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caută, a-şi apropia graiurile, obi
ceiurile.
Şi noi trebuie, să fim aceia
cari să tindem, să dăm limba
noastră latină elementelor streine
de structura noastră naţională.
Pe toate aceste trei fronturi
de luptă ne fundamentăm pe in
stinctul naţional.
El ne conduce paşii.
El ne arată cărările.

Instinctul naţional
In numărul trecut al ziarului
nostru, am reliefat rădăcinile psi
h o l o g i c e ale Jnstictului naţio
nal". Şi am arătat că mişcarea
studenţimei universitare îşi are ori
ginea în baza de desvoltare a in
stinctului national.
In adevăr!....
Intregraniţele Daco-Romaniei
se află actualmente o mulţime de
elemente eterogene, cu cari ro
mânismul intră adesea-ori în con
flict. Intră într'un conflict acut pe
tărâmul desvoltării aptitudinelor
diferite, ce le separă.*
Din punct de vedere econo
mic între elementul de baştină şi
cel eterogen dăinueşte o luptă
dârză.
Evreii au acaparat totul. Co
merţul şi industria se află în mâi
nile lor.
Contra. tentativei Evreilor de
a pune mâna pe viaţa noastră
[economică, reacţionează vârtos
băştinaşii. Ei nu pot concepe co
merţul în mâna elementului semit
M "fridfaoüstrie streină de aspiraIţiile noastre naţionale.
Românismul intrat aproape
între hotarele sale etnice, tinde
către o viaţă economică, funda
mentată pe aspiraţiunile şale din
punct de vedere naţional.
Dorim un comerţ şi o indus
trie românească isovorâte din acelaş instinct de apărare : instinc
tul naţional.
i
Nu vrem să mai fim spoliaţi
de elementul semit, care porneşte
Jn opera sa de acaparare delà
Iconcepţii talmudice.
Dar între elementul de baş
tină şi minoritari nu este numai
o concurenţă economică, ci şi o
aprigă luptă culturală.
In rândurile elementelor ete
rogene sunt mai puţini neştiutori
de carte. Elemetele eterogene au
o mai complectă pregătire inte
lectuală, decât pătura noastră ru
rală, care-i baza etnică a româ
nismului întregit.
In năzuinţa noastră viitoare,
tindem, nu numai să egalăm ele
mentele eterogene, dar chiar să
le şi întrecem.
Avem cu noi fundamentul et
nic. ^Pătura ţărănească este che
zăşia unui puternic suport în con
curenţa noastră culturală. Căci în
pătura ţărănească dorm ascunse
vigorile noastre etnice.
In pătura ţărănească caşi în
straturile noastre orăşăneşti, ne
fundamentăm pe predispoziţii su
perioare tuturor elementelor ete
rogene, dintre graniţele Daciei.
Şi în lupta culturală învinge
acel cu predispoziţii superioare.
Intre elementul de baştină şi
cel eterogen se mai dă o luptă
acută şi pe tărâmul etnic.
In concurenţa lor naţiunile

Iiitriliitata

MDplar 4 Lei.

Manuscrisele
nu se înapoiază.

R O M A N E S C
ZIAR INDEPENDENT

M. D

Fuziunea
Averescu — Marghiloman
Formaţiunile opoziţioniste, rămase
în afară de gruparea Iorga—Maniu,
încearcă diferite combinaţiuni.
Acestea în vederea succesiunei.
Astfel se vorbeşte despre o apro
piere Averescu—Marghiloman.
Ziarul „Răspunderea", din 15 Mar
tie, dă ca sigură această fuziune.
Spune că chiar s'au şi fixat condiţiunile
fuziunei, de către comitetele executive.
Şi anume: într'o viitoare guvernare,
partidul poporului cedează progresiş
tilor 3 portofolii şi 60 de mandate.
Partidul poporului este realmente
slăbit. Totuşi, fuziunea cu progresiştii,
nu înseamnă o reîmprospătare a par
tidului dlui G-ral Averescu.
Căci succesiunea de drept revine
partidului politic care are mai multe
scaune în actualul parlament. Şi aceasta este partidul dlor Iorga-Maniu.
Deaceea zadarnic se zbate G-ral
Averescu de a apropia anumite gru
pări de opoziţie. Căci cel mai indicat
gest al d-sale, ar fi intrarea în parti
dele fuzionate ale d-lor Iorga şi Maniu.

Un exemplar 3 Lei.

O distincţie
a Editurei „Al. Anca"
Alteţa S a Regală Domniţa
Ileana, prin dl G . Denize, a
adresat următoarea scrisoare
de mulţumire d-lui Al. Anca,
pentru excelenta execuţie de
artă grafică a „albumului de
modele pentru cusături româ
neşti". Datorită d-nei Alexandra
Chodora.
Scrisoarea o publicăm în
întregime ca o distincţie pe care
înalta faţă domnească o acordă
Editurei Anca din Cluj:
Casa Ai. 5. Reginei
18 Martie 1925.

Domnului Alexandru

Anca

Editor

Cluj.
Cu o vie bucurie Alteţa Sa
Regală Domniţa Ileana a Ro
mâniei a primit albumul de mo
dele pentru cusături româneşti
şi a binevoit a mă autoriza să
vă exprim caldele Sale mulţu
miri. Asemenea Alteţa Sa Re
gală felicită din toată inima pe
autoarea, Doamna
Alexandra
Chodora şi vă roagă a-i spune
cât de mult i-au plăcut acele
modele de cusături.
Bucurându-mă de cinstea ce
am avut de a îndeplini această
plăcută misiune, vă rog a primi
încredinţarea distinsei mele consideraţiuni.
ss. O. Denize.

Două personalităţi
Cu prilejul alegerii de Reghin.
Noi, ca ziar independent, nu sus
ţinem nici pe d. Octavian Goga, nici
pe dl dr. Voicu Nifescu,
Totuşi este o datorie elementară,
de a reliefa meritele, acelor ce azi îşi
dispută scaunul de deputat delà Reghin.
Dl Octavian Goga este o perso
nalitate bine cunoscută şi atacurile pe
cari partidul advers, în lupta delà Re
ghin, i le aruncă, nu-1 ating.
Poetul Ardealului este o figură con
sacrată în beletristica românească. D-sa
a întrupat în vers toată durerea fra
ţilor ce gemeau sub.călcâiul tiran al
Maghiarilor.
De aceea Academia 1-a distins cu
un premiu bine-meritat.
Ca om politic, d. Oct. Goga a pă
răsit după Unire partidul national şi
s'a înregimentat alături de G-ral Ave
rescu. A fost în cabinetul Averescu
Ministrul Artelor.
C a ziarist dl Goga e un mare ta
lent şi un condeiu din care idei mari
ies înveşmântate uşor.
Dl dr. Voicu Niţesca are deasemeni un trecut frumos.
In era maghiară a stat alături de
toţi luptătorii Ardealului pentru men
ţinerea fiinţei noastre naţionale peste
munţi.

A fost închis la Seghedin pentru
atitudinea sa naţională.
Ca ziarist a scris rânduri cinstit
spuse, în coloanele „Gazetei Tran
silvaniei",
Iar când în Moldova ne înfră
ţeam sângele cu pământul, dl dr.
Voicu Nifescu a venit cu legionarii
din Rusia, în rândurile armatei ro
mâneşti.
De aceea la alegerea delà Reghin
nu se pot face pronosticuri.
Ambii candidaţi au şanse de reuşită.

Cazul prim-pretorului
din Gilău.
Contra prim-pretorului din Gilău,
s'au ridicat o serie de acuzaţii grave.
Aceste acuzaţii i-au fost aduse de
către dl Carol Chendi, pretorul G i lăului.
Dl dr. Şerban, prim-pretorul din
Gilău, este învinovăţit de multe inco
rectitudini în serviciu şi cazul d-sale
se va desbate pe ziua de 27 Martie
a. c. în faţa Comisiei disciplimare, de
pe lângă prefectura jud. Cojocna.
Aşteptăm rezultatul cercetărilor în
această chestiune şi vom reveni cu
amănunte.

Cărţi sub tipar.

„Cărarea Fericirei"
de: preotul Gh. Mânzat
In curând va apare în editura Anca
din Cluj, o carte de rugăciuni, cu tit
lul: „Cărarea Fericirei", datorită preo
tului G h . Mânzat.
Preotul G h . Mânzat din Dej este
o figură bine cunoscută scrisului ro
mânesc. Această faţă bisericească con
duce ziarul .Someşul" din Dej şi este
un abil mânuitor al condeiului pe tă
râmul literar.
Noua lucrare, „Cărarea Fericirei",
este o întocmire de rugăciuni, în toate
împrejurările vieţii.
Astfel conţine rugăciuni pentru di
mineaţă, la amiaza şi seara.
Rugăciunile sunt tocmite de acord
cu slujba bisericească, în aşa fel că
sunt în concordanţă cu sf. liturghie,
din toate duminecele de peste an.
Această carte preţioasă se publică
cu învoirea I. P. S . Dr. Iuliu Hossu,
episcopul din Gherla.
Lucrarea preotului Mânzat, Umple
un gol simţit în cadrele literaturii
noastre religioase, deoarece această
literatură este destul de săracă în
numita direcţie.
„Cărarea Fericirei" se va tipări în
trei ediţiuni : una în piele, alta tot de
lux legată în cauciuc şi una la înde
mâna marelui public.
Orice bun creştin care doreşte să
aibă o hrană sufletească zilnică, o gă
seşte în cartea preotului G h . Mânzat,
care împacă concepţia biblică cu un
stil elegant şi frumos.

Pelerinajul la Roma
Creştinătatea catolică a intrat pe
1925 în anul sfânt.
C u acest prilej, catolicii din în
treaga lume, merg, la Roma, unde se
deschide „Poarta cea sfântă", pentru
a oferi pelerinilor prilejul să se închine
la mormintele apostolilor Petru şi Pavel.
Catolicii din România vor face pe
lerinajul la Roma în două reprize:
prima în luna Maiu şi a doua pe
toamnă.
In acest scop ziarul „Unirea" din
Blaj lansează în numărul din 7 Martie
un comunicat explicativ.
Amănuntele călătoriei sunt urmă
toarele :
Í. Concentrarea călătorilor pe ziua
de 19 Maiu la Timişoara.
2. La Roma pelerinii vor sta 5 zile.
3. Taxa de călătorie pentru o per
soană : Lei 16000 cl. I. Lei 12000 cl.
II. şi Lei 8000 cl. III. In această sumă
e socotit dusul şi întorsul.
4. Anunţările se fac până Ia 31
Martie a. c. la părintele Aurel Domşa,
protopop în Blaj.

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 Chodora, profesoară.
Această broşură costă 65 Lei plus 5
lei porto.
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Chestiunea
vadului- comercial şi ne
gustorii din capitală
Este cunoscut opiniei publice, fap
tul, că guvernul actual a amânat legi
ferarea vadului, comercial, sine die.
Faţă de această hotărâre a guver
nului, de a nu legifera vadul comer
cial, negustorii din Capitală a cerut
dlui Jean Luca Niculescu, preşedintele
Sfatului Negustoresc să demisioneze
ca protestare din paitidul liberal.
Dl Luca Niculescu a refuzat, însă,
să demisioneze din partid, date fiind
legăturile ce le are cu liberalii.
Totuşi, preşedintele sfatului negus
toresc din Capitală, va interpela pe
Ministru de Comerţ în această ches
tiune.
Aşteptăm interpelarea.
Dar
aşteptăm mai cu seamă legi
ferarea vadului comercial.

criere nu interesează de cât pe spe
cialişti.
Cea
ce este mai ales de reţinut
din aceste lucrări, e un mare număr,
a căror surzenie nu este pentru tot
deauna, e trecătoare, şi aceasta oferă
o mare consolare celor îngrijoraţi de
soarta lor.

în Ardeal şi Banat

Basul Petre Marcu, delà Opera
Română din Cluj, va face un turneu
prin oraşele principale din Ardeal, în
cari va concerta.
Numitul cântăreţ, care a făcut o
frumoasă carieră la Opera din Cluj,
pleacă astăzi prin centrele ardeleneşti,
pentru a duce vocea-i amplă de bas
profund, solia culturei şi simţirei na
ţionale, în meleagurile de peste munţi.

Greva corului

Informaţiuni

0 boili noua „Obuzita"

Un
injeresant studiu a prezentat
acelei Academii Doctorul Banjard, anume asupra uneia din formele celea
mai caracteristice ale obuzitei : acea
care referă la turburările auzului.
A arătat că obuzita provocând asurzirea, aceasta asurzire este de 2 feluri :
una e cea determinată prin adevăra
tele leziuni ale aparatului auditiv, ca
urmare a unei apăsări brusce asupra
timpanului sau tobei urechei : şi alta
este acea datorită numai unor turburări ale sistemului nervos.
E de mare importanţă ca să se facă
o deosebire a acestor 2 feluri de surzenii, fiindcă cele din urmă sunt mai
în tot'deauna cu putinţă de vindecat
printr'un tratament general potrivit. C a
să se poată face această deosebire,
Doct. Banjard a inventat un aparat de
cea mai mare precisiune, a cărui des

— In Austria se va vota o lege
prin care nu numai membrii guver
nului dar şi deputaţii vor fi opriţi de
a face parte din consiliile de adminis
traţie ale societăţilor de acţiuni.

Către Domnii

Judecători, Advocaţi
şi studenţi în drept
La Librăria A . A N C A Cluj se află
de vânzare următoarele cărţi juridice:

lî.

— Târgul de Mostre dieta Pra^a

— Concordatul forţat în afară de
faliment ungar din Ardeal a fost abrogat.
— Congresul advocaţilor consti
tuiţi în „Uniunea advocaţilor din Ro
mânia" va avea loc în zilele de 22,
23 şi 24 Aprilie a. c. la Cernăuţi.
— Profesorul Leon Duquit va
ţine o serie de conferinţe la Bucureşti
în cari va trata doctrinele de drept
publice din Franţa şi Germania.
—
Reprezentantul României în
Comisia Strămtorilor va fi dl Filatiti.
— Societatea „Graiul Românesc"
a luat lăudabila iniţiativă, de a zidi o
şcoală românească într'una din comu
nele de pe valea Timocului.

are loc între 22 şi 29 Martie a. c.
— Conferinţa internaţională de
Comerţ se va deschide la 17 Aprilie
la Roma.
— Proectul de autonomie al Cfr.
a fost aprobat de către Consiliul de
Miniştri.
— Studentul Zeiea-Codreanu va
fi menţinut în arest preventiv până la
judecarea noului termen.

Turneul basului Petre Marcu

Dl Marcu, în ciclul concertelor sale,
va cânta din Mozart, Verdi, Rossini,
Schubert, Schumann, Meyerbeer, Dima
Operei Române din Cluj şi Brediceanu etc..
Publicul ardelenesc doritor de mu
La
începutul acestei săptămâni,
zică clasică şi naţional-românească,
corul delà Opera Română din Cluj, a
va avea ocazia să asculte la concer
declarat grevă. Deaceea spectacolul de
tele dlui Petre Marcu, o voce aleasă
Lunea trecută n'a avut loc.
care ştie să moduleze nuanţat.
Motivul pentru care corul operei a
Basul Marcu, îşi începe ciclul de
declarat grevă este salariul mic, pe
concerte chiar în săptămâna aceasta.
care-1 primesc membrii corului. Aceşti
membrii au cerut o majorare a sala
riilor, date fiind împrejurările grele de
a rezista cu scumpetea actuală.
Media lefurilor pentru corişti e de
— C u ocazia pelerinajului
3000 lei lunar. O sumă destul de la Roma al catolicilor din Ro
redusă.
mânia se pune. la îndemâna pe
Totuşi, după*~informaţinuile ce le lerinilor o „călăuză" a drumului
deţinem delà Direcţiunea Operei, sa pe care cei interesaţi o pot co
lariile coriştilor nu se pot ridica din manda depe acum la librăria
cauză că nu sunt excedente bugetare. Anca Cluj.
Să majoreze Ministerul de Arte bu
— Concertul dnei Veturia prof. O*
getul Operei şi atunci şi situaţia mem
Ghibu are loc astă seară în sala Prebrilor din cor se va ameliora.
fecturei locale. Publicul clujean este
De aceea, cerem Ministerului de invitat să participe la acest concert al
Arte, să aibă grija necesară pentru distinsei dne Veturia prof. O . Ghibu.
această instituţie de cultură din Ardeal.
— Revista „Ştiu-Tot" va apare
la finea lunei curente în Bucureşti,
bilunară.
— Dl Paul Rădulescu, prefectul
Jud.
Vlaşca, a fost acuzat de abuzuri
D. „Astra".
mari printr'o interpelare ţinută în S e 
de: Pavel Roman farm.
nat
de către dl Coşiu, senator liberal.
Nu se* poate găsi figurând în nici
un dicţionar aceasta numire, căci este
de o creaţiune prea nouă, dar va fi
gura mai târziu, căci însemnează dacă
nu o boală nouă, dar cel puţin o
boală ce se întâlneşte foarte des astă-zi
şi care cuprinde totalitatea turburărilor
pe carele produce unor oameni explozia
în apropierea lor a unui obuz de ca
libru mare, al cărui ţăndări nu i-au
atins. Ori cum ar fi „cuvântul are
acum, dacă s'ar putea zice drept de
cetăţenie în nomenclatura medicinală,
şi Academia de Medicină din Paris"
îl foloseşte în dările ei de seamă.

Nr.

— DI dr. loachim Ciurea prefec
tul Jud. Braşov a demisionat din acest post.
— Dl Demarat, doctor în drept
din
Paris, a fost numit în postul de
— L a Oraviţa va avea loc un bal Prefect al Judeţului Braşov.
în ziua de 31 1. c , al oficianţilor
— La 3 Martie preoţii s'au cons
CFR.
din localitate.
tituit Ia Şimleul-Silvaniei într'o socie
— In ţara Moţilor au fost sus tate pentru ajutorarea văduvelor şi
pendate toate pedepsele provenite din orfanilor de preot.
infracţiuni la legile silvice.
Către dnü Ingineri! A sosit
— La Regionala Timişoara au
hârtie
fină calc şi de desemn
fost descoperite o serie întreagă de
la
librăria
Anca.
falsuri.
- Un nou partid social creştin
— DI N. Bănescu profesor uni
versitar Ia Cluj face parte din comisia i-s'a pus de curând bazele înfiinţării
sale la Oradea-Mare sub conducerea
ce va judeca pe dl A . C . Cuza.
advocatului
clujean dr. Roman Valeriu.
— La Bucureşti a sosit o comi-

siune diplomatică japoneză.
— Conferinţa chimiştilor din lu
mea
întreagă va avea loc la Bucu
reşti în ziua de 15 Iunie a. c.
— BIosco Ibanez, profesorul Unamuno etc.. au fost daţi. judecăţii de
către ministerul public spaniol pentru
lés-majestate şi îndemn la rebeliune.

Conferinţa Micei Antante care
urma să se ţină la Bucureşti în cursul
acestei luni a fost amânată definitiv
pe ziua de 1 Aprilie.
— Congresul naţional bisericesc
al Mitropoliei noastre a avut loc la
Sibiu în zilele de 2 şi 3 Martie sub
prezidenţia I. P. S. Mitropolitul Nicolae.

N n t l ! Advocaţi, Magistraţi, Studenţi
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în drept

A

Nou!

a p ă r u t

în Editura Librăriei

A. Anca Cluj

P r o c e d u r a Civilă
în vigoare astăzi în Ardeal şi este datorită
Dlui D r . Tudor Moisil advocat Cluj.
i expl. Lei 200. plus 10 Lei porto.

Tot
aici se află şi
alte cărţi juridice.
A

r

apărut în editura Librăriei

——

Diferite :

Alexandru Anca Cluj

„Inima mea" (cântece poporale — — 15*~
„Imnuri Româneşti" (cântece naţionale) 10 —
* „Ecouri" de Traian Dumbrava
— 5*—
Piese teatrale şi Poezii
„Umoristice" (Glume) de Costi — — 15 —
cele mai bune pentru sărbări şcolare
„ Versuri din Răsboi" (poezii poporale) 10 —
şi poporale.
* „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian
şi voce
— — _
_
_
_ 15 —
* „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
Pian şi voce — — — — — 15 —
« „A fost odată" (poporală 3 acte) de
Nie. Ţinţariu _
_
_
_
_ 20-— ,Călindare" cărţi cu târgurile — 10—40 Lei
— — 5—
,Dtcţionar" român-maghiar
* „Doamna mea" (poporală 1 act) de
Nie.
Ţinţariu — — — — — 15 — [.Carte de visuri" — — — — — 20- —
Observări critice delà adunările învă* „Gara Lumii" (poporală în 3 acte)
ţătoreşti de I. Pavelea — — — 5 —
de Nie. Ţinţariu — — — — 20 —
* Istorie şi Fantazie nouă evoluţii în
* „Duşmanii" (poporală 3 acte) de Nie.
istoria românilor de 1. Pavelea — 20 —
Ţinţariu — — — — — — 15 —
„Pentru patrie" (poporala 4 acte de
* „La isvoarele vieţii" de M . Velea — 10 —
Nie. Ţinţariu — — — — — 15 —
* „Pentru Macedonia" imperativul nos
* „Petitorii" comedie într'un act de Nie.
tru naţional de M . Dragnea
— 10 —
Ţinţariu — — — — — — 15 — Scrisori de iubire de după mai mulţi
* „Puiu Codrului? piesă haiducească
autori
— — — — — — 10 —
3 acte de Nie. Ţinţariu— — — 20 —
* „Aventurile fantastice" ale lui W i „Nevasta mea fie îngeri ca ea (po
ilyams Gotthard roman
— — li*—
porală 3 acte) de Nie. Ţinţariu — 15 — * „Nenorociţii" (roman) de A. Şerbă
* „înfumuratele" comedie în 3 acte de
nescu-Buzău — — — — — 8"—
C.
Dumitrescu-Delavarona
20*—
„Trepetnicul" (expl. semnelor — — 3/—
* „Fiecare cu a lui" (comedie 3 acte)
Numirea nouă şi veche a străzilor ora
şului Cluj — — — — — — 6-—
de A. Şerbănescu-Buzău — — 20"—
"Oglinda fermecată" (lirică 4 acte)
Vezi ce face beutura dracului
8'—
I. Jasinsky
_
_
_
_
_ 15 •_
„Doine şi Chiuituri" adunate din gura popoporului de „Siminic" — — — 15-—

şi se află de vânzare următoarele

Teatre :

t

1

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
135 —
Compendiu de Carte funduară de Dr. Anca
60'—
Procedura de concordat
forţat de Dr. Anca
80'—
Legea falimentului de Dr.
Anca
80 —
Legea de execuţie de Dr.
Bartha
'
75'—
Cărţi şcolare:
Vademecum rom. mag. de
Dr. Köves
60-— * A. B. C-dar fonomimic (pt. Şc. mag).
de Dr. Szentpéteriné — — — 20 —
Criza Valutară de Dr.
* Aritmetică pt. cl. I. şc. de ucenici de
Şerban
35'—
Cr. Epure— — — — — — 30 —
* Geografia judeţului Alba de Jos în
Journal de termene AdvO'
limba maghiară de Dr. Szentpé
caţiale
100'teriné— — — — — — — 15 —
* Geografia jud. Cojocna în limba ma
IN LUCRARE :
ghiară de Dr. Szentpéteriné
— 15;—
* „Mia Caesar de bello Gallico" ma
Codul de Comerţ cu adnotări şi
nual pt. cl. V—VI. de Traian Popa
prof, de liceu — — — — — 35-—
jurisprudenlă.
* „Lecţii de limba română" de prof.
Murăşan — — — — — — 25 —
Dicţionar juridic
Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.
-

u

-

Căr(i preofeşti:

Carte de rugăciuni, Mângăerea Sufle
tului de I. Genţ
— — — — 25-* „Predici la Mort' de prot. I. Marga 4 5 * „Predici pentru postul mare" (ciclu
duplu) de protopop I. Marga — 20 —
» „Păstorul sufletesc" (1—VI. voi.) — 120.—
Icoane sfinte diferite mărimi
45—20ö•—
-

Medicale.
* „Cartea Moaşelor" de Dr. Grigoriu pentru *oate femeile cu
140 ilustraţiuni femenine
150 —
1

C e l e cu semnul (*) sunt nou apărute

