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Instinctul national
După
încheierea
războiului
mondial, românismul, a intrat într'un nou ipostas, din punctul de
vedere al conduitei sale în coni certul statelor europene.
Până în 1 9 1 6 , vechiul regat,
trăise sub scutul unei ideologii
i politice, care avea o năzuinţă bine

Un exemplar 3 Lei.

dorm ascunse ca într'un
vigorile noastre etnice.
Mişcarea
ţimei

naţională a

tezaur
studen

tinde să trezească la viaţă

activă principiul instinctului naţio
nal, în marea opinie publică.
Pentruca, înarmaţi
cu acest
principiu să întrăm fortificaţi în

luptă activă cu elementele etero
gene. Intr'o luptă pacinică de afir
mare a superiorităţii noastre la
tine. Intr'o luptă culturală şi eco
nomică.
Căci pe această arenă se dă
astăzi bătălia dintre noi şi ele
mentele eterogene.
Marin Dragnea.
Alegeri partiale

; determinată : dezrobirea
fraţilor
de sub dominaţiunl streine. Iar
Ardealul avea a c e e a ş ţinta : scu

turarea jugului maghiar
şi ali
pirea la patria dc baştină.
Războiul încheiat prin victoria
aliaţilor a adus traducerea în fapt
a ambelor dorinţi. Căci după 1 9 1 8 ,
am intrat ca stat aproape
între
hotarele noastre etnice.
Abia delà Unirea integrală, ro
mânismul a intrat în faza naţio
nalismului real.
Astăzi avem între graniţele
noastre o mulţime de elemente
eterogene şi aie căror năzuinţe
; nu rareori intră în conflict cu ale
! noastre. Căci aceste elemente eterogene au interese contrare nouă,
— în foarte multe cazuri — , şi
o structură sufletească streină de
psichologia noastră latină.
r

Dintr'un instinct de apărare a
naţionalităţii noastre, studenţimea
universitară delà cele 4 Univer
sităţi din ţară, a deschis o luptă
dârză contra elementului etero
gen celui mai periculos : contra

Evreilor.
judecată
obiectiv,
studenţească "porneşte
stinctul naţional.

Pe

mişcarea
din in

Instinctul naţional, ca atare,
este fundamentul sentimentului na
ţional. El este prin însăşi natura
sa impulsiv şi tare. E s t e forte.
! Nu cunoaşte în drumul desvoltârii
sale obstacole.
!

Instinctul naţional este sub; stratul psichologic ai tuturor a c Í ţiunilor, c e ţintesc la susţinerea
; unui neam.
Studenţimea universitară s'a
făcut exponentul activ al „ideii
; naţionale" şi prin acest fapt a
realizat practic manifestarea li
beră a instinctului naţional.
Instinctul naţional creiază va
lori. Creiază valori
etice. L e
scoate la suprafaţa valurilor vieţii
\ sociale.
Astfel, mişcarea naţională a
I studenţimei universitare, a scos
! la iveală un principiu : că o na;

\ ţiune nu poate dăinui decât prin
I aportul etic al unei mişcări na\ ţwnale.
I
Şi mişcarea studenţească este
I mai întâiu moral-naţională. Şi apoi
activă.
Această
mişcare, fundamentându-se pe o ideologie etică,
porneşte din straturi tinereşti şi
s e îndreaptă către ţărănime. S e
îndreaptă către aderenţa marilor
noastre pături rurale, acolo unde

lestritt miwik 4 Let.

Alegeri parţiale vor avea loc la
Reghin şi la Gorj.
La Reghin se prezintă două per
sonalităţi, cari au egale şase de reu
şită. Se prezintă d. Oct. Goga.
D. Octavian Goga — indiferent de
partidul politic din care face parte
— este o personalitate marcantă între
hotarele Ardealului.
Poetul Ardealului, aduce cu el la
alegerea delà Reghin, marele capital
moral a! omului politic format. Astăzi
d. Oct. Goga este c e a mai idealistă
figură politică dintre graniţele Tran
silvaniei. D-sa este exponentul Ardea
lului 'din punct de vedere al sufletu
lui poporan. D. Oct. Goga întrupează
în personalitatea sa, toată gingăşia
noastră de rasă latină şi întreagă poe
zia câmpurilor şi dealurilor ardeleneşti.
D. Oct. Goga candidează din par
tea partea partidului poporului de sub
şefia d-Iui G-ral Averescu.
Noi,
însă, ca ziar independent, nu
susţinem nici pe d. Oct. Goga nici
pe d. dr. Voicu Niţescu, candidatul
partidului naţional. Căci şi d. dr. Voicu
Niţescu aduce în alegerea delà R e 
ghin trecutul unui om cinstit şi al

unui aprig luptător în războiul e u 
ropean.
La Gorj ca.npania electorală va fi
mai îndârjiră ca Ia Reghin. Căci în
circumscripţia electorală a Gorjului,
participă în alegeri şi guvernul.
Din partea partidului naţional can
didează dl Dem. Dobrescu fost s e 
nator ţărănist, din partea averescanilor dl 1. Petronici, fost ministru, şi dl
Petrescu din partea guvernului.
Dacă la Reghin vor fi alegeri, li
bere, deoarece în această circumscrip
ţie nu ia parte guvernul, la Gorj se
va da o bătălie electorală înverşunată.
Iar vor începe diferitele sisteme de
violentare a voinţei poporane, iar vom
asista la furtul de urne şi dosiri de
voturi.
Pe când alegătorii delà Reghin vor
avea conştiinţa împăcată că au ales
pe cine au vroit, cei delà Gorj se
vor întoarce acasă cu inima frântă, că
n'au trimis în parlament pe acel pe
care l-au dorit.
La Gorj a priori ştim că vor reuşi
liberalii.
încă o pierdere în plus pentru de
mocraţie.

•

anchetă în jurul

gospodăriei oraşului Cluj
Trăim timpuri grele de transiţie.
Stăm în faţa legiferărilor administra
tive a comunelor. Azi-mâine vom avea
o nouă lege, punându-se pe o nouă
bază întreaga conducere a gospodării
oraşelor.
Principiile vechi vor fi reîntronate.
Situaţia provizorie de azi va înceta.
Ne vom alege noi înşine reprezen
tanţii noştri, ca pe vremuri şi astfel
averile noastre comunale vor fi din
nou administrate de noi, sau mai bine
zis de persoanele, cari le cunoaştem
şi cari vor da dovada de experienţa
necesară pe aceste terenuri.
Sigur, până acuma, Ia noi nu s'a
putut aplica acest lucru. Eram în faza
închegării şi întăririi. Azi însă suntem
deja gata pentru ca voinţa românească
să predomineze, de aceea cu bucurie
aşteptăm aceasta nouă lege, fiind in
formaţi, c ă se intenţionează respec
tarea voinţei cetăţenilor în ceace pri
veşte conducerea gospodăriei comu
nelor, prin oamenii aleşi şi nu numiţi.
Stând in faţa acestor reforme,
ne-am propus de o datorie, examina
rea administrării bunurilor noastre c o 
munale şi facerea conclusiunilor n e 
cesare. Ziarele din capitală, precum şi
cele locale, au atacat în diferite rân
duri conducătorii gospodăriei acestui
oraş şi mai ales personal pe primarul
acestei comune.

In cursul anchetei noastre vom sta
bili temeinicia acestor atacuri şi le
vom considera de simple calomnii în
cazul dacă le vom găsi de ne'ntemeiate, respingându-le cu dispreţ.
Deşi ni-se întâmplă, că vedem şi
auzim, că este atacat consiliul acestui
Congresul partidului national si al partidului nationalist
oraş şi maial
alespoporului
dl Primar, de lipsă
de iniţiativă, de nepricepere la gos
podărie şi de neglijarea intereselor ro
Astăseară, va juca pe scena Teatru
mâneşti. Vom cerceta pe rând şi vom
Dumineca trecută, la Bucureşti, lui Naţional din localitate în piesa lui vedea, întrucât sunt întemeiate aceste
congresul partidului naţional şi cei na Delavrancea, „Apus de Soare", maes acuzaţiuni.
ţionalist al poporului au ratificat fu trul C. Nottara.
Examinarea acestor chestiuni este
ziunea.
Publicul clujean, doritor de artă chiar o datorie a noastră, a cetăţeni
Pentru dl N. lorga, acest act po românească, va avea posibilitatea să lor acestui oraş, deoarece trebue să
litic, nu a fost numai o fuziune obiş admire amplitudinea calităţilor teatrale ne cunoaştem oamenii, să Ie ştim tre
nuită, ci o „regăsire" a celor două ale vigurosului artist, ce ne onorează cutul, pentru ca la urmă, să ştim cui
partide.
cu vizita sa.
să-i
dăm votul nostru cetăţenesc şi
Aceste două partide sunt de mult
cine
s'a arătat nevrednic de aceasta
In veacul al XX-lea scena româ
alipite sufleteşte. Căci, dl iorga, înainte
încredere
a noastră.
nească a reliefat trei talente reale şi
de 1918, necurmat a fost în legătură
Dacă lucrurile vor fi în ordine,
echilibrat armonizate: Petre Luciu, I.
cu partidul national de peste munţi,
dacă vom găsi o muncă rodnică şi
Brezeanu şi C. Nottara.
prin activitatea sa naţională.
neobositoare şi dacă vom vedea un
Maestrul Nottara este între cadrele
Din punct de vedere al programu
frumos progres, ne vom grăbi a ne
lui aceste donă partide nu erau prin culturii noastre nationale o personali da votul nostru tot actualilor condu
tate de elită. Dsa înseamnă pentru noi
nimic diferenţiate. • .
cători ai averii noastre, dacă însă ne
sinteza
creiatoare pe scenă.
Era o coincidenţă pornită din ace
vom convinge de contrarul, ne rezer
laşi spirit democratic, care animă aceste
Căci în rolurile ce i se încredin văm de pe acuma dreptul de-a ne da
două partide politice.
ţează are puterea geniului creator, de votul nostru persoanelor mai vred
Prin fuziune ambele partide s'au a învia şi o figură din trecutul nostru nice de-a ocupa aceste posturi. Fap
reîmprospătat.
istoric şi uu tip din teatru clasic al tele vor vorbi. Iată în general ches
In alegerile viitoare sigur ele vor Elinilor de altă dată.
tiunile, cari ne vor interesa :
avea victoria. Căci prezentându-se în
Deaceea publicul clujean încon
Apa.
Cuvânt scurt. Dacă însă ne
alegeri viribus unitis, vor da chezăşie
joară de toată dragostea pe acel c e gândim, c ă un timp lung a zilei tre
a unei guvernări democratice.
duce cu el pretutindeni solia culturei buie să-1 petrecem fără apă, acest cu
Şi ţara românească atât aşteaptă,
şi*a sinvţirei româneşti.
vânt scurt, capătă o importanţă mare.
după experienţa făcută sub regimul
arăta stadiul în care se găsesc
Ziarul „Clujul Românesc" îi zice Vom
liberal.
lucrările, planurile făcute şi cheltuelile
maestrului consacrat :
avute cu aceste planuri. Planurile sunt
* imprimate Advocaţtale la
gata,
costul lor plătit, rezultatul şi utilibrăria Anca.
»Bme-ai venit în Napoca
siăbună.*

Maestrul Consatnnit Nottara

litatea lor, precum şi peste tot posi
bilitatea de aplicare a lor, o vom v e 
dea-o mai târziu.

Teatru.
99

Prietenii"

Premiera săptămânei acesteia a
fost o drăguţă comedie a lui Victorien
Sardou tradusă de di Stănescu-Papa,
cunoscutul şi apreciatul nostru artist.
întreg mersul piesei e plin de a devăr neexagerat, fără nici un episod
imposibil şi foarte aproape de viaţa
obicinuită, reală, e instructivă şi mora
lizatoare. Dl Caussade e un om bun şi
prietinos faţă de toată lumea şi tocmai
asta îl face să aibe o mulţime de aşazişi „prieteni", dar cari de cele mai
multe ori caută a i face numai neplă
ceri. Dna Caussade o damă tânără,
începe a primi prietenia tânărului Mau
rice, care cu timpul devine pasionat
în iubirea sa faţă de dânsa, dar e a la
Exproprierile.
Pentru funcţionari timpul său ştie să-şi ţină demnitatea,
se dau locuri de casă. Până acuma ar care fapt — cu ocazia unei scorniri
fi bine ; dar avea-or aceste case drum, pusă la cale de nişte „prietini" dă
trotoar, apă, canalizare, lumină, sigu ocazia bărbatului să se convirga de
ranţă ? Datoria noastră va fi să vedem, ţinuta corectă a femeei, ajutând îm
dacă să lucrează cu cap, ori nu. T r e  prejurărilor şi adevăratul prietin bine
bue să constatăm, dacă se ocupă c i  voitor al casei, doctorul Tolossan, care
neva şi de aceste lucruri ori sunt ne- cu orice ocasiune, caută să netezească
glijeate cu totul.
şi că împace lucrurile alegând calea
Clădirile. Prăvăliile oraşului sunt corectă faţa de toţi şi asta îi ajută pe
închiriate. Bine. Cui şi cu ce preţuri, dl Braborescu să fie şi mai simpatizat
vom vadea. Locurile potrivite pentru în rolul medicului, care dealtfel a jucat
construcţii stau pustii. Cauzele le-vom cu mare succes ca'ntotdeauna. Dra
examina. Casele transformate pe chel Cronvald (Dna Caussade) progresează
tuiala primăriei, apoi închiriate cu pre mereu şi în curând o vom vedea ju
când ireproşabil. Plin de suflet şi creaţuri mici sau mari, vom reveni.
ţiune
a fost dl Stănescu-Papa în rolul
Autotractourele şi pompele de apă.
lui
Caussade,
care deasemenea e un
Lucruri bune şi necesare, dar costul
rol foarte simpatic. Dl Mihăilesculor nu strică a-1 examina.
Brăila a-redat corect rolul lui Maurice,
Bugetul oraşului. S e spune, c ă Deasemenea dl Vasilescu (Mareçat) dl
este consolidat. Vom vedea. Vom ruga Mişu Ştefănescu (Vigneux), dna Ş t e Contabilitatea să-ne arate, dacă sumele fănescu (dna Vigneux) şi în special
au fost folosite conform destinaţiunei de mult efect a fost rolul dlui G h i lor sau nu.
bericon: Abdalah, Restul interpreţilor
Dacă da, bine, dacă nu vom face a fost bine, s'au distins încă dna Caconcluziunile necesare. Acestea şi alte racioni (Benjamine) şi dna Hodoş
multe sunt chestiunile cari le vom cla (Raphael/
rifica. Noi nu vom face, decât vom
,4. A,
constata şi binele şi răul, iar rezultatul
îl vom da publicităţii, pentru a ne
cunoaşte unul pe altul.

Moartea prof. Murgoci

Vom reveni în special la fiecare
chestiune.

Zilele trecute, a încetat din viaţă
profesorul
Murgoci. Răposatul este un
Dr. St. V.
nume bine-cunoscut, în câmpul nostru
ştiinţific şi ca om de cabinet.
De activitatea sa s e leagă o operă
foarte necesară pe meleagurile româ

Judecători Advocaţi

şi studenţi în drept
L a Librăria A . A N C A Cluj s e află
de vânzare următoarele cărţi juridice:

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
l3Fy—
Compendiu de Carte funduară de Or. Anca 60'—
Procedura de concordat
forţai de Dr. Anca
80'—
Legea falimentului de Dr.
Anca
80 —
Legea de execuţie de Dr.
Bartha
75'—
Vademecum rom. mag. de
Dr. Köves
60 —
Criza Valutară de Dr.
Şerban
35'—
Journal de termene Advocaţiale
100'—
IN LUCRARE:
Codul de Comerţ cu adnotări şi
jurisprudenţă.
Dicţionar juridic
In atenţia femeilor!
In editura Al. Anca din Cluj a
apărut o broşură foarte bine îngrijită
cu modele de ţesături româneşti dato
rită dnei Maior, profesoară. Această
broşură costă 6 5 L e i plus 5 lei porto.

nismului : popularizarea

ştiinţei.

— Cetim în ziarul „Libertatea" :

îndemn

Lumina. C ă nici cu electrica încă
• n'o ducem bine, este lucru public cu
noscut. Trebue s ă vedem numai cau
zele, cari împiedecă soluţionarea unei
chestiuni atât de importante. Ne vom
ocupa cu principiul de comercializare
a întreprinderilor statului şi a comu
nelor şi vom arăta, dacă concesiona
rea acestora, întreprinderilor particu
lare, poate duce la bun rezultat sau
nu, iar în caz de concesionare vom
examina condiţiile precum şi societă
ţile, cari voesc să primească aceasta
concesionare, urmând să vedem, dacă
de fapt societăţile streine din Ungaria,
prezintă o mai mare siguranţă, ca cele
din ţară sau nu.

Către Domnii

Nr. îî.

CLUJUL ROMANESC

Pagina 2

Căci

D-sa a fost un abil popularizator, al
concepţiilor celor mai noui ale ştiinţei
europene,

In ziua de 17 sau 18 Martie, daţi
din sate câte-o telegramă la Preşedin
tele Curţii cu Juraţi, Focşani, a ş a :
„Cerem în numele ţărănimei de aici,
achitarea lui C o d r e a n u l ' C a să vadă
Preşedintele şi judecătorii de lângă el
şt juraţii, voinţa poporului în chiar zi
lele procesului.

O conferinţă a revizorilor şcolari
din judeţele : Arad, Caraş-Severin, T i miş-Torontal şi Mehedinţi, a avut loc
în zilele de 21 şi 22 Februarie în co
muna Nădlac din jud. Arad.
— Guvernul prusian a demisionat
în urma unui vot de blam dat de
Parlament.
— C e l mai bătrân om din lume
a murit în Statele-Unite în vârstă de
133 ani.

— S o c i e t a t e a O c r o t i r e a Orfanilor
din războiu caută un învăţător (băr
bat) pentru a face şcoala şi conduce
postul de director al orfelinatului „Mihaiu Viteazul" din Ghiriş judeţul
Turda Arieş.

— D . dr. Titu Vasiliu profesor Ia
facultatea de medicină din Ciuj, s'a
înscris în partidul dlui Simeon M e 
hedinţi.
— Contractul cu fabrica Amstrong
din Anglia, prin care numita fabrică
se obliga să*ne livreze avioane, va fi
reziliat.

Solicitatorii de-a ocupa acest post
îşi voi prezenta cererea Direcţiunei
Regionale Cluj, sau filialei Turda.

— Lup turbat a muşcat pe 5 ţă
— Dl Prof. V . Ghidionescu va
rani din Făget, Duşi prea târziu la
vorbi mâine în cadrul conferinţelor orv
spital în Cluj, unul din ei, Ratiş loan
ganizate de Societatea Ortodoxă a
a turbat şi a murit în chinuri cumplite.
Femeilor din Cluj despre : Psichologia
— Conducătorul
pelenirilor Ia religioasă. Conferinţa va avea Ioc la
Roma cu ocazia anului sfânt este dr. Universitate sala IV la orele 11 şi
Ion Coltor canonic la Blaj.
jum. a. m.
— Concertul drei Magda Mohora
— Două uziune se vor înfiinţa la
a avut loc la Dej în ziua de 7 Martie.
Capşa-Mică şi Cujir.
— Cancelarul S t e i g e r , cancelar al
— Proiectul reformei administra
Federaţiei Elveţiene a încetat din viaţă.
tive a fost depus pe biuroul Senatului.
— Tratativele pentru concordat
* Femei! „Cartea Moaşelor 0
s'au reluat între nunţiul Doici şi dl
Penescu, ministru României la Vatican. cu 140 fotografii feminine Lei 120
—
venţia
Vinga
mântul

la librăria Anca.

Voluntarii din B a n a t la inter
dlui dr. Licăreţiu deputat de
vor fi împroprietăriţi din pă
de rezervă al statului.

NOU !

A d v o c a

A

în Editura

Către dnii Ingineri! A sosit
hârtie fină calc şi de desemn
la librăria Anca.

i

t ' Magistraţi, Studenţi

^011 1 '

a p ă r u t
',
Librăriei A. Anca Cluj |

Procedura Civilă!
în vigoare astăzi în Ardeal şi este datorită
Dlui Or. Tudor Moisi! advocat Cluj.
i p l . Lei 2 0 0 . plus 10 Lei porto.

Tot aici s e afiă şi
alte cărţi juridice.

e x

A apărut In editura Librăriei

Diferite :

Alexandru Anca Cluj
şi s e află

\
f

de vânzare următoarele

Piese teatrale ş i Poezii
cele mai bune pentru sărbărl şcolare
şi poporale.

Tot profesorul Murgoci este şi întemeetorul „cercetaşiei", ce tinde la
valorificarea calităţilor fizice ale tine
retului nostru studios.
« „A fost odată" (poporală 3 acte) de

Teatre :

„Inima mea" (cântece poporale — —
„Imnuri Româneşti" (cântece naţionale)
* „Ecouri" de Traian Dumbrava —
„Umoristice" (Glume) de Costi — —
,, Versuri din Răsboi" (poezii poporale)

15-.10"5 —
1510-

• „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian
— — — — — —
şi voce

15-

* „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
Pian şi voce

— — — — — 15 —

,Călindare" cărţi cu târgurile — 1 0 - 4 0 Lei
Nie. Ţintariu — — — — — 20-— ^Dicţionar" român-maghiar
— —5* „Doamna mea" (poporală 1 act) de
,Carte de visuri" — — — — —2 0 - t

t

Informaţiuni
„Magyarság" şi „Gyilkos"'

două gazete de marcă ungu
rească din localitate, aduc în
discuţie persoana d-lui Al. Anca,
directorul şi proprietarul ziarului
„Clujul Românssc". Deşi sun
tem obişnuiţi a nu sta de vorbă,
a nu polemiza cu astfel de publicaţiuni, cari au o concepţie
ciudată despre presă în genere
şi despre polemică în special,
lotuşi le vom acorda un răspuns,
dacă vom crede de cuviinţă.
M. D .
— L a Tekirghiol s e va înfiinţa
un sanatoriu pentru membrii corpului
didactic.
— A l e g e r i l e deputaţilor sinodali,
cari urmează a alege pe episcopul
Aradului, vor avea Ioc în zilele de 5
şi 12 Aprilie.
— L a Bălţi s'au desoperit
organizaţi comuniste.

două
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