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Moartea Reginei Măria a provocat nn
adânc in toată ţara şi în străinătate. La
illirea tristei veşti sufletul întregului popor
uman a fost cuprins de o mare durere. Petrecerlle şi distracţiile au încetat. Pretutinde
ni i'm arborat negre drapele de doliu şi drapilc naţionale cernite. In turlele bisericilor au
început să tone a jale clopotele, iar în faţa
tllirelor preoţii cn ochii înecaţi .în lacrimi şi
riaarlle potolite de durere au înălţat regăciuni
Fierbi• ţl spre Dumnezeu pentru odihna suflelilai Doamnei acestui pământ.
Cutremurată de durere şi lacrimi ce nu
nl pute au picuri', vreme de aproape o săptămână
ira şi-a Jelit regina. Vreme de o săptămână
jSpimântul României au plâns clopotele în
ijitele lor prelungi moartea mare! Regine'
rae de o săptămânii poporul român a îniMnchiat şi a plâns lângă sicriul ei. Supuşii
alergat din toate părţile s t - ş i plângă
»trei, iâ-şi la uri oltim rămas bun dela Rtfmlor şl sl-i adacâ cel din urmă şi cel mal
dar al lor, lacrimile izvorâte din as"
tainiţe ais inimei, din adâncul surle
lor- îndurerat. Prin faţa sicriului ei aa
l'îtot mulţi, în lungi şi nesfârşite şirur', căr
ări cu frunţi adumbrite de gânduri, t i r g o '1'îi Păstori, ţărani cu feţe şl mâni înăsprite
'«reni muncii. Erau cu toţii acolo ameite!
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" Ş i infrâţlţi prin marea durere ce le cernea
silletelf.
Popasul dala castelul

Peleş

La Sinaia, unde se afla trapul neînsufleţit
wglnel Marla, ceremonia funeraliilor naţio' » început marţi în 20 Iulie. Membrii gu, ""i»'! sojiţi dimineaţa dela Bucureşti, în
» cu I. p. s. Patriarh au prezentat M. S.
'Mai condoleanţe, rostindu-i cuvinte de
giiere.
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Dela castelul Pelişor sicriul regal a fost
.
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° " ^castelul Peleş, unde Ra° fost
î
» R g în
depus
iili
*>»re
™
e ppe „un catafalc
catafalc îmbrăcat
îmbrăcat în
în violet.
violet
D j terminarea slujbei religioase, M. S.
. ^ adânc îndurerat şi zguduit de plâns s'a
, ' Peteraia castelului, unde a rămas timp
" »g»t sîngnr.
j . a ' a l c înfăşurată în purpură şi cu stema
i
f ' P . Regina îşi dormea somnul de vec»,
4«t'
e fiori. Pretutindenla erau flori. Fiori
Mn'f '
violete aşa cum Ie-a dorit
«t»mentnl pe care 1-a lăsat.
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Testamentul Reginei

n

a

Măria

Marţi dimineaţa s'a , deschis la castelul
Pelişor, testamentul M. Sale Regina Măria, fiind
de faţă M. Sa Regele şi dl Iamandi, ministrul
justiţiei.
Testamentul a fost însoţit de o scrisoare,
pe care Regina Miria o adresase către ţară,
cu rugămintea de-a fi publicată după moarte.
Ia testament Regina cere să fie înmor
mântată Ia Curtea de Argeş.
Inima Sr, Regina se roagă să-i fie scoasă
din piept şl pusă într'o nrnă, care să fie aşezată
In palatul dela Balcic. Cere ca la înmormântare,
culoare de doliu s ă i fie culoarea violetă, iar
pe sicriu să l-se pună-flori, .roşii.'
S o s e s c vlăstarele

regale

Dio toate părţile sosesc oaspeţii Ja cas
tel. Au început sâ sosească şi soiil străinătăţi?.
Tot Marţi au sosit Arhidacele Anton de Habsbnrg, ginerile Reginei, cu Arhiducesa Elena. Cu
avionul, la 6 sl jumătate, a sosit la Bacurcşti
şi Principele Nlcolaie. M. S t Regina Marioara
a Jcgoslaviei a sosit miercuri. Vlăstarele re
gale se adună la cuib. Au venit aâ îngenunchieze şi să sărute pentru ultima dată mâna
binecuvântată a mamei lor.
D r u m u l d s l a S i n a i a la B u c u r e ş t i

Sicriul regii a foit purtat pe braţe de
ofiţerii regimentului 4 Roşiori „Regina Măria".
In tot cursul zilelor de 21, 22, şi 23.Iulie
publicul a fost admis să defileze prin faţa si
criului regal.
Ceremonia

înmormântării

s'a desfăşurat Duminecă 24 lalle. Regina a
fost ridicată din sala bizantină a Palatului din
Cotroceni şl aşezată în Palatul Regii din Bu
cureşti. In zorti cei din urmă au făcut de
gardă la catafalc membrii Familiei Regale.
Slujba religioasă a fost oficiată la orele
8 şi jumltate de către mitropoliei şi episcopii
ţări! în frunte cu I. P. S. mitropolit Nicolae
dela Sibiu. In faţa sicriului a stat M. Sa Regele,
având la dreapta pe A. S. Principesa Elisabeta.
In urma M. S. Regelui se aflau M. Sa Regina
Marioara a jogoslavlei, A. S. Principesa Ileana,
Principele Nlcolaie, Marele Voevod M hal. La
dreapta şl la stânga lor se aflau alţi membrii
ai Familiei Regale, înalţii oaspeţi de sânge
regesc şl trimişii ţărilor străine.
La ora 9.30 lungul cortegiu se pune în miş
care către gară. Drumul 11 deschide d. general
Marinescu,prefectul poliţiei capitalei,învesmân
tat în mantia cavalerilor ordinului „M hal VIteizuk". Urmau regimentul 4 Roşiori „Regina
Măria", delegaţiile, clerul şi alţii. In urma si
criului păşia frânt de durere M. Sa Regele şi
membrii Familiei Regale, oaspeţii, trimişii ţă
rilor străine, demnitarii şi înalţii slujbaş'.
Ultimul d r u m

Regina Măria pornise pe drumul ultime
Miercuri 21 Iulie, osemintele Reginei Ma
lor popasuri. Străzile oraşului pe unde trecea
rla au foit d u i e la Bucureşti. După slujba resicriul erau o mare de capete şi trupuri ome
l'gioaiă oficiată la casteinl Peleş, pe un afet
neşti. Pretutindenla erau suspine, lacrimi şi
de tun tras de 6 cai, sicriul regal a fost pornit
doliu şi clopotele bisericilor sunau mereu a
către gară, de unde cu trenul mortuar a fost
dus Ia Bucureşti. Pe tot parcursul drumului, jale.
La ora 11 sicriul a ajuns în g i r a regală
prin gări, poporul în frunte cu preoţii şi con
f
„Mogoşoala".
A fost coborît de pe afetul de
ducătorii Iul aştepta cu ochii în lacrimi tre
tun
şi
purtat
pe
umeri de ofiţerii regimentului
cerea Reginei iubite.
4 până la vagonul mortuar. Familia Regală a
Ceremonia dela Cotroceni
luat loc în vagoane şi trenul a pornit încet
spre Curtea de Argeş, unde avea să fie în
Trenul mortuar regal a sosit în gara Co
mormântarea. Regina Măria făcea acum cel
troceni Ia orele 12. Sosirea Iul a fost anunţată
din armă drum, trecea pentru ultima dată prin
prin 75 lovituri de tun. Un escadron pe jos
ţara care a îndrf glt-o atât». Mergea spre cetatea
din Regimentul 4 Roşiori „Regina Măria" a
cu umbre de voevozi viteji şi regi glorioşi,
dat onorul, apoi preoţii au oficiat un serviciu
printre lanuri bogate de grâu.
rel'gloff. La sosirea trenului ae aflau pe peronul
giril miniştrii, în frunte cu I. P. S. Patriarh,
înmormântarea
mitropo iţii şi episcopii, înalţii demnitari şl
La Cartea de Argeş aşteptau toate satele
slujbaşi al ţări).
Argeşului.
Argeşul întreg prohodla. Ia bubuit
Dela gara Cotroceni până la iatrarea prin*
de tunari şi îa sunetal clopotelor sicriul a fost
cipală a palatului se aflau aşezaţi pe două
coborît din vagon şi purtat spre ultimul locaş.
rânduri regimentul 4 Roşiori şl regimentul de
In.faţa bisericii iernai oficiază o slojbi relfg'oaiă
gardă calare.
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Pàg. 2
şl Regina a fost coborîtă în cripta non des
c h i ş i iă-şl doarmă somnnl de veci alături de
gloriosul el aoţ, marele Rege Ferdinand, fău
ritorul României Mari, de Regele Carol I şi
Regina Elisabeta.
In vreme ce Ia Curtea de Argeş se făcea
slujba înmormântării, în bisericile de pe în
treg cuprinsul {arii a'au slujit parastase pen
tru odihna suflelulnl marel Regine.
La Blaj sfânta slujbă a fost oficiată de
către păr. vicar mitropolitan Dr. Victor Macavei, înconjurat de un «obor de canonici şl
preoţi.

POPORULUI

urce cu vocea unul peste celalalt, produ
când în sf. biserică un tămbălău urât ce
nu-i permis a se face!
5 Cantorul să grifească cărţile
bisericii
ca ochii săi din capi Să nu le îndoaie foile
ci pentru semne să pună bucăţi de hârtie,
(noi avem panglică şi şihor treicolor), să
nu le murdărească său să le fircălească,
cât se poate să se ferească de-ale picura
cu lumini, să nu umble spulberat cu ele,
pentrucă hârtia fiind hârtie se rupe uşor
— şi vedeţi, cărţile pe lângă că-s foarte
scumpe, stau prost murdare şi rupte. Dragi
cantori, de-aţi vedea D-Voastre cărţile al'tor biserici ce curate le ţin cântăreţii lor,
nu Var veni a crede că dintr'acelea se
cântă de zeci ori sute de ani...!
6. Cântării
în biserica sunt şi ei în
văţătorii poporului,
dacă ei vor greşi — şi
poporul neştiutor uşor va aluneca în greşală.
Pentru aceasta, dragii mei cantori, să nu-şi
ia nimeni cu greu, dar orice cântări şi mai
ales rugăciunile să le ziceţi urmărind cu
ochii din carte literă de literă şi cuvânt
de cuvânt, tare, răspicat, lămurit şi fără
de grabă. Aşa numai slovenind cum am
zice, ca şi copiii, vom ajunge la sigur ca
să nu greşim.
1

Cald cuvânt către cantorii din
stranele noastre
Cantorul bun şi conştiincios trebue —
după umilita mea părere — să aibe în
vedere şi să şlie următoarele şapte porunci
bune de ţinut minte şi mai ales de cum
pănit:
1. Cantorul să fie în cea mai bună
armonie (înţelegere) cu preotul său, iar
slujba ce o săvârşesc in biserica Domnului,
s'o aducă cu adevărat din inimă
curată,
înfrântă fi
smerită.
2 . Cantorul să-fi formeze
viaţa
cu
adevărat ca penitu slujbă bisericii,
să fie

adecă bun, blând, neclevetitor, să aibe
purtare bună atât în biserică cât şi acasă
în familie, să nu se certe, să nu suduie,
să nu se bată cu cineva ori să-şi bată fa
milia, să nu se îmbete, să nu fie stăpânit
de năravuri rele, ca: păcate spurcate, ho
ţie, lăcomie; să nu fie răpitor, ucigaş, căci
cum ar putea asculta poporul în biserică
pe cantor, cântând din strană laudele Dom
nului, dacă el însuşi ar fi cuprins de vre
una din patimile rele şi păcătoase de mai
sus? Preotul şi cantorul, ca oamenii bise
ricii, trebue să fie la înălţimea chemării
lor! Şi nu numai ei — ci şi familiile lor,
premergând tuturor cu pildă bună de viaţă
creştinească, fiind prin urmare de exemplu
poporenilor.
3. Cantorul
întru îndeplinirea

să nu fie prejestos,
lenios
slujbei cantorale din Bi

serica lui Dumnezeu.
Zi şi noapte, când
este de lipsă, întocmai ca un soldat vred
nic >gata ori când*, aşa şi cantorul, când
îi acasă preotul şi când îi în administrarea
altei biserici din filie, el, pentru a fi scutit
de păcat şi răspundere înaintea lui Dum
nezeu, să-şi facă datoria cu drag, la orice
prilej şi ocaziei
4. Cantorul, în timpul serviciului şi a
funcţiunii sale, să stea aşa de frumos în
stranii, încât să fie de pildă pentru popo*

tul drept credincios, nu bună oră să stea
răzimat într'un cot, sau să şadă jos când
nu trebue, să povestească şi să râdă în
strană, să privească prin biserică după toţi
câţi intră şi ies, să schimbe din picioare
isbind strana într'una, caşi caii la iesle, şi
cu'n cuvânt să nu dea nici într'o privinţă
prilej de sminteală poporului din biserică,
căci, pe lângă păcat, aceasta mai stă şi
atât de râul Iar vocea cântecului, să şi-o
f o r m e z e dulce şi melodios, să nu sbiere,
să n'o tragăne ca lumeşte, nici să se

Am luat seama că se greşesc mai ales în sf. ru
găciuni, ca: împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl
nosiru, Născătoarea, Credeul şl poale şi altele, pentru
aceasta zic, să s e rostească din carte, — că din m e 
morie (de rost), le putem greşi. Fie iertaţii, foşti mari
vlădici ai Blajului Dr. V. Mihali şi Dr. V. Suciu, deşi au
fost metropoliţi, rosteau în biserică rugăciunile din carte,
— nu că doară nu le-au ştiut de rost, — cine poate zice
una ca asta? — ci pentrucă ce-i bine nu-i răul Să ştiţi un
lucru sigur, iubiţi cantori, aproape că nu există cantor
care să nu facă măcar o mică greşală în rostirea sf. ru
găciuni şi mai a l e s l a : împărate ceresc... şi toate le îm
plineşti, nu împlineşti, ci plineşti trebue zis. La Tatăl
nostru... sfinţască-să — în loc de sfinfească-se n. t., apoi
fie împărăţia ta — in loc de vină împ. ta, apoi fie învoia — în loc de fie voia ta, pâinea noastră, alţii îi zic
pita, apoi zic unii: şi ne iartă nouă greşalele noastre,
noi lui Dumnezeu nu-i greşim — ci mai mult, îi păcă
tuim, de aceea vom zice: ...şi ne iartă nouă
păcatele
noastre. Sunt o seamă de oameni cari foarte rău fac,
ca păgânii, lasă afară şi nu zic cuvintele din Tatăl nos
tru: „...precum iertăm şi noi greşiţilor nojtrii", zicând
ei în rătăcire: nu zicem aceste pentrucă să nu ne jude
căm noi singuri înaintea lui Dumnezeu, fiindcă noi nu
putem ierta pe ceice ne greşesc nouă! Câtă rătăcire!
Apoi de ce eşti tu, omule, creştin botezat şi te spove
deşti şi te cumineci, mergi la biserică şi te împărtăşeşti
de darul sf. slujbe şi mai ales a Sf. Liturgii, asculţi
predici — şi nici atât nu s e leagă de tine, ca să poţi
şi tu ierta pe celce-ţi greşeşte ţie şi să nu porţi pismă?
Dacă Mântuitorul nostru Isus Hristos, a iertat pe ceice
l-au batjocorit, l-au bătut şi l-au răstignit pe cruce —
şi această poruncă urmată de sfinţi şi mucenici — ţi-o
dă şi ţie ca să ierţi şi pe duşmanul tău — şi tu încă
nu vrei? Şi sălbatecii au uneori bunăvoinţă şi iertare
faţă de duşmanii lor, decum noi creştinii şi mai ales
creştinii uniţi cel buni! De-asemenea şi la Credeu, în
loc de „Cred" — zic unii crez, pe Pontie Pilat îl răs
tălmăcesc cum nu trebue — unii, apoi ...şi iarăşi va să
vină, zic unii vrea să vină, apoi în loc de profeţi spun
profecţi şi alte multe greşeli. Asemenia la Născătoare...
„Fecioară Mărie îmbucură-te" în loc de Fecioară bucură-te, apoi binecuvântată eşti între muieri — mai bine-i
zis femei. La: că ai născut.. zic unii într'un cuvânt „c'ai",
foarte rău e să s e zică mai departe greşit,

Aşa dară ca să nu greşim, ca să nu
păcătuim, să ne ţinem de carte, să cetim
din ea — şi nu după cum am învăţat noi
greşit de rost dela părinţii noştri, cari de
cele mai multe ori ne-au învăţat greşit
sărmanii — fiindcă nici pe ei la timpul
lor n'a avut cine-i învăţa curat cum tre
bue, ca bună oară pe noi astăzi preoţii
noştri!
7. Cantorul bun şi conştiincios ţine de
sfântă şi adevărată
legea şi credinţă
noa
stră română-unitâ
cu Roma, pe Sf.
Petru
mai marele Bisericii
lui Hristos, în a cărui
sân s'a născut ori s'a învrednicit
a trece
de la altă lege şi în a cărui sfânt
apos

cu trup şi suflet pănal
vieţii săle\ fiind tot odată cu dra " ' ^
rată şi supunere de fiu bun si
cc
faţă de preoţii săi. Căci cantorul^'^
datorirea de a ajuta cel dintâi \ *
în greutatea apostolatului credinJu
şi după vorba Sf. Pavel, făcând
°
nduturor toate, în pildă, în cuvânt, cu
chiar, cu viaţa Iui de bun ' c r
apoi luând apărarea dârză, între
^
prej urări şi discuţii, în şedinţe ori ad^
publice ca şi pe uliţă ori în călător*'
părând cu grai şi faptă Biserica J '
şi pe mai marii ei, rânduiţi de bonul D
nezeu ca s'o stăpânească şi s'o condei
Doresc fierbinte scumpii mei cantori^
aceste îndrumări născute şi trimise' rr'
inimă curată, să cadă ia inima buni
D Voastră şi să aducă rod înzecit — '
oare când sămânţa cea bună căzută tn '
mântui cel bun !...
Lăudat să fie Domnul nostru fo,
Hristos, pentru toate. In v e c i — Amini
tolat M
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A u s t r i a d u p ă Auschluss
Nemulţumirea în Austria după aliplrcit
de G î r m a n l a este foarte msre. Aostriacll!]•
cep să-şl dea tot mal mult «sama, cât sunt ci
de deosebiţi la fire de Germani şl începe ¡1
le pară rău de ce s'a făcui, Aşa se spâne cl
la alegerile întâmplate în Aprilie mulţi, foarte
mulţi dintre Austriacl, au. fost în contra G:r
maniei.
Acum însă nu mai pot face nimic. V>
chla Austrie de demult cu veselia şl cânteali
ei a murit. Gavernul german s'a fâent ttlflf
p e t o a t e bogăţiile Austriei. A înlocuit for.'
nari), a arestat pe cei bănuip că ar locrit
potriva Girmaniei şi a înăbuşit toate inc*
turile de revoltă.
Azi naţlonal-sociallştli d-lul Hitlernumii
pot stăpâni Austria decât prfa forţă. Toţi'
sunt împotrivă, chiar şl n a | I o n i l - i o : I #
sustriaci dela cel din urmi până la căpetenia
lor dl Sela Ioqaart.
1

!

M a r i i u p t s î n Spania
Forţele naţionaliste înaintează folgerătoi
pe întreg frontul, cu tostă apărarea îndârjiS
a bolşevicilor. Pe drumul Terael-Saganto
au ajuns până la Aslla del S a r d e Frontal «•
meiză acum linia graniţei provinciei CMt
Atacurile din ultimile zile au dos 1» «j
cerirea de către naţionalişti a unei snpri»!
de 2790 kilometrii pătraţi, pe care
peste 400.000 oameni. Ia urma numéro»*e
înfrângeri pe cari le-a suferit, se
(|
guvernul bolşevic este tot mal hoţi"
ceară încetarea luptelor.
.
Din prilejul împlinirii alor doi ani
Isbucuirea războiului, în Spania niţlo ,
•'au organizat serbări. Cu ocazia acestor i
bîri naţionale, Marele Cartier General al
pelor naţionaliste a publicat o listă cu
Iul de război şi prizonierii luaţi dela W
vlcl în ultimul an de luptă.
.
In acest an ei au luat 413 tonuri,
mitraliere, 1600 puşti mitraliere, 13 169 «
de infanterie, 126 tancuri şi foarte
' ^5
zlere, geanate şl cartuşe. Au cucerit 5 j
kilometri pătraţi din pământul Spaniei
vice şl au făcut 150.000 de prizonieri6,!

£lc

iP<"J
fl,ll

(l

fflD te

Franţa în m a r e sărba

°** ţîjfl ^
f

Săptămâna trecută Franţa a
sărbătoare. Sa bucurat de vizita unor »'
înalţi oaspeţi, regele şl regina Anglie'-

UNIREA
Oaspeţii
tel marţi
|'îrancez în
. „nnbllcei
uit rcF
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englezi an aoslt pe pământul
după amiază, cu vaporul. Popofrnnte cu miniştrii şl preşedlnle-a făcut 6 primire din cele

când albastre, când verzi, când argintii, când
opallne, — ochii Reginei Marla şi-an aruncat,
de atâtea ori, fermecătoarele lumini. Cel mal
frumoşi ochi pe cea mai frumoasă mare...
„,1 frornoase.
Pe aceste valuri îndantelate au ritmat
La banchetul dat în cinstea lor r a u roscadenţele celui mal poetic dintre suflete... Re
tneroa«e cuvântări, în cari s'a arătat în- gina Măria a iubit ca nimeni altul marea; a
adorat-o. Nici nu se putea altfel. Sufletul El
îilcgerea ce este între Anglia şi Franţa şl
găsea
in cristalul lichid al mării cea mal cre
' , prietenie ce le leagă, La Versallles, din
dincioasă oglindă.
"ll.jal acestei vizite au avut loc mari parizl
Când, în nopţile Înstelate ale Balclcclul
uitare- P»"
t " regelui englez au defilat
din puternicele armate ale Franţei, ară- marea nu clătina o singură undă, — în Regina
Măria se regăseau Poeta, Zeiţa visătoare,
glod iaci odată lumii marea putere militară a
Fiinţa
vrăjită de universal fanteziei.
.cellei ţâri.
Alte
ori, când norii apăsau ca nişte co
In cea de a 3-a zi a vizitei, regele Angliei
viltire
(pături
de acoperit căruţa) de plumb
fost la Vllliers-Bretoneux, unde a avut loc
marea
deslănţuită,
valurile gemând parcă de
iingararea monumentului soldaţilor austra
durere, — Regina retrâia în acest zbucium al
l i , căzuţi pentru Franţa.
naturii o lume întreagă de dureri.
Preşedintele Franţei a fost invitat de re
De nenumărate ori, .ochii Reginei Marfa
gele Aog'Iel să-i întoarcă vizita Ia Londra.
au mângâiat crestele mătăsoase ale valurilor.
Temeri de război în Răsărit
Căci Ea a Iubit marea şl a înţeles-o, după
Cearta dintre Rusia şi J i p o n l a încă cu
cum a iubit şi a Înţeles întreaga lume a BalJ'I potolit nici acuma. Sunt tot mal mari te
clculni, care o jeleşte acum.
merile ca un nou răsboiu va izbucni în acea
Castelul Ei stă astăzi, la marginea mării,
pirte a lumii.
pustiu şl alb, ca o tristă lebedâ încremenită.
Paşii arată că nu se prea tem de ameninIn faţa castelului, crucea de piatră întinde,
imploratoare, braţele. Parcă se roagă...
|irlle Japoniei. Ia loc să-şi retragă trupele tri
mise la Manciuria, ei au trimis altele şi răs
Grădina, fără de pereche in frumseţe, stă
pund Japonezilor că nu vor mal părăsi oraşul mată, întristată, părăsită... Multe fiori au fost
Cingkafeng pe cere l-au ocupat, deoarece a- luate şi duse la Sinaia, pentru a-şi întovărăşi
Stăpâna în ultimul drum.
cesta se află pe pământ rusesc,
Japonia declară că doreşte limpezirea pe
Când, lopătând, trecem pe dinaintea cas
cale paşnică a certei şi cere Rusiei să-şl re telului — atât de palid şi de întristat, astăzi
pescarul, care ne conduce, îşi împreună mâinile
tragi trapele din Manciuria şi să se fxeze
şi spune o rugăciune.
îndată graniţa îa regiunea aceea.
îngrijorarea este mare, mai ales că o nouă
...Şl parcă, în timp ce pescarul se apleca
să v i d a ceva în urma bărci), am văzut o la
ciocnire între grănicerii ruşi şi manciurienl a
crimă căzând în mare,..
licnt să se încarce şi mai mult lucrurile.
ff
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li fokicul din care a plecat Stăpâna
— Cu avionul la iărmul mării —
Balele, 22 Ialie. — Când ne-am luat zboslde pe aeroport şi In cât timp am ajuns la
tec? Na mai ţinem minte.
Avionul Societăţii „Lsrea" a sbarat ca o
'igeatâ, străbătând norii şl v i z d a h a l , Ingh'ţind
fulgerător depărtările aprig şi, totuşi, lin ca o
Pulre cereasca. Aterizarea (coborlrei) a trecut
I«» aproape nesimţiţi.
Şi, Iată na acum, coborând cu paşi grăP Potecile înfortochlate ale cartierului (parte
fcorai) tătăresc. Lângă blocurile de piatră,
^ turcii şi tătarii îşi întind morţii la tre" «« spre cimitir, întâlnim făptura mică a lui
copilul cocoşat şi gh'dul (conducător)
•°itrn favorit.
Ne surprinde faţa neobişnuit de tristă a
""coletului, ochii săi înlăcrimaţi.
»E adevărat, b r e ? — ne întreabă, cu glas
"^urător, AII.
•E adevărat? A murit Stăpâna, bre?*
«Stăpâna* e Jvlarea Regină Măria, care a
< atâta Balei cui.
Înclinăm capul... E adevărat..
. Dar AH nu crede, nu vrea să creadă, deşi
cul e îndoliat, deşi chipurile tuturor lo
t r i l o r sunt umbrite de o tristeţe fără de
1
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Luăm o barcă şi pornim pe marea s : I ' s° r de albastră, spre „tallan", - locul
Pescarii înegrlţi de soare îşi aruncă nă>o
j,
- De acolo, minunata vilă albă a ReMarla se vede foarte bine, înălţându-şl
1» albă a minaretului (turn turcesc),
le Vvi1 f
P
încântătorul cuib
al Marel Regine.
ţi„
"olerinţa şi melancolia încep să prindă
Jt
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'ceasta mare,

care-şl foşneşte valurile,

U n g e n e r a l p r i m a r Tntr'un s a t .
Lucruri de acestea interesante se întâmplă rar
de tot. latoria ne povesteşte, că un mare con
ducător de oşti dm Japonia, Amiralul Togo,
dupâce a înfrânt pe Roşi şl le-a distras va
poarele, s'a retras din armată şi s'a aşezat
învăţător în satul lui de naştere. Socotind că
aceasta nu-i destul şi că mal are ceva de
făcut pentru satul său, el a primit să fie şi
primar în comună. Un caz asemănător s'a pe
trecut nu demult şl îa ţara noastră. D. general
Petala a foat numit primar în târguşorul Budeşti din Ilfov. O,nul acesta puternic, în faţa
căruia se plecau oştiri întreg', nu s'a sfiit să
ia o slujbă atât de mică. Ca primar al comunei
Budeşti d. general a început să facă o mulţime
de lucruri bune pentru locuitori.
S â n g e . p e n t r u s â n g e . O înfiorătoare
crimă a fost săvârşită în vremea din urmă
într'o familie turcească din Bosnia. Rajovic
Moja, un turc bogat, îşi căsătorise pe fiul cel
mai mare Hassim cu o tânără femeie, foarte
frumoasă. Fratele mai mic al Iul Hassim, Aden,
spre nenorocire s'a îndrăgostit nebun de fru
moasa lui cumnată. Cum femela nu voia să
ştie de dragostea lui, acesta furios, într'o noapte,
a omorît-o cu toporul. îndată după omor un
tribunal de familie, prezidat de bitrânul Maja,
a judecat fapta ucigaşului şl 1-a osândit la
moarte. Hotărlrea a fost scurtă. Ochi pentra
o;hl şl dinte pentru dinte. Moarte pentru
moarte. Fiul cel mal mare va răzbuna moartea
soţiei sale. Şi ucigaşul a fost omorit ch ar in
faţa neiertătorilor săi judecători. Cu un brici
H i S i i m a tăiat gâtul fratelui său Aden, l-a în
velit apoi corpul într'o pânzătură şl l-a arun
cat pe câmp. Poliţia a descoperit însă omorul
şl a arestat atât pe călău cât şl pe membrii
tribunalului.

Dala Reuniunile M a r i a n e a şcoli*
l o r s e c u n d a r e d e f e t e d i n B l a j . Exer
ciţiile spirituale ale marianistelor absolvente
se vor ţinea în anul acesta la Şcoala de M e 
naj, între 12 şi 14 August. începutul va fi vi
neri seara la orele 6 »/ . întreţinerea pe tot
timpul eite de 100 lei. Exerciţiile vor fi ţinute
de păr. Dr. I. Suciu. Acelea cari doresc să la
parte, vor aviza despre aceasta, până la 6
Aagust, pe păr. Augustin Clungsn, Blaj Str.
Regina Marla 15 şi vor aduce cu ele o perlniţâ şi un cearşaf.
2

S'a d e s c h i s linia n o u ă d e c a l e fe
r a t ă C a r m e n S y l v a — M a n g a l i a . Zilele
trecute s'a deschis nona linie de cale ferată
Carmen Sylva — Mangalia, în Dobrogea, aproape de Constanţa. Linia e de 26 kilometri
de lungă şl e de mare însemnătate pentru
oamenii cari îşi caută sănătatea la mare.
Şi-a ucis soţul c u d o u ă focuri d e
r e v o l v e r . Soţii Măria şi Neculal Licătuşu
din Rnmuleştl, lângă Târgul Neamţ, trăiau rău
laolaltă. El era beţiv şl-şi bătea soţia. In ziua
de 13 Ialie a venit beat acasă şl s'a apucat
s-o bată din nou. Când s'a apropiat de pat,
unde sub perină îşi ţinea revolverul, soţie-sa
a pus — spune ea — mâna mai iute pe r e 
volver şi în încăierare a tras două gloanţe în
pieptul nefericitului care s'a prăbuşit şi a r ă 
mas mort pe Ioc.
D e p o z i t a r d e z i a r o s â n d i t . Depozi
tarul şi chloşcarul de ziare Alexandru Palffi
din Cluj şi-a însuşit din vânzarea ziarelor
Încredinţate spre vânzare suma de Lei 1817.
Tribunalul G a j I-a pedepsit pentru abuz de
Încredere la trei luni închisoare corecţională,
2000 Lei amendă şi 6 luni interdicţie corec
ţională.
R o a d ă b u n ă , c u m n'a m a i f o s t d e
3 0 d e a n i . Ministerul Agriculturii vesteşte
că anul acesta vom avea o roadă bună cum
n'am mai avut de 30 de ani. Se nădăjdueşte
că vom avea 490.000 de vagoane de grâu,
dintre cari Basarabia 92,000 vagoane, Bucovina
5000, Ardealul 153,000, Vechiul Regat 240,000.
Q a m e n i c a r i s e î n c h i n ă la ş e r p i .
In văile puţin umblate din partea de miazăzi
a Sârblei, locuitorii, deşi creştini ortodocşi, mai
păstrează încă urme din credinţele păgâne de
demult. Aşa unii din el se închină la şoareci,
alţii la păianjeni şi alţii la purici. In satul
Arman locuitorii se închină la şerpi. In fiecare
primăvară ei se duc în revărsatul zorilor la
un munte din apropierea satului, „Muntele
şerpilor", în văgăunile căruia trăiesc mulţi
şerpi. Aici ei aştern haine sau pun diferite
lucruri în drumul şerpilor, crezând că acela,
peste haina căruia se va târî şarpele, îşi vede
împlinite toate dorinţele.
M o d ă n o u ă . Iu Anglia este acum o
modă noaă, tare ciudată. Femeile se împodo
besc cu şopârle vil. Moda aceasta a adus-o o
doamnă, care se ocupă cu creşterea şerpilor
şl a şopârleior. Ea a văzut că o şopârlă stă
foarte frumos pe bluză. Şl-a pus deci una pe
piept, a prins-o cu un lănţişor de aur de
bluză şi o poartă că pe o podoabă minunată.
Moda a prins repede. Doamnele au început şl
ele să poarte cu fală câte o şopârlă vie, pe
piept.
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A a d o r m i t b e a t p e l i n i a f e r a t ă . Io
g a r a Tălmaci din judeţul Sibiu s'a întâmplat
D u m i n e c a trecută o groaznică nenorocire. Lu
crătorul Nigy Francisc dela fabrica Feltrinelli
chefuise toată noaptea prin cârciumi cu prie
tenii. I n zorii zilei s'a socotit şi el să meargă
acasă unde-1 aşteptau copiii şi sofia. In loc
să meargă insă pe drum, spre nenorocul lui,
a apucat pe linia ferată. Cum era beat a căzut
şi a adormit între şlni. Trecând, puţin după
aceasta, pe acolo un tren, bietul om a fost
prins sub roţile lui, cari i-au sdroblt un picior
şi r> mână şi i-an spart capul.
O m a r e n e r o r o c i r e î n munţii B u 
c o v i n e i . O groaznică nenorocire s'a întâmplat
săptămâna trecută îa munţii Bucovinei, din
apropierea comunei Stulpicani. Avionul „Lot",
care făcea regulat drumul Varşovia-CerniuţiBucureştl, s'a ciocnit din cauza ceţei şi a furtunel de un vârf de munte şi s'a prăbuşit,
sfărâmându-se complect. Martor al căderii a
fost un cioban, care-şl păştea oile în munte.
Îngrozit de prăbuşirea uriaşei „pisări" el a
vestit jandarmii din sat, povestindu-le ceeace
văzuse. Toţi cei 14 călători, cari se aflau pe
avion, erau-morţi. Iu vreme ce erau aşteptaţi
să sosească la Bucureşti, trupurile lor atârnau
prin vârfurile brazilor, sau zăceau frânte în
bucăţi printre pietri şi sfărâmâturl de avion.
Un stareţ o m o a r ă î n bătaie p e d o i
c ă l u g ă r i . Călugării trebue să fie oameni cu
prinşi de duhul blândeţii şi al dragostii fră
ţeşti, căci din dragoste către Dumnezeu şi
prea marea râvnă de-a-i sluji a'au lepădat ei de
bucuriile acestei vieţi şi au apucat dramul greu
şi plin de renunţări al mânăstlrii. Mania este
însă o patimă care cu greu se poate înfrâna
şi cum şi între călugări se găsesc destule firi
pătimaşe şl nărăvaşe, să nu ne mirăm că se
mai ceartă şi el uneori ba chiar se şi bat. Aşa se
spune că în zilele trecute mai marele călugă
rilor ortodocşi dela mănăstirea Simon Petru
din muntele Atos s'a certat r ă u cu doi călu
gări, pe cari în mania lui i-a luat la bătaie şi
i*a bătut aşa de tare încât i-a o mo rit.
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Pentruce trăiesc oamenii de azi.
Azi sunt la modă sporturile. Pretatlndenia nu
se vorbeşte decât de sport. Orăşenii mal ales
sunt nebuni după astfel de lucruri. Vrean să
ştie că cine îi mai tare la fugi, la sărituri,
în bătaia cu pumnii, şi nici nu pot mânca sau
durmi dacă au află că cine a purtat mai iute
şl mai bine cu piciorul mlngiolul de football.
Când sunt astfel de întreceri, oamenii aleargă
cu zecile de mii ca să le poată vedea. Aşa la
un joc de fottball la Bucureşti au fost peste
300GO de privitori, aduşi de o mie de maşini
şi 200 de tramvaie. Iacaiările au fost de peste
un milion lei. Toţi aceşti privitori au beut 45
mii limonăzl, 20 mii sticle cu bere şi au mân
cat 10,000 de covrigi, — Iată pentruce trăiesc
şi se frământă oamenii de azi.
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S u b s e c r e t a r i a t u l d e S t a t al P r o p a g a n d e i
N a ţ i o n a l e reaminteşte pentru ultima oară proprietarilor
de publicaţiuni periodice ca şi proprietarilor tipogra
fiilor în cari acestea s e imprimă că sunt ţinuţi a s e
conforma textului art. 37 şi 38 din Regulamentul legii
controlului mijloacelor de existenţă ale publicaţiunilor
periodice (Monitorul Oficial No. 134 din 15 Iunie a. c.)
trimiţând în mod regulat acelui Subsecretariat buleti
nele cerute.

Liceul comercial de fete roman unit — Bia]
Nr. 1158—1938.
p r i m i r e

1. Primirea în şcoală se face în baza unei
cereri, timbrată cu 8 Lei şi 1 leu aviaţie, care
Un u r s r ă p e ş t e o c a p r ă ş i u n c i o 
se va adresa Direcţiunii până la 31 August.
b a n . In noaptea de 21 Ialie, la o stână din
Cererea de înscriere se scrie de părinte, tutor,
muntele Bârsana (Maramureş) a venit un urs
sau corespondentul lor cu arătarea profesiunei
şi a luat o capră din turmă. Oaspele nepoftit
şi a locuinţei. Cereri trebue să prezinte şi ele
a fost însă simţit d e câni, pe când încerca să
vele cari an urmat anul trecut şcoala la noi ală
se furişeze cu capra. In lătrăturile cânilor a'au
turând nnmai avizul şcolar primit la sfârşitul
trezit şi păstorii cari s'au luat după el. Din
anului.
cauza întunerecului mare nu se vedea însă
Elevele cari cer pentru întâia oară primirea
nimic şi ciobanul Ioan Bârsan a dat peste urs
în
şcoala
noastră vor alătura la cerere urmă
care era ascuns în i a r b i şi fără să-l vadă 1-a
toarele
acte:
a) extras de naştere dela matricola
călcat cu piciorul. Ursul s'a ridicat, 1-a prins
stării
civile;
b) certificatul de botez dela preot;
în braţe şi 1-a strâns aşa de tare încât 1-a
c)
certificat
de
cetăţenie; d) certificat de revacsdroblt coşul pieptului. L-a trântit apoi în
cinare;
e)
certificat
şcolar.
iarbă şl a aşezat capra peate el. La strigătele j
Repetentele încă sunt obligate să prezinte
de ajutor ale ciobanului au sărit ceilalţi cio
bani cari au alungat ursul şl şi- au dus tova cerere de înscriere, având să plătească o taxă
răşul la stânf. Bietul Ioan Bârsan însă nu mai specială de 500 lei.
2) In clasa 1 a Liceului Comercial, se pri
era de trai, după câteva ceasuri de chinuri
mesc eleve cari au terminat patru clase primare.
mari a ranrlt.
Elevele cursului supraprimar şi secundar
U n v i s c i u d a t . In sătuleţul Riva din
inferior se pot înscrie in clasa corespunzătoare a
Italia s'a petrecut nu de mult, un fapt deose
Liceului Comercial, în urma unui examen de di
bit de interesant şi ciudat. De câteva zile
ferenţă înaintând cerere timbrată la Direcţiunea
dispăruse de acasă bătrânul Domenica T r a s Liceului în sensul acesta în timpul cel mai scurt.
tulf, fără a i-se mai putea da de urmi. Oricât
In anul şcolar 1938—30 la Liceul nostru
l-au căutat fiul şi norâ-sa nu 1 au aflat. Intr'o
vor funcţiona clasele I, I I . III, V, VI, VII, VUI-a.
noapte femeia a visat an vis tare ciudat. I se
3. In clasa V de Liceu comercial se pri
părea că lângă o fântână stă bătrânul şi că
mesc eleve cari au terminat IV clase de Liceu
ar vrea să spună că acolo ae af.ă corpul lui. teoretie sau de altă şcoală echivalentă. înscrie
Iu prav a unei mari nelinişti femeia a'a d u s a
rea în această clasă se face în baza nnui examen
doua zi Ia fântâna văzută în vis şi a găsit
de admitere care constă din următoarele materii:
acolo pălăria bătrânului. A chemat atunci nea scris i. română, ştiinţe comerciale. Oral: 1. ro
murile ai vecinii ţi cu toţii au căntat iu fâa- mână, franceză, geografie matematică, ştiinţele
t â n i , unde an gaslt »1 trupul bătrâaolui.
comerciale.
Tipografia Seminarului Teologic gr.-ceî. B l a j

a g a
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M a r i a r e s t ă r i î n P a l e s t i n a . In zilele
trecute au fost aruncate mal multe bombe pe
striz le Tel-Avivulnf, omorând şi rinind grea
peste 22 oameni. Pentru a descoperi pe făp
taşi poliţia engleză a făcut numeroase -areatărl printre Arabii din regiunea Talkarem. Au
fost arestaţi peste 1500 de Arabi. In urma acostor arestări, frământarea în întreagă Pales
tina este foarte mare. Populaţia arabă eate
foarte nemulţumită d s aceste misuri şi^hotărâtâ să provoace din nou greva generală în
ţară.

Condiţii de

4. Examenul de admitere în i
ţine Intre 6—8 Septemvrie.
5. Examenul de admitere în clasa i
ţine la 6—8 Septemvrie, numai In cazul
'or
cere înscrierea peste 50 eleve.
6. Examenul de corigentă se ţine i
S
Septemvrie.
7. Examenele particulare, integrale şi
diferenţă se ţin Ia 1—8 Septemvrie.
8. Examenul de bacalaureat în 20 <ţ
temvrie.
9. Pentru înscrierea definitivă elevele
vor prezenta,-însoţite de părinţi, în zilele de 7~!g
Septemvrie şi vor plăti la Direcţiune următoi
rele taxe:
a) Curs inferier (claia I—IV): înscrie^
300 lei, taxa de construcţie 200 lei, frecvent
1900 lei. Total 2400 lei, + 80 gosp - f ioo ™
,
cursie -ţ1 P»
b) Curs superior (clasa V—VIII); înscriere»
300 lei, taxa de construcţie 200 Lei, frecvenţi
1900 lei. Total 2400 lei, -f- 80 gosp. -f- ioo .
cursie -f- 50 Insp. Elevele minoritare plătesc taxe
speciale.
10. Taxele de înseriere, construcţie şi jumă
tate din taxa de frecvenţă se plătesc deodată la
înscriere. Dela taxele de înscriere şi construcţie
nu se dau scutire nimănui. Scutirile de didactra
se dau după trimestrul I. (în Februarie) şi pot
beneficia numai elevele cu media generală 7,50
şi purtarea morală nota 9. Rata II din didactro
se plăteşte cel mai târziu pană îa 1 Februarie
1939.
Toate elevele sunt obligate să aibă uni
forma şcolară cu numărul de ordine la braţ după
model dat de Direcţiunea Liceului.
11. Absolventele Liceului comercial dobân
desc certificate de absolvire a Liceului comercial,
dupăce vor face practică un an într'o Instituţie
sau Casă de comerţ. Pentru admiterea în funcţi
unile publice este necesar bacalaureatul ttmercial
12. Părinţii sau tutorii eievelor nu pft
angaja cvartire în oraş pentru fiicele lor, firi
aprobarea Direcţiunii.
13 Cursurile îneep în ziua de 9 Septem
vrie ora 8 dimineaţa după invocarea Sfântului
Spirit.
14. Pentru primirea în Internat, se face ce
rere specială, care se adresează Preaveneratulm
Consistor Arhiepiscopese din Bhj şi se trimit»
până Ia 25 August. Amănunte se găsesc Sn
pectul Internatului.
Blaj, la 25 Iulie 1937.
Direcţiune*

P o s t a gazetei
Oficiul parohial, Bădăcin: Mai datoraţi în con
tul abonamentului pe 1938 încă 50 lei.
' ^
Bălaj A n a , B ă n i ş o r : Banii trimişi de D
s'au aflat. Gazeta vă va merge anul acesta întreg 5
luni în 1939.
A m primit eâte L e i 300: Ghiţă Vulvară, N«u
Balcasian, Tudor Puchiu, Constantin Manu, loan Z. Co'tea, Gherman Aurel, Toma Dumitru, Tătar Vasile.
Moldovan, Ioan Păvelean.
.... j.
Câte L e i 200: Iudita Gligorescu, Ciorcăşel »' J
Oltean Teodor, Feşnic Zaharie, Oniga Ştefan, Roff
Cişmaşiu.
V o a s
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Ş c o a l a d e U c e n i c i — Blaj
Aviz
dipl

Următorii absolvenţi îşi pot ridic»
°
mele dela Direcţiunea ş.oalei:
.
Bârna Vasile, Barboş Ioan, Coate»
^
Nemeş Ioan, Pâdarean Nlcolae şi S p '
Vasile.
1071 ( l - i )
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