată a Românilor: 

., Şi oricât timp român voi fi,• 
Nu mă tem că voiu peri. 

upfl toate aceste suferinte a Românului mai erau 
si :iltl .e; cei ţara nu ·era unită la un loc, ci era condusa 
�ic\ c: 1. • r·ncipat de un domn, dar la anul 1856
I•. : ·, :- �Otln Cuza în ziua de 24 Ianuarie au unit
cele ciouă surori Moldova şi Muntenia care se duş
:năneau, sub un singur domn. Iar astăzi când ţara este 
r:d icată Ia rar.gui de reeat tot poporul este liber şi in
<� • c dent. Regele de astăzi este M. S. Regele Carol 
«1 ll-lt>a. Eu îi urez ţării mele mărire între hotare şi 

;>ace. ·ar M. S. Regelui îi urez ani multi şi fericiti I 
r•'răiască poporul Român! 

Draganof Va•lllca 
el. Vil No. 4 fete-Tulcea 
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Copii din tara•mi scun1pd 
Veniţi la şcoa Id să 'nvă fă m .,

Cu brava noastră munca, 
Ţara noastră o 'ndlţam. 

Cdci din şcoală invurum 
Până când imbătrânim

_.

Drapelul să fli- I apărăm, 
Pe duşmani ca să-i sdrubim. 

Sidoren u A tex. 
ci. l-a U. I. T.

Sfârşit de toamnă. 
--=---- -=--
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Luna care ne vesteşte sfârşitul toamnei, e�le luna 
Noembrie. 

In această lune, zilele sunt rnai scurte, mai reci şi 
mai mohorite. Prin livezi dimineaţa în loc de bobitele 
de rouă, vezi bruma c::ire acopcro pământul ca o haină 
argintie. 

Pomii îşi pierd şi ei podoaba lor verde, iar când

vântul începe să bată,. crengile goa e produc un sgo•
mot care te înfioară ş1 par·ca fără să vrei simti ca se 
apropie iarna cu zăpada ei nlbâ şi scli11itoarE>. Păsăre
lele, care toată vara nerau înve"elit cu cânter,ele lor, 
acum şi-au părăsit cuiburile şi an plcci\t în ţări depăr
tate. Ce rău îmi pare de ar.este mici fiinte c-a n'o să 
le mai văd până la primăv..tra viitoare. Toamna acnm 
e pe sfârşite şi în curând va cade<t zar,adrt, care de 
multe ori cade înainte de vreme.

PINTiLI E CHIT A d. V .t N11. 4 f. 
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Mama mea 

Mama mea este fiinţa cea mai scumpi de pe pl
mAnt. Toţi acei ce au mamă. trebuie sa se socoteascl 
fericiţi ; pentrucă dânsa este aceia care vegheazl cu 
dragoste nesfârşita asupra copiilor ei. din cea mai fra
gedă copilărie. Primul cuvânt cel pronuntA copilul, e : 
mama! 

De mic, el simte dragostea cea mare cu care 
dânsa ii ocroteşte. Ea ii îngrijeşte ŞI· 1 dă sfaturi 
bune şi-l duce pe calea cea dreaptă. Când suntem mai 
mici ne istoriseşte poveşti. Mama e bună cu noi dar fi 
noi trebuie s'o ascultam cu drag. Eu trebuie s·o ajut 
acum cu ce pot, dar când voiu fi mai mare am s'o 
ajut mai mult. Şi abia la bătrâneţe să simtă cât de 
sinceră ii sunt. Tot ce voiu avea mai ltun, voiu pas
tra pentru mama. 

Eu n'am s'o uit niciodată. 
Bar•ech H. Fani 

ci. V No. 4 f.

Sfârşitul Toamnei. 
D -

Toamna e al treilea anotimp al anului, Iar Noembrle • c:e-a 
din urmă lună a toamnei şi tot odată cea mai trista. Ea Ylne 
cu ploae. cu frig, cu ceată şi vAnt anunţându-ne că iarna e pe 
aproape. Vântul despoiaza ramurile copacilor de ultimlle lor 
frunzt, care lnglUbenite cad triste la pamant. Ultimele păliri cl
lătoare, iii iau adio Jela cuiburile, care rlmAn singure şi plea
că spre tlrile calde. ln �radină toate Dorile s'au acuturat fi 
şi-au aplecat tulpinile la pământ ca sa doarmă somnul cel de 
veci. Pe cer, nori mari şi grei aleargă ca nişte balauri uriafi. 
Noaptea, luna cu fata galbenă ca de ceară, fuge printre n011ri, 
iar vantul şueră prin văzduh. Zilele mai toate sunt ploioase c:u 
ceata, cu frig şi cu umeaeală de te pătrunde pană la oase. Rar 
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soarele străluceşte pe cer şi apoi apune rE>pede lăsând in urma 
lui nori r.>�ii ca j.:\ratecul. Olmenii trc.!c gr3biti pe drum 1i-1l 
rluc acasă lemne, �obe, zarzavaturi şi ale lucruri, care iarna se 
vând mai scump, iar oamenii săraci privesc trişti cum ultimile 
frunze ale copacilor se scutură la pămant, cum norii negri a
leargă pc cer şi cum vantul şucră în noapte un cântec trist şi 
înfiorător, care anunţă iarna friguroasă. 

�Icu Anghcle•cu 
CI. lV-a pr. No. t băeţi-Tulcea

S'a du primăvara şi vara ! Toamna a sosit cu re• 
peziciunc ! Soare.le pâna acum râdea vesel in miJlocul 
cerului, incalzind pământul. Acun1 el apare după un 

nor palid şi zâmbeşte trist. Vântul suflă cu putere şi 
scutură frunzele ingalbenite ale copacilor, împrăştie pe
trilele florilor, şi duce cu el parfumul lor în depărtare. 
Păsarelele vesele, acum pleacă şi ele ia ţări mai calde, 
luându-şi rămas bun dela noi. Anotimpul toarnnei cu 
toata tristetea lui îşi are părţile frumoase. In acest ano
timp este culesul viilor ! Vinul curge din cada cu bel
şug t Culegatorii cu chiotele lor puternice culeg ciorchi
nii şi se întrec. Râsete şi veselie este pretutindeni. 
Soarele se arata şi el cu zâmbetul primăvăratec şi apoi 
iar dispare după vreun nor. Copiii zgribuliţi de frig, 
se grăbesc să ajungă mai repede acasă ca să-şi incal
zeasca mânutele inghetate. In cele mai multe zile plouă 
şi plourt. Apoi brusc so?.rele se arată! Ce frumos e a

tunci! Soare după ploaie ! Totul pare ca renaşte ca in 
primâ vară. Copiii ies afară să se joace, gândacii se 
JJlimbă prin iarba udată şi parfumul florilor pluteşte în 
aer. Ace�tP zile însi, sunt rare, dar frumoase. Toamna 
s·a µlictisit şi ec:1 sti şedea la noi. Vrea sfl plece pe 
,tlte taramuri şi in urma ei lasă ca iarna să vie cu hai 4 

nc1- i aiba de zăpada. 
SlNGERLIU MIMI ci. lV-e pr. 
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12 
--- ===-=-=-========-

O călătorie cu vaporul. 

lntr'o var!, dupli terminarea cursurilor am fost cu 
vaporul la BdiiJa, oraşul tn care m& duc ln fiecare••· 
cant& cu mama mea. Acolo am petrecui foarte bine 

şi am sll vli spun şi D-slrli cllilorilor şi cititoarelor. 
Am plecat la ora 1 t dimineatft dela Tulcea. Vaporul 
s'tt oprii la Isaccea, la Reni şi la OalaU. 

De-aici am mers drept spre Brlila. Am ejuns la 
ora şese. N"-etffl dat jos şi am luat o trlisur6 şi ne-am 
dus lu bun, mei. DAnşii ne-a prin1it foarte bine. A 
doua zi am ,, •cal la un unchiu al meu care are o feti
Iii în comune l'lsc. El are vie modernii cu rezervor 
şi pon1p6 cu motor. Am sial la unchiul meu o 
slipUimână de zile. După aceia am plecat la alt unchiu 
al meu care ore o felilii şi doi b&eti mici. lnlr'o zi, 
am plecat cu maşina unchiului meu la monument. A
colo, am văzuto pădure frumoesl apoi am fost la Lacul 
Sărai, staliurie balnearii. Şi am avut aşa o cftlltorle 
frumoaso, cum nu_ 1n'am aşteptat. Am vlzul multe de 
foi dnr nu le pot scrie toate. 

Va•lllu M. Maria 

ci. III-a pr. No. 4 fete-Tulcea

O plimbare la AgighioJ. 

lnlr'o zi, aud pe tata, că suntem invitaţi la Agi
ghiol. �i c:t-\ tn�bue s:"l focem o plimbare pânl acolo. ca 
sa ne pliml.Je pe noi îeiele, căci nu fusesem vara asta 

ciC"cât câteva z:le, !a Nkulitel. Atftt n1i-a trebuit mie 

cfici oânfi nu 1-arn rncut ,e tata să ne ducă, nu i-am 
dat pace. Nu a trecut multă vreme şi tata ne•a făcut 
plăcerea asta. Când a venit tata seara din oraş, ne-a Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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spus să ne pregătim de dimineaţă, cad a aranjat tră
sură. Vă lochiplîifi ce bucurie pe mine, d'apoi şi fra
tele şi sora mea, erau tot aşa de nerăbdători ca şi mi
ne. Nu s'a lipit somnul de noi toată noaptea şi când 
s'a luminat am fost în picioare. La ora 8, văd că so
seşte trăsura. Am plecat cu inama, cu fratele meu şi 
sora mea. Birjarul ne- a dus pe la casa lui şi- a luat 
clopoteii şi ne-a spus că nu se merge afară din oraş 
cu trăsură fără clopoţei. La Agighiol am ajuns la ora 

10. Ce plăcere să călătoreşti cu trăsura aşa departe r
Acolo, am cunoscut o fetiţij frumoasă, o chema Iulia
Mitan. Cu toate că era cu un an mai mare, dar ne-am
împrietenit par'că ne cunoşteam de când lumea. Nu

m'aş fi mai despărţit de ea. Am fost la viea d-nealor
împreuna. Dupa aceia ne-am întors acasă. Acasă an1
stat la masă şi iaraş am început a ne juca, dar în casa,
căci se ·pornise o ploaie mare.
Când s'a inserat, am plecat spre TulcC'a. Era aşa de

frumoasă călătoria. căci când am cjnn:-:, aproape• dt nP
părea rău, că nu se mai lungise drumul. Tot timpul
am cântat in trăsură, mai de frică, mai de dragul plim
burii, dar ştieam că bucuria era mai marc der.ftt mă

aşteptam.
Hi\DU E 111.1,\ ci. III :1 Nr. 4 L 

.. 
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O lntâmplare de„a mea 

Pe cdnd eram de vre-o 7 ani. părinţii mei. mă lăsase sin
gură acasă. Dânşii îmi spuseseră să nu ies din curte. că ei se 
întorc numai decât. Pe atunci eram mică. Eu nu i-am ascul
tat. Am eşit la drum, ca să mă joc. ln drum. mi-au eşit Îna
inte mai multi băeti mai mari de cât mine. Eu am Început 5ă 
mit leg de dânşii, zicându-le • Uite au pornit cu toţii ca şatra 

lut Moş Papuc". Atunci ei s'au supărat şi au început să mă 
bată. Unul mi-a dat cu pumnul în nas şi a început să-mi curgă 
sânge. Eu neavând apă, cu ce să-mi opresc sângele, am stat 
pana să se oprească. După ce mi s'a oprit sangele, am pornit 
spre casă. Când am ajuns acasă, ce să vezi I Părinţii venise
ră. Când m'a văzut mama, a tnceput sa m:i certe. Atunci eu 
i-am explicat întâmplarea mea. la care mama a început să mă
bat!. De atunci am asculti4t sfaturile mamei.

Ciolacu Iordane 
ci. III pr. No. -l fete

Codru.le, Codrutule. 
(Rezumat) 

Din poeziile vestite ale lui Mihail Eminesc;;u, esle 

şi Codrule, Codrulele, poezie pe care o uvem in carte 

de cetire de ci. IV -a. Din nceastă poezie, eu inteleg 
cum el îşi arată iubirea fată de doino, cântecul Româ
nului, înteleg viata omului, ce a f�cut de când n'a mei 
fost la codru, şi cum îşi petrece timpul codrul, Toam

na Iarna şi Primăvara. Attta in\eleg eu din poezia, 

Codrule codru\ule. 

�-=-· =----=--·- --------=-

Arvanltopol Cezar 
CI. IV-a pr. No. 1 baeti

-- -
--

Inva/ă la tinereţe, ca să ştii la bâtrâneţe. 
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Codrule. codrutule. 

ln poezia .Codrule codruţule•, Mihail Eminescu, 
care este cel mai mare poet al Românilor, vrea să-şi 
arate iubirea sa faţă de natură şi deacea zice codrului: 
-Codrule, codruţule ce mai faci I că atâta vreme cât
am lipsit mi s'a făcut dor de tine.

Atunci codrul îi răspunde : Eu fac ce fac de multi 

ani. 
Iarna când viscoleşte, eu privesc vântul cun1 lmi 

rupe crengile, iar viscolul îmi astupă râurile. 

Pisările cântătoare au plecat şi peste tot e o jale. 
Vara s{ au şi ascult doina ce mi-o cântă femeile când 
vin cu cofele ca să ia apă dela izvor. 

Eu cum am fost aşa rămân. Numai omul e schim
bator şi rătaceşte pe pământ lmbătrânind. 

ALCANDI ASiLE ci. IV-a pr. o. 1 h.

Cum do,esc să am casa clnd voiu fi mare. 

C"nd volu creşte mare, vreau să am o gospodărie bine 
tngrijltă. Vreau aă am o casă frumoasă. ln casă vreau 1d am 
mulţime de mobile scumpe : Un dulap, un divan şi altele. t.1al 
vreau să am 2 curţi. ln una să-ml fac o grădină frumoasă cu 
tot fdul de pomi şi flori. Jar in curtea cealaltă, aş vrea să am 
un coteţ, tn care să am un porc. ln curte să am o magazie, în 
care să-ml pun lemnele. 1 ot tn curte să am şi canal. Prin 
curte votu puTle pietre pe jos, ca atunci c(ind plouă aă nu se 
facă noroi. 1 ot tn curte să mat am şi două hambare, tn unul 
să am porumb st tn celălalt orz sau alte cereale. 

Aşa vreau să am gospodăria, când votu fi mare. 

Dineu T. Ion 

ci, V-a primara No. l baetl 
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Gândeşte-te 
oO 

şi dezleagă şi tu un joc · 

No. 1 de Vn,;iltu M. Marin d. IIJ f('tP ,le Topciu O. Virgil ci. IV-• primari 
111 trtrstt t1 a,a ltr11tt1ti ! 

··-

Nume d f,Jto 
Cr. ă il!ci upili taaan 

Ce firă belii •tta u•11i 

No. l de /\rv;•nltopul cz,1r l'l. IV I' 

- l 

i_ 

vocală 
d,11 pinteni ralului 
,n; nQ vac:I 

l f''' 11 n I<' � 1 r ·• 1• I 

\"O ,al:1 

ORIZON f AL : t) Zeul soarelui.
3) Poftim. 4) C ntinent ti) Se zice
la rugar-111 e Q) L'n om are a fncer
rat ,"i ''" rirc cu aripi. VERTICAL : 
1) "' , t,1 ·,1I 1, ,. 2> Om sportiv
) , '0111111 5) <1 rta t.'.lranh. 7) No

:a mnzî ·.iJA. ti) P..>rtim. lu) Legltura. 

Popcsru Cl: mbr,ni O Ac!rwn 
''t,n-.oana 

,-

I : Jth:o: 1.1 Hon ania 
I I 

I · f - r -·1 - i -: Ora, lsloric ln RomADJa

I I ,- I I R •cnat 

f-,--,--,�Nus (invers t) 

l_l Consoana 
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Cine n'a putut deslsga Jocurile din No. 
7 -8 să caute aici. 

Nr. l=Dunlrea. 
Nr. 2=Toc. ora, c1H. 
Nr. 3=Aur. ura, roc. 

D�m mai jos num�le elevilor cari au deslegat sin
guri jocurile: 

Rusu N. t-'1t'\rie, Oi\i\ Silvio, Filoli Vesilica, toate 
din el. IV-a ş�o!'l!a din comuna Regina Maria; Rom8n 
V. Ştefao. ci. IV- a 1s6cceft ; Calciu Gheorghe, ci. V-a
Mahmudifl ; Papa Jopol Rodico, ci. III-a ; Pepadopol Li
:.<>l,1,- u;.rd�ncea o,,orgda. Slevrianft Emilia, Buhaev
Toi"'"· loRIP din ci. IV a şc. Nr. 1 f.; Singerliu Mimi,
ci. IV-a ; Obreja Aurelia, ci. V-8 şc. Nr. 2 fete; Bar•
cariu Mario, Noum Eleno. Vastllu Mimi, Chircoreanu
Julietd, l<sdu J\1adlena, el. III-a. Penciu Ruşca, Rotaru
MariR, ci. IV- a, Bugn Ştefano, ci. VI-a. Buga Aurelia,
ci. VII·&, toate dela şcoeln Nr. 4 fete; Mucenica I.,
Popescu ComişBni Adrian. ci. HI-a, Celcnndi Vasile,
Marco( S. Crislu, Oofman Bern., Anghelescu Nic., La·
rion Anbim, Echimov Molsel, Cralea Dumitru, Burghe-.
lea Vasile, Zeronian Onic. Burbea Rliducu. Damian
Ionel, Bndrighean Eduord. Topciu Virgil, Turovschi
Victor, Arvonilopol Cezar. Arnăutu Const. el. IV-a,
Badeo Const. Dineu Ioan, el. V-a, toU dela Nr. 1 bletl
şi Bugo Silvia, ci. ll·e liceu-Tulcea.

Tip • •  Curierul Tulcei• 
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