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0 neînţelegere.
Dumineca trecută a fost introdus şi aşezat
în scaun la Bucureşti, cu foarte mare paradă,
cel dintâiu patriarh al Românilor ortodocşi,
Inaltpreasflnţitul Dr. Miron Cristea. Noul pa
triarh este fiu de ţăran ardelean din comuna
Topliţa Română. A fost mai întâiu învăţător în
Orăştie, apoi profesor şi asesor consistorial la
Sibiiu, episcop la Caransebeş şi mitropolit-primat la Bucureşti. Prin vrednicia şi cuminţenia
sa a ajuns la cea mai înaltă treaptă pe care
o poate ajunge un român. Şi cum Inaltpreasfinţia Sa n'a fost nicicând un duşman al
bisericii unite, cum sunt unii dintre arhiereii
ortodocşi din Ardeal, noi numai bucura ne
putem că a ajuns un astfel de om în fruntea
bisericii române ortodoxe.
La marile părăzi dela Bucureşti s'a în
tâmplat însă o mare neînţelegere, pe care trebue s'o aducem şi noi Ia cunoştinţa cetitorilor
noştri. Mitropoliţii din Grecia, Constantinopoi
şi Ierusalim au ajuns adecă Ia mari neînţelegeri,
ba chiar la ceartă, cu cei din Bulgaria. Şi
când a fost vorba ca să slujească împreună,
nu se puteau înţelege Grecii cu Bulgarii, ba
Grecii i-au numit pe Bulgari chiar eretici şi
&'au jurat că nu vor sluji nici când împreună
la acelaş altar. Urmarea a fost, că liturgia pe
eare erau s'o slujească Duminecă dimineaţa
Grecii, Bulgarii, Sârbii, Ruşii, Polonii şi Românii
eu toţii împreună, n'au slujit-o decât singuii
românii.
Biserica ortodoxă este împărţita după ţări.
In Asia Mică capul bisericii ortodoxe este pa
triarhul dela Ierusalim, în Turcia cel dela
Constantinopoi, în România cel dela Bucureşti;
altul porunceşte în Grecia, altul în Bulgaria,
Şi iarăşi altul în Sârbia, Rusia, Polonia şi aşa
°»ai departe. Câte ţări, atâtea capete. Aceste
»pete uneori se mai şi ciocnesc, dovadă în
tâmplarea dela Bucureşti. — La noi, în biserica
Komei, capul comun al tuturora este Papa dela
Roma. El singur porunceşte Italienilor, Fran
cezilor, Englezilor, Românilor, Ungurilor, Chi
c i l o r , Japonezilor şi Hotentoţilor catolici, cu
>» cuvânt celor peste 270 de milioane de ca
tolici de pe întreg rotogolul pământului. Şi va
'ntreba cineva, d'apoi ce fac vlădicii deosebi
t o r popoare, când se întâlnese laolaltă? Nu
ceartă unii cu alţii, ca bulgarii cu grecii?
c
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pentrucă-i uneşte aceeaş credinţă şi acelaş
P comun.
In biserica Romei episcopii diferitelor poe nu se numesc unii pe alţii eretici, nici
»ismatici, pentrucă au cu toţii aceeaş cre*t > iară în biserica sfântului Petru din Roma
J Jes8 l
i
i r împreună Italienii cu
imanii, Francezii cu Germanii şi cu Spaniolii,
Chinezii, cu negrii dm Africa, cu pieile-roCa
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şii din America şi cu eschimoşii dela Polul
Nordic. Hristes s'a născut, a pătimit şi a murit
pentru toţi oamenii şi şi-a trimis apostolii la
toate popoarele pământului. Chiar de aceea şi
biserica sa trebue să fie potrivită pentru toate
popoarele, ceeace a şi dovedit Dumnezeu Spi
ritul Sfânt, când, coborându-se peste sfinţii apostoli, li-a dăruit acestora darul limbilor, aşa
că Părţii şi Medii şi Elamiţii şi ceice locuiau
în Mezopotamia, în Iudeea şi în Capadochia, în
Pont şi în Aaia, în Frigia şi în Pamfllia, în Eghipt şi in părţile Libiei celei de lângă Cirene
şi nemernicii Romani, Jidovii şi veneticii, Cretanii şi Arabii: îi auziau grăind în limbile lor
măririle lui Dumnezeu, dupâcum cetim la Fap
tele apostolilor Cap 2 stih 9—11.
Dar acelaş lucru pe care-1 aflăm la neu
niţi, cum foarte potrivit le zice poporul nostru,
se vede şi ia protestanţi, cari, de când s'au
despărţit de biserica mamă a Romei celei vechi,
sunt împărţiţi în peste 200 de secte, aşa că
nu se pot înţelege nici cum, nici chiar la
Stockholm.
Şi cu toateeă popoarele catolice sunt su
puse unui singur cap, fiecare popor îşi păs
trează limba şi obiceiurile neştirbite, ba s'a do
vedit că ungurii catolici bunăoară au fost pe
vremea ungurească mai mari unguri decât un
gurii protestanţi. Pentruce? Pentrucă biserica I
Romei nu se atinge de naţionalitatea nici unui |
popor, ci dimpotrivă i-o întăreşte încă. Pilda
Blajului e cea mai grăitoare în privinţa aceasta.
Nu era pe vremea ungurilor cuib românesc
mai temut de unguri decât Blajul unit, şi-n
România Mare nu credem să fie alt oraş mai
românesc decât Blajul catolic, sau cum i-se
mai zice, mica Romă. Şi în acest cuib catolic
a fost legănată cultura neamului nostru româ
nesc, ceeace o recunosc până şi cei mai în
flăcăraţi neuniţi.
Aşadară biserica Romei, pe lângă că este
universală, adecă a tuturor popoarelor, mai
este şi naţională, dând adecă voie, ba chiar
îndemn fiecărui popor, să se cultive In limba
dulce a mamei sale.

Păr.

Iuliu.

D i n Bolşevicii* c i t i r e . In Bolşevicia
se tot trăieşti, spun jidanii de pe la noi, acolo-i
ţara fericirii. Cu toate acestea ei vin tot mereu
pe sub ascuns si se aşează în Basarabia. Dar
nu e mirare. Bolşevicii au sărăcit rău. Au pănat toţi banii de aur şi de argint şi se află în
mare strâmtoare. De aceea au îngăduit iarăşi
fierberea ţuicii, a votcei, cum îi z.c ei, pentru
că statul să aibă venite cât mai mari. Deodată
rn fierberea votcei s'au înmulţit insi şi beţiile
urma lor păcatele. De aceea bolşevicii au
adus o lege, care pedepseşte aspru toate pă
catele născute din beţie, apo. pe bărbaţi, cari
îsi umplu femeile de boale ruşinoase, p r e c m
ii oe ceice fură din vistieria statului. Se vede
aşadar*, că raiul bolşevicilor începe a deveni
iad şi încă foarte iad.
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Pemenirea Iui Gheorghe Şincai.
— O frumoasă, serbare în comuna lui de naştere. —

Rari sunt clipele de înălţare sufletească
în Câmpia Ardealului, şi cu mult mai rari sunt
veştile ce se duc în lumea mare despre Câm
pie.
Anul acesta însă a fost pentru poporul
de pe Câmpie un an mănos în astfel de clipe.
După sfinţirea frumoasei biserici din Râciul de
Câmpie şi vizitaţia canonică din cele 17 co
mune din jur, săvârşită de I. P. S. S. mitropo
litul Blajului, cari au avut o covârşitoare în
râurire asupra poporului de pe aici, iată, că o
nouă serbare creştinească şi românească în
aceeaş vreme, a înălţat inimile noastre, în ziua
de 25 Octomvrie 1925, când s'a făcut pomeni
rea unuia dintre luceferii literaturii române, a
cronicarului călugăr Gheorghe Şincai, în c o 
muna sa natală, Şamşudul de Câmpie, azi Şin
cai, după marele ei fiu.
Şincai
este o comună fruntaşă pe Câmpie, locuită de
Români şi Unguri, cari toţi, până bine de cu
rând, lucrau în brazda cenţilor Bethlen, din
cari unul este azi ministrul Ungariei. Acum, de
când suntem în România mare, această comună
a luat cu totul altă faţă. Românii mai ales merg
înainte frumos. In anul trecut ei au zidit deo
dată două biserici frumoase de peatră, una îa
sat, alta la fânaţe pentru ceice stau la câmp.
Oamenii, cari ştiu să aprecieze munca condu
cătorilor fireşti şi mai ales, ştiu să asculte p o 
veţele bătrânului lor preot Lupu, sunt vrednier
de toată lauda oamenilor de bine. Dar nu n u 
mai bisericile lor le fac cinste, ci şi şcoala,
rămasă dela fostul stat ungar, le este bine în
grijită. Comună curată e t c , toate sunt semne
despre hărnicia lor.
După toate acestea nu e mirare, că şi
serbarea desvălirii pietrii comemorative alui
Gh. Şincai, aranjată de tinerimea din TârgulMurăş, azi aci, a reuşit foarte bine.
P r i m i r e a oaspeţilor.
Des de dimineaţă comuna e în mare fisrbere. Se pregătesc fă primească oaspeţi aleşi
cari îşi aduc aşa de frumos aminte de fiul
mare al comunei lor. Zece cară cu bei şi câ
teva trăsuri însoţite de tinerimea din sat cu
steaguri şi cu muzică, aşteaptă la gară şi aduc
apoi în comună pe reprezentanţii societăţii tinerimei şi ai diverselor corporaţii. Sosiţi în sat,
la poarta frumos împodobita cu brad, se îneepo
Serviciul divin,
săvârşit de protopopii P. O. Al. Ternăvean din
Pogăceaua, Elie Câmpean din Târgu-Murăş, apoi preoţii Lupu, Melinte Pop, Er. Manoilă,
Grecu, E. Tătar, Max. Pop, Sim. Nicoarl. Bise
rica e plină de oaspeţi din tot jurul, şi de cre
dincioşi. Serviciul divin curge cu multă evla-
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vie, coriştii fiind cu toţii, că acum se face un
mare lucru în comună.. La sfârşitul liturgiei
vorbeşte prot. E. Câmpean, tâlcuind Evangeha
j i l e i şi anunţând serbările ce vor urma.

Parastasul
f e n t r u Gh. Şincai e slujit d e aceeaşi preoţi.
După săvăşirea lui eşim cu toţii in procesiune
la peatra ridicată în mijlocul comunei, lângă
•biserica rom.-cat. Un parc frumos îngrădit Incunjură peatra. Aci după sfinţirea apei se face
desvelirea pietrii, care are inscripţia: „Pui de
Români purtaţi-Vă bine şi nu uitaţi nici pe Gh
Şincai. Ridieatu-s'a această peatra redeşteptătorului conştiinţei româneşti Gheorghe Şincai,
născut în această comună, de Tinerimea Ro
mână din Târgu-Murlş. — 1753—1816 —
Peatra şi întreagă asistenţa e stropită cu apă
sfinţită, după care se tnoep

Vorbirile.
Protopopul Al. Ternăveanu evoacă amin
tirea Iui Gh. Şincai, fală a neamului şi bisericii
sale, precum şi a acestui ţinut. Preşedintele
tinerimei din Târgu-Murăş A. Cionca, în bine
simţite cuvinte spune pentruce au ridicat această peatră. Prefectul din Târgu-Murăş d. P.
Sosea are cuvinte foarte frumoase despre acti
vitatea Iui Gh. Şincai pe terenul luptelor poli
tice, de pe atunci, accentuând, că pentru ţinuta
lui a trebuit să îndure martirajul dela Aiud. In
numele „Astrei" vorbeşte prof. Tr. Popa, des
criind viaţa sbuciumată alui Gh. Şincai, Prof.
Perianu dela liceul G. Şincai din Bucureşti,
exprimă bucuria sa şi a corpului didactic dela
acel liceu pentru comemorarea aceasta alui
Gh. Şincai.
Mai vorbesc foarte însufleţit adv. V. Ro
man din Cluj în numele Ligei Apărării Naţio
nale, studentul univ. I. Suciu în numele (studenţimei) celor 30.000 de studenţi, iar studentul
Oltean în numele cercului Stud. Câmpia şi Murăşul superior.
Seria cuvântărilor o încheie primarul co
munei Şincai, Aug. Suciu, mulţămind tuturor
pentru Ginstea ee li-s'a făcut, ridicând această
piatră în comuna natală alui Gh. Şincai. La
ora 1 se termină acestea şi mergem la

Banchetul
din şcoală, unde sentimentele de pioasă aducere
aminte, de cari eram copleşiţi, se potenţează
prin toastele ţinute de prot. Ternăveanu, adv.
Roman, preoţii Maneilă şi Gh. Greeu, precum şi
de alţii, studenţi universitari, învăţători e t c ,

Adunarea despărţământului
„Râciu" al Astrei.
Pentru popor vorbese adv. Val. Roman
şi înv. T. Pop din Râciu, după cari poporul
se înşiră în^horă frumoasă, iar intelectualii ţin adunarea de constituire a despărţământului „Râciu
al Astrei" alegându-şi un comitet nou în frunte
cu d. Nic. Vuleu, proprietar în Râciu. După
care urmează petrecere.
Regret, că nu pot înşira aci pe toţi aceia
cari au ţinut să ridice aceste serbări, prin pre
zenţa lor. Ar trebui numai pentru asta coloane
întregi de gazetă.
Nu pot încheia aceste şire fără a aduce
mulţămite societăţii Tinerimea Română din
Târgu Murăş, care prin astfel de fapte ştie să
desgroape un trecut şi să mişte inimi, apoi
preoţimei care prin serbarea religioasă a ri
dicat mult nimbul acestei serbări, care este un
început de desmorţire a Câmpiei.
Tinerimea română din Târgul Murăş s'o
vedem pusă la lucru, şi în alte comune cari
îşi au oamenii lor mari, ca Căpuşul de Câmpie,
*pe P. Maior, Budiul de Câmpie Al. Papiu
Ilarian, Chimitelnic pe Vas. L. Pop, cu diser
taţia despre tipografiile româneşti.
Unul din cei de faţa.

Câteva însuşiri interesante de ale sacra
mentelor.

Nr. 45
Mirul, de a ne mărturisi fără şovăire credint >
Cuminecătura, de a ne înmulţi harul sfinţit
Pocăinţa ne apără de recăderea în păcaTMaslul ne dă sănătate trupească; Căsătoria ha'
rul de a suporta greutăţile căsătoriei; Preoţi*"
de a putea împărtăşi pe alţii cu sfintele sacra
mente.
Iată aşadară ce însuşiri interesante au
sfintele sacramente şi cât bine ne fac. Şi
toate acestea le primim atât de rar şi aproape
nu le băgăm î n seamă. Când ne bolnăvim tru
peşte, alergăm numai decât ia babe şi i
_
dici, cumpărăm tot feliul de leacuri, mergem
la spitale, la băi şi cheltuim sumedenii de bani
Când suntem însă" bolnavi ori chiar morţi su
fleteşte, nu facem nimica, nici că ne pasă cu
toate că avem la îndemână leacurile cele mai
bune şi mai sigure. Intr'adevăr, numai gândiadu-ne serios la aceasta, observăm, cât putem fi
de uşurateci şi de nepăsători.
P ă r i n t e l e Iuliu.
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Dintre cele şapte sacramente
Botezul,
Mirul şi Preoţia nu se pot primi decât odată
în viaţă, pentrucă
acestea lasă în suflet
urmă
neştearsă:
Urma neştearsă pe care o lasă în sufle
tele noastre aceste trei sacramente nu este
altceva decât o sfinţenie deosebită şi împreu
narea cu Dumnezeu. Toţi aceia cari primesc
aceste sacramente.au un semn, nevăzut de ochii omeneşti, care îi face membri ai familiei
lui Dumnezen. Şi anume prin Botez omul de
vine frate alui Hristos, prin Mir soldat al lui
Hristos, iară prin Preoţie locţiitor al lui Hris
tos. Prin Botez devine fiu al Iui Dumnezeu
Tatăl, prin Mir soldat al Spiritului Sfânt, prin
Preoţie locţiitor al lui Dumnezeu Fiul.
Şi aceste semne rămân neschimbate în su
fletul omenesc, chiar şi dacă omul cade în pă
cat de moarte. Precum rămâne fiul fiu al tată
lui său, chiar şi dacă se poartă rău şi tatăl său
îl tăgădueşte, aşa rămâne urma acestor trei sa
cramente neştearsă în sufletele noastre, oricât
de răi ne-am face, chiar şi dacă ne-am face
păgâni ori jidani. Tocmai de aceea dacă eineva
dintre creştini s'ar face jidov şi apoi, după
câţiva ani, părându-i rău de ceeace a făcut
s'ar întoarce din nou în sânul bisericii noastre
nu l-ar mai boteza nici nu l-ar mai mirui a
doua oră. Semnele acestea nevăzute nu se şterg
niei chiar după moarte. In lumea ceealaltă
creştinii se vor putea cunoaşte de departe, apa
Botezului se va vedea oricând, tot asemenea
şi untul de lemn al Mirului. Ne putem aşadară
închipui, cum se vor putea mândri fericiţii cu
aceste semne în raiu, şi cum le va fi de ruşine
celor «lin iad, când diavolii îi vor bajocori
pentru aceste semne.
Botezul şi Pocăinţa ne dau harul sfin
ţitor, celelalte cinci ni-l înmulţesc. Dar fiindcă
omul este sufleteşte mort înainte de a prim,
harul sfinţitor, Botezul şi Pocăinţa se numesc
şi sacramente
de ale morţilor; iară celelalte
cinci sacramente,
cari nu se pot primi decât
numai de oameni, sufleteşte vii, adecă botezaţi
ori spovediţi, se mai numesc şi sacramente de
ale viilor. Pentruca să înţelegem bine acest
lucru, să ne gândim puţin la soare. Ce face
soarele când creapă de ziuă? Alungă întunerecul şi scoală făpturile din somn, nu-i aşa? Nu
mai dupăce s'a întâmplat aceasta începe să-şi
trimită razele toţ mai puternice, ca să înmul
ţească lumina şi căldura; — Aşa face şi Bote
zul şi Pocăinţa. Ele alungă întunerecul morţii
din sufletele noastre şi ne aduc lumina credinţii
şi a speranţei, şi căldura iubirii de Dumnezeu;
celelalte sacramente apoi înmulţesc această
lumină şi căldură.
Se poate întâmpla însă şi aceea ca în unele cazuri chiar şi Botezul şi Pocăinţa sâ fie
sacramente de ale viilor, ca adecă primindu-le
cineva să aibă deja harul sfinţitor. In cazul
acesta ele nu dau ci numai înmulţesc harul
sfinţitor. Astfel cetim la Faptele Apostolilor
(10, 44,) că sutaşul Cornelin din Cezarea şi ai
săi" au fost adumbriţi de Spiritul Sfâat încă
înainte de a fi botezaţi, până când predica
sfântul Petru.
Fiecare sacrament
ne mai
împărtăşeşte
şi câte un har deosebit. De pildă Botezul ne
dă harul de a trăi după prescrisele evangeliei;
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Cum stă lumea şi ţara.
Ne vin oaspeţi din Polonia.
Gazetele din Bucureşti aduc ştirea, că îa
cursul săptămânii viitoare soseşte în ţară o
deputăţie de 12 deputaţi şi senatori din Polonia,
în frunte cu preşedintele Camerei deputaţilor.
In primăvară şi din România fusese o delegaţie
de deputaţi şi senatori în Polonia, ca să vadi
şi să cunoasă mai deaproape ţara vecinilor şi
prietinilor poloni. Cele două popoare vreau să
strângă şi mai tare legăturile de prietinie cari
le unesc dela răsboiul cel mare încoace.
Consiliul de miniştrii a hotărît să facă o
primire sărbătorească oaspeţilor poloni.

In lumea largă
S'a schimbat guvernul
în Franţa.
Cu câteva săptămâni înainte tot veniau
ştiri din Franţa, că şi guvernul francez se cla
tină. Pricina ar fi planurile financiare ale mi
nistrului Caillaux cari n'au isbutit şi din pri
cina asta ori pleacă din guvern ministrul de
finanţe ori cade guvernul întreg. Se vede însă,
că ministrul de finanţe tot mai nădăjduia să-şi
voteze planurile de legi şi nu voia să abzică.
Din pricina lui s'a mulţămit întreg guvernul.
Preşedintele Franţei, primind abzicerea între
gului guvern, a încredinţat cu formarea noului
guvern tot pe Painleve care fusese primmi»stru. Painleve în scurtă vreme şi-a format gu
vernul luând pentru el ministerul finanţelor,
din pricina căruia căzuse întreg guvernul. Mi
nistrul Caillaux n'a mai primit nici un minister,
ceilalţi miniştri sunt aproape toţi la locul lor.

Cearta dintre Greci şi
Bulgari s'a potolit.
Primejdia unui nou răsboi în Balcani a
trecut. Grecii şi Bulgarii s'au potolit şi s'au
cuminţit deocamdată. Liga Naţiunilor i-a Î *
păcat şi le-a făeut dreptate. Până când vor
asculta aceste popoare de sfatarile cuminţi ale
celor mai mari, va fi bine şi pace şi în
'
stâmpăratul Balcau, şi nici pacea lumii nu
fi sdruncinată.
Ştirea despre potolirea vrajbei dintre ce
două popoare, a pricinuit mare mulţămit
toate ţările dornice de pace între neamuri.
B
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Revăzând Blajul.
Părintele Valiriu Criţan din Mărgineni, unul diafoştii elevi ai şcolilor din Blaj, cari după 15 ani s'au
Întâlnit din nou, ne trimite o scrisoare plină cu amintiri
dela aceasta întâlnire. Din scrisoare publicăm pentru
cetitorii noştri uimătoarele şire:
t;(:

In aceste şcoli ridicate din preţul pâinei,
ce şi-au tras dela gură episcopii evlavioşi, că
lugării cucernici şi elevii recunoscători, am
primit şi noi educaţia voinţii, simţul patriotic
şi tăria de caracter. Când mă gândesc Ia pro
fesorii Blajului, cari se mistuesc luminând, îmi
vine în minte o povestire a scriitorului rus
Maxim Gorki, întitulată „Inima iui Danko"
Danko a trăit în mijlocul celor mulţi şi săraci,
pe cari voia să-i ducă în ţara iuminii, în ţara
fericirii. Le-a vorbit cu glas Arhanghel şi mul
ţimea entuziasmată a pornit pe urmele lui. Au
ajuns însă într'o pădure întunecoasă şi mulţimea
& început să murmure contra lui. Atunei Danko
şi-a smuls inima din piept şi a luminat ca o
făclie calea lor şi ei prindeau picuri aprinşi
dia inima lui. Inima lui s'a mistuit, dar mulţi
mea trecând prin pădurea întunerecului a ajuns
în ţara luminii!.
Iubiţii noştri profesori! D-tră aţi fost
aceia, cari ne-aţi picurat stropi aprinşi din
inimile D-tră, cari să mistuesc luminând!...
Aripi de vultur ne-aţi dat, ca să putem zbura
în sus spre zările credinţei şi ale dragostei nefăţârite faţă de lege şi ţară! Cu acestea arme
am pornit la drum, atunci, când acum 15 ani
am plecat din Blaj şi vom lupta cu fanatism
contra obstacolelor, ce ni s'ar ivi în căile vieţii
noastre.
Blajule, ai fost şi în trecut focarul acela
de cultură sufletească, de educaţie fanatică
naţională, fiind în acelaşi timp atelierul, în care
s'au format caracterele de bronz, vei fi si în
viitor acelaşi far luminos aici în mijlocul Ro
mâniei visate şi de înaintaşii noştri, cari au
murit fără de-a o vedea înfăptuită.
Blajule, orăşel cu o tradiţie măreaţă, te
vedem şi azi neavând palate mari şi somptuoase,
ci neşte clădiri modeste, între zidurile cărora
se cresc generaţiile, cari vor avea să muncească
pentru binele şi fericirea acestei ţări mărite.
Blajule, haina ta e o haină modestă, dar
porţi sub aceasta haină, o inimă de aur.
Blajule, leagăn sfânt al copilăriei şi tine
reţii noastre petrecute în şcoală, plângem azi
de bucurie când te revedem şi te regăsim
muncind, fără de-a şti ce este truda şi odihna!

Locuesc oameni pe planeta Marte?
Arătasem în „Calendarul dela Blaj" din
anul trecut, fliad vorba de cârmuitorul anului
acestuia, care este planeta Marte, că învăţaţilor,
uitându-se cu ©caianele la această planetă,
li-s'a părut că Marte este locuit de oameni,
fiindcă au văzut munţi şi văi, ba chiar întoc
miri de mâni omeneşti, cum ar fi canalurile.
Spuneam tot atunci şi acolo, că presupunerile
oamenilor învăţaţi s'au dovedit a nu fi înteme
iate, pentrucă nu şi le-au putut dovedi.
Anul acesta Marte s'a apropiat foarte mult
de pământ, la vre-o 20 de milioane de kilo
metri, învăţaţii s'au suit deci pe cei mai înalţi
inunţi ai noştri, şi-au-pus ochianeie la ochi şi
s'au tot uitat Ia tot ce se poate vedea. De unde
Până bine de curând toată lumea râdea de
presupunerile că Marte ar fi locuit de oameni,
*stă*i o seamă de învăţaţi iarăşi încep să ae
dea nădejde că pe Marte este viaţă şi încă
iată cam ce fel.
înainte de toate învăţaţii au aflat prin
ochianeie lor şi cu ajutorul mai multor feliuri
e aparate (maşinării), că pe Marte nu este cu
mult mai frig decât la noi şi că şi acolo este
<«er, nori şi e«aţ*. Ce e mai mult, ei au arătat
* Şi pe Marte plouă şi ninge, «a şi la noi.
d
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Astfel stând lucrurile nu e eschis ca pe
Marte să trăiască anumite vietăţi. Că acele
vietăţi vor fi oameni sau animale, deocamdată
nu se poate şti. Ochianeie de astăzi nu sunt
încă aşa de desăvârşite, ca să se poată vedea
atât de bine până acolo, doară e vorba de mi
lioane de kilometri. Rând pe rând însă învăţaţii
îşi vor tot desăvârşi ochianeie, aşa că pe când
se va apropia Marte iarăşi de pământ, ne vor
şti povesti şi mai multe. Deocamdată au arătat
atâta, că pe Marte pot trăi vietăţi. Că apoi ca
nalele acelea sunt chiar canale, adecă scurgeri
şi împreunări mari de ape, făcute de mâni omeneşti, va dovedi-o, poate, viitorul.

tâmânii.
îndemnaţi pe vecini şi cunoscuţi, sA aboneze şi
dânşii „Unirea Poporului", foaie veehe şi cinstită.

l u t r u m ă r i r e a Iui D u m n e z e u . Parohianul nostru Moldoaan
Juănaş şi soţia sa
Anişca Păcurariu au cumpărat şi dăruit pe
seama bisericii gr.-cat. din Dezmir ua clopot
în preţ de 10.000 Lei, pentru care faptă şi pe
această cale le aducem mulţumirile celea mai
călduroase. — Curatoratul
bisericesc.
— Fiii fostului preot în Ighiu, Vasile
Andrea, Enea advocat, Ioan inginer, Cornel
prof. de rel., Pompei Lt. cel.î. r., şi Alexandru
funcţ. sup. de stat, cu ocaziunea slujirii para
stasului de 6 săpt. au donat bisericii gr.-cat.
din Ighiu suma de 4000 Lei, punând bază fon
dului pentru mărirea bisericii „Preot Vasile şi
Emilia Andrea". — In numele reprezentanţei
parohiale, aduc şi pe această cale, mulţumirile
cele mai călduroase, dorind ca fapta dlor să
grăiască şi altora. — Preot Nicolae
Stroia.
S e v a s c u m p i p o ş t a şl t r e n u l . Mini
sterul a ajuns şi el în sfârşit la convingerea,
că poşta noastră e din zi In zi toi mai slabă,
iară trenurile tot asemenea. De aceea se lucră
acuma la un nou plan de lege, eare va scumpi
tariful poştal şi va lua dreptul atâtor pierde
vară de a călători în cinste pe Căile Ferate
Române. Bine ar fi, dacă prin aceste măsuri
s'ar putea face odată rânduiaîă. Noi însă
credem, că pricina nu este acolo unde o
caută ministerul, ci în plătirea slabă a slujba
şilor. Plâtească-şi statul slujbaşii cum se cuvine
şi apoi ceară-le să lucre cinstit! A le da o
leafă din oare trebue să moară de foame şi a
cere dela ei să lucre cinstit, nu se poate.
T o m e s c u prin m u n ţ i i Făgăraşului ?
Jandarmii cari îl urmăresc pe hoţomanul de
Tomescu spun că e foarte probabil că Tomescu
şi-a strămutat ascunzişul prin munţii Făgăra
şului, unde are mulţi cunoscuţi printre ciobanii
şi bacii stânelor.
L a b ă t u t P r e a c u r a t a . In biserica
Sant Agostino din Roma este o icoană a Prea
c u r a t e i , ^ care creştinii au împodobit-o cu tot
feliul de pietri scumpe, cari preţuesc câteva
zeci de milioane de lei. Aceste pietri scumpe
se pâtrează de regulă închise în casse de fier,
şi nu se acaţă decât cu prilejul sărbătorilor
mari. Astfel s'a întâmplat în luna trecuta, când
îu aceea biserică se prăznuia o mare sărbătoare.
In preziua sărbătorii la vecernie a venit un
cardinal, care a slujit şi a binecuvântat popo
rul iară după aceea lumea s'a împrăştiat, nerămânând în biserica încuiată decât un singur
preot de pază.
Când a fost pe la miezul nopţii, preotul
bagă de seamă, că se aprinde o lumină tainică
şi un om se apropie de iceană. Atunci preotul
a aprins iute toate luminile din biserică, a sunat
clonoţelele, iară biserica s'a umplut de o mulţi
me de preoţi şi călugări, cari toţi au sărit asupra
hoţului Acesta insă s'a rugat d iertare şt a
C
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zis: M'a bătut Preacurata, daţi-mi pace că şi
aşa mor nu peste mult. Şi într'adevăr după
câteva ceasuri, Încă înainte de a fi fost predat
poliţiei, hoţul sănătos mai înainte ca mărul, a
murit între chinurile cele mai mari.
T r e i c o p i i g e m e n i . Soţia lui losub
Brill din Iaşi a născut trei copii gemeni. Atât
mama cât şi copiii sunt deplin sănătoşi.
Li»au furut p r e f e c t u l . O ciudată în
tâmplare ne vestesc gazetele sârbeşti. Nişte
hoţi din Albania au pătruns adecă în Sârbia,
au pus mâna pe prefectul din Ohrida şi apoi
s'au făcut nevăzuţi. Guvernul sârbesc a luat
toate măsurile de lipsă pentrucă să dea de
urma prefectului, dară n'au putut ajunge la
izbândă. In sfârşit s'a apucat şi a prins şi in
ternat o mulţime de albanezi fruntaşi aflători
în Sârbia. Atunci ceialalţi fruntaşi albanezi au
luat-o la sănătoasa peste hotare, oblu în Al
bania şi au dat de ştire Albanezilor, să nu facă
prostii, că altfel sârbii prăpădesc pe toţi alba
nezii. Dar hoţilor nici că le pasă de rugarea
fruntaşilor albanezi din Sârbia. AtunGi sârbii
au făcut altfel. Au adunat 1000 de soldaţi şi
jandarmi isteţi şi i-au trimis în Albania, cu
porunca să nu se întoarcă fără prefect. Aceştia
cutreerând munţii au aflat o scrisoare în care
hoţii le dau de ştire, că prefectul se află să
nătos îa manile lor şi că să mai aştepte câteva
zile şi atunci şi-1 vor căpăta. Până atunci jan
darmii sârbi rămân în Albania.
Un a d e v ă r a t p ă r i n t e s u f l e t e s c este
părintele Ioan Chiţ din Minişul de sus, ju
deţul Arad. Aduce tot feliul de cărţi bune pen
tru credincioşii săi şi le citeşte lucruri fru
moase din gazete. Adună feciorii cari pleacă
la armata, le dă învăţături cu sfaturi părinteşti
şi le aduce cărţi de rugăciuni. In turma unui
păstor sufletesc ca părintele Chiş nu uşor vor
întră lupii răpitori, vrem să zieem: pocăiţii şi
bolşevicii. Să urmăm pilda acestui părinte bun.
S'au găsit cele d o u ă table ale lui
M o i s i . Toata lumea ştie, cum a predat Dum
nezeu lui Moisi pe muntele Sinai cele două
table ale legii. Unii necredincioşi se îndoiau
că ar fi trăit vreodată Moisi. Din Berlin vine
acuma ştirea, că un profesor german cu numele
Grimm, care face săpături în Egipt, a aflat pe
muntele Sinai două table de piatră, pe .cari
sunt săpate cele zece porunci. Scrisoarea este
de pe vremea aceea. Se poate că aceste table
sunt întocmai cu cele dăruite de Dumnezeu lui
Moisi, pe cari apoi Moisi le-a decopiat şi le-a
dăruit fetei faraonului, drept recunoştinţă pen
trucă 1-a scăpat din apa Nilului. Profesorul
Grimm este foarte încântat de aceste table şi
va scrie o carte despre ele. Lumea întreagă
aşteaptă cu nerăbdare părerile profesorului
Grimm.
f V a s i l e S o l o m o n . S'a stins în vrâstă
de 79 de ani maestrul cojocar Vasile Solomon
din Blaj. Răposatul în Domnul a fost din cu
nuna vechilor meseriaşi ai Blajului, unul dintre
cei mai de frunte, stimat şi iubit de toţi cei
cari l-au cunoscut.
înmormântarea i-s'a făcut Luni, în 2 Noemvrie, petrecut la groapă de toţi cei cari l-au
cunoscut şi preţuit pentru vredniciile sale din
viaţă.
Predica a rostit-o profesorul Ştefan Pop
dela Liceul de băieţi. O cuvântare plină de în
demnuri şi învăţăminte pe cari le-a desprins din
frumoasa viaţă * adormitului în domnul Vasile
Solomon: „O viaţă folositoare, o viaţă fără
pete, o viaţă harnică şi întins felositi pentru
binele de obşte! Bătrâneţele lui sunt cunună
de laudă!* Odihnească în pace!

Poşta gazetei.
loaa Mara, Caapnl Lung. Ani primi* 130 Lei.
Oheorffhe Dcac, Ciucmandrn. Am primit 120 Lei.
Abonamentul până la 31 Dec. 1925.
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Cărţi nouă.

Redactor responsabil I U L I U MAIOR.

A V I Z.
Primăria comunei Mânărade dă în arândă
prin l i c i t a ţ i e p u b l i c ă crijma comunală, pe
o durată de 3 ani.
Ziua de lieitaţie va fi în ziua de 1 5 Noemvrie 1925. Condiţiuniie de licitaţie se pot
vedea la Primăria Comunală în orice zi.
Mănârade, la 2 Noemvrie 1925.
Simion Rah&i&n
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Aducem la cunoştinţă O n o r .
Public că ne^a sosit un mare
transport de mărfuri pentru
orice sezon precum:

(100) 3 ?

Ştofe englese pentru dame şi domni; stofe de
lână pentrn • uniformă de fete şi băieţi şi
pentru orice îmbrăcăminte.

PRĂVĂLIE N O U A !

Mare asortiment de mărfuri
din Cehoslovacia:

EMIL RISA

Zeflre, delinnri, satinnri, toate colorile. Barchete,
şifoane, pânzeturi, pânză de cearceafuri, gradel, schirting, perdele, basmale cu şi fâră ciucuri,
ciorapi pentru dame şi domni şi patent pentrn
copii, gulere, cravate, cămăşi, pălării, căeiuli,
ghete diu cea mai renumită, fabrică „Derby".
Plapurae confecţionate în ţară, orice calitate.

9

prăvălie de manuîaciură.
In piaţa Blajnlui s'a deschis
de curând o nonă prăvălie,
a dlui Emil Rişa, unde «e
găsesc, |eu preţuri ieftine,

Mare alegere în haine gata pen*tru dame, domni, fete şi băieţi:
tricotaje pentru dame şi domni, tricouri de
orice mărim» şi calitate. Chipiuri pentrn eleve
şi elevi calitate superioară. Bucata Lei 120.

Totodată facem cunoscut că la
orice mărfuri cumpărate pen^
tru eleve şi elevi cu începere din
15 Octomvrie 1 9 2 5 şi pe tot t i n >
pul duratei şcoaklor, reducem, la o
cumpărare până la 1 0 0 0 L e i 5% iar dela
1 0 0 0 L e i î n sus 10%.. încercaţi şi vă3 I
veţi convinge de redusele preţuri şi buna
•
calitate a mărfurilor.
•

n

HOZA şi M A R C U
Blaj, Piaţa I. M. Clain 12.

4-'f (95)
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«asaae vânzare
Se vinde din mână liberă o casă în Blaj
Strada Regele Ferdinand, având 4 odăi
şi culină.
Informaţiuni dă A D M I N L
STR AŢI A GAZETEI N O A S T R E '

9
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P o c ă i ţ i i . învăţături creştineşti despre
aşa numiţii pocăiţi (adventişti, baptişti, nazarineni). A 6-a cărticică:
Maslul, Căsătoria.
Sacramentalele. Sfintele Slujbe. Sărbătorile,
posturile. De Dr. NicoJae Brînseu, canonic
în Lugoj, Str. Principesa Ileana 11 bis. Preţul
8 Lei.
D o m n u l u i s ă n e r u g ă m ! Cărticică de
rugăciuni şi cântări, întocmită de Dr. Nicolae
Brînseu. Foarte potrivită mai cu seamă pentru
tineret! Preţul cărţii nu este arătat. Să se
ceară dela autor şi dela librării.

POPORULUI

toate mărfurile de manufactură, bumbacuri, arniciuri, tricotaje, pânzeturi, gioljuri,
marame ţărăneşti. Şi toate negoaţele de
lipsă la îmbrăcăminte.

Cine vrea să cumpere ieftin şi bun
merge la
(88) 5 - ?

P R Ă V Ă L I A RIŞA
Blaj, Piaţa Inocenţii! Clain.

Citiţi şi răspândiţi: „UNIREA POPORULUI"
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Preoţime!

Nou apăruţi

învăţători!

Comandaţi imediat cea mai frumoasă şi bogată
carte de rugăciuni:

ñ a u d ă tot R o m a n u l !
E s u b tipar şi v a fi gaia în curând
p e SMRUl

„Cărarea Fericirii"
de preotul G. Mânzat, care conţine 368 pag. cu 26 ca
pitole mari şi diferite rugăciuni acomodate pentru orice
ocaziune, fiind aprobată de I. f. S. S. dl Episcop de
Gherla Dr. Iuliu Hossu sub Nr. 581 — 1925.
S'a pregătit în următoarele legături:
In carton tare
» 85 —
* pâniă fină cu cruce aurită > 140' —
» piele lux, pe hârtie velină
pentru dame
» 280"—
Pentru şcolari se recomandă cele cartonate, â 85 lei.
-

La librăria ANCA Cluj.
Preoţi! Cereţi:

„Predici la Morţi"
de Prot. I. Marga. Preţul 45 lei.
La comandă anticipaţi preţul plus 10 Lei porto.
2—20 (67)
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liberă o casă din
' S i m i o n Bărnuţiu 3
U I lllUU
e r e padimentate,
că'
mară pivniţă şopru şi cuptor de pâne.
A se adresa la Măria Muntean — Blaj.
(104) 1—3
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Care este cel mai bogat şi mai frumos calendar
românesc
din
părţile
ardelene.
Are copertă
(învelitoare)
în trei colori
şi o mulţime
de alte
chipuri,
cari de cari mai frumoase
şi mai interesante.
Pe lângă
partea
de calendar
cu sărbătorile,
cu mersul
vremii
şi cu tipicul
slujbelor
bise
riceşti,
mai cuprinde
foarte
multe pagini
cu poezii,
poveşti,
glume,
poveţe
economice
şi sfaturi
gospodăreşti,
scrise
toate de oameni
cu peana
mă
iastră.
La partea
hastie minunatele
păţanii
ale lui „Nitâ
Zdrenghea
sis
Vârtop,
coniâliu
comunal
în Curmătură,
când a fost cu leforma
agrara,
la Bucureşti".
{Cu chipuri
dela faţa
locului!)
T â r g u r i l e s e d a u d u p ă l i s t e l e o f i c i a l e a l e C a m e r e l o r d e C o m e r ţ Calenda
r u l p e n t r u p r e o ţ i c u p r i n d e Ş e m a t i s m u l î n t r e g e i p r o v i n c i i m i t r o p o l i t a n e d e AlbaIulia şi F ă g ă r a ş (toate patru vlădiciile) cu a d r e s e l e tuturor preoţilor şi » « *
cillor bisericeşti, a consistoarelor.
fi

PREŢUL

CA L E N D A R E L O R :

Calendarul cel mare, preoţesc, 35 lei.
Calendarul poporal
20 lei.

Acestea preţuri sunt făcute însă numai pentru cei cari îl cer pe înainte, adică îl prenotează Ia noi, prin o cartă poştală, încă de pe acum! In librării si la revânzător'i (boltaşi) calen
darele se vor vinde mai scump. Dacă se cer 20 calendare pe-o singură adresă, cheltuielile de
postă le plătim noi şi dăm, pe deasupra, un calendar în cinste!
Cine vrea să aibă Calendarul
domnii
preoţi
de prin
comune, cari
mai scurt, pe adresa:

dela Blaj pe 1926, să se anunţe
ne vor anunţa
pe noi în timpul
'

1*
cel

„UNIREA P O P O R U L U I " Blaj, j u d . T â r n a v a micăf o t o g r a f î n C l u j f a c e s u s c e p e r i l a B l a j , î n fiec»r©
s ă p t ă m â n a , Sâmbăta şî B u m i n e c a , în c a s e l e dl
f
lozon, Str. R e g e l e F e r d i n a n d .
1-3 (IOS)
f l l

Tipografia Seminarului teologic greco-catolic

Blaj.

