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II moartea PatriarhUlUI Viata de vrednic creştin Şi român 
. a MarelUi Dispărut. 

Dr. miron Cristea 
,estea morţii Patriarhului Miron 
· lea a cernit toate inimile 1'0-

e~ti. Vrerile Domnului, atotpu
lee, au chemat fri stihiile in~ 
e ale cerului, sunetul aceluia. 

şi·a dăruit, cu samariteană 
rozftafe, intreaga sa viaţă, bi

I ' dreptcredincioşlior români. 

la cele dintâi afirmări ale pro

oasei existenţe, de când avea 

, desvolte sub cele mai ferici-

• ~ • j ~ .: , " : " 

lod, niCi O jertfă, a fost şi tin ideal 
de unitate a con.~mt1ţclor româ
neşti. 

Păstrătot al dafihHor străbune, 
pătruns de credinta Că pârghia re
zistentei noastre" prin viforniţa 
veacurîlo1" j{ fost biserica, Patriar
hul ltomilniei Il prediCat incă dela 

întâia sa misiune lrlonarliicească 
prnfl~U fntriril'Ca acestei fundamen~ 
taIl' insHtnţii a' Statu.lui, cu con-

· uspicii, de atunci, de cAnd ca ving{'j'ea, că rn acelil'i~ timp, ajută la 

; de liceu, !n 1886-1&87, a pri- tl~tllrirea ţării ŞI a neamului. 

Insărcinarea să conduCĂ Sode- Din" resursde fecundc ale acestei 

de lectură, şi, mai apoi după concepţii şi ale acestei credinţe, 
, I 

narea studiilor teologice, ca s'au ridicat loa(e strădaniile, toat6 I 
, lător, - sunt de reţinut cele blmeIe gânduri,toah! m1.ntuitoa~e- l 

stăruitoare eforturi închinate le ini1iath·e. toare nad::-jiIile Şi fo:\ ~ 
ilo~ ,vrednice. 9dală ajunse. te biruintele Patriarhului Miron i 
dărue inimii mirul satisfac\ii- Cristea se leagă şi opera de pa ci- ! 

· 'pure ŞI depline. . ficare; nu numai religioasă, ci şi 
• ţ< • ". 

; "emată, astfel, pe o disciplină socială şi politi~ă, fntreprins§ fii 

In ziua de 18 htlie 18G8, put-o in sulul natul şi il. tCl'- a\ântulu'i său tIl1el'esc şi con 
tu satul Topliţa Humâtlă s'a minat-o la Bfstri\a. Tot Ia cepţiiJor, si'iwItoase asupra 
născut un copil care avea Bistrita li ui'mat şi giil1l1a- ori'E'ntării tineretului este a
să îmbrace mai târziu cea tiul săsesc, trecând apoi la les, preşedinte al. societăţii 
mai înaltă demnitate b!seri-: liceul grăniceresc din Nă- culturale Andre't Saguna": 
cească şi civică: a României. săud. ! bup~\ t:;'minare: studiilor 
întregi.te. , " ' :. l' ActiVitatea iiUbl1e.lstiCl· teologice, în anul 1890, con-

In Ziua do ~fL IlIe. a fost " .' '...' I'~ " form re~ulilor de pe atunci 
botezat de catre clOţlannll .In .?~t~l şco!ar lb81, eIeHll din Ardeal, este numit invă
miirginean Ion Herta dlll Să IlIe CrIstea am. crasa \ I1~ -a tiHol' la Ol'i't!jtje şi îşi începe 
1işte, pl'imind nUl!I.'l~~ patro- este ales preşedmtc al SOCle- . eobborarpu nsiduă la ziarul 

! "Telegraful Rom[lI'l". Anul 
i lll~mtăol' Mitropolitul Sibiu~ 
,lui Miron Romanul tI trimi. 
· te să studieze literele şi fi
; losofia la Budapesta. Aici 
,studentul romun Ilie Cristea 
i înc<'!1e lupta naţionalistă. 

Colaborează. intens la: zia-
: l'!~le "Trihuna", "Dreptatea", 
'"Telegl'uful ROUH111", "Ga.ZI~
: ta Tl'unsil va nicI" şi est c a1Ps 

.. seeretar al societăţii stud~n-
· ţeşti Petre Maior. ~ 

La 18 Mai lŞ95, ,a fo:;t pro:
clamat doctor In filologia 
modernă al Universităţii din 

; Bll dupesta cu o teză despre 
· via.ta şi scrierile lui Mihail 
Eminescu. uneii destinată Inaltelor sco- ultima vreme cu puteri sporite, In 

.~ ale culturii şi ale moralei ne- ciuda vârstci sale tnaintate, care i Inapoiat la Sibiu în .ziua 
d(' 1 [uUc 1895, primeşte pri 

: ale, conştiinţa aceluia care a- şi-ar fi cerut, poate, drepturile la 
! tunl post ca secretar al con-

.'. să ajungă Stăpân sufletesc al odihnă, dar care n'a fost crllţatll. . i sisloriului mitropolitan. 
tcredincioşilor români, s'a Fiindcă, chemarea era sfântă. Mi- I In anul 1898 e numit uÎ-

, :1 chemată de marile idealuri siunca ce i se cerea Il fi împlinită rector al ziarului "Telegl'a-
isericii, căreia i s'a dăruit !n- era înfiorata de marile şi perma- ! fuI Român" unde funcţjonea 
.'Il 1902, când a Iost uns că- I nrntele sensuri ale fiintei noastre : ză timp de trei ani. 
t şi pe care, apoi, în toate II nationale. ! La 23 Iunie 1902 este uns 

: că lugăr in mânăştirea Ho~ 
de ierarhice, a slujit-o cu o Chemarea aceasta, care yenea ~ doş-Bodrog de lângă Al"ad. 
are de credinţă, ce transcede. j dm partea M. S. Regelui Carol II . ' . . : Data de 3 Mai 1910 tns'em-

,rsonalitatea Patriarhului Mi- şi care, ro tnţelepciunea Sa adân- 11lează însă piatră nouă d~ 
l~ Cristea s'a lnchegat astfel p~ I că, ne-a dăruit un regim de pace hatat, fiilld sfinţit câ" episcop 
~~Onatele unei discipline inte- !sl!f1etească şi' de propăşire real:1; al Caransebeşului de către 

,,~~, de. round strl'ilucitoare, de. a găs.·it in inim.a Patriarhului un Mftropolitul Meţianu. CU s-
r~ f ă 1· cest prilej rosteşte o neuita-

,;.:. . a( de semeni, de credinţă '1 r11~1l11et pu.termc. . .. , 
~['ti ' ., r ·"','1 ';, . rT';·"· tăcuvântareîncn.repreciza 

n tă tn puterea celor ce Tin! ŞI, astfel, pătruns de marea che ..,. r. P. S. S. PolriarfjuJ Miron Cristea deopotrivă mislunea biseri-
Dumnezeu, de frecventă pa- i m~re a clipei, care nu fngăduia a~ . .,' cii ortodoxe cât şi tndatori-

'l,tntr.un cuVânt, pentru tot Imânări, s'a inrolat ca intâiul de- nului acest~i zile. Copilul 8e tăţii de t'eetură ,;\'i'rtus Ro- ~rea cărtuţărimii ieşită. din 
r ~e r.eprezintA, fn lume, armo-Ivotat ostaş. al bisericii şi ca luptă~ I~aştea din~r'o veche f~milie mana Rediv'iva" pe care o 'pAtura anonimă a poporului. 

eterne âle trecătoarelor noas- 'tor neohosIt sub steagul renaşte-Il omâne~scă .. După. ,t~tă. ~e prczidaşe cu trei ani inainte I .. Iată un' minUr\~t pasagiu 
riinle. . . jru naţionale ridicat să fluture, ca 'Itrage dm blrău.1 Vasll.o Crl- G11eorghe Coşbuc. In această· dm această cuvantare, in 
, • . .. " . ' . ..... . stea dela' Delent (numIt mai epocăişi incepe. şi co]aboţa-: care nIl şti ce să ad~ir~ ~ai 

SI, aşadar, sa tmpletit cu i o l1amură a lzbhml, de M. S. Re I mult Potop} de lângă Re- re .. f)itt'rarli, l,~ revi stâ' "Fa-; mult . f~umusetea artIstlcă a 
sfânt - acela al păcii su- : gele Carol II. I ghin, iar după mamă dintr'o milî'd." a' lut lMif Vulcan. 1 epre~lel sau sensul moral al 

care Implică tnsăşi condi. I Până tn ultima c1ipă\a vieţii sa- ;veche familie de grăniceri In toamna anului 1887. du irnţ\ginei: "ea (e vorba de· 
de propăşirea naţional!. Idea- le, Patriarhul României a fost ~t năsăudeni. pă ce şi-a: huit eli succes ba- spre intelectualitatea răsări-

l I De mic copilul a; fost des-I calaureatu'l;' flîe Cristea: de- tâ din popor) i trebu.ie. să f.ie 
a care şi-a aţintit privirile a rămas devotat slujitor al celor tinat de către naşul său preo i vine student al Semlnaru,lui, ca ploaia care se rld:c~ d.m 

"'~'''''\.l.,11l şi pentru a c~njil\ lmar"itale interese ~aţlonale. Moar ţiei. iTeologic de. pe lârigEî' Mltro:..~pământ pfl.nă. .la tnaltlmile 
na precupeţit nici un e-tcll sa ne sgudue imma de durere. Şcoala. primară· a fnce-'polia din Sibiu şl datorita I (Continuare In pag. III-a) 
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Informaţiuni 1fJ:I~:r:!r~~~~~:~c: Casa de DensU a SCrii~~ril~ 
laru' IUPtISIa 2'1 (1'1) "Toti marii monarhi au' tlOnarea acestel Case, dlOJ 

Subsecretariatul de Stat al Consulul general al Statelor l' •. creat secoli de literatură'" Ralea a arătat aceiaşi prl . 
Propagandei a primit astăzi Untle din Bankeu a faeut 0\ 3000 speclaton, I a spus d, M. Ralea, ministnJl ~cre practi:ă cu care a lloCUI 
vizita lordului Illiffe, copro- vizită co sul lui ge elI ,\ :-ll'bltl'at d. Jean Petrescu. ,muncii, în expozE'ul fftcnt ll~at organIzarea illslit~, "iral 

, l' l' D'1 T nun ra It, '1 V"" ' "1 l 1 d' +,. pnetaru zlaru UI " al Y ('-; i . (.LOlHA: ThcLm t~r. anaşl, ~o-'Iprcsel, eu prIVIre a noua e- nI 01' e aSIgurare mund~'dinlj 
legraph" şi a trustului -le Japon el din aceiaşi local.]ta~ lcntir, Mărienuţ, Micussi, Mkola, ge pentru înfiinţal'C'a unei ,l'cască, acel aş spirit de Oi"': d, 
pl'esă Allied News-Papers, a te, protestAnd in terment e- Igna, Codrf'anu, Frill, Hcncgar, Case de pensiuni a scriitori- neaseă înţelegere a new) :rml!. 
lordului Marchwood, meffi- I nergicl contra bombllrdilTU M(;\,cca, \ 1101', In adevăr, marii regi ca- I celor ~,e muncesc pe Og( C~llii 
bru a~ pa~'tid~llui ~01~serva~ i bisericii americane episcop:.-, I,II'ENSIA: I'avloyici, lHirger, ri şi-au s~pat cu .litc,re ?e at~r Cu It Ul:l! , aş~ cu~ a do,' Arm 
tor bntamc ş;. d~neJ, ŞI d-lu~ i le şi a misiunoi dela Iefan". Il<-gdon,' Nagy Kotonnanyi, Dehe- . lIumele ŞI domma III lstorl,a il.! aUllea. l'undurI o dor de 
colonel G. PhllIpl ŞI a d-lm Pest 17 b b ă t .... k:lJlU. lkk,', Ciolae. Sepi II, Marcu popoat'clor, au fost prot('/2"111-· ŞI o convmgere nesirăm, prii 
N '11 '" 'th 'ţ' ă e om e au c zn p.., ... 1 .' J -lA d tă d t' eVI e urnI., venI 1 S ne v. • • Dohav. torn lItere ar ŞI artr' OI', \lan " e a ocro] munca C ra 
viziteze tara. j cladirIle amencane dm !cJ- I !lla~cul a fost viu disputat, Glo- un impuls cO\"f\r::;itor civili,· din fabrici şi o.teliere. c~ai 

La Subsecretariatul de ang) distrugând in lntreg\me rI<\ muncind d'n răsputeri pelliru zaliei omf'llirei. Casa de pensiuni a ser' . 
S tat al Prol)agandei li s'a ([1- ,una din ele şI avariind .~rav . Inc," dela suirf'il, \fa i('<;ti1tii rilor este o inovaţiune 1· al ~rl " oh\inerea a două puncte can au o • 'J 

cut O prez('nt~l'e a, f~lmelul" alte trei, În cursul ultim.~lor rom te I1lal'C Însemnătatc penlru ea Sale pe Trom;l Hotnfmi('l, r('s~ntă. din punct, de v~, 'l:lal 
documentare ŞI tUristIce 1"0-' raidurl ale aviaţiei japoneze Din pl'imt'le minute (;Ioria incepc poporul IlO:-;tI"U fl r('cnnos( ut SOCIal ŞI de mare Import' . des 
mâneşti, :. • alacul ln\'cn;;unut 3viÎnd ae\iun: rru În R('gelc stiu lln m011~rh :::!l pentl'u culturii; conditiil, 'd-sal, 

• ~Mee~3~~ moa<;c. In m1n, 13 Henegar dela 25 civilizatid specifice ţl11'ii noa v;attl ale scriitorilor,. bir 
Vineri d, a, a incep:tt 3~: Nici după o viaţă int!'tHlnă I1H'lri trage razant pe lâng1i hară. l'1trc, un Rdev51'at "Yopvod uneori destul de grele":~re 

18-10a congres al partIdUluI (le muncă incordRiă nu poţi I'oarla lui Pavlovici este intr'o al culturii romfmcşt i", care g:lnclul la o bătl'â.n€'ţe: I~ l'a 
comunist rus. Vor fi prop1lse pune la o parie un milion 'ploaie de sooturi, fără rczultat. In II întcmC'Îat. încă d('1a tn('('- sprijin, df'primant. Scriiu /~ui 

, Jlutul domniei, mnri ins!itn- odată cu asi.gurarea so. U tntre altele unele modific;'lri dp. Iei. Cu un loz norocos ele min. 27 Hipensia are o acţiune şi -
• o d lă M tiuni ele cult llr:1, IlI'ordl1nd ,sa]f', va dobândi şi lin) 

de statute care să facă eu la Banca Goldschmidt poti spre. surpnn ('rea genera, areli Îflaltul 5;111 Sf. rijin tuturOl" ·,sufletească necesară mI:' 
• v t"l "1" i illSe)'lC (0:1), 

neputlllţa "epura 11 e :na~l-. rea Iza Ş aceastat 1, " " , "institlltiunilor cultul'ale exis- şi creatiilor lui, de cari 
, , ~ d b '1 i , In 111111, 3;J Sept arc mmgpa Imun ' • 

ve' ŞI sa ea mem 1'1 or Ilar-~~~~ t ă' Th' l . 1 5 tente şi tuturor muncItorilor leag-ă progresul şi civiliz' 
• ,'., ('[IZ slI1gur, elm er Iese a. m, 1 l' l' ti, 

tId\llul O garanţIe a drept Il ' (l' pe., og.Y,orn 8CTlSU Ul, ar,e- I unUl pOpOl'. . -, In ('f'rcurile oficioase se afir- şi apără şootul rcspingtllld mingt'a .-_....;..~ ______ ~ 
1 . d 't' ~ , u ~ Ildu i î' lor ŞI ştllntelor. J t- A d 
Ul e erI lea, aSlg l'a - mă d\. gUV. nationalist spa- 11. t('ren, fuge in poartă unde al DO • '. c.' l" , t '_ uca I CU Incre ere·· 

• .. . dOllca şoot tras de Beke etc apă- ,111 ~C(lta, 1 0(',01 n f' pa ,~l Loter"l".!I de. Stat! a~. hil .. moI nu are dreptul de-a Im- t '1 '1' , • In!! faţa de tOflt(' ('~t(\gorll1c a -D. Eugen Titeanu a avut ,l'a pl'lll p ongcon ŞI re nllllS In " .' 

O Intrevedere in cursul dimi- pune blocarl'a portUrilor re- teren, de unde Mal'cu pentru a trc- R~eIale ŞI ,~ec.('nl~t r('~e~e f~- I COLECTllRA OfICIA 
netU cu d. Rezident Regal publicane, deoarcce guver- ia oară tl'agc () bomh:l care este a- ta ~e SCl'ntol'l ţI artl,~tl: sa aju! 

C • I TVt 1 b 't . 1 . ă tă IV' , , , rt'allzat aeum noua Casa UI; Sedt'ul central CLUJ' R Co ono an a aru. nu 1'1 anlc, (eşI a recunos- P l'a {e ar,'aş\ eu capul ŞI tn- " 't ~ ,. ' 
• v ~ , J)('nSlllnI nWI1l Il sa asigm'c. 4: IR ~ t 

In canalul subteran din Dud
ley, comitetul 'yorchestcr
schire s'au găsit Joi opt pa-
ch ete de gelinită. ' 

~~QQQ~QQQQ 

Primăvara norocoasă I 

cut guvernul din Burgos, nu m~sa ~,~Sl~[ pORl·ta/ll cornel". In O bătrâneţe del'rlltă şi liniş-' oa Maria No, 6. aw : I 

i-a acordat dl'eptul de heJige mlll, '. cr~c~ 111, învălmăşeală tită scriitorilor. I Olar-Iu St' B it' an 
, tl'ftge pesle bara. Pubhcul eslc ener ~ ". , r, r l&Dl ra. 

rantă, ' "aId 1" I "r' Expunand rostul ~I ft;nc- ·~~~;a;Me;eM~~;;;~ , c.~ 111l1OilU ŞI II1C Icacltalca ~(;&tH'5oee~~ 
~~ lill:lllltăJ'il c~re. nu I~oate cgala. Ast 
Dela cRestu- fel se tcr~mnă rcp~'lza I-a, 

V •• In rcpl'lza II, mm, 88, Codreanu 
ra POlitIeI Ittr'ige puternic, Pavlovici respingc, 

A 'l'a d . în pici~ar.ele lui Mercea care dela inir 

: fi m. tl'lmlte uşor in plasă. 

Se aduce la cunoştinţa ce- I Publicul ineumjcază echipa gaz
e~~eee lor interesaţi eă paşapoarte- d~. "Hipensia contr?atacă. Theimler 

le se eliberează numai Mar- \>ar~seşte poarla ŞI Seri trage pl!-

LOluri Goldschmidt 
norocoase! 

o al 
pl 

, di 
~ Duminecil. 12 Martie a, (', 
ora 5 d. m. va vorbi la Pala
tul Cultural d. prof. univ, 

. , terme spre poal'la goală, goalul a 
ţea ŞI J Ola intre orele 9-12. I fost salvat d~. VQlentir iu ultima 
Totodată se pune în vede- clIpă. In min, 91 lIenegal' tragc o 

Romul V uia t'e solicitatorilor că nu se la bombă pe care Pavlo"ici o eulege 
in considerare nici o inter- din plasă 2:1. pentru GlorIa, Gale
ventie pentru obţinerea mai ria este. in d?lir, aplaud:Înd p:Înă directorul Muzeului ctnogl'!\

fic d i Il Cluj despre "Sat nI 
RomâncHc" cu prOf'ctiuI1i in
trare liberă. 

1 la sfârşit cchlpa gazdă pentru vie-
toda oblinută spre bucuria noasurgentă a paşaportului. 

~~ tră a tuturor românilor. 
. '~dmlnIS.rOll,e I Hipensia a dat tot ce a putul, a 

I fMt periculoasă când era in pose-
Cumpăraţi lozul norocos A V 1 Z si..l. mingci. Gloria a muncit mult 

• I şi cu suflet. . 
Goldschmidt, tragerea t" 16 Rugăm pe ono abonatd nO$j , VirginIa de. Hotdran 

uni 
În 
ros 
vi! 
m~ 

CE 
I 

Ilri, cât şi d-nil comercianti I S au remarcat: dela Gloria Theim 
Martie. Il cari fac reclame in ziarul 1

1er cel mai bun din 22, Variass\', ~~gQggQQQ~Q~ . 

----------- n~stru, ea dela 101 lei In sus, Mlcola, Măriel1ut, care nu fi. lăs~t I Slujbă penlru 1. P. S. S, ::: 
Şi Dvs ' sa nu primească nici-o chl: pe Dobay să-şi facă jocul în "oie I P t· /fi. f bl . - d . f'. 1 

• •••• tanti pentru achitare) daca 1.1 '1 x . l' : I a rlary n SCllca Jn u a5 t 11 t lenegar cu JOCU s"u mte 1gent ŞI 1 . a 
... veti avea nevoie de o in- n are pe versa ap ca un C .',..; Cercul religios Arad se va condus de păr, Virgil L t 

formatie din Capitală, sau timbru Hscal de 3 lei şi un i odreanu. Dela lbpensla Burge!', i ' . ~.~ .. ' . , ş ~ 
lumea întreagă, De aceia e timbru de aviatie de 2 lei. (lii Nagy, I :ntl'lflnbl, DU,măInde.ca G12. Mal tlăC Jan. dtaâtl 
prudent să păstraţi adr('~a ADMINISTRATIA I M, lInS. lStmc m !1lU ca ~< Cuvântal'ea ocazională 
lntitutului românesc de do- . 1 i inalţe rugt'tciuni în sobor fj rostită de părintele C m~ 

~~~:.n~~~eC~~~~~~~i~~~~~:f!~ ~rl· ~tO(ra ~11-il ~I· nriWp~ I !:~~:e~~:;n~:~r7:r\1:na.l\~~;,~~ ~'~~~i~t~l i~C1~:\~~~~ifer~~gî~:' i s 
ton 31615, care vă răspunde 1-1 ~ u '1 It U Cristea, primul ministru al rad. 
la orice chestiune dacă-i tri- Jmpărăteasa Caterina II-a a Ru- \ chiar oamcnii vjguroşi şi mai ales ţărI'I' D v v 1 C c' 't ţ' ~.' t ă ,.,., ,,'.. .' llpa masa a asa . n01 n:tIe 1 maI CI pen fU r spuns SIN SCria unUIa dm anturajul CI: sportsmcnll sunt adesea Victimele Sf'l.nta L' tu l' î _ Iă . f" P 
ŞI O modestă taxă percepută "De zece zile sunt aici mai bint' de ei. Având în vedcre milioane cari I ( 1 rg ue ~e va n 1 ra se va tll1e un e, , 
la fiecare caz in parte, l:l,I)(}O persoane atinse de innucn~ă, ! se plcrd din cauza gripei, fie din I cepe la ora 10., având conlu- I religios la care dau cor o~ 

C~~eti pr?specte şi infor- DC'la Moscoya, Twer şi Novgorod \ cauza fll1meroa:.clor inrapacilă!i de 1 crarea corului "Lumina" I sul elevii şcoalelor prin r~ 
maţn gratUIte ,dela adresa .de ni ~e relatează acdaşi SItuatie. In- \IlWllcă, fie din cauza chelluelilor cu ooOt}~e~~~~-,o.f'~~ c 

~~l ~~:: refermdu-vă la Zln- \~:I~~'~ meu imperiu tuşeşte şi strl- ;:il~~:!~,~ee\~~z:;~ ::~::n~~:~rm:~ ,;ţ">c,. , F~~~~;~~-:~~;~;~;-~'<'~:~~~" 
~~ I In timpul Revoluţiei France:r;e, fa- dicament preventiv, să consi3ere in ~",j:~~1;r~1~~~~:~i~~,i~~3~~{~j~:~,· ~,' ,,~,:.' :o::.,'rl 

CORSO Tel. 21-85 i mi1ia regală era ţinuti prizonieră primul rând avantajiile economice !",~~~~f' t""'\:''''','NjY'''''l- . . ,. Or 

RII
· n a .-d i :,7:2!;:::~~rC!~·;:~~i;;.~J":; ~:~ p=:~~~;!~:;:~~d::r:'"::;~.;i,J~~~,~:~~ .'~E'~\if~_t;:~ ~:-~,tJ;':~-11 

lă aristocratic''', slivanţi au exprimat idcia că chi- '~$;J ... \ .. ',.,', r"~%~~~~>!~'c; "",-~ ;tl...~l' ";"'·'''':-..<,,i,P/'-~''; 
In CUI-III unei' "pideml'l' de O'I'ipă, I nina,' luată in doze zilnice de, 20-3.0 '~~ll~.J~t~e:~f"*t.iÎ,;~1~~%i§;~?.'".~~~i\-&~;rr!1~1;;· . 

C I j 

~ ~. ~ :.t~ .. ~"~"C'~<~~'6; .... '.'"l,I'.l!...;~~-'~~l'.~~.r-'.~."-.. ~~. J'~.~~,,...,.--:....,..c'n~'"",,~"[J.~'~j .• , • 

. O ma n regele Spaniei Alton!!> al XIII-lea a cenhgra~ne, ar putea pr~Y~nl grl- I,#-~ ~':'J:- >;·\j~:,t.::t.'~·;~ .>~"~~f;o;.~j~f.~t,:~;%;:~ . 
fost primul atins, !lstfel ci această plt sau ~nfll\('nl!l, rnsă chmma este I ·;,·,·:;î i.~ -, ',' ~!~ ~ :l1rf~.f;~;K~l·~&,·;~~Jl<'"i-,>;:.-J.,~~ ] 

l
i ~:~Ial~'ti" • folst lnt,Um~ti ,,~riP~d'p,: ~,;;::,::r~:~::.:cu~:~;~~:;;~:~~ ~~;7:~~~~~:j~~~~ I In 

DC-ilŞIIi 
Deac 

I O 'RS(CnOre (010$016 ' I 
ll,ao mat. Hepr. 3, 6, 7.1:>, !Uo 
JOllrT1B.~ Fox 
~ 

I d n
g

. ~PUf"tU 'tlm~l m·d~l l~Pil.l, cRmll raI. Acest sfat al ştiin\ei medicale ~. w_~~-..;""'" o~_""~-,C{,,,,~,"~;;"'t Ni .... ";;.\ ... '.:.ie-: .. 
e npll, S " UI 01'11 me IC!l 1 1 e- " ă d' , . 111 

, l' A 1" t '" 1 t' O{ nu rit eel sa fie mal general ur- P lAT AŞI R IEI ' gc UI ng lel a r8.!leser .. li en l!\ l> a- . '. , -
jc!>tătii S!lle că !Il' face mai bine <;ă l~at pentr~ ca. epldemule de grlp~ CJşmeaUft şI c!utelul InşUlor bar(~JJI BohuŞ· 

, d L d 'ă . sa poală fi eVitate, După cum fna- Dă ha lar.ă, 1 Dee. 1$38, rămăsese dea&o 
nt.lI .S. fl.p~Ople e ton, ra, .c CI ar 1 inte vremuri lumea se temc. de I I s g .. o g a ... e sme el un mOOUDlent de br .... Dz Il uneia ... 

1 I ur c ar c n rac a flp. : ciumă, tot asttel lumea se teme azi ... . 
. Pe de ~ltă ?ute, s'ar p~tea con- ~dc formele periculoase ale gripci, numer~alleJ~ barODe'ee Bohu~ .. Daeă au.o

rll 

sldera gripa ~l ca l) maladie demot liar lupta contra llcestui flagel are le DO 8 au Ii!Autl't qle'nată timp de 20,n-.1 
tDdepă .. t~ze,. tlneretnl ,Irian Il 'ştiut rl1 ll1 

cutiei, căci nimeni n.lI esle ferit I din punct de ... edere arnan _ foarte O d I~ pr ee '-ze pentru " rAsturna de pe IiOC~. 
~e .. ei e chiu irl>it.r raptul cii mare importanUl. (21) IOlita .tăpAnă de tr!.U\ a_IDtlre... Jloe 
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Noul preşedinte al 
:onsiliului de Dliniştri 
I locul 1. P. S. S. Palriarhul~i i Ca ministru al edu~atiei natia
)liron Cristea, (l (ost numit nale d-/ .. irmand Călinescu a pus 

Palriorbul ~1iron In (01ă10rlo 
(Cii de pc urUlO 

~edillte al Consiliului iIe mi- şl'hala in concordantă cu 110uf/e co ,TrÎ~la vesle a ~ortii Prea Slin-; A fost in traditia noastră Îstori- şi ne pregiltim pioşi să-I lntdmpi-
Ti d. Armand Călinescu, care, mandamente ale vietii de Slat, fii- ~t!(J1Ul Patrl~rh. Miron a Îndureml că această participare a bisericii ,năm În călătoria cea de pe urm,l, 
Jlllimui timp era vice-preşedin-' când-o aptă să pregătească, 1n spi- Inlreaga tara. Ia luptele nationale, şi Patriarhul' spre a-I aşeza la locul de veşnică 
; COllsiliului. I ritul vremurilor noui, tinerele ge- ,[:111 ,sfatul ~el mare ~c1a condu- I Mir~n a urmat tra~itiei., I odihnă, fn cripta dinaintea altam-
t Armand Călinescu, numit mi- /laat ii, «ti e s a dus il1că un I11telepl C(l- I DIn vremea mm apropwlă de jiUl, pe care l-a slujii înainte de 
~u de interne inlr,'o vreme de J Devenind pice-preşedinte al Con re a stat rntr'ajutor neamului SitU noi, trebuie să retinem contributw I tOlltC cu itIbil'l' d D . 
1. 'eJ'dl'r' anarhice a I'zbull't '1 I ' ., cu vorba bună, cu 1 1 l' ' l' it d t Pă l' a e umnczeu ŞI rl prIm ' , SI Hl W, a fost numit şi mllHstru al ne cmnU ŞI prl' Ioas ,pe car~ a. a -o rin- 'de oameni. 
~ curajul şi munca sa I11coN1a- i arăriirii nationale daft'i fi' d ' , f(lpla sa, tele Palrwrh acţlUnel de refacere I ' , , ' 
j.cl domine o situatie dintre ce- ! sporită a Staf l' e t' ~n t grlJIl I Dela primii paşi pe care i-a {(1-' a tării, initiată de M, S. Reg"ele şi i Prea Srlll/ilui Patriarh a bme 
;' , grele şi să restabj/ească 01'- :' 'le I ' UrUI p ni I U l~a e ne- eul În viata publică, tândr student I îJlcredintată ill seama inollr1/ui său ~ meI ilai elela bisericif, dela patrie şi 
1"al , vm arma CI, 11 Gres e c Ipe de' i fI' . " . , I .10. ,\lI/[ţumită m,fsurilor llotărî- I rude primejd di {d I mu ettt de IdealurIle l1(1tlOl1Ole ale prestigIU moral, spre aducere la in- i dr/a drept credincioşii păstorili, 

l
' luale de d-sa, azi tara se le' d' ItI 11/ acar "1' l' 1 Ardealului subjllgat, până În ulli- dcplimre: ! Amintirea îi lJd fi nepieritoare 
, desuol/Q in linişte, iur ac/iu I a preşe y I~ e a oml 111 tii d- I ma clipă (1 vietii, l-am aflat in tot- nor nu este nici locul nici tim- ' 
," .1J'mand Calmescu va duce' desi d ' tii ' 

~
d.sale de Înlalrlrarc a fortelor '1 I ă -! wrma, In erprl'f a asp)ra(iuni/or' pul ca să fncercăm a fixa (n istoric i -
esbinare. a făcut posib'ilă so-: yur m.al (cpar e ~Clrea oper de I româneşti, la dill/'r.H' posturi de meritele dintr'o viată Fnlreagă, pli- Rnote SIA EleCle 

,izare intregului popor, penll'll • c.()n.,oltdfl~e ,a târu, o~er~ la r('Q- 1 comandă, pildii, el ('1'1 dintdi, de I nă de slmcium, rare G cunoscut În- 11. 
~irf~ td~ii şi apclrarca palri- jll:area ~(!rcra a ,co~tnbUlt În mă- 'mllncif şi de jerlfă, să şi bucuria atâtor isbânzi pentru Bllnurl- da ImpOzl-te 
jiulUI nallona!. l:lUră atat de coparşltoare, ! Palriarllului" Miron 11/1 i-a fost l1eamul său, ale marelui disp,~rnt. 1) U 
_1W~~~QggQ""'~~~~QQ~HiiMi~~~IiH.l~~~IQQ . .g9 'dat sl1-şi crute existenta, Durerea ne copleşeşte sufletele, 

;----------------------------------------ta de mare (rt51ln Si roman 
ti MarelUI Dispilrut 'n\%\O \\U\% 

(Continuare din pag. I-a) l\\ \\\~\, ,\'~V \ \1\ i \Il r , 
I uhului de unde se co- M. S. Regele Carol al II-leA. .lt\U\\' ~, u asor· 
I ă iarăşi pe pământ ra, a incredintat şefUlui biseri- Q. • ţi bOgatul ~:t~ ti~.l 

ia miinoasă cei de viata, cii şi misiunea de a prezida l\og V\'!.\l9.e s \. \ e rr 
ajută să rodească me-I guvernul de redresare a tă- ttalen.t d o-S 

. Conducătorii eşi ti din. rii. S 

pentru plata impozi· 
tutui şi pamântului for
ţat, pentru Asigurare 
Socială hl 

Banca 60ldsChmldl 
A R A O, 

I Str. Eminescu No. 4, j., ................... 2.a 

Germania şi terita .. 
riiledela PolulNord or trebuie să fie ca Ploa-I Alături de gloria. pe care a C d 

ii ne străduim a revărsa cucerit-o fiind primul Pa.- "" 'f' a 
I ra poporului toată roa- I triarh ortodox de sânge ro- • tor, ~ Se anunţă că expeclitia germa 

un cii n.oastre. neob?site i mânesc, ilustrului dispărut crOI n'ft\l}nti\t\, ,,\. t\-"~ nă de sub comanda căpita-
ru tntărl:ea ŞI inamta- i îi revine şi excepţionalul me G!l\'!l'''' ,~\\ti \\\lU10\\ • nului Ritscher a intocmit o 

,pop,()rulUl românesc v s.ă '1· rit de a fi fost şi intâiul sfet ,u. ",\",1 ~rtr,l!ll .toate frămâ.ntarl-, nic al M. S. Regelui la opera I hartă pentru regiunea oola-
.1~tll .. Şl toate ZbuclUmă-1 de regeenrare obştească. al ră de peste 35,000 km. pă-

,Imron", Pra (11(a 1I)"f.·ler Ci J I dl I trati. Reichul contestă su-ve-
, Marea adunare dela I Decora".-.- .. U" " il t CfC or n ?anitatea Norvegiei asupra 

Alba Iulia I t liceul (omtr(lal lregiunei de mai sus. No!'ve-
, ' It t d . Pentru activitatea depusă 1 gia revendică prin decr.~tlll 

a momen e Urla- . .. . C d C rţ' d 1 d b' . ! J ploare in cariera mare! cu ocaZIa ofenSIveI samtare amera e ome Şi enus., lrou ŞI cari doresc a primi pen- dat la 1~ Ianuarie a. c. regiu 
, dispărut este parti~ipa (din jUdetul Arad M. S. Rege. ~Jie di~ Arad aduce la, c,un~ş~in\a i tl'\:, practicâ aceşti elevi <;au eleve.: nea, ~olară explorată de ex
la celebra adunare dela le a distins cu Ordinul "Me_llIltreprmdenlor comerc1ale ŞI mdu,' Să-1 aducă la cunoştinţă acest fapt pedlţla germană.. Ori' expl.)
Iulia, 1 Decemvrie 1918. i ritul Sanitar" pe dnii: Col. striale, că tn conformitate ,cu Lc., până ]a 15 crt. tn scris, Aceşti e· >'atorii norvegieni n'au par

'~a a.ceia de transfigurat 1 Mihail Dobriceanu, prefectul; gca pent~·u organizarea invăţămlrn.: kvi nu trebue plătiţi. hlronii sunt I curs . niciodată regiunile de 
zl~m al,iHuri de ~pisc~- j jUdeţului, dr. Dimitrie CO!!- tutui comercial !>ecundar, elevii şi lohligaţi a certifica dacă tn fiecare, mai sus, care astfel . l'e1lln 
\:nlt, eplscop~l. ,Ihe C!l- i ma, prim medic jUdeţean, dr; elcvele din clasa III şi IV gimna-Izi a ro~t de fopt la practicii elevul; Germaniei, ai cărei explor~
m tfatat mdl!lt1mu nesJ~ar-1 Pavel Ioan dr Anton Rişcu II zinIă - după ce au PCh.'CCllt 6 luni I','olând în carnetul său de practiel\ Itori le-au identificat şi le-uu 
ros eş e Iscursul e lbe- ' - . . , ' visate de veacuri. Face; tia, dr Teodor Baruţiu, dr S. I tunp de prae.!lcă în prăvălli - "or I prezentarea la serviciu, Certificate- luat în posesie. 
menea parte din dele-\Teşici. dr Traian Vătianu, dl' !facc până la sfârşitul anului şcolar !t.~ de complezentă nu sunt admis~ ~~ 

"care in~âneaz.ă actul, Victor Nica. dr Enea Bentia,' practică in pră"ălii - vor lace pâ- f şi se pedepsesc. ! In Dobrogea e 
1 Rege~uI, Ferdmand. ! dr Virgil Mihalca, dr Zimne .. ~ nit la sfârşitul anului şcolar prac· Dacii Camera nu va primi cereri, J ă ă 

Mitropolit şi Patriarh' I tiu Emil, iar cu Meritul Sa- ~ tică efectivă în birouri de comerţ, ea Ya repartiza elevii din oficiu şi pr m var 
.' ziua. de 31 D . I nitar el II au fost distinşi I iil fiecare zi după amiazl, timp de.1 cei ce vor fi încunoştiin~aţi cli li I CONSTANTA. - Un con
I ecemvne i d .. d S . .! ..,! ' 'trast isbitor prezintă Con
: este ales mitropolit pri-I· ~lll r tOlnescu MIrcea, dr. 4 ore. Camera IIwltă fU'mele, în 1. s'au repartizat elevi, sunt obligaţi' 
r al Homâniei Intregite Glvuleecu Iuliu şi dr Ţabic 'prima linie băncile şi acele intre. 1 • " stanţa, unde de două zile 
,. a 5 Noemvrie 1925, se i~ MiroR. i pcindcl'i cari au multe lucrări de I a'l prum. timpul a inceput să se in-
. şt~ ca patriarh al ţării • I ~ ~ drepte şi Joi a inceput dea-
, d::U1 patriarh pe care ~:t:~:C~~~:l4I~1 '1~~~~~~:rJ:J;:i:~ PREDEAL. - Incepând de! supra coastei Mării Negre 
a . neamul române~c ~ J ., lAt lă d . ă ' momentul 1 . ~ . , 01 o nInsoare abundentă I un van p cut e mlaz -ZI." 

lr i strălucite S~i~r~m a a. ~ Nu PI-'-rd"f,- o(aZI-a , ~ S'~ abătut deasu~ra staţ~u- .Cu acest vânt de primavară; 
P i f i >"ltII "... U U. ~ nu Predeal, aşezandu-se In-! au început să sosească Şl 

o, Il 111

1
8 atn e al M. 1. ~ _d & i!btmI ~ tr'un strat gros de 40-50 primele cârduri de cocori, ca 

ego ul .... b: N' t' ă' " i d t . ă " 1- L pii'; rm. msoarea con lnu • Iar rl s au n rep at spre mlaz -

;, n~uă,~POCă a. vi~ţii 1. P. ~ a 15 Dlarll-e 1939 ~ temperatura a scăzut simti- noapte în regiunea deltei Du 
" atnarhulm MIron în- .~ Ilw! tor. -SportuJ cu skiurile a nării, unde fac etapă in dru 
II odată cu instaura.reft. .,.. ..:: . mului regen ă" ":'" II"; fost reluat. mut lor spre nord. 
r. er rl1 roma- ;,.. ~ • 

1. La 11 Februarie 1938 ~ a ....; MIT b r'elWtOOt4eb~ee ~ ~ are e urnea C '" '" . 
1f. V1MoisDu prezintă iCI! .... 1 n c e De=' AL COMPANIEI ara us 
'grandiosul SalII ~ 120 DO t C TANASc 

'_UrOtel 1IIh"mbr" ~.l"II!II ::; persoane Iret or . 1.. 
_ ,.. I!I U ~ ro Marele succes al stagiunei 

~',I,'I~ambrau,' -O 1" M':"!4i14 )\Iillftnşft mlllooDtler (O (tie ~~~."~ T Ă NAS E I s'r A N BUL ii 
~ 20 câştig . d IJN ~IIIO ReTistA tn 2 acte ei 56 tablouri de UrI e.. ' . N Nican, Pulu MaximiUall, st. Cristodu!o, Stroe şi VasU!l.che 

j!il < câte Lei ~ Muzica: C. DENDRINO 
~~ 100 jr4J ~ eu Mia Apostolescu, Liana Mihaile.scu, Elena Burmaz, Vivette 
$"." . "Î ,', ,,'O' f"': " _' ~;..: ~ •• , Pop~sel1! Severa Moreli, Henriette Gamberto, Luciea PArvulescu, ~ . . .' :"II 1 It· P'~ Marte Nlt~scu, A!'y Zaharenco, Marg. Gheorghiu, C, Tănase. N. omn Irea (tl.C.tl" norll.ftf ~ Roman, Miilea Mlllan. G. Trestlan, 1 .. Dine!;cu, I. AntonefCU, Puiu 3 ilf.I.' \il U" li; U ,~ Şerbu, C. DOdu, Emil Popescl1, Stroenolu, Grişa, Zahareacu, Colea. 

-".Oe 30", P,;& (~... ~.~' mii mici de Lei 100.000.-11. clasele inter- ~.', rlore bale. 68 balerine 20 bOU'. 
. U 'li ... ~ meliiare, mulţumeşte pe cei mai t p sub conducerea Anie & Siomin 

pre eno ~ Celebrul .. nObOI Deonu dela leolul t:OlInO de Porii 
~, Lllni 13 Martie ~ ţfoşi jucă tori ~ ~e8 Dlal m~re montare ce s'a văzut in România. 
li Reş[ţa,' ~ ~ Se rade cu lacrimi. 

~I,' ~~U 14 MartiE>, Arad ~ Cumnărali chiar azi un loz nm1ocos ~ an.am~~~p~ :o~~:~~n~~ ~~a~~e~re:;i~108,1 condiţiuni. cu acela, 
Isrcuri 15 W:U'tle, ~ ~ Orchestra proprie 8ub conducerea d·]ui G. DENDRINO. 

i Oradf'a ~ ., . 
ro Joi t6 MIl'rUI, Satll. ~~oteria de Stat ~.' l' IN f: R II R I 11 l 
ID Ilar. ~ ~"'; MAR TIE ~ , j}Jf'I' ~ D. Ii Clllj. CI1 matlne. L. 13 Turda. M, t4. Bai" Mare, M. 15 Satu i 
r~IQQ4-""'MKiIM! I li .Jr.Zl(J!!f."Ji!f.l Y.:9:2J"J J!7.:l~7.J! J::r.v.~ I )lare, J. lli Oradea, V. 17 .... rad. S. I fi Reşiţa, O. 19 Timişoara cu mat. ~ 

-
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p GI TRĂJERULU 
CREDINTĂ ŞI ~IUNCĂ PENTIIU TAltĂ ŞI REGE 

S1ra.tertl Slldes( Doml Iro(1l1rrl 51 ftrbOrl Cercul cultural ÎnvăţAt 
dela SI. Ana 

Sărbătorirea zilei sădirii arborilor SF. ANA. - Dumineca tre ;lul ridicării Pavilionului 
v . . ... II cută invăVitorii cercului: ţional, d-l Secu 1. Florea 

ARAD. - Comandamentul Strd- re va lucra de comun acord cu I se vor ~adl l~ mod sImbolIc 10, cu1tl~raI Sf. Ana s'au tntru- mandant străjer dela . 
iii Ţării, tinând s.camă de rolu: comand~n}~ de legiune. In celelal- curl~a flCc~nll. staI 2-3 a:b.orl s~.u I nit in loralitate discutând u- pritriară din localitate, 
important .pe care Il ?U păd!IrlI,e ŞI . te locali/ati, conducerea o are co- ~oml f~uctIfert,. pe curc sa.-I in~ll'! nele probleme de pedagogie nut o reuşită lecţie . 
plantat.wmle ~e pomI, Irucll!('rL in t mandantul de cOh,ortif, sau de lcască I.n, tot umpul anulm, cUibul i şi activitate culturală. Un despre ,.,Programul de l~ 
viata economlcii Il ~rtl nOllstre; d~ I sloi, care va flllocml programul ,~ ~e servlc1I1 .pe st~~. ~e asemenea: punct important al cercului in ziua. de Joi", Direct, 
laplul eă ele const!!U1esC un ~deva 1 colaborare cu c?malldanta, cea m~! 10 gospodărla s~ral~rllor. 1 cultural din această plasă a şcoalei primare din loca!1'-. 
raf scul pentru apararea na~lOn~/if t lIcche a sta/ulUI de fei'! dm locall- :~ntruca străJeru .. să poată ur-; fost problema organizării şi f te d-I Nini Gheorghe 8 ~ 
fi având in vedere că bratele lme 1· tale,. ,_ I man rezultatul mUIlCIl lor, <;e ,"OI' activităţii străjereşti' în ca-' pus metoda Decroly, apt:"-
re ale străJeri/oI' şi strclj"/'elor pol S~ va. tl~e seamă ca: 1.) Plan-!face mici exclu'si prin rotatie între drul căreia d-l Asca;liu Cri-! Constantinescu Alex. a f 
fi de. un real Jolo.ţ la repla!'tarea i ~atl.lle sel !Ie făcute de cl1l;e stră~; unităţi, .. astrel că se va ingriji de şan, comandantul legiunei bit. despre administratia $ Un 
l!.·cunlor despadunte, a hotarit in I JUI, sub sllprave~herea~l !n~:u-l plantatll. De asemenea se va lu~r,l de străjeri Arad, a vorbit de Iară. O interesantă conf~ Pl 
ares.t an. ca şi in trecut, sd se de,~ marea coman~an.lilor stri1}erl. ŞI li, cu străjerii la infiinţarea unei pe-' spr. e principiile cari etau la. ţă a rostit .eomandantul D 
o deo~e~itt'f ctt?n/ie a~es~ei ramur! pcrs(1natu~Di sdvre (dacii este~ 2.) tpinj'i~ii pe care .s·o ~ngrijcasc.ă t~; baza activităţii străjereşti, jer Anghel Pleniceanu, 
de actlvltatei sdrbăformd cu fot fas La IDcul unde se face sllrbătorrrea, tot tImpul anuluI, prm rotaţIe ŞI (lcoala. şefilor de cuib pro- 1 . .... S ' 

. Vd'" b ./.. â d r' d' t' . t . b . .. 'egătruă ClI .::Iel v. oClal t~l "ZIUa s.a Iru ar ?n or .c n ,s~ Va Ixa I~. lmp un c~.~rg ŞI !Stl supravegherea comandantullll gramul zilei de Joi. etc. _: , ~ .," .. 
'LC~are străjer va sădI, cel putm un 1'; ~a face ridicarea. ~aVlII?nulll~ 1 respectiv .. P~ntru aceasta se va După deschiderea şedinţei de. u] ma. sa tmut o şe,d 
pUIet de arbore sau u~ pom Iructi-l Na/lOnal, (n cad~u~ c~remomalulUl păstra o stransă colaborare cu au· către d-l subrevizor • şcolar practică ~upra eXerCl\'t. 
r.er .. In acest sc.op, le.grunca ,de. stră I de Inceperea actlVitel/li. urmdnd a! torit~ţilc administrative şi .. i1vice SabhlJ!mlUL~ 8 Iunh! Co~ 
Jer! AFad a. trimiS .lnstruct!~nt tu-, s~ cobori. du~d amlazd, cu cerel~1O . locale, care con(or~' dispoziţiunilor \., ••• Jma 
luror stolurllor. Ami trecutI. duptl malul obişnUit, la plecarea strdje-! primite "or da tot sţJrijinul mate- .... - .. b d I 8 I ~I·l-ec. 111 
cum ziarul ~os~rll a !~ris ,~ ti~~; ri/or, S.) Dac~ locul .est~ mai ~e-: tiai şi mOT. al. - In Martie şi Apri I Pregatiri pentru ser area e a un I~ a 
pul _du. UlIlitl/lle străJereşit din I parte de localitate, se va organrza lie, alât cât clima permite, se' '"OI' . .' . " fl8rlt 
Arad şi judet au plantat peste j cu această ocazie o trIic/1 excursie, I e}.ccllla plantări pe şosele, parcuri,! ARAD, - După cum am amintIt mlllldantul legIUne I de. slrd]lllum 
100.000 de arbori fi pomi Irucli-

I 
Stf'ăjerii vor avea hran/1 rece pen- f loetll'i râpoase, etc., in inţelegere h1 numerele 1recflte ale tiaru"/~ 1 la care· au luat. parle fn af~r!t)ea 

(eri. I tru masa de prâm la cd:np. 4.( Da I cu autorităţile silvicc şi cele comu! noslra, stolurile celor două leglllnl. c(Jmandanl~le Ş! coma~dantu. pl~ 
Când şi unde se .a ci!. terenul este p.rea .ml.c, vor lua fnale. Comandanţii stolurilor vor! slrăjereşti, aii Inceput 11lcd de pe. O1:aş, -. ~I comanda.ntll sloI,. ,u 
face se:rbarea I p~rte la s~~b(~torlrt ~udrtti deleg~- raporta lcgiunii, imediat după ser I m:um pregătiri ~rntrlJ ~area ser- I din:. ŞJrla. C~Văsrnt'M)iJ1D 

Sărbătorirea va avea loc fntr'u-. ţn ~e .straJerr. slrăJere, coman- hare: o scurtă dare de seamă asu- bare dela 8 l~nre. In fIecare ~ă- 1 Agrlş, Pâncola, Ga/şa. C/jUln, I~ 
nn din zilele de Joi 16, 23 sau 30 do.pt! ŞI comandanle. ~esiul stolu- pra modulul tllm a decurs serba-: p!l1mână: se tin cdte dou~ şedrn-, .r0c. Cladova, Pă~!l.IŞ, Radnq, bdl 
Martie şi numai în mod excepţio- t lUI va. execll.ta ?1~~Iărl la şcoală. rea. ziua, în care s'a desfăşur~t ţ(' pracllce cu ~omandQntu si O/Uri I Mândru/oc, Curtlcl, Iraloşul, Il~' 
nal la 20 sau 27 Aprilie a. c. aco- i par:I1r1, rdpl, cl'!lItlre, e(c~ 5.) Pre I serbare[t, numi'il'ul total al puetiloi ,lor v şcoale/or ,prl1nar~: un~e se re I cea, Pan~tui Nou, ~Iureşel". t 

10 unde. clima este p.rea rece. Da- .. gdtlr~a ~erenulUl. arătura, gr<'1.pa~ I plantaţi În acCll zi, suprafata plan- iP~ta reperto~lul .mllZl:a! ŞI cel de ,ce.laul ,M.!C' .. ş.agUI Ş! Andrer .~ID. I 

ta serbă:rii se fixează de către fie- tul ŞI plchefafl1f, se va face ape- tată numărul străjerilor, şi ~epa- gimnastică ŞI dallsurr In allSam-: lla. Eri" Sdmbătd, comandantI: ~ 
care stol de oomun acord cu orga-ll~d la sprijinul autorilăţilor 10- rat' al străjerelor care au partici- ,blu. Astfel, Joi, fi crl., in sala de, giunet Ins6tit de .co~andant;.onnl 
nele silvice locale, sau cele mai a- ,cale. 6.) I~ comunele r~rale. unef- pat, n\unăruI comandanţilor şi se-' gimnQstic/1 a liceului Mo~se ,Nicoa- i Sec~ dela şcoala ptiinf1~1J S/J ~ 
propiate. Pentru aceasla comandan ~ ~ele ~?r fi ~dus~ de. fzecare slrd- parat comandantt'lor care au parti rC'i, sub corrducer~a d-lru coman- a tinut o astfel, de lectie p:,cJ t. 
ţii unită\ilor slrăjereşti vor lua in 1 Jer .. FIecare s.tră/er. fşI va marca 10 cipat. Raportul se va tri-Ivite in du dunt prof. Octavran l:oboş .~ avut I la Ineu, cu lot! comandan/u ~ficl 
ţelegere cu organele silvice locale,. cun le unde a sădi', pentru a pu- bln exemplar. Se vor anexa şi fotof(lr o astfel de $edln/ll ptac/lcă tn a(~eastd plasil, in prezenţa fJn 
sau cele mai apropiate, . atât ale I tetl t~~g,.iJ~ şi ap~i ad.mira todul graiii pentru il. fi publicate. p, rzenţa d-lui Ascaniu Criş(/ll, co- I sllbrevizor . cdt . . . R. ţU,~dui. Iii. ~. 
C. A. P. S,-ului cât ~ ale ~ini~e- : munCII hll. Vor ~ rnVltale la ser-~~~Q~ga~ ~ 

;~~~t~t~~ ~~:~~~~;:~~:~~~Ş~a~~ ::. i~~~:I/1~a;~ ;;::~~:~~i~ :: ;:r~:~:li PI-O' OSii pO.m"Dlffl il m9r"l-rEJI~ d"la 6:,-r' e~: 
pflm['t mstrucţlUlll in acest' sens, SClclal.. "" U I ... \., U '1 al 

- stabilind de comun acord locul f Programul se~~ărll . , • t! - .. a d n O • il· r' an. nUl 
unde se va face plantarea, numă- Programul serbărll se va IrI n I u r, • U m 
rul pucţilor necesari, personalul, deSfăşura astfel: adunarea . .• .', SI 
tehnic care· ar putea da in~rumări .i~ .carevu, raportul ,slujba re- _ (u,-otlr"j) duel f· odc:nlil (1(II.POp· _ _ 8~ 
pe teren. unelte, precum Şl întreg hglOasa (scurtă in cadrul că U" . ~ I 

programul serbării. Autoritl!.ţile si1' reia se va cânta Tatăl K o~ Vrednicli români of şiriei: veci martira $irle:l şi fiul ei. mai de vrem~ pe IstorIea. .: 
vice au prlmit dispoziţ4uni ca să; stru), cuvântul bisericii, Im- au ţinut să aducă un pios o- După un scurt serviciu di-, tat~_ deta. Şiria. N~ I.~ e~ 
a~orde. tot sprjin.ul moral şi mate- ~ nul Reg~l (se ridic.ă Pavilio- magiu aceleia care a fost vin, dona Eugenia Citio~PoPI data: această bucune, fii . ti 
Ma), spre a realtza cea mai per-: nyl NaţIOna}), DeVIza, I~nu! Virginia dr. Hotăran, omori- . ....; soţia marelui luptător na- S8 zice că Dumnezeu P~a t 
!CCt11. .colaborare cu unit.i1tile stră-: Nos,tru, cuvantul şe(ulu~ ~~~ tă odată cu fiul el Gheorghe ţinnal dispărut dr. Ştefan re-i .iubeşte . pentru fap, ~ 
]ereştl, pentru a Se aSIgura cea. mal ~ in grad, Imnul. sadlrn de hoardele barbare ale bol- Cicio-Pop, pe vremuri trimi- lor mari şi bune, ii ch . II 
~a~. bună ~euşită a ~.rganiză:ii să~ pon;lllor de ,vC~nstantIn Ţeo-I şevicilor maghiari la 20 Fe- sul şirienilor in parlament mai ,curând' lai sine, Aşa :: 
dlrIi. arb?~llor. ~.:u~\u vor fI pUŞI: dOSI'!. -. s~.dlrea.v ponul,?r. Ibruarie 1939; prezentându-se din Budapesta, - a rostit pe ,martira voastră a.

A la diSpOZiţia straJenlor in mod gra I Dupa. amlaZI.. şezatoare 1n- in massă compactă la paras- următoarea cuvântare: mat~o tot bunul Duml! 111 

tuit.. . I !OC.IDI.tă. separat pentru bă- tasul oficiat Dumineca tre- j "Sunt douăzeci de aDi de- ca s'o flibe În Ceruri, ca 
Alegerea terenului ! l;ţl $IA separat . ~entru. fete. cută din iniţiativa Reuniunei la moartea martirei Virginia de aColO' de sus să De 

Ziua sădirii va fi fixată ţi- !(t,Obo~lrea pavlhon.u~u~ ~~- Femeilor Române din locali- Hotăranu. Reprezentantele· feriCirea Şi bucuriano 
nându-se seama de clima şi lO!la, cu cereIDon~a u o lŞ tate. Reuniune Femeilor Românne a tuturor Românilor 
aşezarea geografică a locali- i HUlt, incolon~rea ŞI intoarc.~ Parastasul pentru adevă-. din Arad n'am venit aici ca pentru· vecie.' Jertfa pe 
tătii, in aşa fel încât să fie rea .spre .casa, cu marşuri rata româncă, mamă şi so- să serbăm o 'zi de bucurie, a adus-o marea rODl rer 
potrivită, pentru ca planta: I străl~reştl. Se ;;.or

d 
lua fot~- ţie, eroina Virg~nia şi pentru ci am venit să depunem o la- ,Virginia, Hotăranu, estE., c 

rea să se execute în cele mal ~~a Jl rt~r.ez~? n. Ţ.?m~n e fiul el drag inglDerul Gheor- crimă şi o floare pe mor- monument pentru noi h . tie 
bune condiţiuni. (De ex. Sto, (n s raJerll execu a p an~ ghe Botăran, s'a oficiat in mântui scumpe noastre prie- ,le române~ Pilda ei si e 
lurile din regiunea Hălma-1 tar;ain t de pepinerit vechea biserică românească tene şi mare martiră, pildui- : mereu trează in infIniI. a'] 
giului vor organiza serbarea: . n n area din localitate in prezenţa po- toare tuturor mamelor .ro- : conştiinţa noastră, să ; Ui 
cu ceva mai târziu decât ce- In altă zi decât aceea a serbării, porului şirian şi a numeroşi :Ihine de atunci şi d8" aCUm. : şi noi să' jertfim tot te a m; 
le dela şes). . eeeeeeee~ oaspe1i intelectuali din Arad, Virginia Botăranu n'a fost mai scump pe acest păta I 

Terenul trebuie să fie aşa Serbilrl' S1rtlJsrestl ,. de către protopolul din Şiria numai mamă. Ea a fost în-; pentru scumpa noastră ~Glo 
fel ales, ca, pe cât posibil să ARAD, _ Stolul şcoalei şi preoţii: C. Monţia-Şlclău drumătoare şi purtătoare de şi pentru i'ron şi Rega1etâin, 
satisfacă următoarele condi~, primare Nr. 27 din Arad- şi M. Măcinic-Şiriaj răspun- steag pe acele vremurI. Ea stru Iubit. IExE 
tiuni: 1) Suficent de. mare ; Grădişte a sărbătorit cu- tot surile tiind dat~ de ~~,:,oscu- a vfos~ cea ~ai mare şi ade- I Iar voi eopUi, ea. mic~ic 
spre a se putea planta' pe .el 'fastul aniversarea unui an tul cor "Lyra " dIrIJat de varata romancă, care a şUut mare când intraţi să vatInii 
cât~va ani. c~~secutivi, ~ astfel dela promulgarea nouii Con m~estrul Traian ~hira .• In săA ţi,nă tr!ază conşf!1nţa ro- chinati la sfAnta biserfd[U ~ 
tncat străJern să poata.,com stituţii.. sfantul locaş, dUJ?a ter~l!-a. jmamlor din acest ţlDut fru- ziceti o rugăciune pentfl~at 
para rezultatele munCll lor Serbarea. a inceput cu ce- rea serviciului dIvin, pann .. ! mos şi din aceste falnice co- .1 ceea, care şi-a vărsat slţ.t ttul: 
ali de an, urmând ca mai târ remonialul ridicării Pavilio- tele protop'op a vorbit despre, muneromâneşU". .. .. 'le, pentru ca voi să vă ~ă. 
ziu plantaţiâ făcută să: de- nuluf Naţional iri. curtea neinfricata române" eare a 1 "Voi bătrâni şirleDf şi şi-' ruga şi vorbi In scumpafSel1 
vie un parc sau un crâng al scoalei. Textul biblic a fost II fost Virginia dr. Botăran, rience, vă amintlţi de sigur strl limbă româneascâ~··ns 
străjerilor. 2) Aproape de 10- ;ostit de d-l Petru Dulhaz, nloartă pentru credinţa sa i de d-na Hotăranu, care era' aveti o tară Hbed. şi t. I 
c!llitat~, . pen.t,~u a putea fi vi . Îar cuvântul şefului' de' d-l': strămoşească şi pentru s,:n-: în f~~ntea voastră l~ toate; dra, de cal'e' eopUtacu 
ZJ tat ŞI ingrIjIt uşor de stră- 11. N onu directorul şcoalei. I tlmentele sale de romAnca. : oca. mie. de manifestari ro-\ ma'rtire n'au avut P8rte.11a 
jeri. ,S'au ~xecutat o serie- de ad- i Dela biserică, s'a format mineşti". Mormântul el de aJci al 

Organizarea zilei sădi-: mirabile cântece străjereşti : un lung cortegiu in frunte I Ea purta steagul romi-, ţinlt şi mai departe tot, de 
rU arborilor ! dirijate de maestrul Ioan Ca cu preotii, oaspeţU, ţăranll' nesc printr'un buchet de de tare Inima şi suf1el1L ari 

Iri capitalele de ;ude" conduc.- ~ ba, după care a urmat un Te I şi stră!eril' cari purtau fru.; noIi de care era legat mân- foarte buni şi mari rO .. dfl 
rea şi organizarea serbt'1rii precum I Deum oficiat de părintele: moase cunune de flori natu- ". drul nostru tricolor, pentru şi adevăraţi apărători .'OIll 
fi coordonarea tuturor pregdtirilor Mureşan· la biserica Tomâ- I rale, spre gădina bisericH car~ ea a dus lupU, adevă- tare. Dumnezeu s'o odib m 
o are comandantul de, legiune, ca- I nească din cartier, I unde işl doarme somnul de 1 :rata ca să-I vadă Înălţat cât! scă in paceI . CE 
__________________________________ ~ ________ ~~~----~~----------~----------------------------~ân~ 
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