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ANUNŢURI ŞI RECLAME
se primesc !a Administraţie şl se
plătesc: un şir mărunt odată 4 Lei
a doua ţi a treia oră 2 Lei.
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neoumi. *adventiţti
ziua a şaptea*- (un fel de pocăiţi).
p a ţ e s o

Sau unde duc prorociile aşa numiţilor

— Să alergăm în ajutorul Înalt Preasfinţitului Mitropolit VAS1LE, să
isprăvească „Institutul Recunoştinţei". —
— E greu, domnule, că n-au sosit
Am fost ieri la noua clădire a „In
încă., banii. La o casă ca asta trebuesc
stitutului Recunoştinţei".
milioane
peste milioane şi azi cu greu
O zi frumoasă cu soare călduţ, în
veselitor, adevărat cap de primăvară. se fac milioanele. Trebue să aştept. Şi-i
In aer pluteşte un miros plăcut de viaţă grea aşteptarea, domnule, când ştii că
sorocul muncii tale a început.
nouă.
L-am mângâiat pe moşneag.
Din viile apropiate vine o mireazmă
—- Lasă, moşule, nu fi îngrijat că
dulce de muguri proaspeţi, iar sălciile
de pe Câmpul Libertăţii leagănă cu vine şi rândul dumneavoastră. înalt Prea
mândrie noua lor podoabă de mâţişoare. sfinţia Sa, bunul Părinte Vasile, ctitorul
S'au trezit şi grădinile din jurul Blajului. acestor aşezăminte, nu te-a uitat. O, nu!
Ele sunt învelite într'o ceaţă uşoară înalt Preasfinţia Sa nu are odihnă nici
de fum şi par ca o cădelniţă uriaşă ziua nici noaptea, de grija acestei clă
care îşi trimite prinoasele spre bolta diri. Şi nu se va odihni până nu vei
albastră a ceriului, de unde coboară ieşi dumneata din casa isprăvită şi dată
ÎBOirea lumii. Printre crengile arborilor menirii ei. N'ai grijă şi să n'aibă nime,
sboară păsărele cari îşi întemeiază gos că lucrul se va isprăvi deplin şi cu bine.
podăriile viitoare. Se văd pluguri pe
Aşa l-ara îmbunat pe bătrânul pâler
câmp şi cârduri de ©işoare. In jurul al Institutului Recunoştinţei. Noi ştim
lor sburdă mieluşei, cari se bucură de că înalt Preasfinţitul Vasile are mai
soare şi de sosirea primăverii...
mult decât* orice la suflet acest aşeză
Viaţa porneşte năvalnică pretutindeni, mânt de învăţătură. Şi pre cum i-a pus
îmi întorc însă privirea la zidurile piatra fundamentală, aşa îl va şi bine
„Institutul Recunoştinţii" într'auritc de cuvânta, dăruindu-l bisericii şi neamului
câte
soarele primăvăratie şi le găsesc tot aşa nostru. Insă mai ştim şi cu
neînchipuite
trebuie să lupte
cum au rămas din toamna trecută. Deo greutăţi
ca
să
iasă
de
undeva
milioanele de
sebirea e că de astădată eîe sunt tăcute
i
şi triste par'că. De câteori le-am văzut lipsă pentru isprăvirea lui.'
Şi
tocmai
fiindcă
simţim
acestea
înaintea zăpezii, le-am aflat totdeauna
învelite în zgomot mare, în sunet de mari greutăţi, îndemnăm din toată inima
unelte şi'n cântece de lucrători. Sute de pe toţi ceicen'au alergat încă cu obolul
lor în ajutorul acestei măreţe clădiri de
muncitori, zidari, păleri, bărdaşi, se în învăţătură, să vie cât mai curând
cu
crucişau pe-aici în toamna trecută şi darurile
lor, îndemnând şi pe alţii să
zoriau din răsputeri să pună 'clădirea •vie, că vremea este să împresoare iarăş
sub acoperiş. Era mişcare aici, era vuCt zgomotul muncii acestea sfinte ziduri
şi chiot. Uruiau maşinile de ridicat proaspete.
• Ce s'a lucrat până acuma s'a lucrat
cărămizi, ciocăneau bărdaşii şi cântau
cu
bani de danii. Foştii şcolari ai Biafetele cari urcau m a l t e r . • < >
jului,
cari s'au luminat într'ânsul şi au
• /Acum însă e tăcere şi zidurile se
putut să-şi dureze aici o cale în lume,
prăjesc singjrătice î n soare. Numai pe jau dat din plin şi cu vârf, fie-le fapta
coperiş guruiesc nişte familii de porumbi.- \ pomenită în veci. Dar n*au dat îneă
Intr'un colţ am găsit pe bătrânul toţi. Şi-ar fi păcat să rămână pe jumă
meşter-păler care alte daţi răguşia de tate un lucru aşa de măreţ, care e me
de atâta treabă. De astă dată l^am văzut nit să slujască binele sufletesc al nea*
mului întreg.
niocnit, fumând abătut 6 ţigară...
Acum mai mult decât ori când este
— Păi bine, baciulc păler, cum sc
fece asta ? Toată firea e la treabă şi dum deci timpul-să alergăm în ajutorul bu
neata îţi mocneşti ţigara:în comanda nului Arhiereu, care vrea să întărească
%tale de scânduri? Nu lucraţi ? Pe când Blajul bătrân cu o nouă cetate de lu
mină şi de cultură creştinească!
tttci schelele iarăş?**
i
s

x<

; A

!

:

Aici în America s'a aflat o femee stricată
de cap, care, în lipsă de altă treabă, s'a apucat
de prorocit ş i ' a început să răspândească în
numele Domnului tot felul de ştiri întru nimic
deosebite de bâiguielile bolnave ale celor din
casele de nebuni.
" Pe urma ei au răsărit alti si iarăşi alţi
proroci în diferitele părţi ale Americei şi pe
urmă, ce le-a dat necuratul în gând, se apucă
şi răspândesc vestea, că ei au vorbit cu Dum
nezeu, că Dumnezeu s'a săturat de ticăloşiile
oamenilor şi eă s'a hotărît ca pe ziua de 6
Februarie să prăpădească lumea, cruţând nu
mai o. mână de oameni cari cred şi mărturi
sesc credinţa singurei biserici adevărute care
ar fi „Biserica adventistă de ziua a şaptea",
Cei lesne crezători şi-au vândut averile
şi au alergat în California, unde era să li-se
arate Domnut^şi să-i ia la aine, iar alţii s'au
strâns în cete pe maidanele din apropierea
oraşelor dând de lucru poliţiştilor cari nu voiau
să audă de sfârşitul lumii.
Şi lumea nu s'a prăpădit şi nu se va
prăpădi. Dar se vor prăpădi nebunii cari cred
în asemenea fleacuri. Unii dintre aceşti rătă
ciţi au rămas acum săraci, alţii şi-au pierdut
lucrul de mai înainte, alţii s'au împuşcat de
frica sfârşitului iar alţii încep acum să s e
spânzure sau să părăsească legea şi eredinţa
care i-a nenorocit si i-a făcut de râs.
In Tolido, Karl F. Danzeisen şi-a împuşcat
soţia şi pe sine, iar în Cleveland predicatorul
şi prorocul Charles Ford s'a spânzurat, pen
trucă soţia sa, văzând, că nu se prăpădeşte
lumea, s'a lăpădat de credinţa şi biserica lui.
Aşa păţesc nebunii!

Românul din Joungstown.

Grozave pustiiri de vânt in America.
— Vântul «Tornado* a măturat sate şi oraşe întregi. —

'Din Statele Unite ale Americei de Nord
au sosit în săptămâna'trecută veşti grozavei
Peste vre-o cinci ţărişoare a trecut o volbură
cumplită de vânt şi s'au pustiit mai mult ca
20 de sate şi oraşe. Furtuna a fost mai mare
în statele Illinois, Indiana şi Tenessa. Oraşele
Decoto, TompsviUe
şi ParisJf s'au prăpădit
cu totul. Din ele n'au mai rămas decât mor
mane de pietri. Mii de oameni au murit şi alte
mii au fost răniţi. Morţii de prin sate nici n'att
putut fi număraţi încă.
Volbura s'a pornit din cauza răcelii din
văzduh. Rîdicându-se aerul mai cald de pe pă
mânt spre nori, s'a făcut gol de aer cu furtuni;
Vântul a fost aşa de cumplit, încât' în mai
puţin de 5 minute ă măturat totul în ealea Iul.
Trenuri întregi au fost măturate din mers; îar
casele s'au prăbuşit Ca neşte-căpiţe de otavă?
1

1

s

Intr'o şcoală 200 de copii- au murit
cu învăţător cu tot, căci i-a găsit volbura
chiar fiind la carte şi dărâmându-se şcoală pe
dânşii, toţi s'au prăpădit. Lângă căderea de ape
numită .Niagara" era o biserică mare şi ve
stită; s'a prăbuşit şi ea ca o găoace de ou.
Automobile, cari erau în mers pe drumuri
•de ţara, au fost luate pe sus de vânt şi purtate
prin aer ca fulgii de pene. In multe părţi pe
urma volburii s'au iscat focuri mari şi ce nu
s'a prăpădit de vânt s'a prăpădit de flăcări.
Prepestsuie ne mai pomenită! .
O mare cercare dela Dumnezeu pe capul
Americanilor. Să zici: Doamne apără!

Alegerea dela Reghin.
Cu 33 de voturi mai mult, a ieşit ales
d. Octavian Goga.
Alegerea dela Reghin s'a isprăvit Luni în
23 Martie. Când scriem acestea şire se ştie
numai atâta, că ales a ieşit d. Goga cu 33 de
voturi peste ale dlui Voicu Niţescu. Va să zică
o „biruinţă" foarte greu câştigată:
In alegerea dela Reghin d. Goga a avut
de partea sa pe unguri, cari aveau îndrumări
dela partidul lor unguresc să voteze numai cu
D-sa. Şi mai avea d. Goga şi spriiinul arhie
reilor şi preoţimii ortodoxe. Ba mai mult, nici
guvernul n'a dorit să iasă altcineva ales decât
tot d. Goga. Prin urmare, pentru biruinţa
d-sale — celea 33 de voturi mai mult, nu prea
suat mare lucru..
Dureros este însă, că, precum spun cei
ee au fost de faţă la "Reghin, -pe acolo s'au în
tâmplat şi fapte foarte triste. Se spune că au
fost duşi prin sate bătăuşi înarmaţi eu ciomege
şi cu „boxuri". Intr'un sat d. Dr. Aurel Dobrescu, deputat, a fost foarte râu bătut şi rănit,
dimpreună cu alţi doi oameni ai Partidului Na
ţional. Dl Dobrescu s'a ales cu răni grele la un
picior şi cu altele în coaste, iar ceialalţi prie
tini ai săi zac în spital cu capetele umflate.
Bătaia a fost în Hodac şi eei trei oameni din
Partidul Naţional aveau în faţa lor peste 20 de
aderenţi ai dlui Goga. Zice câ însuşi d. Groza
averescanul, a trebuit să-1 scoată pe d. Dobressu din manile bătăuşilor. Că' de nu, se
întâmpla poate şi moarte de om.
Ia orice caz trist e, că am ajuns să aul i m de alegeri cu vărsări de sânge ca şi pe
vremea lui Tisza, parcă n'am fi români cu toţii.
Deosebirea e eă atunci sângele ni-1 vărsau
ungurii, acum ni-1 vărsăm noi de noi, Românii.
Intr'adevăr, sfâşietor de trist!

*
Alegerea de senator
la Gorj.
Deodată cu alegerea â», deputat la Reghin
s'a făcut şi alegere de senator în judeţul Gorj
din Vechiul Regat. Nu se ştie cine a ieşit ales
acolo. Scriu însă gazatele din Bucureşti că şi
la Gorj „s'a lucrat" cu bătăi şi cu arme ne
trebnice, Candidatul Partidului Naţional d. Demetriu Dobrescu, un vestit advooat dela Bu
cureşti, nu ştim a fost ales sau ba, dar de bătut
a fost bătut ca şi d. Dobrescu Aurei la Reghin.

Un b n c u r e ş t e a n d e s p r e a l e g e r e a
d e l a R e g h i n . Un domn dela Bucureşti care
a fost de faţă la alegerea dela Reghin, scria
înainte de adunare prietinilor săi dela Bucu
reşti următoarele: „Totul atârnă aici dela câţi
roraâni va putea rupe Goga" (sâ voteze cu
"dânsul). E ştiut, că d. Goga s'a sprijinit la Re
chin mat cu seamă pe voturile ungurilor.

are lumea de data aceasta toată dreptatea, p .
truca zice sf. Ioan: „De va sice cineva, ci
iubesc pe Dumnezeu,
iară pe fratele
său
ureşte, mincinos
este; că cel ce nu iubeştt
pe fratele său, pe carele l-a văzut, pe Dutn.
reseu, pe care nu l-a văsuţ, cum poate sâ-i
iubească?" (I. 4, 20).
Cu nerecunoştinţa însă trebuie să ne obişnuim şi împăcăm, pentrucă orice vom face
rămâne dreaptă vorba Românului: „Fă bine şi
aşteaptă rău!" Aşa au păţit prorocii Vechiului
Testament, Mântuitorul, apostolii şi cei
\
mari oameni ai lumii, ca Aristide, Miltiade,
Themistocle, Phokion, Socrate-Columb, şi atâţia
alţii.
Părintele Iuliu,
ea

.Grăun e sutieiesii.
Datorinţa de a fi recunoscători.
„Fă bine şi aşteaptă rău" este un adevăr
pe care aproape zilnic îl putem vedea adeverit
cu toţii, de aceea şi spun unii oameni cu dare
de mână, că ei nu mai fae nimănui nici un
bine. Şi rău, foarte rău fac săracii, cari, pri
mind o binefacere, nu numai că nu le sunt
mulţămitori binefăcătorilor, ci le fac încă şi
rău. Dumnezeu este foarte supărat pe acest fel
de oameni, de aceea ne şi îndeamnă apostolul
Pavel zicând: „Intru toate mulţămiţi,
că aceasta este voia lui Dumnezeu-întru
Isus
Hristos
spre voi" (I. Tess. 5, 18), iară lsus
s'a supărat foarte, eând a vindecat pe cei 10
leproşi dintre sari numai unu), şi acela străin,
a venit să-i mulţămească (Luca 17, 17). Cât de
duios se plânge Domnul ia prorocul Isaia:
„ Cunoscut-au
boul pe stăpânul
si asinul
ieslea Domnului
său, iară Işrail nu m-a
cunosent pe mine ( 1 , 3 ) !
Chiar de aceea suntem datori să mulţămira pentru binefacerile primite mai întâi bu
nului şi milostivului Dumnezeu, câ toată darea
cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este,
pogorînd
dela părintele
luminilor"
(Iacob
1, 17), iar în locul al doilea binefăcătorilor
noştri. Prorocul şi regele David, care a primit
multe binefaceri dela Ionalhan, a poruncit, după
moartea lui Ionathan, ca fiul şchiop al acestuia
să fie adus in curtea sa, şi apoi 1-a mângâiat,
i-a făcut mai multe binefaceri, 1-a pus să mă
nânce cu el la masă şi i-a dat lui tot pămân
tul primit dela Saul. Dar chiar şi animalele
s'au dovedit a fi mai mulţămitoarp decât omul,
astfel cetim în vechile cărţi ale sfinţilor părinţi
că ia Roma a fost aruncat ua rob cu numele
Androalus înaintea leilor. Dară venind leul
spre Androalus nu numai că nu 1-a omorît, ci
s'a pus la picioarele iui şi a început eă-1 lingă.
Poporul întreg a rămas înmărmurit văzându-o
aceasta, iară împăratul i-a chemat înaintea sa,
întrebându-1, cum se poate una ca aceasta. Ro
bul a povestit în faţa mulţimii, câ înainte cu 3
ani se afla în Africa şi că a rătăcit într'o peş
teră, unde un leu îşi tot lingea un picior de
dinainte, care era umflat şi puroia. Robul 1-a
vindecat pe leu, iară leul acuma, la rândul său,
a ştiut să-i fie mulţămitor. Robul a fost iertat
numai decât. Iată că în cazul acesta un animal
se dovedeşte mai recunoscătr decât aţâţi oa
meni.
t

Prin faptul oă suntem mulţămitori, ne fa
cem vrednici de noui 'oinefaceri, pe când prin
nerecunoştinţa ajungem la mizerii tot mai mari.
Eram odată într'un sat, un ţăran mă chemase
la prânz, iară eu înainte de prânz zisei ca de
obiceiu o rugăciune, făcându-mi semnul sfintei
cruci. Era dogoreală mare, rămăsesem eu toţii
numai în cămaşe, când deodată vedem ridicându-se un nour greu' In câteva minute s'a întunecat
soarele şi a început o ploaie şi apoi o grin
dină, care cât ai bate în palme a nimicit toată
roadă bietului ţăran. Da atunci copilul de după
masă, era cam de .8—9 ani, zise: „Vezi tată, cum
ne-a pedepsit Dumnezeu, dacă nu ne rugăm
nici odată înainte şi după masă!" Tatăl a dat
din cap, s'a uitat Ia mine şi a zis: „Mai că o
fi având dreptate băiatul!* Nerecunoştinţa este
doyada de un suflet rău şi sălbatec, de aceea
de astfel de oameni se fereşte toată lumea. Si

m

Creşterea şi asigurarea vitelor,
Suntem lucrători de pământ. Lucrarea pă
mântului însă n'o putem face fără vite. Cu
vitele ne ajutăm la arat şi. cu vitele cărăm
de pe câmp şi bucatele. Dela vite avem
chiar şi hrană şi îmbrăcăminte. De aceea vi
tele trebuie să le grijim. Mai ales astăzi, când .
avem pământ din belşug, trebuie să ne în
grijim, să avem şi vite biine. Să nu ne îndestulim cu orice stârpitură, ci să avem vite
de soiu ales. Pentru aceasta să ne îngrijim,
ea taurul să fie de soiu bun.
In Danemarca, sătenii din fiecare comună
au câte o cooperativă pentru creşterea vitelor.
Anume, se înţeleg cu toţii, pun o anumită sumă
de bani şi cumpără taurul trebuitor. Au şi
statute în regulă, în cari se spune pentru câte
vaci poate să fie un taur — de obiceiu un
taur n'are mai mult de 25 vaci — şi cum tre
buie îngrijit taurul.
Mai mult, se conduce un Registru, în
care fiecare vacă are o foaie — un fel de ma
tricolă — în care se înseamnă toate datele în
cepând dela tătare. Astfel când cineva vrea
se cumpere o vită, în acel Registru poate să
găsească de ce soiu este acea vită şi dela
ce taur.
La noi încă ţin sătenii câte un taur.
Acest taur în multe locuri are câte optzeci, o
sută ori o sută cinci zeci de vaci. In astfel de
cazuri este cu neputinţă, ca viţeii să fie toţi
frumoşi şi sănătoşi şi multe vaci rămân şi
sterpe. Din sgârcenie ni,ci nu ne trudim si
avem taur de soiu ales, căci acela costeară
prea mulţi bani. Şi îngrijirea taurului se dă
prin licitaţie aceluia, care se obligă, că 11 va
ţinea mai lesne. Acela chiar pentrucă îl tine
lesne, nu-1 prea îngrijeşte. In grajd e gunoiu
şi necurăţenie, iar nutreţul e slab de tot, de
multe ori numai paie sau ogrinji. Şi astfel tot
pe noi ne păgubim.
De acea să ne întovărăşim cu toţii, cari
avem vite şi să punem bani, să cumpărăm
taurii trebuitori şi totdeauna de soiu ales. Să-i
îngrijim bine. Să-luăm pildă dela sătenii din
Danemarca şi de bună s e a m ă n u vom păgubi.
Să poate întâmpla, ci pe lângă grija cea
mai bună, vreunuia dintre săteni să-i peară
o vacă sau un bou. Şi aceasta e pagubă mare,
care numai cu greu şi foarte târziu se mai
poate repara. In astfel de cazuri încă să poate
ajuta. Anume se înţăleg toţi sătenii eari au
vite şi fac o cooperativă pentru
asigurarea
vitelor.
• - In
astfel de
sunt aşa
să nu se

Danemarca, în Franţa şi în Belgia
cooperative pentru asigurarea vitelor
de multe, încât nu este sat în care
găsească.

Pentru acestea cooperative încă se fac
statute în regulă. In înţelesul statutelor," să
tenii înscrişi în cooperativă sunt datori să-fi
ducă vitele la vizită. Şi numai vitele sănătoas»
vor fi scrise în Registrul eooperativei. Pentru
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acestea vite, sătenii vor fi datori să plătească
o anumită taxă anuală — să zicem 25 Lei de
o vită.
Când se întâmplă câte o nenorocire, şi
moare vre-o vită, să trimit doi pricepători:
unul dela cooperativă şi altul ca împuternicit
al păgubaşului. Aceştia preţuiesc vita moartă
si cooperativa o plăteşte.
Sâ mai poate lucra şi în feliul acela, că
membrii cooperativei nu mai plătesc taxă au a l ă pentru vitele asigurate, ci în cazul când
vre-o vită înscrisă în Registrul cooperativei se
prăpădeşte, cei doi pricepători, preţuiesc vita
moartă şi suma în cât a fost preţuită — să
zicem 6000—7000 Lei — se împarte pe toţi
membrii cooperativei. Să vine pe unul 40—50
Lei. Şi aceasta sumă, destul de mică bucuros
o plăteşte fiecare, aducându-şi aminte, că şi
lui i-se poate întâmpla astfel de nenorocire.
In vreme de o lună, cel păgubit primeşte
preţul vitei şi astfel dauna pricinuită iarăşi
se reparează şi paguba nu se mai simţeşte.
De aceea nici nu se poate o însoţire mai
bană şi mai folositoare, decât cooperativa
pentru asigurarea vitelor. Să înfiinţăm în fie
care comună astfel de cooperative şi nu ne
vom bănui.
Ion P o p u - C â m p i a n u .
n

Cultivarea bumbacului."
Ia urma srisuiui meu din „Unirea Popo
rului" despre cultivarea bumbacului, mulţi eeoaomi im-au cerut, sâ le râspund, câ de unde
şi cu ce preţ ar ajunge la sămânţă de bumbac?
In „Unirea Poporului" nr. 6—1925 am
fâcut de ştire tuturora, că Ministerul de agri
culturi a trimis un om pricepui după sămânţă,
îa Egipt, şî câ după sosirea sâmânţei, o va
împărţi tuturor, căror doresc sâ facă probă cu
sămânarea bumbacului.
Cu prilejul acesta, vestesc tuturora, că
sămânţa
a sosit la Bucureşti şi Ministerul
agriculturii împarte fiecăruia,-de' eâtâ are lipsă
şi iaeă cu un preţ foarte mic. Iată, ce cetesc
în gazeta dia Bucureşti „Neamul
Românesc",
nr. 60 din 15 Martie: „Dorind a experimenta şi
cultura bumbacului la noi în ţara, ministerul
prin personalul său de specialitate, a între
prins cercetări, asupra celor mai bune varie
tăţi de bumbac în Egipt şi ţinuturile de sud
ale Peninsulei Balcanice.
In urma acestei cercetări, ministerul a
adus din Egipt şi din Macedonia 7000 kg. sâ
saâaţă de bumbac dia varietăţile:
Sakellarides,
Pilion şi Ashmuni.
Varietatea Sakellarides,
are vegetaţia
•cea mai lungă şi dă fibra cea mai mătăsoasă,
mai rezistentă şi mai lungă. Este bumbacul cel
mai cerut pe piaţă. Ministesui recomandă acea
stă varietate cultivatorilor din Dobrogea şi mai
ales cultivatorilor cu dare de mână.
Varietatea Pilion, are perioada de vege
taţie mijlocie, şi se' recomandă cultivatorilor
din câmpia Dunăreană a Munteniei.
Varietatea Ashmuni, este cea mai timpu
rie şi se recomandă eultivator din şesul Olte
niei şi Banatulului.
Varietatea balcanică se recomandă pentru
sudul Dobrogei şi Cadrilater.
Ministerul agriculturii aduce la cunoştinţa
cultivatorilor, câ le poate distribui imediat, la
cerere, sămânţă de bumbac, din varietăţile
descrise mai sus, pe preţul de cost, adecă, lei
35 kg., predat în pachete de cel puţin un kg
etichetate şi sigilate.
Pentru lămurirea cultivatorilor, ministe
rul distribue odată ca sămânţa şi învăţăturile
de lipsă. Un kg. de sămânţă ajunge pentru 5
Metri pătraţi.
Semănatul' se poate face în rânduri, la
depărtare de 80 cm. iar sămânţa se samănâ pe
rând în mod conţinu, la 5—6 cm. una de alta.
rămânând, ca mai tâziu, când plantele au 3—4
frunze, să se facă răritul la 35 cm. între plante.
Bumbacul se mai poate sămăna şi în cui--'
°«ri, Ia depărtare de 45 cm. pe rând, şi la
80 om. între rânduri.
. La lucru deci toţi, cari doriţi să culti
vi
bumbac si Dumnezeu să vă binecuvinte
"lunca.
'
Nicolae Pop,
1

prof. de economie.

Săptămânii.
îndemnaţi pe vecini şi cunoscuţi, ~să Aboneze şi
dânşii „Unirea Poporului", foaie veche şi cinstită, care
«erie pe înţelesul poporului.

GrIJes* uuQeteuHca a s e r v i t o a r e l o r .
Dl profesor. Ştefan Roşianu, părintele sufletesc
al teologilor din Blaj, a urmat şi urmează şi
în aeest an bunul său obiceiu din anii trecuţi,
de a ţinea în fiecare Duminecă după vecernie
câte o predică în biserica catedrală pentru
servitori şi servitoare. Nu putem decât să ne
bucurăm de această faptă frumoasă a Părintelui
Roşianu şi de a îndemna pe stăpâni să-şi tri
mită servitorii şi servitoarele regulat la aceste
predici, cari sunt de nepreţuit folos pentru
servitorime.
S'a um&nat p r o c e s u l «iudentiilai
C o r n e l i a Z e l e a €}@drean«j. La ' Focşani,
unde era să se judece procesul studentului
Corneliu Zelea Codreanu, s'a adunat atâta lume,
cum p-a mai văzut Focşanii de multă vreme.
Numai advocaţi erau peste o mie. Şi lumea
aştepta cu înfrigurare să- audă rezuitatui, când
judecătorii au aflat de bine sâ amâne procesul
pe sesiunea din Mai, fiindcă nu s'au prezentat
toţi martorii citaţi.
Ortodoxia ainesteeatâ în alegeri.
In alegerea de deputat dela Reghin s'au ame
stecat în mare măsură şi arhiereii ortodocşi,
însuşi Patriarhul Miron dela Bucureşti a trimis
ou săptămâni înainte o circulară către preoţii
ortodocşi din jurul Reghinului, îndemnându i
să ţină cu d. G o g a . . . Par'că d;-Voi cu Niţescu
n'ar fi şi domnia sa tot un ortodox! Mai mult:
Episcopul Nichita dela Argeş (fost protopop
la Reghin sub numele de Vasile Duma) a coborît
însumi între alegători, spunând că aduce po
runcă dela Mitropolitul Sibiiului, să voteze toţi
ortodocşii cu d. Goga. Preoţii ortodocşi cari
ţin cu Partidul Naţional — spunea preasfinţitul
Nichita — vor fi mutaţi din parohiile lor şi
vor fi traşi la răspundere pe cale bisericească,.!
Episcopul Nicolae Ivan al Clujului încă şi-a
trimis un om la faţa locului, pe asesorul Danciu,
tot în numele ortodoxiei! — Trist lucru când
sc amestecă şi vlădicii în alegerile de deputaţi,
cari ştim câ se fac cu deslănţuiri de patimi
şi cu mult noroi. Mai rău i-o fi căzut acest
lucru ortodoxului Voi cu Niţescu, apăsat chiar
de oamenii de legea sa. Aici se ajunge cu lup
tele confesionale coborîte şi'n noroiul alege
rilor !
H o ţ d e d o l a r i . La poşta din oraşul
Focşani s'a băgat de seamă, că de mai multă
vreme cineva desface scrisorile sosite din
America şi ie dijmuieşte de dolari. Cei chiemaţi
s'au pus la pândă şi au descoperit că hoţul
este factorul poştal Dumitru Spânu. Dat fiind
în judeeată, ticălosul poştar a fost condamnat
la 6 luni şi o zi închisoare. Bine i-au fâcut!
Ş t i u cheltui ş i a m e r i c a n i i . Un mare
bogătan din Chicago cu numele Howard, căruia
îi zic „regele lemnului", şi-a măritat de cu
rând fata, şi ospăţul a fost făcut cu mare pa
radis. S'a mâncat şi s'a beut acolo în preţ de
nu mai puţin ca 100 mii de dolari^ ceeace în
seamnă în bani româneşti 2© milioane de lei!
Să mai zică cineva, că americanii nu ştiu să-şi
petreacă.

Foc

P a g . 3.
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groaznic î n cnpitialaiJaponici.

In 18 Martie s'a iscat în Tokio, capitala Japoniei,
un foc groaznic în partea de miazănoapte a
oraşului, în care au perit 1500 de oameni iară
20 de mii au rămas fără adăpost. Focarii n-au
putut stânge altfel focul, decât aşa că au dă
râmat străzi întregi. Toată lumea trimite aju
toare bieţilor nefericiţi.

S ' a î n m u l ţ i t l u p i i i n R u s i a . In iarna
tresută lupii au fost atât de mulţi în Rusia, cât
au prăpădit peste 130 de mii de vite. Şi haitele
sunt foarte îndrăzneţe. Nu mai cutează oamenii
să iasă. de prin sate de groaza lor. Teama e
mare, că economii nu-şi vor mai putea trimite
vitele la păşune. Guvernul Sovietelor a hotărlt
să concentreze regimente întregi de armată în
ţinuturile primejduite de lupi.
. P r o f e ţ i i l e p o c ă i ţ i l o r . Pocăiţii (mucării)
din oraşul Cleveland (America de Nord) au
fost umplut lumea cu profeţia, că în ziua de
6 Februarie 1925 piere lumea. Mulţi oameni
i-au crezut şi aşteptau ca în ziua numită sâ se
scufunde pământul ori să nu mai răsară soa
r e l e . . . Dar de unde să se întâmple aşa ceva!
In ziua de 6 Februarie s'a făcut dimineaţă şi
s'a făcut seară ea din veci, şi lumea a rămas
tot lume precum a mai fost. Mucării văzând că
profeţia lor nu se împlineşte, au căscat gurile
prosteşte şi foarte mulţi s'au lăpădat de pro
rocii cei mincinoşi, întorcându-se în sânul birericilor vechi şi adevărate! Acum prorocii cei
mincinoşi se trag de p ă r . . .
T i c ă l o ş i a o m e n e a s c ă . Arătăm în altă
parte a gazetei noastre pustiirile grozave pri
cinuite de vântul „Tornado" în America de
Nord. O ştire mai nouă spune, că în oraşele
stricate de volbură şi de foc, au început să se
facă hoţii mari. In deosebi negrii s'au apucat
de jaf, furând tot cea mai rămas negtricat din
cumplita nenorocire. Guvernul american a de
clarat stare de asediu în oraşele pustiite de
vânt şi hoţii sunt judecaţi milităreşte şi îm
puşcaţi pe loc.
A m e r i c a n i l o r n u l e trefoue d a s c ă l i
f ă r â D u m n e z e u . In ţărişoara Tenesee din
Statele Unite s'a votat de curând o lege care
spune, câ în şcoli nu mai pot fi numiţi învă
ţători şi profesori cari nu cred în Dumnezeu
şi în dumnezeirea fiului său, Isus Hristos. Po
porul american este astăzi foarte înaintat în
toate privinţele şi, iată, totuş nu sufere să aibă
dascăli fără credinţă în Dumnezeu. Ei ştiu că
viaţa fărâ credinţă este o nebunie. Şi mai ştiu,
câ învăţătura fără Dumnezeu este o trufie pri
mejdioasă.
N i n s o a r e m a r e fn B a n a t . In zilele de
14, 15 şi 16 Martie îa Banat a fost zăpadă aşa
de mare încât s'au înzăpezit trenurile şi pe
linia Oraviţa-Anina şi Anina-Berzov nici n-au
mers trenurile de loc.
Un o m c i u d a t . Profesorul Tandler dela
universitatea din Viena a arătat elevilor săi,
studenţilor în medicină, un om foarte ciudat.
El îşi poate mişca inima când spre dreapta
când spre stânga şi poate să-i încetineze bă
tăile, îşi mută când vrea maţele, în piept. î ş i
face pielea de pe un braţ ca de~gâscă sau îşi
sburleşte părul din cap. Poate râde cu o parte
a obrazului şi cu ceealaltă să plângă.
P l a n t e l e d e l e a c sunt foarte scumpe,
iar noi le cumpărăm din ţări străine, cu toateeă
şi la noi se fac, şi încă poate mai bine ca alt
undeva. Văzând ministerul agriculturii câţi bani
ies din ţară pe astfel de ierburi şi burueni, a
hotărit, o ţ va sămăna în şase părţi ale ţării
astfel de plante şi va vedea că plăteşte-se ca
să fie cultivate şi ia noi.
.
O l e g e u n i c ă i n f e l u l e i . In statul
New-Jersey diri America s'a adus o lege, care
va pune în uimire lumea întreagă..Unii învăţaţi
susţin adecă, cumcă făcătorii de rele şi nebunii
au copii cari şi ei vor fi făcători de rele o r i
nebuni, ca şi părinţii lor. Ca să împiedece deci
aceasta, senatul statului a adus legea, că acei
făcători de rele şi nebuni, cari tot mereu r e cad în păcatul lor, să fie jugăniţi, ca astfel s â
nu li-se mai înmulţească neamul.
:

Cărji nouă.

ţ| Cereţi pretutindeni renumitul CEAI
ii E N G L E Z E S C

Credinţa soldatului român. Ru
găciuni şi învăţături pentru militari de
Dr. Iuliu Florian
fost preot în armată.

Prăvălia noastră a primit
curând un mare transport
marfă nouă, proaspătă
cetea mai bune fabrici:

Părintele canonic Dr. Iuliu Florian din Blaj a fost
multă vreme preot militar şi a făcut şi întreg răsboiul
alături de ilăcăii români ai Ardealului. In atâţia ani de
milităric a ştiut să cunoască şi să cucerească inimile
soldaţilor. A fost cel mai drag şi mai iubit sfătuitor şi
mângâietor al lor. I-a învăţat să se roage şi să-şi pună
nădejdea în Dumne2eu, atunci când moartea îi pândea
din toate şanţurile. Părintele Florian nici azi, când alte
îndatoriri J-au despărţit de >mundirul«, cătănesc, nu şi-â
uitat de scumpii săi feciori. Nu şi-a uitat de ei, ci le
trimite inima sa întreagă, în forma unei foarte frumoase
cărticele de rugăciuni, în care soldaţii vor găsi toate
mângâierile creştineşti în sbuciumata lor viaţă de apă
rători ai ţării.
Cartea cuprinde toate rugăciunile de lipsă pentru
soldaţi şi o mulţime de sfaturi cum să asculte de mai
mari şi cum să-şi iubească serviciu! şi ţara scumpă, ai
cărei stâlpi de tărie sunt ei. Cu adevărat nu putea ni
menea să le facă flăcăilor noştri de prin cazărmi şi de
prin grelele servicii dela graniţi o mai mare binefacere
decât Părintele Florian cu. cartea sa de rugăciuni. Şi
mare bine Je fac şi aceia cari Ie dau soldaţilor în mână
această armă de tărie sufletească! Acest lucru îl pot
face părinţii şi rudeniile soldaţilor, trimiţindu-le în scri
sori câte-o cărticică de rugăciuni numită ^Credinţa sol
datului român*.

Cărticica se află de vânzare la Li
brăria Seminarului
teologic din Blaj
şi costă 12 Lei.
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S e găsesc tot
felul de oroloage
atât de busunar
cât şi de părete.
Face şi repara/
turi de orice fel.
Preţuri reduse.
Cumpăr .aurituri şi argintării.
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Şi tot felul de unelte peniru
economie cu preţuri scăzute
se pot cumpăra mai bine
decât oriunde la
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1 calía pentru rotărie.
Aplicaţie imediată. Adresa
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depozitai de p i e l e ă lui IOAJV B L A G A

Pentru repararea radicală a bisericei
gr.-cat. din Bucerdea grânoasă, protopo
piatul Blaj, se deschide concurs până Ia
2 April 1925. .
, •
; Planul şi< devizul se pot vedea zil
nic la Oficiul parohial din numita comună,
•î- Blaj, 23 Martie 1925.
(3*) i - 1
Oficiul protopopesc. 1
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harniei, din familie bună, — m a i
preferiţi surit eei eu e l a s e de lieeu,
la prăvălia

" "

S, N Y E R G E Ş — B l a j .

din Blaj, unde se află tot felul de talpă şi
piele pentru încălţăminte şi opinci, marfă in
digenă
0 şi străină, accesorii pentru pantofari
Preţuri scăzutei — Marfă bună!

flŞ*

> .; .

ca învăţăcei în prăvălia dc coloniale
(29) 2 - 3
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NYERGEŞ.
Str.- Vancea.
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O iST JVfare fe/tînătate Ia J3laj
(j)

la magazinul

AN NYERGEŞ
X se vând cu preţuri ocazionale stofe
de iarnă, flanele, barcheturi, tricot
Q taje, sifoane, borangicuri pentru
(!) costume naţionale, strmă, arniciun,
(!)
• bumbăcărie- ş. a.
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CONCURS.

3-4

2 băieţi

Administraţia Centr. Capitulară aduce
toată vremea la
la cunoştinţă, că 5 case cu prăvălii sunt
(12) 4 - 4
de închiriat, i Casele sunt situate In ; pi a ţa
Curtea mitropolitană
In. M; Clain, in stradele: ;Regele Ferdinand
din Blaj.
şi Regina Măria.: Condiţiile se pot afla la
Admioistraţie. Ofertele de chirie se vos Nimcnia să nu'şi facă vie până nu vede
înainta acolo până în 5 Aprilie 1925.
pipinierele Curţii mitropolitane din Blaj!
Nr. 313-95.

(19)

în Strada Gărei Nr. .1881. Preţul se poate aña
la proprietarul,
o
©
o
o
o
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""^RedadoîTe

... ....

De vândut

T E L E F O N: Nr. 14.

loan Pop, Popeşti. Am' primit 90 Lei.
Alexandru Rusu, Ţagul-mare. Am primit 450 Lei.
Of. parohial Pojorta. Am primit Î5 Lei. Mai restaţi pe 1924 90 Lei, iar pe 1925 30 Lei.
, loan Miolea, Iclodnl-mare. Am primit 64 Lei.
Petru Ocoşiu, Leehinţa de Mureş, Am primit
220 Lei.
Teodor Const. Fiscut. Am primit 105 Lei.
- Prof. Vasile Abuseanti. Abonamentul pe 1925
l-am primit cu mulţămită.
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de but!, Sârmă împletită, Sârmă spi
Ţement Ghips
Trestie

Poşta gazetei.

(36) 1 - 1 ,

4. 1 2 - 1 5 Bucureşti Calea Văcăreşti 4.

(13) 4 - 1 0

£a secţia cu coloniale:

X aflaţi renumitul ciai englezesc, ro~Jj' . muri veritabile, pesmeţi, botri'
boane, ciocolată, şi cele
La domeniul fondului Bazilitan din Bu
mai bune cafele, o r c
cerdea se află de vânzare vieri albi mangol
zuri, fărină. —
(mongoliţă) în etate de 1 an.
(20) 2 - s
<j)
N u scăpaţi
(f)
©cariat îIHTl'jnPn r a t 1 7Ş2 0 m o teo r t rdi ec o o
O
(3) 24-52
O
^
Administraţia Centrală Capitulară Blaj.
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