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Cultul eroilor
Alaltăeri, românismul întregit,
a prăznuit ziua eroilor, ce au că
zut pe frontul de luptă, în răz
boiul mondial.
Carlyle, marele istoric-filozof
al Englezilor, a eternizat în ca
drele unei lucrări de mare valoare
istorică şi estetică, grandoarea
personalităţii eroului.
In concepţia lui Carlyle fapta
eroului înseamnă nuanţarea în pro
porţii sublime a momentului isto
ric. Acest moment istoric este chiar
un produs direct şi obiectiv al
eroului. Căci eroul are prin înal
tele sale facultăţi fizice şi psichoîogice, tăria de a creia în ca
drele istoriei umane.
Carjyle consideră pe erou ca
o întrupare superioară, care are
marea misiune de a creia valori
de eroism armat, de cugetare fi
lozofică, sau de realizări mistice.
De aceea Carlyle priveşte pe erou
în mod individual. In concepţia
lui Carlyle eroul este o indivi
dualitate, care dărâmă şi creiază.
Această individualitate, însă, iese
din cadrul comun prin forţa fa
talităţilor sale. Deşi întrupare orne-,
nească eföuí este ceeace Nietz
sche numea : supraom. Şi prin
vigoarea resorturilor vitale ale
supra-omului erou, se creiază acele mari şi covârşitoare mo
mente istorice, ce trec ca pildă
prosterităţii.

*

*

*

Carlyle, am amintit, că lua în
considerare pe erou în mod in
dividual. El vedea erou pe Na
poleon, pe Shakespeare privit în
laturea creaţiei belestristice, pe
Budha considerat ca creiator de
religie, pe Isus.
Societatea contemporană nouă,
a adus, însă, altă concepţie d e s 
pre „erou". Din individualitate,
eroul a trecut în cadrul genera
lităţii. Şi pentru individualizarea
eroului anonim de astăzi, s'a creiat
„eroul necunoscut".
Pentru omul zilelor noastre,
este considerat erou în adevărata
accepţie a cuvântului, orice umil
soldat ce s'a înfrăţit cu pămân
tul în războiul de eliberarea ro
mânismului subjugat.
Căci realizarea victoriei a fost
fapta anonimului. Şi noi ne-am
plecat genunchii în faţa tuturor,
celor ce s'au sacrificat pe altarul
patriei.
Morţii noştri, morţii noştri
sfinţi, sunt pentru generaţiile ce
vor urma pilda sacrificiului.
Ei s'au înfrăţit cu pământul
acestei ţări, dintr'o pornire ins
tinctivă de apărare a naţionalităţii
noastre. Ei au căzut pe câmpul
delà Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, dintr'un spirit de abnegaţie
altruistă.
Ei au murit pentru noi.
Deaceea, oridecâte ori prăznuim ziua eroilor, să avem în
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minte noţiunea patriotismului ade
vărat, care ţinteşte la susţinerea
românismului ca entitate etnică.
Să avem în minte pilda sacri
ficiului pentru cauza obştei. Să
avem în minte pilda acestui sa
crificiu, ca pe o apotează a al
truismului.

.*
Şi în faţa zilei, când prăznuim amintirea eroilor, gândul
trebue să ne poarte cătră acei,
ce au rămas depe urma lor.
Să ne gândim la miile de or
fani şi văduve de războiu, cari
se zbat amarnic in ghiarele sără
ciei şi a lipsurilor de tot soiul.
Către nevinovatele odrasle ale
celor sacrificaţi pentru patrie să

Un exemplar 3 Lei.

se îndrepteze întreaga atenţie a
carităţii publice.
S ă se înfiinţeze
orfelinate
multe şi case, în care orfanii să
primească instrucţia cuvenită, după
aptitudinile lor caracteristice. S ă
se mărească pensiile văduvelor de
războiu, ca pe viitor să poată
face faţă scumpetei colosale ce
ne bântue.
Căci orfanii rămaşi pe dru
muri, nu aşteaptă protecţiune de
cât delà noi delà toţi. Nu numai
statul, dar toţi cetăţenii conştienţi
au datoria să sară în ajutorul odraslelor, acelor ce-au realizat
prin sacrificiul sângelui lor, uni
tatea noastră^ naţională.
Niarin

Dragnea.

Spre • concentrare
opoziţionistă
Ziarele politice din Bucureşti, aduc
ştiri îmbucurătoare, în ce priveşte sta
bilirea unui front opoziţionist puternic.
Astfel, adversităţile dintre partidul
national şi ţărănist, au intrat pe panta
dizolvării. Presa ambelor partide a în
ceput a fi mai conciliantă, mai îngă
duitoare în darea epitetelor. Şi chiar
animozităţile personale, au început a
se topi.
Toate aceste fapte nu pot decât
să bucure pe acel ce se gândeşte la
succesiunea actualului guvern. Căci,
ne trebue un viitor guvern tare, care
să ştie duce cârma ţării.
Guvernul dorit de întreaga suflare
românească, nu poate, ieşi, decât din
tr'o unire a tuturor partidelor de opoziţie.
Că, există o formaţie opoziţionistă,
care se tine ceva mai departe de nă
zuinţă spre unire, acesta e fapt sta

bilit. Totuşi, noi ştim, că această for
maţie tinde la luarea succesiunei. Că
acest calcul se va traduce în fapt, e
chestiune de viitor.
Dacă această formaţie opoziţionistă
va continua s'o ia mai departe spre
stânga atunci când interesele tării cer
ca toate grupările să se uniască, nu
ştim.
Ceeace ştim, însă, este faptul ne
cesităţii unirei tuturor partidelor de
opoziţie. Căci, forţele unite ale opo
ziţiei, sunt chezăşia unei viitoare gu
vernări, care să scoată tara din im
pasul actual.
De aceea, ne bucurăm de apro
pierea dintre partidul naţionalist şi ţă
rănesc, apropiere ce aduce după sine
strângerea rândurilor opoziţioniste. Cu
atât mai mult, că unirea rândurilor
opoziţioniste, poate da naştere în viiJ tor, unui partid politic mare, demoI cratic şi cinstit.

dlui N. larga

O şcoală pentru şoferi
la Cluj

La întrunirea trecută, a opoziţiei
unite, de!a Dacia, d. prof. N. lorga
şi-a început discursul astfel: „lupta
noastră nu e un act de anarchie". Ci
o luptă „împotriva unui guvern necin
stit, imoral şi odios" care „terorizează
pe rege cu fantoma bolşevismului" pe
care însăşi „dl Brătianu îl pregăteşte".
Acest guvern se sprijină pe baio
nete. Şi baionetele pe cine păzesc?
Pe rege ? „De bună seamă pe portar,
fiindcă regele nu e în palat, el e în
inimile noastre".
Şi apoi arată atitudinea guvernu
lui actual pe timpul neutralităţii când
«trimitea ungurilor şi nemţilor bogă{ia
ţării" şi pa timpul războiului, când
membrii guvernului, trimiteau în Rusia
putina cu varză, ca pe o avangardă
salvatoare.
Cuvântarea dl ui N. Iorga, pe cât a
fost de scurtă, pe atât de categorică
a fost. Ea a marcat pentru actualul
regim, un aspru rechizitoriu, cu te
melii în obiectivitatea faptelor.
Şi tocmai pentru obiectivismul său,
am spicuit această cuvântare.

Autoritatea industrială de I-a
instanţă a oraşului Cluj, de sub
conducerea dtui Consilier Varga,
a autorizat pe doui specialişti, a
ţine cursuri, pentru pregătirea
sistematică şi temeinică a viito
rilor conducători de automobile.
Cursurile se vor ţine la atelierul
„Metallum", din piaţa Gh. Sion
No.
4 , proprietatea dlui Vasile
Roşea.
Această şcoală umple un gol
destul de simţit în Ardeal. Căci,
probabil că şi mulţi dintre pro
prietarii de automobile se vor
iniţia în tainele maşinelor lor, la
această şcoală. Astfel vor avea
posibilitatea să controleze obiectiv
pe şoferi şi la caz de rigoare,
să se transforme ei înşişi în con
ducători, ne mai riscând să fie la
bunul plac al şoferilor.
Nădăjduim, că din această
şcoală vor ieşi elemente bine
pregătite, cari să înţeleagă sensul
menirei lor.

Lsvântarea

Moartea
lui Grigore I. Vulcu
In ziua de 24 Maiu, a trecut ia
cele veşnice, harnicul comerciant din
Orăştie : Grigore I. Vulcu.
L-am cunoscut din copilărie. Amândoui am covietuit într'o strânsă prie
tenie, care însemna ajutorarea reci
procă. Şi ne-am dat ambii comerţului.
La moartea lui Grigore Vulcu, mi-se
perindează prin minte atâte amintiri.
II văd tânăr, plin de vlaga vârstei şi
aprig la muncă. Nu se da înapoi delà
nici-un efort. Căci era din plămădeala
acelor, ce înţelegeau rostul minţii şi
al braţelor.
Răposatul din 24 Maiu este înte
meietorul vestitei firme Ion I. Vulcu
din Orăştie, al cărei conducător de
fapt a fost mult regretatul.
Grigore Vulcu, însă, n'a strâns averi. A lăsat după el o singură căsuţă
şi o familie împovoratăt
Ca prieten zic cu inimă pioasă
harnicului Grigore Vulcu : „odihneşte-te în pace" !

A. Anca.

Senzaţionala experienţă
de magnetizm
a d. med. căpitan dr. Mirahorian
In ziua de 22 a. c. între orele
5 V Î — 9 p. m., sub auspiciile „Cercului

Sanitar Militar" dl dr. Mirahorian a
ţinut o conferinţă asupra magnetis
mului uman şi hiperdinamizarea lui
prin ajutorul voinţei.
Şedinţa a fost deschisă de către
preşedintele cercului, d. medic gene
ral dr. Bădescu, şeful serviciului sa
nitar al C. VI. A. într'una din sălile
cercului militar din localitate, arhiplină
de medici şi intelectuali.
Conferenţiarul într'o expunere amănunţită şi ştiinţifică demonstrează
teoria magnetismului, reducând uni
versul numai la vibraţiuni şi forţă di
namică, şi susţinând inexistenţa ma
teriei propriu zise.
Expune pe larg bazele şi teoriile
ştiinţei oculte, arată principiile teoriei
spiritiste, trecând apoi la partea mai
cunoscută, anume telepátia, sugestia
şi hipnoza.
Dl dr. Mirahorian susţine cumcă
acestea se propagă prin nişte unde
magnetice cu o putere extraordinară,
ca un fel de telegrafie fără fir între
oameni, şi demonstrează aceasta fă
când o experienţă ce a impresionat
adânc pe martorii oculari.
D-sa a reuşit bazându-se pe acea
stă teorie, ca în câteva minute să pro
voace un profund somn hipnotic la
două persoane din asistenţă un inte
lectual şi un medic, ce s'au oferit ex
perienţei.
Această conferinţă a provocat vil
discuţiuni ştiinţifice în toate cercurile
din localitate în special medicale, prin
felul unic cum a fost expusă, atât teo
retic cât şi experimental, ambele reu
şite în mod desăvârşit.

* Imprimate pentru Secretari
la librăria Anca.
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Tânguirile Ungurilor
In legătură cu proectulde reformă,
a! învaţăriiântului particular, Ungurii
din Ardeal au prins a se tângui.
Noi am arătat întfun număr ante
rior al ziarului nostru, netemeinicia
aserţiunilor presei minoritare. Şi după
lămuririle dlui Dr. Pteancu, stabiliam
sfera largă de aplicare a proectului
amintit*
Bisericile şi şcoalele minoritare
primesc delà statul nostru un ajutor
de 19 milioane lei anual.
Şi întrebăm pe Unguri : avut-au ei
vre-o solicitudine faţă de şcolile ro
mâneşti, atunci când erau stăpânitori
în Ardeal ? Crutat-au ei orice mani
festare culturală românească?
Răspuns : nu !...
Iar astăzi se tânguesc când noi le
acordăm cele mai largi libeţtăţi.

Lupta parlamentară
Opoziţia duce o aprigă luptă par
lamentară.
Căci, în urma unirei, într'o acţiune
comună, a celor două partide de opo
ziţie, partidul national şi ţărănesc, opo
ziţia s'a întărit în parlament şi lupta
să poate fi încoronată de succes.
In ultimul timp deputaţii opoziţiei
unite au desfăşurat o vie activitate,
interpelând guvernul asupra celor mai
variate chestiuni. Şi pelângă interpe
lări, zilele trecute, ne-a adus şi vor
biri frumoase din partea opoziţiei, cum
a fost aceea a dlui N. Costăchescu,
în chestiunea învăţământului particular.
Parlamentul e locul, în care gu
vernul e atacat cu violentă şi de front
şl pe flancuri. Şi probabil, că nu mult
va mai putea rezista loviturilor, ce Ie
primeşte. Căci glasul majorităţilor cu
eternul refren „trăiască Bfătianu", nu
este suficient, pentru a acoperi lipsa
calităţii lor morale.
Ţara vrea constituirea altui par
lament.
Dorim un parlament, care să fie
expresiunea voinţei poporane libere.
Care să nu fie făurit prin mijloace de
violentare a voinţei alegătorilor.
Căci discutiunile aduse de actua
lele împrejurări, cer din partea parla
mentarilor pelângă o strajnică pregă
tire şi un ascendent moral evident.

Informaţiuni
— Suveranii s'au stabilit la Sinaia
pe timpul verii cü începere din ziua
de 25 Maiu.

— Conferinţa D-nei Elena Popesctf-Voineşti va* avea loc mâine în
sala 4-a delà Universitate. Subiectul :
„impresii de călătorie: Egiptul" — cu
proecţUini.
— Ô nouă adunare a opoziţiei
unité va avea Ioc mâine Ia Bucureşti
în sala Dacia. Cetăţenii sunt convo
caţi de către deputaţii cari au fost ex
cluşi din parlament.
— D. prof. dr. luliu Haţeganu va
ţine Luni Munie o conferinţă în sala
IV-a a Universităţii despre Profilaxia
Tuberculozei cu proecţiuni, în folosul
sanatoriului din Colibiţa a Societăţii
„Caritatea
Intrarea 20 lei pentru stu
denţi 5 lei.
' — Nenorocirea unui fost preot
müitar. Cine dintre foştii noştri mili
tari n'a cunoscut pe fostul preot mi
litar Gheorghe Darabant? De când
suntem în România Mare el s'a penzionat şi a trăit retras în Careii-Mari.
Zilele trecute Păr. George Darabant a
mers la Zălau şi într'o seară s'a plim
bat cu puşca sa de vânătoare, prin
via sa din Zălau. Puşca era încărcată
şi o {inea în spate, dar cu tevea în
jos. Cum, cum nu, puşca s'a descăr
cat şi i-a rănit gteu într'un picior. A
căzut la pământ şi a strigat după ajutor, dar nimenea nu 1-a cuzit. După
mai multe ore l-au aflat, dară a fost
prea târziu : păr. Darabant a pierdut
prea mult sânge. L-au dus în spitalul
din Zălau, medicii au făcut tot ce le a
stat în pufnită, dară nu l-au putut
mântui. Despre moarie l-au încunoştiinţat pe fratele său Dr. Nicolae Da
rabant din Careii-Mari, care 1-a dus
acasă şi l-à îngropat, deplângându-1
întreg oraşul şi toţi cari l-au cunoscut.
— îmbrăcămintea doamnelor. Episcopul Visarion al Hotinului a dat
poruncă preoţilor din eparhia sa, să
cetească în biserici o pastorală* a Prea
sfinţiei sale în care s p u n e : „Felul
corn umblă azi îmbrăcate, sau mai
bine zis desbrăcate, femeile pe uliţi şi
prin localurile publice, arată o neru
şinare, pe care orice cârmuire ar tre
bui s'o pedepsească... Vă poftim să
arătaţi tuturor doamnelor şi domni
şoarelor, cari întâmplător se lasă în
râurite de moda de astăzi a târgurilor
ce le arată desbrăcate şi de strae şi
de ruşine, că unor asemenea persoane
Ie este oprită întrarea în biserică".
— Poetul A. Cotruş a ţinut o fru
moasă conferinţă la Satu-Mare în ziua
de 28 Maiu. Subiectul conferinţei a
fost: „gazetarul ardelean de ieri şi
de mâine".
— Părintele Clement Gavriş, egumenul mănăstirei Bixad, care a scris
istnricul acestei mănăstiri, a încetat
din viaţă.

Nr. 22.

— O faptă frumoasă. Gazeta „Alba-Iulia" scrie : Aflăm cu plăcere, că
P. S. Sa episcopul romnno-catolic con
tele Majláth Gustav Károly din Aibalulia a dăruit din pădurile scutite de

— Cursul surorilnr de ocrotire
*va începe la Cluj în ziua de 1 Iulie
şi va dura până la 30 Septemvrie,
după care va urma cursul normei de
2 ani.

e x p r o p r i e r e , 120 bucăţi lemne d e z i J i r e

— Alegerea d d a Ciuc a fost con
testată în k\.\ Tribunalului, M-ni mulţi
intelectuali secui s'«u adresat Tribu
nalului peniru rectificarea fraudelor să
vârşite cu ocazia alegerii. Printre sem
năturii protestului este şi advocatul
Kertész Jenő din Cluj.

familiiior din Barăbanţ, fără conside
rare la confesiune şi naţionalitate, cm
au suferit în

u r m a focului din s ă p t ă 

mânile trecute.
— O nouă ordonanţă în ce pri
veşte căsătoriile dintre catolicii de rit
latin şi grecesc. In cel mai n o u cercular al Inalt-preasfintitului mitropolit
Vasile cetim o ordonanţă, în urma
căreia dacă păşesc la sfânta taină a
căsătoriei doi tineri catolici, dar unul
romano- şi altul greco-catolic, căsăto
ria se va face în biserica şi după ritul
(rânduiala) miresei.
— Mureşul s'a revărsat între
Alba-Iulia şi Zlatna, în urma ploilor
recent căzute. Mai multe poduri au
suferit stricăciuni.
— Şcolile primare vor lua va
canţă pe ziua de 20 Iunie a. c.

— Congresul profesorilor de g e o 
grafie a avut loc la Oradea-Mare zi
lele trecute, A prezidat d. prof. Si
meon Mehedinţi.
— Cutremur de pământ avut loc
în Japonia în ziua de 25 Maiu a. c.
Numărul morţilor şi răniţilor s'a cifrat
la circa 1500 persoane.

Tot felul de cărţi şi tipărituri se
pregătesc prompt şi solid la
Instit. Grafic Alex. Anca. Cluj.

indru Anca, Cluj
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Mou! O nouă Carte de Rugăciuni,

Nou!

Cu^onoare Vă anunţăm, că am pus sub tipar în ediţia mea, şi va apărea în
curând cea mai nouă şi împrejurărilor actuale cea mai potrivită carte de ru
găciuni, învăţături creştineşti şi cântări, intitulată:

„CĂRAREA FERICIRII",
întocmită din cărţile rituali a Bisericei din orient şi alte cărţi de pietate de
George Mâniat preot în Dej, cu aprobarea Preasfintitului Domn Dr. luliu
Hossu episcop şi a Ven. Ordinariat de Gherla sub Nr. 581—1925.
Aceasta carte de un conţinut bogat e întocmită astfel, încât să poată
servi spre îndesfulirea lipselor sufleteşti a credincioşilor de toată categoria.
E cea mai potrivită carte pentru elevii din şcoalele medii, normale, pri
mare, scoale de adulţi şi de meserii, pentru cantori, militari, poporul de rând
delà sate şi oraşe de ambele confesiuni.
Intelectualii noştri iubitori de biserică, vor afla în urmă într'ânsa, cartea
cea mai acomodată pentru trebuinţele lor sufleteşti, iar damele pe lângă tot
aceea ce nobilitează şi înfrumsetează sufletul unei femei, — vor putea avea
cartea cea mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti apă
rute până acum.

Conţine capitolile următoare :

— Congresul farmaciştilor a avut
loc în Cluj într'o atmosferă caldă, în
palatul Camerei de insdustrie şi co
merţ. Preşedinte pentru regionala Ar
deal a fost ales d. farmacist Şomlea
S'a discutat chestiunea respectării in
tegrale a drepturilor câştigate şi a fon
dului de pensii. Intre altele congresiştil au vizitat fabrica „Iris .

In editura Al. Anca din Cluj a
apărut o broşuţă foarte bine îngrijită
cu modele de ţesături româneşti dato
rită dnei Maior Chodora, profesoară.
Această broşură costă 65 Lei plus 5
Iei porto.

— Partidul naţional va ţine. mâine
o mare adunare poporană la Cernăuţi,
la care vor participa delegaţi din în
treaga ţară ; iar în ziua de 8 Iunie va
ţine o altă adunare la Storojineţ.

Producţia elevilor delà conserva
torul local va avea loc mâine la ora
17. Publicul clujean va avea ocazia să
vadă progresele marcate de nouii
elevi.

Legată
Legată
Legată
Legată

— D-na Aca de Barbu, artistă la
opera română din Cluj, va face un
turneu de concerte în centrele mai
principale ale Ardealului. Astfel va
concerta în oraşele: Orăştie, Haţeg,
Petroşeni, Lugoj, Caransebeş iar în
cursul sezonului de vară va da con
certe în staţiunile balneare mai prin
cipale.
— Adunarea cercuală a Astrei,
despărţământul Cluj va avea avea loc
în ziua de 8 Iunie, în comuna Bonfida.

—• Publicaţie de concurs. „Socie
tatea Ocrotirea Orfanilor din Răsboiu"
publică concurs pentru ocuparea pos
tului de director la orfelinatul „Mihaiu
Viteazul" din Ghiriş, devenit vacant.
Pot concura numai institutori, cari vor
fi detaşaţi de Ministerul Instrucţiunii,
de unde va primi şi feafa, iar din
partea Societăţii va primi locuinţă şi
întreţinere în orfelinat.
Cererile se vor înainta la biroul
Regional din stada Kogăiniceanu 8.
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Despre rugăciuni. (învăţături).
Rugăciuni de dimineaţă.
Rugăciuni la Mânecat.
Despre S. Liturghie. (învăţături).
Rugăciuni la s. Liturghie.
Urmarea s. Liturghii.
Rugăciuni la însărat (vecérne).
Rugăciuni de seară.
Despre Taina Pocăinţii. (învăţături).
Rugăciuni înainte şi după Mărturisire. Cei
şepte ps. penitenţiali.
Despre s. Taină a Cuminecăturii,
învăţături despre s. Taină a Cuminecăturii.
Meditaţie despre s. Cuminecătură.

In atenţia femeilor!

* Imprimate Advocaţiale
librăria Anca.

I

I

Rugăciuni înainte şi după s. Cuminecătură,
Rugăciuni ocazionale.
Cinstitul Paraclis a Pr. V. Maria.
Canon de mângâiere cătră Domnul Nostru
Isus Hristos.
Troparele şi condacele învierii.
Troparele şi condacele sărbătorilor.
Pricesne.
Troparele morţilor.
Colinzi şi cântece de stea.
Viersuri la morţi. (Viersul lui Lazar... Cu
• lacrimi şi fiori.
Cântare de smerenie cătră Domnul Nostru
Isus Hristos.

Se pregătesc în următoarele ediţii (legături) :

în hârtie fină broşată bucata
Lei
50 —
în hârtie tare carton bucata
„ 65'—
în pânză fină cu cruce aurită bucata „
120*—
în Piele Lux şi tipărită pe hârtie velină buc. „ 2 4 0 ' —
a

In interesul propriu rog să faceţi comandele de pe acum deoarece
gătesc în număr limitat.
Là comenzi până ia 10 exempl.
C u

: ...

—.

• ,

se pre

s t i m ă

Alexandru Anca

primiţi 5 % rabat reducere.

l i b r a r

_

C l u j

.

Preţ Curent pentru O rnamente bisericeşti :
Odăjdii

(Vesminte preoţeşti)
tatoare din :

consta

1 Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2Mânecuţe,
I Brâu, 1 Acoperitor de sf. potir, în diferite
motive şi colori din damast de mătase în ca
lităţi deosebite cu preţul de 8000—25000 Lei.

P r a p o r i :
în diferite culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu

Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

două chipuri sfinte pe două părţi văpsite pe
pânză (chipul după dorinţă) are 3—4 tăie
turi cu posomant auriu sau argintiu preţul
unui prapor delà 3000—6000 Lei fără rudă.
Mustre .de stofe pentru odăjdii sau prapori
se trimit numai contra 200 Lei anticipativ.
La restituirea mustrelor să predau banii.

