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150 Le!
75 Le!
300 Lei

Iese odată Ia săptămână
Adresa: „UNIREA POPORULUI", B l a j , jud. Târnava-MIcă
Director A L E X A N D R U L U P E A N U - M E L I N

Gheorghe Pop de Bâseşti
S'au împlinit o sută de ani dela naşterea marelui luptător naţionalist
Comemorarea dela mormântul său
S'au împlinit în 4 a Ionii acesteia 100 de
N'a fost însă cel dela naşterea căruia
ani de când, fntr'o comună de pe meleagurile s'aa împlinit 100 de ani, namai an naţionalist
săiijene, în Inima Ungariei depe vremea aceea, înfocat. A fost şi un creştin bun, un creştin
s'a născut conducătorul naţionalist de mai târ care-şi dovedea prin fapte simţămintele sale
ziu, Gheorghe Pop de Bâseşti. Cel cari au sufleteşti. Păr. canonic Gh. Dăniiă, delegatul
înţeles ceeace a făcut el pentru poporul r o  Mitropoliei Blajului, Ia pomenita comemorare,
mânesc, au sărbătorit cum se cuvine această a arătat minunat câteva fapte creştineşti pe
dată, unii înălţându-i un pios gând de aducere care Badea Gheorghe le-a făcut în decursul
aminte, Iar alţii luând parte, acolo în comuna vieţii sale. Astfel, în 1916 când Mitropolia
sa, la slujba dumnezeiască ce s'a făcut pentru
Blajului a pornit înfiinţarea unui orfelinat care
odihna sufletului său.
să ocrotească pe fiii celor căzuţi în răsboiul
Amintirea Iul Gheorghe P o p de Bâseşti
cel mare, el a fost printre cei dintâi care a
e amintirea unul întreg trecut al Românilor dăruit 10 mii de coroane.
ardeleni, a unui trecut de străduinţe mari, puse
In 1918, vremuri de grea cumpănă, când
în slujba aceluiaşi ţel: eliberarea Românilor liceul din Blaj era In pericol de a fl desfiinţat,
ardeleni de s u b jug strein. La anul 1881, când
deoarece nu-şi putea piăti profesorii, vicarlnl
după o conferinţă naţională de neuitat se în capitulsr de pe atunci, Mitropolitul de mai
fiinţează „partidul naţional român", Badea târzia Vasile Suclu, a apelat la bunăvoinţa t u 
Gheorghe, e între fruntaşii cari au contribuit turor Românilor înţelegători. Gheorghe P o p
îa înfiinţarea Iul. Se ştie rolul mare pe care de Bâseşti a dirait 40 de mii de coroane.
Iar la moarte, a lăsat spre îngrijire, Mi
amintitul partid 1-a avut în trecutul Ardealului;
locuitorii mal bătrâni ai satelor noastre îşi a- tropoliei întreaga sa avere de patru mii de
mintesc de luptele purtate cu neamul asupri jogăre, cu legământ, ca din venitele ei să se
tor, mai ales în timpul alegerilor, pentruca înfiinţeze o Academie de agricultură, prin care
dreptatea Românilor să învingă. In tot timpul s i se ridice starea ţăranilor. Din venitele aluptelor Badea Gheorghe a fost în prima linie, cestei moşii, an de an o seamă de studenţi
primesc însemnate ajutoare.
conducând tnţelepţeşte rândurile luptătoare.
Acesta a fost Gheorghe Pop da Bâseşti,
In răstimpul cât a ţinut epoca „Memo
randului", el a făcut parte dintre conducători, dela a cărui naştere s'au împlinit în 4 August
bitătorind dramuri grele şl aşteptând pe la o sută de ani. In ziua amintită s'a strâns la
?i domneşti, numai ca neamul său sâ scape mormântul său multă şi aleasă lume. Alături
jagal străin. Pentru străduinţele sale puse de P. Sf. Sa Episcopal Alexandra Rasa de
'o slujba neamului a fost chemat şi el alături Baia-Mare, reprezentând biserica, an fost de
e ceilalţi mulţi, în faţa judecăţii, de unde faţă: dna Elena Hossu-Longhin, fiica celui
comemorat, dnii Iulia Maniu, Ion Răducanu,
conducătorii naţionali au fost Întemniţaţi în
Vaier
Moldovan, foşti miniştri, şi multă lume
felurile dela Vaţ şi Segbedin.
dela
depărtări
mari, precum şi ţărani din
Ieşiţi din închisori, au luptat mai departe
toate
comunele
învecinate.
In vorbirile ţinute
credinţă şl nădejde în Isbândă sigură. In
s'a
scos
la
Iveală
momente
mişcătoare din
Primii zece ani dinainte de răsboiu, în timpul
vieaţa
sa,
închinată
neamului
din
care a făcut
agerilor de deputaţi, Badea Gheorghe a avut
parte
şi
a
cărui
Iibândă
a
fost
învrednicit
s'o
""ut de suferit de pe urma puternicilor zilei
vadă cu ochii.
atunci.
Dar dreptatea a biruit. La 1 Dec. 1918,
°a eliberării neamului, la locul de cinste
C o n g r e s u l e p a r h i a l a l „Agru"-lul
» Gheorghe P o p de Bâseşti. El a fost M a r a m u r e ş . In zilele de 17 şl 18 1. c. va
Ş e d i n ţ e l e Adunării naţionale dela Alba Iulia, avea loc congresul eparhial al „Agru"-lul, eSunare ce va lumina veşnic în vleaţa Româ- parhla Baia Mare. Congresul se va ţinea la
° °r. ca începutul unui drum nou. In faţa
Sighet, capitala Maramureşului, şl va fi onorat
JJ'Nllor înflăcărate de măreţia zilei, Badea cu prezenţa P. Sf. Sale Dt. Alexandru Rusu,
Oh
She
exclamat: ,Acnm slobowşte
Episcop d« Bala Mare. Până la zilele amintite,
jj°*mne p
i | în pace că văzură ochii
Sf Sa va vizita toate parohiile şl fiHHt mai
«Sntuirea neasulal raen*.
înssninate (37 de toate) ale districtului Sil*e Y ţ
multa vreme a închis apoi ochii
vanlel.
tiu
*
r m â n t â t fiind în comuna sa nai u d . Sălaj.
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ANUNŢURI ŞI RECLAME
se primesc la Administraţia

$1 se

plătesc: on gir mărunt odată 5 Lei
a dona şl a treia oră 4 Lei.

Comunicat
Conducerea centrală a Asociaţiei Generale
a Românilor Uniţi (A. G. R. 13.) înfierează cu
toată energia campania de ponegrire începută
de anele ziare fără simţul răspunderii împo
triva arhiereilor bisericii române unite;
declară că face zid de apărare în jurul
arhiereilor săi pe care-i înconjoară ca deopo
trivă dragoste, respect şi devotament;
îşi exprimă regretai şi mirarea că a s e 
menea infamii au putut vedea lamina tiparului;
îndrumă pe toţi membrii săi sâ răspundă
ca boicotai dispreţului împotriva acelor ziare
fără scrupul, cari nu se sfiesc a trage în noroi
orice e sfânt şi respectabil în această ţară,
spre nespusa pagubă a principiului de auto
ritate înseşi în Biserică şi Stat.
pt. preşedinte:

ss. Dr. Aloise L. Tăutu
canonic, director spiritual

ss. Dr. Alex.

Borza

prot. univ.

S'au împlinit 16 ani dela ocu
parea Budapestei
In ziua de 5 August 1919, într'o după
amiază ca arşiţă de pastă, armata română a
intrat triumfătoare în Capitala asupritorilor
noştri de ieri. Pe strazile pietraite a păşit
falnic opinca românească, iar deasupra insti
tuţiilor a fluturat spre sosre drapelnl românesc.
Intrarea ostaşului român în Budapesta a
fost aîtimu! şi cel mai de seamă semn, că o
nedreptate de veacuri a încetat. !n locul ei s'a
întronat dreptatea, aşezând între graniţele fi
reşti pe toţi fiii acelaiaş neam. Istoria a aşezat
ia ioc de frunte începutul dreptăţii.
Nu trebue trecut ca vederea folosul p e
care 1-aa tras Ungurii din Intrarea Românilor
în Capitala lor. S'a întins comunismul, p e
vremea aceea,! în ţara lor, ca clama. Câteva
luni să mai fi trecut, şi poporul maghiar a r
fi fost prins pentru totdeauna în ghiarele uci
gătoare ale tovarăşilor lai Béla Kan.
Foametea rânjea apoi la toate colţarile
pe vremea aceea. Sărăcia s'a încins pretutin
deni, ameninţând populaţia.
Armata română a sosit la timp. A scăpat
Ungaria deopotrivă de comunism şi de foame.
Sunt mulţi aceia cari înţelegând situaţia, an
mulţumit călduros ofiţerilor români pentruca
du dat ajutoare celor săraci şi au scăpat ţara
de comunişti. In istoria Ungurilor, acest lacra
ar trebui să fie însemnat la loc de cinste.
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A trăit 131 d e a n i . Zilele trecute s
murit In Iugoslavia bătrânul Tralan Smllkovlcl, la vrftstă de 131 de ani. Bătrânal era un
tiran Înstărit, care a muncit toati vieaţa/
din greu, tn brazda moşiei sale. Nu s'a plâns
nici când că n'ar fi sănătos, şl pragul morţii
1-a trscut liniştit, na de boală ci de bătrâneţe.
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Tâlcuirea evangheliei duminesii
Dumineca VIII. după Rusalii
(Matei 14, 1 4 - 2 2 ) .

14. In vremea aceea, ieşind
Isus,
a văzut gloate multe
şi i-s'a
făcut
milă de dânşii şi a vindecat
fe bol
navii
lor.
Minunea înmulţirii panilor, care ni-se
povesteşte în sl. evanghelie ele astăzi, s'a
întâmplat cu puţin înainte de sărbătoarea
Paştilor jidoveşti, cu un an înainte de
moartea de pe cruce a Domnului. Deşi
Isus s'a retras într'un loc pustiu, gloatele
îl urmăreau într'unâ. Locul acestei mi
nuni a fost lângă Bethsaida Iulias, In
partea de răsărit a lacului Ghenezaretului,
nu departe de revărsarea Iordanului, în
susnumitul lac. >Ieşind«, adecă din locul
în care se retrăsese Isus.
înainte de a fi vindecat pe bolnavii
lor, Isus se urcase p e o Înălţime ţinând
gloatelor o cuvântare despre împărăţia
lui Dumnezeu, dupăcum ne istoriseşte sf.
evanghelist Marcu, la 6, 34, şi sf. evan
ghelist Luca, la 9, 11.
15. Iară
dacă s'a făcut
seară,
au venit la dânsul
ucenicii
lui
zi
când: „locul este pustiu
şi
vremea
a trecut, slobozi gloatele,
ca să se
ducă în sate, să-şi cumpere
bucate".
Sub >seară* de aici trebue să înţe
legem timpul dintre orele 3—6 de după
amiază, care se numea la Jidovi seara în
tâie, pe când timpul de după 6 ore după
amiază se numea seara a doua. După sf.
evanghelist Ioan, Isus însuşi ar fi zis către
Filip: »de unde vom cumpăra pâne, ca
să mănânce aceştia* (6, 5)?
16. Dară
el le-a zis lor:
„nu
trebue
să se ducă,
daţi-le
voi
să
mănânce".
Prin această declaraţie Isus a anunţat
oarecum că are de gând să facă o minune,
fiindcă el bine ştia că atâta amar de pâne
nu puteau avea cu sine apostolii.
17. Iară ei au zis lui: „nu avem
aici fără numai
cinci pâini
şi
doi
peşti".
După sf. ev. Ioan, 6, 8—9: >zis-a
lui unul din ucenicii lui, Andrei, fratele
lui Simon P e t r u : este un fecior aici care
are cinci pâini de orz şi doi peşti, dară
ce sunt acestea la atâţia?*
18. Iară el a zis: „aduceţi-le
în
coace mie". 19. Şi poruncind
să şazâ
gloatele pe iarbă, luă cele cinci
pâini
şi cei doi peşti şi, căutând
la
aer,
le-a
binecuvântat
şi, frângând,
a
dat ucenicilor,
iară
ucenicii
gloa
telor. 20. Şi au mâncat
toţi şi
s'au
săturat
şi au luat rămăşiţe
de
sfărmituri douăsprezece
coşuri
pline.
Isus a poruncit gloatelor să se aşeze
p e iarbă, înainte d e mâncare, pentrucă el
a voit să fie înainte de toate rânduială,
altfel cum i-ar fi putut pune în ordine
apostolii. A mai voit apoi, ca nimenea să
nu rămână nemâncat.
Iată momentele cele mai

însemnate

din minunea aceasta: 1. Isus a căutat
înainte de a fi săvârşit minune» mai i n i *
la ceriuri, ca să arete însemnătatea chnitei şi să dovedească, mai ales că »toata
W c e a bună de sus este, pogorând
dela tine, Părintele luminilor*. 2. b i n e 
cuvântarea panilor. (La sl. Ioan, 6, 1 1 , se
mai spune că Isus a mai şi mulţămit i a lălui pentru minune). 3. Exprimarea cu
vintelor de binecuvântare. 4. împărţirea
pâinilor prin sf. apostoli, prin ceeace se
arată rolul lor de mijlocitori intre D u m 
nezeu şi oameni. Minunea s'a întâmplat
încă fiind pâinile în manile lui Isus şi anume aşa că tot frângea la pâne şi dădea la
peşti, şi tot nu se mai găta, aşa că a
ajuns pentru toată gloata. Peştii pe cari
ii înmulţise erau, după părerea celor mai
mulţi sf. Părinţi, fierţi ori fripţi, că altfel
s'ar ii împuţit în locul acela pustiu unde
nici aşa nu ar fi avut cu ce face foc.
21. Iară ceice au mâncat au fost^
ca la cinci
mii de bărbaţi,
afară
de muieri şi de
prunci.
Muierile şi pruncii n'au putut fi chiar
atâţia cât bărbaţii, pentrucă locul era
pustiu şi departe de oraşele şi satele încunjurătoare, aşa că muierile cu copiii
mici nu au prea putut merge până acolo.
22. Şi îndată
a silit Isus pe ucenicii săi, să între în corabie şi să
meargă înaintea
lui de ceea
parte,
până când va slobozi
gloatele.
întrebarea e, pentruce a >silit« Isus
pe ucenicii săi. Ni-o spun sf. ev. Ioan, 6,
15: >Iară Isus cunoscând că vor să vie
(gloatele) ca să-1 răpească şi să-1 facă
împărat*, despre ce Isus nici să audă nu
voia. A doua oră, fiindcă el voia să se
retragă în tihnă, ca să se poată ruga. A
treia oră, ca să poată săvârşi minunea ur
mătoare care a fost: umblarea pe mare
a lui Isus. I-a silit Isus să între în co
rabie şi să meargă de ceea parte a la
cului Ghenezaretului, adecă de partea
dinspre Bethsaida.

* **
Şi noi trebue să păstrăm ordine şi rân
duială în toate, căci altfel multe se risipesc,
multe se trec cu vederea şi multe se pierd. —
Isus a poruncit să se adune fărâmăturile, ca să
ne dea pildă de cruţare, fără de care nu putem
ajunge la bunăstare şi astfel nu putem (ace
nici milostenie. — Lui Isus i-s'a făcut milă de
popor, văzându-1 că are bolnavi aduşi anume
la Isus. Oare nouă face-ni-se milă de' oamenii
săraci şi de bolnavi, şi ajutămu-i după putinţă?
— Interesant e că Isus, ieşind din locul în care
s'a retras, a vindecat pe bolnavii aduşi de
gloate. Aşadară el, de dragul gloatelor, şi-a
lăsat liniştea, comoditatea şi chiar rugăciunea,
numai ca să facă bine suferinzilor. Oare noi
urmămu-i pilda aceasta?
P ă r i n t e l e Iuliu
S'a p r ă b u ş i t o c a s ă c u patru etaje.
Vineri noaptea (2 August) s'a întâmplat Ia
Varşovia (capitala Poloniei) o cumplită neno
rocire. O casă cu patru etaje s'a prăbuşit
acoperind sub dărâmături trupurile alor mai
multe zeci de persoane. După miezul nopţii,
când toţi din casă dormeau somn adânc, 'au
trosnit odată încheieturile etajnini de deasupra,
acoperişul s'a lăsat greolu peste zidari şl acestea au pornit-o spre pământ. Ah căzut mai
întâi etajele de sus, al 3*lea şi al 4-lea.
Pompierii au sosit imediat la faţa localul.
Pe când se trudeaa să scoată morţii de sab
dărâmături, s'a auzit an sgomot neobişnuit.
Conducătorul a dat ordin de retragere. Ime
diat s a dărâmat etajai al 2-lea şi cel dintâi.
Au murit de toţi în această nenorocire 34 de
persoane. Multe altele au fost grea rănite.
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însemnatele declaraţii al^i
Iuliu Manii

dhi

Fruntaşul politic al Ardealului d
tiu Maniu,
s'a întors săptămâna \ r
dintr'o călătorie făcută în Austria, c'*
pondentul dela Cluj a unei gazete
reştene, a cerut fostului primministr^J:
spună cu ce impresii s'a întors din stj
nătate. Mai ales că era voi ba despre A
tria, care e socotită ca o limbărdecâm
între răsboi şi pace.
Jl

Se ştie că în amintita ţară suau
multe curente, cetăţenii sunt de mai im
păreri. Unii vreau să se alipească de Get'
mania, alţii vreau să aducă în ţară t*
Habsburgi, iar alţii vreau să rămână
cum sunt a c u m . D. Iuliu Maniu a vrut si
vadă care p ă r e r e e acum mai puternici
Mai ales că ne interesează şi pe noi p
Români părerile cetăţenilor austrieci. Citi
ţara noastră nu s'ar învoi nici la aducere;
Habsburgiior p e tronul dela Viena, nici Ia
alipirea Austriei cu Germania.
Numărul austriecilor cari vreau unire
cu ţara Iui Hitler scade mereu, — a spus
d. Maniu. S c a d e din motivul că nu Ie plate
forma d e conducere de acolo, şi apoilşi
dau seama că prin unire Austria şi-ar
pierde din valoarea, din vaza ei de acra
8 l

s

Nici p e Habsburgi nu-i vreau prea
mulţi. Căci Austriecii îsi dau seamă ci
dacii tronul dela Viena va fi iarăşi ocupst,
o mulţime d e state — între cari celei
Micii înţelegeri şi chiar şi Germania -ai
privi acest lucru cu ochi duşmănoşi.
Ar urma aşadară că Austria să meargi
pe drumul de-acura. Dar, spune d. Manii
nici aşa nu mai poate merge. E acolo i
sărăcie mare şi o stare de spirit care tre
bue schimbată. Şi care ar fi mijlocul prii
care Austria ar putea să iese din Încur
cătura de a c u m ? Să se unească toate ţi'
rile dunărene, între cari intră şi Austrii,
— spune d. Maniu. Să deschidă, Intre*
larg graniţele, ce are una să dea cele»
care n'are, şi întors. Vieaţa Austriei, Şi'
celorlalte state dunărene, s'ar schi»"
atunci în spre^bine, — a spus fostul p*.
ministru.

Ideia dlui Maniu e mare de tot. U'
gazetar a spus că dacă s'ar înfăptui, acjj
ar fi un lucru aşa de mare cât o suta
ani de diplomaţie. T o a t e gazetele ce
mari au început să frământe această w

O

s ă p t ă m â n ă furtunoasă
pentru guvern

Săptămâna trecută a fost piatr^
Încercare pentru guvern. S e vorbea
pe drum d e schimbare, că un alt Pj^
ministru va lua locul dlui Tătărăscu.
mele dlor Inculeţ şi Oostinescu era»
tite mai d e s .
|,
De fapt, d. Inculeţ a fost: che*»
nerea trecută în audienţă, la Sin» »
M. Sa Regele
îşi petrece timp™
Imediat d u p ă dsa a venit şi d> P?
stru Tătărăscu, şi a fost primit Ş»
de către M. Sa Regele.
^
Lumea se aştepta că ^ ^
^
amintite va ieşi o schimbare
Dnii Tătărăscu şi Inculeţ au ieŞ» #f
niştiţi şi au plecat împreună
7
Totuşi, nu ca la plecare. Io *Ţ
{f
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j o ţ e i M. Sa R e g e l e a primit demisia
din guvern a dlui Manolescu-Strunga, fos dat ordin ca imediat să plece într'acolo
două vapoare şi mai multe avioane. Intre
tul ministru al Industriei şi Comerţului. In
timp lucrurile s'au liniştit aşa că nu s'a
locul dsale a fost numit, ca ministru in ajuns Ia ciocniri.
terimat d. dr. Oostinescu.
In acelaşi timp însă s'au produs turS'a mai discutat apoi la Sinaia per
burăn
şi la Atena. Aici un grup de sol
soana care ar fi să ia conducerea Băncii
daţi au încercat să răscoale lumea împo
Naţionale. Căci în urma unei mari nere
triva guvernului. Au fost însă prinşi şi
guli, făcută de anumiţi excroci împreună
înaintaţi Consiliului de răsboiu.
cu nişte belgieni, d. Gr. Dumitrescn, fos
în ce priveşte motivele turburărilor,
tul guvernator, şi-a dat demisia ca să se
se
pare
că ele sunt de natură politică.
poată face lumină deplină.
Nu sunt adecă mulţumiţi cu conducerea
Noul guvernator încă n'a fost numit. de acum. Nemulţumirea mocneşte, pare-se,
Dar aceasta nu-i o greutate prea mare pe tăcute. Cu atâta va fi mai rău când
pentru guvern. Greutatea cea mare se pare va isbucni în afară.
că a trecut săptămâna trecută, aşa că cel
puţin până la toamnă, guvernul dini Tătărăscu va sta încă la cârma ţării.
Nenorocire la o vânătoare în
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jud. Cluj
Vaidistii se întorc fa national-jârânlsti?
O mare gazetă bucureşteană publică
ştirea că e vorba ca vaidistii să se întoarcă
In sânul partidului din care au plecat, adecă la naţional-ţărănişti. Motivul revenirii
ar fi faptul că mişcarea diui Vai da n'a
găsit destui aderenţi în ţară. Tot după aceisşi gazetă, d. I. Gr. Perieţanu a fost
încredinţat să înceapă tratativele înapoierii.

Cs s'a hotârît ia Geneva cu privire ia
cearta dintre Italia şi Abisinia
In ziua de 31 a lunii trecute, aşa după
crim am anunţat în numărul trecut al ga
zetei, Consiliul Societăţii. Naţiunilor a ţinut
sfat mare la Geneva. In ziua amintită, era
vorba să se pună capăt neînţelegerii dintre
Italia şi Abisinia, care turbură pacea lumii
de luni de zile.
Nu s'a ajuns însă la rezultatul aştep
tat. Reprezentanţii celor două ţări înpricinate au declarat că vreau să pună capăt
neînţelegerii pe altă cale, ţinând adecă
seamă de hotărîrile unei comisii formată
din 5 membri, aşa după cnm prevede un
tratat din anul 1928 dintre cele două ţări.
Consiliul Societăţii s'a învoit la aceasta,
şi a cerut totodată ca cel mai târziu până
la 1 Septemvrie să fie înştiinţat şi el despre
mersul lucrărilor comisiunii amintite. In ziua
de 4 Septemvrie va fi la Geneva o nouă
Şedinţă, care se va ocupa din nou de ne
înţelegerea dintre cele două ţări.
N u s'a ajuns la Geneva la rezultat
prea mare. S'au amânat doar lucrurile cu
o lună. Ce vor face după aceea ? Italienii
au început, imediat după şedinţa Consiliu
lui, să mobilizeze contingente noui. Iar Abi
sinia a făcut o comandă mare de" arme în
Japonia. După semne ştim deci ce vor face.

Grecii iarăşi neastâmpăraţi
In ziua de 5 1. c. s'au produs tur"Urări noui în localitatea Candia din insula
Creta. S e ştie că din această insulă a
Pwnit sămânţa răsmeriţii din primăvara
^ecută.
.. De astă dată 6 vorba despre vreo 4
? " de muncitori dela nişte fabrici de sta* ţ . Ei au declarat grevă şi greva s'a
w b a t in curând într'un fel de revoluţie.
^ ncit j
năvălit în birouri, aruncând
j! .J°s şi stricând tot ce găseau în cale,
ales că erau şi Înarmaţi.
p
a t a era prea slabă ca să ţină
toarl greviştilor. D e aceea a cerut ajudela Atena. Ministrul de interne a
h l m
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Pe hotarul comunei Filia de jos, jud.
Turda, au apărut în ultimul timp cete
întregi de porci sălbatici cari făceau mari
stricăciuni mai ales porumbului. Locuitorii
s'au plâns societăţilor de vânătoare de
acest lucru. Sâmbăta trecută au plecat
dela Cluj două autobuse în cari se aflau
vânători.
Dumineca spre ziuă a început vână
toarea porcilor sălbatici. Vânătorii au fost
aşezaţi de către conducător la locuri fise,
fiecare primind ordinul să nu-şi părăsească
locul. Unul dintre ei, pe nume Turman
Adalbert, şi-a schimbat Insă locul şi ajuns
între crengi încât n'a mai fost văzut de
ceilalţi vânători. Mişcând mereu crengile,
un vânător a crezut că e acolo vreun
mistreţ şi a tras cu arma. Adalbert a fost
rănit rău şi dus Ia clinică a încetat din
vieaţă.

Ne năpădesc hoţii
Iu orăşelul Zlatna din munţii apuseni, în
decurs de 1 săptămână s'au arătat trei cazuri
de spargeri şl hoţii.
Marţi, 30 Iulie, noaptea, necunoscuţi au
spart prăvălia comerciantului Emilian Tibea
din Zlatna luând toţi banii aflători în prăvălie
precara şi aaele negoaţe, mai ales tutun, fă
când o pagubă de vreo 30,000 lei.
Sâmbătă 3 August a. c. noaptea an spart
hoţii biserica rom. cat. din piaţa ZIatnei,
forând banii aflaţi tn cutia sf. Anton, şi în
cutia pentru clopot. Spre noroc că banii dela
Sf. Anton numai ca 2 zile înainte au fost ri
dicaţi de preot, aşa, câ nn s'a putut fora
decât vre-o 200 Iei.
Luni dimineaţa 5 August, doi necuno
scuţi au intrat în casa lai Băibănţan George,
unde era numai soţia sa acasă pe la orele 7
dimineaţa şi au strâns-o de gât să le deie
bani; femeia săraca n'a avut, atunci I-an luat
câteva ciarciafarl de pat, cu cari s'au refugiat
în pădure. Poliţia şi jandarmeria fac cercetări
amănunţite, dar fără succes până în prezent, (c)
O bandă d e t â l h a r i au omorît dumi
necă noaptea spre luni pe Gheorghe Boboc,
colonel în rezervă, administrator al moşiilor
regale dela Perlş. Colonelul se întorcea dela
Bucureşti. La Perlş a dat peste nişte hoţi cari
tocmai spărgeau două prăvălii. A vrut atunci
să anunţe jandarmeria, dar n'a avat timp căci
hoţii i-an dat câteva lovituri în cap rămânând
mort pe loc. Spre zlnS, nişte ţărani l-au găsit
în părăul satului. Ucigaşii aa fost prinşi la o
gară din apropiere pe când voiau să ia trenul
pentru Moldova. Ei sunt nişte ţigani cari aa
lucrat chiar şl pe moşiile regale.

A fast o m o r î t d o c o l ţ i i m a ş i n a l d e

î r s s r a î . S Acam, când secerişul e pe sfârşite,
iar treeratnl e în tolu, primim ştire despre o
cumplită nenorocire întâmplată în com. Simian
jad. Mehedinţi. Locuitorul Sfetca Ioan băga
snopi de grâa în gara maşinei de treerat. Din
nebăgare de seamă, colţii maşinei f-au apucat
mâna şi l-au tras-o sălbatec pe drumul repede
al palelor şi grâului. Mâna a tras trapul şi
după câteva pârăitari scarte, n'a rămas din
trapul lai Sfetca Ioan decât o grămadă de
carne sfărmată.
O v a c ă b u n ă d e l a p t e . Din Sfyria
(provincie în Austria) ne vine ştire că o vacă
a dat în decursul unui an 13 mii 543 litri de
lapte. Aceasta ar veni peste trei ferii de lapte
la zi. De fapt provincia mal sas amintită e
cunoscută şi vestită în toată lumea ca o pro
vincie unde locuitorii îşi îngrijesc foarte bine
vitele. Şi ele răsplătesc grija, dând câte una,
ca cea de mai sas, peste trei ferii de lapte
la zi.

Cât c o s t ă r ă s b o l u l . O ştire sosită din
Roma anunţă că guvernul italian a cheltuit
până acam an milion de lire, pregătinda-se
de răsboiu ca Abisinia. Răsbolul încă n'a în
ceput. Nici na se ştie când va începe. Dacă
numai peatra pregătirile de până acam s'a
cheltuit atâta, îşi poate închipui orişicine, cât
de mari vor fi cheltuielile unui adevărat răs
boiu, care poate să ţină mai mulţi ani de zile.
A s r o p l a n f ă r ă c o n d u c ă t o r . Englezii

m un fel de aeroplan cu total deosebit de cele
pe cari le cunoaştem. El poate fi condus cu aju
torai electricităţii, de jos de pe pământ, fără
să se mai urce cineva în el. Poate face în
schimb toate mişcările pe cari le fac celelalte.
Se dă peste cap, se urcă şi se coboară, iar
când vreau cei de jos, deschide gurile aducă
toare de moarte ale bombelor ce sunt insta
late în el. Când auzi aşa ceva, te gândeşti:
De ce-or mai cheltai domnii cei mari cu con
ferinţele pentru pace?
Un m u n c i t o r s ă r a c m o ş t e n e ş t e 1 7 0

m i l i o a n e d o l a r i . Muncitoral Radolf Schefter
din Brăila, de fel din corn. Lăpnş, jud. Someş,
a primit înştiinţare că un nnchia de-al său,
din America, a murit şi 1-a lăsat ca moştenire
întreaga sa avere în sumă de 170 milioane
dolari. Muncitorul era fără lucra, de luni de
zile o ducea grea de tot, aşa că-şi poate în
chipui oricine bucuria lui când a primit feri
cita veste.
C ă l d u r i m a r i î n A m e r i c a . Dapă
săptămâni de vreme ploioasă, ca dimineţi reci
ca ale toamnei, s'a abătut şi pe Ia noi vreme
frumoasă, călduroasă. Valul de căldură însă a
pornit din ţările apusene, ba chiar din Ame
rica. Pe acolo căldura s'a.6chimbat într'o ar
şiţă cumplită. Mor animalele pe capete, cu
răsuflarea tăiată de dogoarea razelor soarelui,
într'o provincie — Midlewest — au pierit şl
oameni: 139 de Inşi au câxut la pământ doborîţl de căldura ce-1 ardea tocmai în creştetul
capului.
Fapta s ă l b a t e c ă a l o r doi t r e c ă t o r i .

Locuitorul Dumitru Panalt din com. Brăiliţa
se întorcea dela oraş spre casă. La mJilocol
drumului, în câmp deschis, l-au Ieşit înainte
doi necunoscuţi cari l-au bătnt până Ia ne-
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simţire şi apoi I-aa jefait. Oamenii ca sufletele
îngreuiate de păcate nu s'au mulţumit numai,
No. 1 2 2 - 1 9 3 5
ca atâta. Au luat pe ţăran şi 1= au aşezat pe
linia ferată ca, trecând trenai, să-1 tale bucăţi.
Dar Dumnezeu n'a permis să li-se înfăptuiască
Subsemnatul Portărel prin gceasb
gândul. Nişte trecători buni Ia suflet au 1 re cai
bîică
că în baza decizlunii No. Q. i
\
pe acolo şi au ridicat pe ţăranul cel bătut.
a jndîcătoriei mîxiă B!«j in favorul recr*
L-au dus apoi in comuna învecinată, i-au dat
jcciaias».
îngrijirile de lipsă şl au spus jandarmilor pă
talul
„
L
s
g
c
j
a
n
a
Ţesătoria
Radolf
Barot
rep
ţania. Aceştia s'au pus la lucru, au alergat
prin
advocatul
Dr.
Ludovic
Eoyedy
dj
'
prin împrejurimi şi an prins pe răufăcătorii
psntru
încasarea
creanţei
de
2669
Lei
—
^
j
fără Dumnezeu. Ei au fost puşi în lanţuri şl
La începutul anala! acestuia s'a arătat şi ace. se fixează termen de licitaţie
aruncaţi în închisorile tribunalului unde îşi aş
uu rod frumos şi bogat la viţa de vie.
de 27 August 1935 orele 3 p. rn. la f ţ \
teaptă osânda.
Din cauza umezelii, a căldurilor înăbu îa Blsj (Piaţa 1. M. Kicio) No. 21 unde se vor
şitoare de noaptea şl uneori şi a lipse! de vinde prin lieitaţiune publică judiciari32 kgr,
A f ă c u t TntP'o o r ă 2 f 6 k m . Un au
tomobilist englez, pe nume John Cobb, a făcut stropiri la timpul potrivit cu farbă de peatrâ vată pt. p î a p u m e , 2 plapume şi 4 valuri <sj
cu automobilul în 24 de ore 5205 km., ceeace vânătă cu var, în unele părţi a judeţului viile oxford în valoare d e 7600 Lei.
vine la oră 216 km., Iuţeală care până acum sunt atât de atacate de mană încât strugurii
In caz d e nevoie şl sub preţul de estimare
încă n'a fost atinsă. Şl mal mult, el a scăpat {negriţi au început să cadă; chiar lăstarii an
Dumbrăveni, la 27 Iulie 1935.
teafăr. Cu toate că în timpurile acestea când ajuns să fie atacaţi de această boală.
(321) 1—1
FLEFLEA Şef portărel.
par'că toată lumea se grăbeşte, mulţi, foarte
Podgorenii (viticultorii) stan miraţi şi
mulţi ajung în prăpastie.
privesc cu jale cum se pierde rodul viei lor C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Dumbrăven
şl deci întreagă munca dintr'an an de zile,
No. 1 3 3 - 1 9 3 5
S'a p r ă b u ş i t u n z i d peste u n m u n
fără să ştie ce măsuri să ia. Cultivă viile din
c i t o r . La locuinţa unul domn din Târgovişie tată în fiu şi nici na le vine s i creadă că
se făceau nişte reparaţii. Un muncitor a fost paguba aceasta enormă se datoreşte manei.
pas de patronal său să sape tocmai la teme
Adevărat c i de mult na a fost aşa de
Sabseranatnl Şef Portărel prin aceasta
lia anul zid. Săpând mereu, groapa se tot aputernic atacul de mană în viile noastre, ca publică c i în baza decizlunii No. G. 5064-1931
dâncea iar temelia zidului slăbea. Deodată
în anul acesta, datorita timpului prielnic pen a judecătoriei mixtă Blaj In favorul reclamiiizidul greu s'a prăbuşit în întregime, acoperind
tru desvoltarea acestei boale. De altfel ştim tulul Nadler Benlarain repr. prin advocatul Df.
cu pietrile sale trapul istovit de muncă al
că viticultorul na este sigur de rod, decât Ludovic Enyedy din Blaj, pentru încasam
mancitorulal. Nenorocitul n'a avut timp să
atunci când a cales şi a umplut vasele cu vin. creanţei d e 7560 Lei — b a a l şl ace. se flxeizl
mai spună nici an cuvânt. A murit Imediat, cu
In fiecare an diferite boli şl insecte atacă termen de licitaţie pe ziua de 27 August 1935
oasele pieptului sdroblte de greutatea zldulal.
rodul viei, cam a fost de pildă putregaiul din orele 5 p . m. Ia faţa locului în BUj Ia don,
1932 ş! anul acesta mana.
G r i n d i n ă d e m ă r i m e a u n u i o u . In
urm. N o . — u n d e se vor vinde prin Hcltaţiase
după amiaza anei zile călduroase din America,
Totuşi, sunt unele lucruri cari dacă le publică judiciară 3 cal şl 3 căruţe îu valoare
s'a pornit o furtună cumplită. A început mal observăm, putem să luptăm cu folos împotriva de 12.000 Lcl.
întâi an vânt, an vânt ce îndoia copacii bă diferitelor boli şi mai ales a manei. Aceasta o
In caz de nevoie şl sub preţul de estlmart.
trâni şl-i despoia de frunze şl crengi. A armat dovedeşte starea bună a viilor din câteva co
Dumbrăveni, ia 27 Iulie 1935.
apoi o ploaie cu picături mari. N'a ţinut doar mune, unde viticultorii au înfiinţat anume sta
(322)
1—1
FLEFLEA Şef portlnL
câteva minute şl a început să cadă de acolo ţiuni cari să observe apariţia manei, care nu
din înălţimi grindină malta şl mare, de mă este altceva decât o ciupercă ce trăieşte pe
rimea unui ou. Aproape o Jumătate de ceas a frunzele, strugurii, lăstarii şi cârceii viţei de
tot căzut, nimicind In întregime recolta. Spre vie. Ea se înmulţeşte prin nişte seminţe, cari
seara aceleiaşi zile s'a făcut vreme frumoasă. purtate de vânt ajung pe părţile verzi ale viei
unde încolţesc şi dau naştere la petele cunos
L u p f ă î n t r e ţ ă r a n i ş i ţ i g a n i . O bandă
cute,
la început unde-lemnll, iar mal târziu
de ţigani călători a Intrat în casele unor lo
cuitori din corn. Poiana Mărului jad. Braşov, albe pufoase, aşezate pe dosul frunzelor. Fran
încercând să fure. Tocmai atunci locuitorii zele de dos aa ţesuturile mai rari şi de aceea
veneau dela câmp. Găsind pe ţigani în casele pe acolo boala întră mal uşor prin frnnze.
Cunoscând acest lacra, prima grijă ce
lor, s'a încins între el o păruială in toată re
S i l v ^ ş l o a n - T e l e a c u l : O n binefăcător a plătit î*
gala. Ţiganii au fost în armă prinşi şl duşi trebue să avem este: ca stropitul să-l facem abonamentul Dtale suma de Lei 200.
Ia jandarmerie. Cât au ţinut cercetările aici, s'a mai mult pe dosul frunzelor şi nu pe deasupra
A m primit cât» l 5 0 L e i d g l a : Ioan Jura, Nicol»
Enghiş, Florian Dârlea, Al. Boeriu, Ioan Dayid, P*
aflat că ei au jefuit şl în alte comune, şl că frunzelor, ca să arete humos stropită via.
Când timpul este umed şl cald, sămânţa Florea, Moldovan Gheorghe, A. Râşniţă.
de obicelu ei colindă vara satele şi pradă ca
Câte 340 Lei: Of. parohial gr. cat. Mura
»
sele oamenilor cari sunt duşi la manca câm de mană încolţeşte în timp de lVa oră. —
I. Oprinca, L. Târnăvean, V. Fărcaş, I. Racotian, l.»'l
Dela încolţlrea sămânţel şl până ce Ies petele hălţiao, I. Chirilă, O. parohial gr. cat. Comori.
pului.
albe pe frunze, trebae să treacă 7—9 zile.
Câte 200 L e i : Ioan îs. Surdu, Oct. Pop, N - '
P l o a i e d e p u r e c i d e p l a n t e . In re
S.
Dumitrean,
Al. Donea-Donescu, I. Borza.
Ca
să
laptăm
ca
folos
împotriva
manei
giunea Rfisselhelm din Germania a plouat mai j
A l t e s u m e : Mureşan Vasile 75: Vasile C° ®*
trebue
să
stropim
via
cttnd
încolţeşte
sămânţa,
zilele trecute o ploaie de pureci de plante.
Cornel Muşte 100; Vasile Pol 75; Jd. plut. B r e a z j ţ
Au apărat deodată dela orizont nori negri, căci după ce a apărat na o mai patern nimici, 60; I. Aldea 300; Aurel Modi 80; Zosim Dan 75;»•*
cari s'au împrăştiat deasupra regiunii amintite. cl numai opri. — Dacă prindem acest mo 100; Biserica gr. cat. Cricău 3 5 0 ; Biserica gr. ^
La început locuitorii credeau că snnt vapori ment (al doilea lacra pe care trebae să-I ob cejti 300; Biserica gr. cat. Bucerdea vinoasS 3»/
ce se ridică de pe râul Meln. Au văzat însă servăm), sămânţa ce încolţeşte fiind atinsă ca serica gr. cat. Bărăbant 300; A. Nestor 100; A. £ ^
că sânt Insecte mici, verzf, miliarde şi mi farbS, chiar numai cn 1/2 Kgr. de piatră vâ 250; Of. par. gr. cat. Pătrângeni 400; Gaie « i e ™ ^
loman Ungvari 9 3 ; Nicolae Boanca 124; R °
liarde, cari aa acoperit drumurile şl câmpiile nătă la an HI., moare şi deci na mai poate peanu 516.
din împrejariml, încât nu mal puteai trece da naştere la pete de boală.
Ca s i ştie când încolţeşte această să
dintr'an sat în altul. Miliardele de pureci an
mânţă
e mai grea peatra podgoreni. In atod
produs sămănăturilor mari stricăciuni.
practic trebae ştlat c i sămânţa na poate în
U n n e b u n Tşl a m e n i n ţ ă n e a m u r i l e
colţi decât atunci efind pe frunze sunt pică
c u m o a r t e a . Locuitorul Ion Drăgan din
»8>»»stasa»i
turi
de apă. Dscl după flecare ploaie daci 5H
Brăila a înebunlt dhnYodată. A început atunci
A apăruf noua edlffune *
c i ameninţe pe cei din jarul lai, familia şi mal est* şi căldură, să se ştie c i simânţa aceasta
încolţeşte
şi
trebae
să
stropim
alte neamuri, ca moartea. Venind poliţia la
U T U R G H I E R U l U j
faţa locului, a fost legat şl dus la spital. In imediat. Deei viile nu trebaest să se sprtfaţa porţii însă a fugit dinaintea poliţiştilor şi tulască dupa anumite date, ci după cum merge
Credo
250 1^
vreo câteva ore a alergat pe străzile oraşului.
A foat prin» însi dla noo şi, legat boştean, a
Legat î n t r e g î n pânză, a u r i t 340 *
Victor F r â n c u
loat dus la casa de nebuni.
Ingiaer Agroaom
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