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împăratul Abisiniei la Geneva

Mână în mâna

Este o învăţătură
a veacurilor
că unde
In ultima zi a lunii trecute s'a deschis
este unire si bună înţelegere,
— fie într'o
Ia t e n e v a şedinţa extraordinară a Socie
f We, fie într'un
sat, fie într'o ţară, —•
tăţii Naţiunilor. A luat parte, în fruntea
lucrurile merg bine,
se vede
spor - şi
delegaţiei abisiniene, însuşi Negusul Haile
întărire, creştere
de avere şi de
cultură.
Selasie, cel care şi-a părăsit ţara ca să
Unde e neînţelegere
şi ceartă, când
unul
caute dreptate poporului său pe melea
împinge la deal şi altul ta vale, carul stă
gurile europene.
pe loc. Nici un câştig
pentru ntme. Ba şi
încă în aceeaşi zi, Negusul a ţinut o
averile şi puterile avute se macină în za dar. cuvântare. Când a fost poftit de către
Mai este un adevăr tot aşa de vechiu, preşedinte la tribună, opt gazetari ita
ci şi cei mai buni dacă sunt puţini, nu pot lieni au început să fiuere. Membrii dela
face mare ispravă.
Ei au nevoe ca mulţi Societatea Naţiunilor, reprezentanţi ai celor
mile cele mari, poporul,
să ţină cu ei, să mai fruntaşe popoare, au început să afie mână în mână. Numai munca şi năzu plaude pe Negus. Ziariştii italieni au fost
inţele tuturor, in bună înţelegere, pot naşte scoşi afară de poliţie şi ei vor fi aspru
lucruri bune şi folositoare
pentru toţi, pen pedepsiţi, pentru ceeace au făcut.
tru ţară
Negusul nu a dat nici un semn de
Acest simţ al unirii, a ţinerii
tuturor atenţie la fluerăturile reprezentanţilor Ita
liei. A păşit apoi cu demnitate la tribună
laolaltă, când e vorba de lucruri mari şi
bune pentru
o familie,
pentru
un
judeţ, unde a ţinut o cuvântare » care a răscolit
Pentru o ţară, se numeşte şi simţul
solida sufletele tuturora. Intre altele a spus: >Ce
rităţii. A merge — fiii unui întreg popor — aveţi de gând pentru ţara mea? Ce răs
puns trebue să duc eu poporului meu
mână în mână, însemnează
a fi
solidari.
Eu am respins toate propunerile italienilor
Noi românii
nu avem încă în
mare
măsură acest simţ al solidarităţii
Cum am cari îmi aduceau câştig mie. Le-am respins
trăit veacuri de arăndul
despărţiţi,
subt ca să nu piardă poporul meu*. Negusul
stăpâni şi ţări străine, — chiar şi Moldova a cerut apoi Societăţii Naţiunilor:
a) să nu recunoască ocuparea Abi
?i Muntenia au vecuit despărţite
până la
jumătatea veacului trecut, — nu am
avut siniei de către Italia şi
Prilejul să gândim şi să simţim
împreună,
b) să s e dea poporului abisînian un
împrejurările intre cari am trăit,
nevoile însemnat împrumut de bani.
» le-am avut, au fost deosebite
după lo
Au vorbit apoi reprezentanţii celor
curi şi ţări. Astfel la noi nu s'a putut deslalte ţări. După trei zile de discuţii, s'au
"olta -simţul
solidarităţii
luat următoarele hotărîri:
In afară de aceasta,
chiar
din
fire
a) Societatea Naţiunilor nu recunoaşte
suntem un popor, ai cărui fii suntporocuparea Abisiniei de către italieni.
f[
lucreze de capul lor. Poate
acesta
" f°
motivul cel mare, pentru care în
Pe de altă parte fiecare ne
interesăm
am putut rămânea
cu o singură
aproape numai de nevoile dintr'un
anumit
' fi împreună,
ci ne-am rupt, ne am ţinut, acela în care trăim noi. Nu ne pasă
dacă altora, din judeţele mai depărtate ale
wăntiţat fiecare de capul lui, cu
ţărişoara
^ajungând
slabi prin despărţire
şi su- ţârii le merge râu, câtă vreme nouă ne
2
°P° '
cărora le-a plăcut
să
merge bine.
ingură
conducere.
Cu toate că ar trebui să ştim:
când
Dacă până azi nu avem îndeajuns
de te doare o mână, un picior, un ochiu, o umi**
*°UdarităţU,
suntem
indatoreche, — eşti bolnav în tot trupul. O na
t .
întări prin educaţie,
încă din
ţiune, un popor care traeste într'o
singură
mit
Pentrucd
unitatea României
între ţără, de voeşte sau ba, formează
acelaşi
Ptst
>
vom putea-o
trup.
. ,
Când e secetă în Basarabia,
se simte
cu t°-.
urile
mari vom
merge
°tU mână în mână, ajutăndu-ne
împru- în toată ţara; când scade preţul vitelor în
de asemenea.
Când ne-ar
ataca
fi ascultând
toţi de aceeaşi
poruncă. Ardeal,
duşmanul la Apus, se simte pânăla
Răsărit.
*
^ntre partidele
politice,
dela
Nune putem asigura viitorul şi nu ne
Wid
"
simţului de
putem
/ace ţara şi pe noi fericiţi,
decât
mnd { '
P aty*
ponegrit,nuascultând de porunca
solidarităţii.
d , "" Prumtttat
răuvoitorii
ori chiar
(Dela
Secţiile
„Astrei".).
***** tării. .
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b) Se respinge cererea Negusului de
a primi un împrumut.
c) Se hotăreşte ca în toamnă să se
schimbe pactul Societăţii Naţiunilor, ca
din această schimbare Societatea să iese
întărită.
d) Se ridică sancţiunile cari au fost
luate împotriva Italiei când a pornit cu
răsboiu înpotriva Abisiniei.
De aci reese că a câştigat Italia,
care a fost recunoscută vinovată de înce
putul răsboiului, poporul abisinian a fost
lăsat sub jug străin, iar împăratul său va
plânge mai departe, colindând Europa ca
să ceară dreptate. Iar dreptatea e de
partea celui mai tare.

Blajul se pregăteşte pentru
serbările

din

toamnă

ale „Astrei"
Se ştie că se împlinesc anul acesta 75
de ani dela înfiinţarea Asoclaţiunll pentru
literatura română şi cultura poporalul român".
(„Astra"). Adunarea din acest an va fl adecă
adunare jubilară, şi se va ţine la Blaj (în zi
lele de 12, 13 şi 14 Sept) unde s'au ţinut
toate adunările jubilare ale Aetrel, cea din
1886 şl cea din 1911.
La adunarea din acest an va fi de faţă
însuşi M. Şa Regele Carol 11. In vederea pre
gătirilor, „Astra" cultnrală, desp. Blaj, a che
mat la o consfătuire pe toţi membrii Asociaţlaniisltoţl ceilalţi factori culturali ai Blajului.
Consfătuirea s'a ţinut sâmbătă, în 27 Iunie,
ora 0 d. m. în sala de gimnastică a liceului
de băeţl, prezidată de //. Sa Dr. Victor Macaveiii, vicarul sf. M'tropolH, având ca secretar
ped. S. Orlan, secretarul desp. Blaj al „Astrei".
In consfătuirea amintită, d. Al. LupeanuMelln, preşedintele desp. Blaj al „Astrei", a
propos alcătuirea alor 14 comisii, unele cu
subcomisii, şl alegerea unni „Birou Central al
Serbărilor". S'au ales preşedinţii şi membri al
comisiilor.
„Biroul Central al Serbărilor", ales în
consfătuirea amintită, ac compune din urmă
toarele persoane:
Preşedinte: //. Sa Dr. Victor Macavelu,
vlcarnl sf. Mitropolii.
Vicepreşedinte: Alexandru
Lupeanu-Melln,
preş. dcap. Blaj al „Astrei".
Secretar general: Dr. Coriolan Suciu, vicepreş. al desp. Bl«j al „Astrei".
Secretari: prof. Veliciu George, prof.
Comşa Nicolae şi S. Orian, secretarul d e s p .
Blaj al „Astrei".
a

n w I R 17 A
Membri: Prefectnl jadeţalnl, Comandantul
Cercnlal de recrntare, membrii din Blaj al
Comltetnlal Central „Astra", preşedinţii şl se
cretarii Comlslnnllor şi Primarul oraşului Blaj.
Casieri: Victor Munieana, dlr. Băncii
„Patria" şi Ioan Popa-Câmpeana, subdirectorul
liceului de băeţl.
Controlor: P . O. D. Augastln Folea di
rectorul Of. Arhldlecezan.

De vorbă cu pocăiţii
P o c ă i t u l ; In sfânta Scriptură la cartea
ieşirii c. 20, v. 4 zice: , S I uu-ţl faci ţie chip
cioplit, nici asemănarea vreunui lucru din câte
sunt în cer sus şi din câte sunt pe pământ
jos... şi să nu te închini acelora şi să nu slu
jeşti lor, că eu sunt Domnul Dumnezeul t ă n ' .
Voi vă închinaţi la Icoane, cari sunt asemă
nare a celor de pe pământ sau din cer, şl
Dumnezeu opreşte lucrul acesta.
C r e ş t i n u l : Noi nu socotim icoanele a
fi Dumnezeu. Nu zicem, că hârtia şi lemnul
acela este Dumnezeu. Ele ne aduc aminte de
cele sfinte, de cele plăcute lui Dumnezeu, ca
şl cum o fotografie îţi aduce aminte de acela,
care este închipuit în ea. Dumnezeu a porun
cit lui Moise să facă din aur vărsat chipuri
de îngeri. „Şi vei face doi Heruvimi de aur
turnaţi şl vei pune pe ei de amândouă latu
rile acoperemântulul împăcării". (Eflre 25,18).
Tot acolo la cap 26, vers 31 zice: „Sivei face
catapeteasma dfn vânăt şl din mohortt şi din
roşu răsucit şi din mătasă răsucită. Să o faci
pe ea ca Heruvimi", adecă cu chip de înger.

Foija^UNIr^^
Cutreierând un colţ de ţară
Excursia Şcoalei Comerciale Superioare de băieţi
din Blaj
de prof. O l . I. B â r n a
Tânăra şcoală comercială de băieţi, cti
toria marelui mitropolit Dr. Vasile Suciu dela
Blaj, a realizat în ultimii trei ani, o serie fru
moasă de excursii, cu elevii săi. Cunoştinţele
elevilor primite în şcoală, astfel au fost îm
binate în mod armonios, cu marile lucrări de
natură istorică, artistică, comercială, indu
strială, ce se află pe pământul Ţării noastre.
In această excursie, noua serie de absol
venţi, a putut vedea înainte de a părăsi băn
cile şcoalei, marile opere şi frumoasele re
giuni cu care e Împodobită ţara noastră.
După ce anul trecut o serie de absolvenţi
aa cunoscut bogăţia şi frumuseţe Deltei Du
nării, anul acesta, sub conducerea directorului
luliu Maior, a profesoriler Em. Nireşteanu şl
Olimpiu I. Bârna, au vizitat bogăţia Banatului,
pitoreasca regiune a Dunării de sus şi Istori
cele mănăstiri ale marilor voivozi, ctitori de
locaşuri sfinte din Oltenia.
Astfel, în dimineaţa zilei de 17 Iunie se
fac ultimele pregătiri, In vederea plecării. Bu
curia celor 14 elevljera de nedescrls, alăturea de
a celor opt profesori, cari aveau să cutreiere un
nou colţ de ţară, cu o'nouă serie de absolvenţi.
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Iar când împăratul Solomon « zidit casa Dom
nului în Ierusalim „pe toţi pereţii casei mprejur săpaţi a scris condeiul Heruvimi şi
Fmlsi- (HI- Regi 6,28).
Cinstirea icoanelor deci na-i păcat nici
rătăcire. înţelege odată, omule, că porunca să
nu-şl facă omul chip cioplit, nici
vre'unul lucru ca să se Închine lui, a fos da ă
pentru Jidovii, cari ieşiră dintre Egiptenii pă
gâni şl aveau să meargă in Canaan unde
erau alţi păgâni, cari se închinau la idoli, Îs
lucruri făcute de mâni omeneşti, spunând câ
acele sunt Dumnezeu. Precum Jidovii în pustie,
când erau muşcaţi de şerpi veninoşi, priveau
laşerpele de aramă, care închipuia pe Hristos
cel restigult pe cruce, şi se vindecau, fără să
vateme pe Dumnezeu, căci El însuşi a rânduit
aşa; tot aşa şi noi, cinstind Icoanele şi crucea.
nu-1 vâtăraim, ci ele ne aduc amlflte de Dumnezeu. Dacă cinsteşti o persoană, trebue iă
cinsteşti şi chipul ei. A călca în picioare chi
pul cuiva înseamnă a-1 vătăma. Dar oare vo«,
pocăiţii, nu cinstiţi Biblia? Doar aceasta încă
nu este altceva, decât hârtie fi litere! Oare
voi nu aveţi cărţi cu chipuri? Iată că şi aici
una ziceţi şl alta faceţi. Noi nu zicem, că
crucea şi icoanele sunt Dumnezeu, nici nu
credem, că ele au putere dumnezeească, dar
credem, că Dumnezeu prin ele poate da dar.
P o c ă i t u l ; Noi ne ţinem de vorba din
Scriptură şl o înţelegem aşa precum o aflăm
acolo.
C r e ş t i n u l : Dacă înţelegi vorba precum
este în Scriptură, acolo zice: .acesta este
trupul meu... acesta este sângele meu"; pentru
ce nu credeţi dară, că sfânta Cuminecătură
este trupul şl sângele Domnului? In Scrip
tură stau cuvinteln lui Hristos: „Celce se la
p i d a de voi, de mine se lapădă* (Luca 1016).
Cum de v'aţi lăpădat dară? Ori nu vă pasă
de Hristos? In Scriptură zice: „Celce nu-şi
ia crucea sa şi nu vine după mine, nu este
vrednic de mine" (Matei 10, 38). Voi, dacă
ţineţi morţiş la slova Scripturii, ar trebui să
purtaţi flecare câte o cruce în spate.
Plecarea s'a făcut in seara zilei de mal
sus, având, în acest scop, un vagon special,
un tovarăş de drum foarte preţios, în cele opt
zile de excursie.
La orele 9.30 seara, în cântece patrio
tice pornite din piepturile celor ce aveau să-fi
cunoască ţara, trenul se îndreaptă spre marele
centru industrial Arad.
Ospitalitatea vagonului, la orele târzii,
aduce cu sine somnul şi liniştea care predo
mină, în afară de bubuitul roţilor de vagon
cari se produc cu regularitate matematică, la'
unirea şinelor, ţinând locul ciasornlculul.
Iu zorii zilei de 18 Iunie, apare bătrânul
Mureş, în apele căruia se leagănă platele
conduse de harnicii plutaşi. Mureşul şi linia
ferată desparte în această parte a ţării S -
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Nu d u p ă carte vă la aţi i
. / ^
vostru, Cu cartea numai înşei,'»! j ' P l ^
vorbele cele frumoase din Script i
Ci
coperlţl rătăcirea voastră cea urltji
v.
a-1 acoperi cu foiţe de • « o
- Jidovii s'au închinat lui D u m , ,
N
t0
FiUl lui 1-au răstignit. Aşa şl V o , * 'S> )
rugaţi Iul Dumnezeu, iar p p
, , %j
corlţl, pentrucă învăţăturile Im f
%
le folosiţi împotriva iul. De o parte f
Doamne, Doamne, Iar de altă par»
l
biserica şi în sujitorii lol. Ca „ I , ^ ' «
vicleni daţi târcoale pe lângă mei , „ "
nulul: vorbele din Scriptură l |
faţă, pe dos, le ţeseţi pe lângă ei t
Z^}
ca să-1 prindeţi, precum îşi ţ
., ,
aţa, ca să prindă musculiţele.
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Din .Călătoria la Iad cu Scriptura tn *.
P. Lucian P o p .
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L i t u r g h i i l e c u I n d u l g e n t ă nu.,,
l a C a t e d r a l a d i n L u g o j . Se ş j
Pirinte a binevoit a acorda bisericii CIJI
din Lugoj privilegiul altarului privilegiu"i
perpetuum". Orice Liturghie ce se' face h'i
tarul acestei biserici pentru morţi, este lî
preunată cu indulgenţă plenară. Pentru ori',!
tarea publicului se aduce la cunoştinţăcâoii!
cine doreşte o asemenea Liturghie, te vi|.
dresa: Ven. Episcopii a Lugojului, Canonici
custode, Lugoj Se va trimite în aceeaş vreai
şi stipendiul misal minimal, care actualmeitt
este stabilit în următoarele sume: Pentru
turghie simplă numai cu lutenţiane, leii)
pentru Liturghie cu ectenia morţilor şi pom.
nire la Ieşirea cu darurile, Iei 70; pentru aceea;
Liturghie dar cu slujba parastasului Ia sfârţH
lei 100; întrucât s'ar cere să se serveasci ci
c l a c , vin şi luminări, acestea se vor
deosebit.
e

Citiţi şl răspândiţi

UNIREA POPORULUI'

ii*

Aci se fabrică vagoane pentru pe»
şl marfă, automotoare, vagoane cisterne"'
petrol, benzină, uleiuri, locomotive şU_
pentru societăţile de exploatarea pl*«*
cazane cu aburi, poduri, arcuri pentra \o»
motive şl vagoane, locomotive, antonio!*
butoaie, fac reparaţii şi alte lucruri neceiî"
vieţii comerciale şi industriale.
Toate acestea se fabrică pe secţii. i*
fabrica „Astra" împarte o forţă de 2300 »
putere. In aceste secţii întâlnim uriaşul clo:»
care loveşte, Ia o singură lovitură, ca o f
tate de 3000 Kg.
,
întreagă fabrica este un adevărf
nlcar de oameni, unde flecare-şl vede i
turlle Iul. Numărul muncitorilor ie «
3000, cari muncesc dela 7—1 şl 2-4.
Fabrica dispune, în afară de ateii"
•truugărle, politura lemnului, leonârle, ^
torie, toate frumos aranjate, şl de .^1
genică p e n t r a muncitori, unde, în » ,|
sumei de un leu fac baia necesara <>
pe săptămână.
Pentra păstrarea corpului săoato»,
mal are aranjată o frumoasă sală de t
tlcă, unde muncitorii, în timpul liber,
gimnastică Ia diferite aparate.
, ,ifi
P e n t r a sportul în aerul liber, i ^ , 1
o arenă, bine îngrijită, înzestrată ca
încăpătoare.
, |H' '
0l
Mulţumiţi de framuseţa Şl *$ V
mare! fabrici româneşti ,Astr* <
dreptat spre .Industria textilă r0Ţi(
autobusul p a s la îndemâna no»»»
fllc

0

La A r a d
La orele 6 dimineaţa cucernicul părinte
protopopul gr. . Iosif
,
7
gara Arad, an „Bine aţi veni «
[
' °
urmait tae.rtlr«lre.
^
'
« « «
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Pa*. 3
legei
aacl trebae să se facă alegeri c o m a n « e şi Judeţene. Data precisă a alegerilor se
va nxa numai după congresul liberal.
Procesul nenorocirii dela CotroBocareştl se judecă Iacă din săp
tămâna trecată, procesul celor învinuiţi că ar
« pricinuit nenorocirea întâmplată la Cotrocenl în ziua de 8 Iaaie. Zilele trecute a fost
ascultat d. Donescu, primarul Cepltalel, care
•e pare că a început să apere pe celînvinalţi.
Nenorocire din pricina furtunii.
La începutul acestei săptămâni s'a abătut for
tuna cumplită asupra Braşovului. Firele elec
trice aa fost rupte de vânt şl trântite la pă
mânt. Şapte copil cari se Jucaa prla apro
piere, aa fost atinşi de curentai electric. Doi
dintre ei aa murit pe loc. Ceilalţi se află pe
moarte la spital.
a

u

C ă t r e c e t i t o r i . Am intrat
în jumă
tatea a doua a anului. Mulţi dintre
cetitorii
tostri uită că au datoria
sd-si
plătească
abonamentul.
Gazeta
st susţine cu mari
cheltueli. Hârtia se plăteşte cu bani scumpi,
tiparul tot aşa. loate
acestea cheltueli se
jac pentru cetitori,
pentru
abonaţii
cari
sSptămânâ de săptămână,
după cum mulţi
ne scriu, primesc, „cu drag" această
gazetă.
Cerem stăruitor
tuturor
cetitorilor si ne
trimită cât mai îngrabă preţul
abonamen
tului, căci aşa cere omenia şi
dreptatea.

S c h i m b a r e d e g u v e r n Tn B u l g a r i a .
De lunl.de zile ministrul de justiţie bulgar
era în ceartă ca cel de războia. Motivul era
cenzura. Ministrul de războln a permis publi
E x c u r s i o n i ş t i l a B l a j . Luni 6 Inlie
carea anal articol intr'o gazetă care a fost
dopa amiaza aa sosit la Blaj 37 elevi ai suspendată apoi de ministrul justiţiei. Ca să
Şcoalei Comerciale Superioare din Timişoara, se pană capăt certei, s'a făcut săptămâna tre
sub conducerea dini director Gherman, Iară cută o s:himbare de guvern. In Bulgaria gamărfi 7 lalfe dimineaţa 40 elevi ai Şcoalei vernal cade in urma cenzurel. La noi, ca aju
Comerciale Elementare din Galaţi sob condu torul ei stă la patere.
cerea a doi profesori. Atât anii cât şi alţii au
Un s b u r ă t o r v e s t i t . Aviatorul Bâzu
fost primiţi de directorul şi profesorii Şcoalei
Cantacuzlno, român, a ajons anul dintre cei
Comerciale Superioare gr. cat. de băieţi din
mal vestiţi sburâtori din l a t e . Se ştie că are
Blaj şi conduşi pretutindenea, rămânând foarte
de gând să îaconjare lumea în aeroplan. Pen
încântaţi de cele văzute.
tru aceasta a fost la Paris, unde a făcut târg
P a t r i a r h u l M i r o n C r l s t e a l a L o n  s i i-se fabrice an aeroplan anume. Aeroplanul
dra. Conducătorul bisericii române ortodoxe trebae să fie gata pe 1 Iulie. Din pricina gre
se află, de mai multe zile în Capitala Engle velor cari au fost acolo, va fi gata numai
zilor. S'a dus, după cât aflăm, în vizită la re peste 3— 4 săptămâni, când va putea porni în
prezentanţii religiei anglicane. Scriu gazetele jurul lumii.
căli-s'a făcut pretutindeni o primire frumoasă.
4 0 0 d e m o r ţ i Tntr'o s ă p t ă m â n ă ,
Una dintre cele mal mari universităţi din lume, America este ţara maşinăriilor. Trec automo
cea dela Cambridge, 1-a invitat şă-i vadă şco bilele şi trenurile ca fulgerile. Acolo se în
lile, iar un vestit profesor universitar a dat
tâmplă şi cele mai multe şi mai mari nenoro
o masă în cinstea sa.
ciri. Cetim mai noa în gazetele străine că în
A l e g e r i c o m u n a l e . La 15 Iulie se îm săptămâna trecată aa murit fn arma acei''
dentelor, în fabrici şl pe străzi, 441 de per
plinesc patru luni de când a fost votată noua
soane. Intr'o singură săptămână.
lege administrativă. După cam cere însăşi
măria municipiului Arad, căruia-i suntem re
cunoscători.
Această fabrică se ocupă cn fabricarea
pânzeturilor, Începând ca cele mai fine şi ter
minând ca cele de calitate mal slabă. Bum
bacul de care se serveşte, în acest scop, este
adus din America, Egipt, India şi Australia.
Industria textilă dispune de an capital de 60
milioane lei. Forţa pe care o foloseşte fabrica,
« t e de 10.000 cai patere.
Bambacal a d u s din aceste regiuni, este
în formă bretă, adecă neprelncrat. Prelucrarea
Iul se face fa fabrică, începând ca curăţirea
H scărmănarea, formarea fuiorului, toarcerea,
facerea arzelei, introducerea firelor în Ife, fa
cerea foselor şi terminând ca ţesătoria, ande
cele 2300 de răsboaie, ca cele 80 mii de fase,
lucreiză într'o sală mare, alătaria de cele 1200
Muncitoare cari le supraveghează.
Tot această industrie textila, fabrică şl
f e r i t e pânze colorate, mătasă, pentra care
'cop dispune de cazane pentra vopsire, fler«e» în cari întră până lâ 40 mii metri de
P*nză saa m ă t a s i .
Desemnarea diferitelor figuri se face cu
«lotorul unor cilindri, pe care sant desemnate
"gorile ce voim să le dăm pânzei.
Spălarea şi uscarea i e tac deasemenea
rl
mijlocul diferitelor maşin', alătnrla de
e mâna muncitotalni nnmai supraveghează.
Ca o ultimă secţie a fabrice!,- întâlnim
nnde marfa fabricată, se împachetează,
* ntru a « expediată, comercianţilor.
Autobusul se îndreaptă spre
.Palatul
b
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Culturdl", aşezat aproape de malul drept al
Mureşului. Bogăţia şl frumuseţea Incrurilor-pe
care le are, dela început te uimeşte.
Astfel, întâlnim pictări vechi, făcute de
pictori ca rename mare. Intr'o sală vedem trei
mari tablouri ca răstignirea lui Isas, luarea
de pe crace, ducerea la mormânt şi mor
mântul, aşa de frumos lucrate, încât îţi pare
că total este via, toate acestea de marele
pictor maghiar Fesztsy. In continuare mai
întâlnim na namăr mare de alte picturi, lu
crate de pictori români şi străini.
închis într'an dulap, ca geamuri de sticlă,
se vede fiuernl şl tolagnl de pribegie a lai
Avram Ianca, iar pe an castel stau priponite
arme vechi. In altă parte vedem câte o 1coană din vleafa marilor români Ştefan Clceo
Pop, Vasiie Goldlş şl alţii precum şl mobilele
din cernerile lor de lacra.
După terminarea vizitării Muzeului Cul
tural de care poate fl mândru oraşul Arad,
dragcutea manifestată de directorul şcoalei
comerciale de băieţi, ne-a reţinut pentru câ
teva momente în mijlocul familiei sale osplt , U e

Dopl tanti programai este destinat cu
noaşterii oraşului şl a diferitelor Instituţii de
caltară. Astfel vizităm Catedrala ortodoxă, ce
tatea, unde este adăpostită armata din Arad
împrejurimile Aradului, liceal „MolseNIcoară
sl altele.
*

(Va urma).

Rezultatul examenului de baca
l a u r e a t I a B l a j . Luni, în 6 1 . c , s'a t e r m i n a t
la Blaj examenul de bacalaureat. 8'an p r e z e n 
tat 95 de candidaţi, dela liceele: bieţi şl fete
Blaj, „Ttmotel Clparln* Dumbrăveni, . P r i n c i 
pele Nlcolae" Sighişoara şi Ep. T e a t s c h , lu
teran, Sighişoara. Aa reuşit la scris 73 Ia
oral 58.
Dela liceul de fete din Blaj s'a a prezentat
opt candidate. Aa trecat toate opt: Palcn ElIsabeta, Daraban Victoria, Franca Aurora, Tă
tar Xenla, Todica Natalla, Macavela Stela,
Ltnga Cornelia şl Răchită Elvlra.
Dela liceal de băeţi din Blaj a'au prezen
tat 35 candidaţi şl aa trecut armatorii 2 3 :
Bilaa Traian, Blăjan Nlcolae, Costea Victor,
Qllgor Vlrgll, Oltean Victor, Qrama Vaslle,
Topârcean V., Damian Iile, Popa Aug., Sechel
Alex., Ras Gheorgbe, Bacar Romul, Nlcola
Septimtu, Pop Aurel, Golgotlu Tlberia, Răa
Boltoş Ignat, Staneiu Ioan, Armean Corlolan,
Gabor Dănilă, Iabaş Septlmla, Metea Gh.,
Molse Alex. şi Popa Ioan.
O t r ă v i ţ i c u c i u p e r c i . Un locuitor din
corn. Leleşti (jud. Tutova) a poftit la masă
pe mai mulţi vecini. Aa mâncat şi s'aa înve
selit şl ca beatari. Intre mâncări aa fost şl
ciuperci strânse de pe câmp. Iacă na i'au
sculat dela masă şl aa Incepat să se p l â n g i
fiecare de dureri de stomac. Dădeau chiar şi
semne de nebunie. Un doftor chemat în grabă
le-a făcut spălători şi astfel aa scăpat dela o
moarte sigură.
N e g u s u l s e a f l ă la L o n d r a . Guvernai
elveţian a Invitat pe împăratul Ablslnlei, după
şedinţa dela Societatea Naţiunilor, s i pără
sească ţara. Negusul a plecat oprlnda-se mai
întâi la Paris. De acolo a trecat Ia Londra
unde cetăţenii l-aa făcut o primire frumoasă.

A murit un creştin bun
In ziua de 24 Ianle a. c, s'a atins din
viaţi, Ia vârsta de 78 ani, morarul foan Anghel, an vrednic, credincios a bisericii gr. cat.
din Alba-Iulia-Llpoveni şi Inimos cetitor al
Unirii Poporala! din Blaj. A fost anal dintre
măritorii cari aa fost mulţumiţi ca soartea,
după cam spunea el însuşi „bunul Dumnezeu
mi-a ascultat totdeauna rugăciunile, dânda-rai
de rnalteori, mai mult decât mă aşteptam".
Ioan Angliei a fost an convins catolic, ţinea
regalat sf. postări, na Iipsla niciodată dela
biserică, cânta regalat Ia strană şl armarea
cu multă evlavie sfintele slujbe. Se porta cu
viincios ca toată lumea şl pararea smerit.
Timp de 12 ani a fost curator bisericesc. Sub
stăpânirea ungurească era trecat în şiral aşa
numiţilor viriliştl, adecă era între acei cetă
ţeni, cari plăteau dare mai multă. Sub regimul
românesc a ajuns consilier comunal. Milos ca
săracii şl an adevărat părinte ca mancltorii,
cari îl Iacraa pământurile şi via, fiind şi el
ao neastâmpărat muncitor, priceput şi iscusit
tn toate, dar mai ales In meşteşugul m o r i ritului.
A fost înmormântat în ziua de 26 Iunie
1936. Prohodul a fost slujit de protopopul V.
Urzică, prof. V. Mărginean, paroh Eugen T o toian din Miceşti şl Fillp Gabor din Hăprla,
fiind petrecut Ia groapă de multă lame din
oraş şi satele din apropiere.
Cu 8 zile înainte de moarte, i-a'a făcut
rău dlatr'o dată, şl atuucl fiind chemat tn
grabă preotul să-1 grljească, 1-a aflat ca capaî
plecat pe cartea de ragăclnnl deschisă la p a 
raclisul Maicii Domnului.
Ioan Anghel a fost an bun creştin şi an
mare român.
Sâ-1 fie ( ă r l n a aşoarăşl pomenirea v e ş n i c i .
(c)
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0 loală de inimă la animale
Prin numirea de pericardită exudativa
se înţelege o boală foarte gravă, care se ob
servi destul de des la rumegătoare şi este
provocată de diferite corpuri străine cariajaog
în stomacal lor odată cu mâncarea.
Lăcomia bovideelor (vaci şi boi) este
cunoscută. Fiecare crescător de animale este
convins de acest lucru. Aceste animale înghit
aproape fără bă mestece, tot ce le iese în
cale, aşa fel că in stomacul lor ajaeg, odată
cu mâncarea, tot felul de corpuri străine, ca
ace, cuie, bucăţi de sârmă, cârpe etc. Aceste
corpuri străine fiind ascuţite, se împlântă în
pereţii stomacului şi produc boala numită Inflamaţia stomacului. Dar aceste corpuri străine
nu rămân definitiv înfipte în pereţii stoma
cului, ci, fiindcă stomacul este într'o continuă
contracţie (mişcare), ele sunt împinse în corpul
animalului luând diferite direcţii şi producând
diferite boli. Astfel dacă o iau la dreapta ating
ficatul şi produc inflamaţla supurantă a fica
tului; la stânga intră în splină şi produc in
flamaţla supurantă a splinei; in jos ating
peritoneul (peliţa peretelui abdominal) şi pro
duc inflamaţia lui! Toate aceste boli sunt
mortale.
De cele mai multe ori însă aceste corpuri
ascuţite străbat diafragma (peiiţa csre des
parte pântecele de piept) şi se împlântă fie
în plămâni, fie în perlcard (peliţa care înve
leşte inima). Când cuiul se împlântă în peliţa
care înveleşte inima produce boala numită p e 
ricardită exudativa. Corpul străin ascuţit par
curge tot acest drum dela stomac la inimă în câ
teva zile, aşa fel că în tot timpul acesta animalul
este bolnav. Boala însă devine gravă numai
din clipa în care cuiul a străbătut peiiţa care
înconjoară inima.
Semnele boalei. La începutul boalei, adică
încă în timpul când cuiul se g i s e ş t e împlân
tat în pereţii stomacului, animalul îşi pierde
pofta de mâncare, adeseori nu rumegă, este
trist şi se baligă rar şi uscat. Insă din clipa
în care cuiul a străbătut peliţa care înveleşte
inima şl a dat naştere la boala numită peri
cardită exudativa, animalul este mai trist, mai
nellnştit, geme, nu mal mănâncă, stă tot timpul
în picioare, Iar apoi când Istovit, vrea să se
culce, se aşează pe aşternut încet şi cu multă
grijă şi totdeauna n u m a i , pe partea dreaptă,
dar se scoală repede fiindcă simte dureri gro
zave. II înţeapă cuiul. Se fereşte să se culce
pe latura stângă din pricină că p e partea aceasta se găseşte inima. Dacă apăsam cu
mâna regiunea cosstelor, a spinării şi a piep
tului, animalul simte dureri mari şi geme.
Temperatura, în începutul boalei, este
normali, p e măsură însă c e boala se agra
vează, se ridica ajungând la 41° şl chiar 420.
Respiraţia se măreşte îndată ce punem ani
malul în mişcare. Bătăile inimii sunt repezi
( 7 0 - 9 0 îotr'un minut).
Insă pe măsură ce în cavitatea pericardicâ te adună lichid, care împinge asapra
inimii şl împiedică circulaţia sângelui în vene,
Be produc în diferite regiuni ale corpului aşa
numitele staze venoase, adică un fel de pnngi
pline cu sânge, cari se pot simţi cu mâna. In
regiunea pieptului, adică la baza j g r b l M ,
S P

prodace un edem mare, nn fel de gnşă, ase
mănătoare cu acele care se observă la oile
atinse-de găinează. ;Când observăm acesta semn
animalul este pierdut, fiindcă moartea ur
mează după câteva zile. Sunt şi cazuri când
moartea este fulgerătoare şi în acest caz ea
se dstoreşte cuiului care a trecut de perlcard
şi a pătruns direct în inimă.
Tratamentul. Un tratament eficace în caz
de pericardită exudatlvă, nu există. S'a încer
cat şi se încearcă încă o operaţie numită g a s trotomie, care constă în deschiderea stomacu
lui şi scoaterea corpului străin afară. Este o
operaţie foarte grea, care se încearcă totuşi,
fără insă ca medicul veterinar să garanteze
reuşita el.
Când medicul veterinar constată un ani
mal bolnav de pericardită exudstivă, va re
comanda întotdeauna sacrificarea animalului,
pentru a-i scurta groaznicile suferinţe şi a nu
mări paguba proprietarului. Dacă animalul a (
fost trimis l a ' abator la începat, când boala
nu s'a agravat, atunci carnea se poate da în
consumaţie publică. Dacă însă proprietarul nu
consimte la tăierea animalului şi-1 iasă să se
chinuiască mai departe, boala se a g u v e a z l ,
în sacul perlcardic se strânge puroi, care se
răspândeşte în tot organismul şi carnea unui
astfel de animal nu este iertat să se pună în
consumaţie publică, fiindcă prodace înveninări la oamenii care o mănâncă.
Mult mai uşor este însă a griji a cor
purile străine amintite mai sus, să nu ajungă
in mâncarea animalului. Pentru ajungerea ace6tai scop fiecare gospodar va ţine curate
ieslele vitelor sale şi va scutura bine fânul
şi paiele înainte de a Ie da vacilor să-I mă
nânce. De asemenea vor examina cu grijă
tarifele înainte de a fi opărite, fiindcă s'a
constatat că majoritatea animalelor bolnave
de pericardită exudativă, au înghiţit aceste
corpuri străine odată cu acest fel de mâncare.
Dr. l o a n S e i c e a n n
C

medic Veterinar

C u m u m b l ă v e a c u l pentru b
S'a început a n a i ca ameninţări de s e c ? ' "
îngălbenea grâul de mic iar firicelul d
nu voia să-şl scoată capul de s o b > b r â 2 ?
venit însă ploile şi cu ele scăparea A
Cre,t 1
grâul, nu atât în paln cât în bob.:'c f t c ' '
a crescut de n u se vede săpătorul
cnele părţi, prin Banat de ex., grâul ! .
secerat. In altele, acum s e seceră. Msr
menii dimineaţa, până ce se la apa, i , "
apoi se d a c la secerat.
' .
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t l u l i u D o m ş a , înv. pens. i p . ,
(jud. Alba) a trecut la cele veşnice în z j , !
30 Maia a. c. A fost înmormântat în z! '
1 Iunie, deplâns de toţi cunoscuţii. Cetito i!
noştri îl cunosc după nume. De mulţi j
fost un colaborator statornic al gazetei si \
„Calendarului dela B l a j . Pe multă lum *î
veselit în anecdotele sale, cetite cu pii j
Fie-i partea cu drepţii!
B
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Corpul Portă răilor Trib.
No.

Dumbrăveni

148—1935

Publicaţie de licitaţie
Subsemnatul Şef-Portărel prin aceasta pu«
blică că în baza deciziunii No. G. 454-1936.
a judecătoriei mixtă Dumbrăveni in favorul re
clamantului Petru Viţelar, repr. prin advocatul
Dr. Andrei Davidovits, pentru incasarea creanţei
de 2129 Lei — bani şi ace. se fixează termen
de licitaţie pe ziua de 14 Iulie 1936, orele
3 p . m. la iaţa locului in comuna Dumbriveni, la locuinţa urmăritului Str. Regele Ferdinand Nr. 47 unde se vor vinde prin licitaţiune
publică judiciară mobile şi anume: 1 gramafon
cu 24 plăci, 1 vioară, 1 bicicletă si altelele In
valoare de 3150 Lei.
In caz de nevoie şi sub preţul de estimai
Dumbrăveni, \*2§ Iunie 1936.
(426) 1 — 1
FLEFLEA şef-portărel

la t r a g e r e a clasei I. d i n

ÎS Iulie 1936
i a r ă ş i va a c h i t a n e n u m ă r a t e c â ş t i g u r i J u c ă t o r i l o r ,
împărţind fn patru luni

O r i e i r a e p o a t e ulî devină
chiar în prima

M I I < I ® ^ ^ ^
clasă

Campiiraţi-Ysi L o z u r i ! ! !
Câşiigaji Milioane
numai cu lozurile Coleclurei
„A U R O R A"
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