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In acele momente de uitare cătuirea noastră socială. Care
de sine, când aviatorul spintecă creiază eroismul.
De aceea în faţa lutului neîn
albastrul cerului, în acele mo
văzduhului
sufleţit
al căpitanului Bădescu şi
mente când învinge în el tot ce
al
soldatului
Alex. Bányai, ne ple
In ziua de 10 iunie a. c , s'a este pământesc a realizat : supra
căm
cuvioşi
genunchii.
Şi ne du
wăbuşit la pământ pe platoul de omul, aşa cum 1-a definit Nietzche.
cem cu gândul către tainele de
ângă Cluj, pe platoul delà SomeşA
realizat
acea
întrupare
trecă
nepătruns
ale scopului final al
>at, căpitanul Adrian Bădescu,
toare,
care
învinge
şi
creiază.
vieţii,
care-i:
moartea.
"a/e şi-a găsit moartea în acest
Care
creiază
valori
morale
în
al
iccident, împreună cu mecanicul
Marin Dragnea.
;e-l însoţea, Alex. Bányai.
• Din înălţimile cerului albastru,
le acolo de unde a scrutat cu
suraj tainele văzduhului, capita
lul Bădescu s'a coborât pentru
a comunelor şi judeţelor
:ternitate în structura noastră teIn parlament, se dezbate chestiu ţionarii comunali. Mai multe sate for
estră, pentru a se înfrăţi pe ve
nea
organizării a comunelor şi jude mau o comună sau o plasă mică —
lit cu lutul rece.
Căpitanul Bădescu, nu era ţelor, împrejurul acestei chestiuni s'a v o lost ca, iar consiliul ales ce condu
între acei, ce caută pe cărările încins o luptă aprigă, între membrii cea volostea se numea zemstvă. Şi
d. Mihalache adaugă că zemstvele
«2stei vieţi un succes ieftin. Tem opoziţiei unite şi majoritate.
„Nu cred să fi fost în Europa Ţară „au fost pildă de gospodărie liberă şi
perament robust, minte armonic
echilibrată, căpitanul Bădescu, a mai prost administrată ca ţara româ cinstită".
Tot aceeaşi libertate de alegere a
ştot să fie şi om, şi camarad şi nească", afirmă dl Ion Mihalache în
articolul de fond a gazetei „Ţărănis fost şi în Ardeal unde, însă, guvernul
)iieten. El era din plămădeala anumia delegaţi ai săi. Dar, în Tran
:éora, ce înţeleg sensul vieţii în mul" din 7 Iunie a. c.
In adevăr !.,. .
silvania, cei numiţi aveau numai lati
ninca aprigă. In munca ce nu
să controleze munca celor
tudinea,
Comisiile
interimare
au
ajuns
ceva
iuioaşte obstacole.
aleşi.
în
administraţia
ţării.
„
Con
anachronic,
Y L-am cunoscut pe căpitanul
Acestea fiind sistemele, cea mai
3idescu. In tainele unei înserări siliul comunal èra o unealtă a pro\i\ primăvara, aceasta, am stat prietului, consiliul judeţean era o în bună şi mai indicată măsură a gu
^»lt-ewâfldot de vorbă. Şi mi-a chipuire, iar delegaţia permanentă ä vernului, ar fi - fost, să reorganizeze
porbtt ca un inspirat despre fru- consiliului judeţean era o unealtă în administraţia după sistemul cel mai
iuseţea şi eroismul vieţii de a- mâna prefectului" pe vremea când se practic. Actualul, guvern însă extinde
sustemul din vechiul regat şi asupra
iator, de aspectele ce le ia pă- alegeau.

Jertfa eroilor

de orqanizare

şl administrare

r

j ùànïu) văzut de sus, din înălţi-

? Kiie dare, despre abnegaţia cu
Cire sunt înfrăţiţi acei, cărora
soarta le-a hărăzit nobila misiune
dt a brăzda văzduhul pe maşini
J zhirătoare.
In vorba lui, în gesturile lui,
rrstinctiv bănuiai sinceritatea unui
on robust, care înţelege ros'ul
yeţii şi trăinicia unui justificat
optimism.
Şi căpitanul Bădescu era dintœi acei, ce ştiau să spere. In
l speranţa pe care şi-o pusese el
fr viaţă, dăinuia acea înţelegere
aJâncă a tainei filosofice, ce se
ttsprinde din alcătuirea „eului"
unan.
*
*
Şi în faţa * morţii
căpitanului
Adrian Bădescu, gândurile mă
poartă către toţi acei aleşi ai nea
mului, ce spintecă văzduhul. Mă
poartă gândurile către toţi acei
că rup legiie firei, în lumina crea
tei ştiinţifice.
Aviatorul este un erou perjjpetuu. De câte ori îşi ia avânt
l i văzduh, aduce cu el în plus
l|tn gest de eroism.
Eroismul aviatorului porneşte
dintr'un desăvârşit simţ de abwgaţie. Isvoreşte din acele înalte
ficultăţi psichologice, cari nu c.u_ rose în • desvoltarea lor : impoébíluL
In clipa când aviatorul se
t Î!
înalţă delà pământ, el a trecut în
rândul creiaţiei ce nu mai apar" ţine „omului". El se transformă
într'un învingător al legilor, ce
«ârmuesc Cosmosul în genere.
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Lei.

Şi adaugă d. Mihalache că „n'a
fost aşa în Basarabia, nici în Tran
silvania".
In Basarabia formaţia administra
tivă e satul, care era condus de adu
narea obştească, ce alegea pe funcr

Specula la Cluj
Trustul berarilor nesocoteşte com
plet libera concurenţă, silind pe con
curenţi a accepta preţul impus de ei.
Necesitatea

instituirei unei anchete.

Tendinţa de o cât mai repede îm
bogăţire, post belică, ce a cuprins cu
înfrigurare pe oricare individ, a făcut
ca fiecare să-şi piardă conştiinţa cins
tei şi a datoriei, căutând pe orice căi
şi cu orice mijloace să jupoae fără
nici un scrupul pe semenul său, in
diferent dacă acesta este cel mai umil
sau cel mai avut cetăţean.
Un exemplu tipic ne dă fabricele
de bere, sau mai bine zis trustul be
rarilor în capul cărora se găseşte
Fraţii Czell.
In treacăt remarcăm că delà Sep
tembrie 1922 când un ţap de bere era
2 50 lei azi îl plătim cu 11 şi 12 lei.
Să căutăm să vedem dacă scumpetea s'a accentuat atât de mult ca să
putem vedea dacă acest trust este în
dreptăţit la această vertiginoasă urcare.
Până acum câteva luni un ţap cu
bere era 7 lei, hectolitrul având pre
ţul fabricei de îei 1250 în timp ceva- '
gonul de orz era 35000 lei.
Azi hectolitrul de orz costă 1050
lei şi un ţap de bere se vinde cu 11
şi 12 lei.
Recunoaştem că între preţul mate
riei brute şi preţul berei gata fabri

provinciilor revenite în 1918 la
românismului. Şi d. Mihalache
că liberalii „vor să-şi asigure
nirea de partid în viitor", prin
de organizare şi administrare
munelor şi judeţelor.

matca
afirmă
stăpâ
legea
a co

Dumineca trecută, îm mijlocul unei
tristeţe generale, a fosjt înmormântat
maestrul Dima. Serviciul religios a fost
oficiat de preoţii bisericei ortodoxe din
localitate.
După serviciul divin ia cuvântul
în curtea conservatorului preotul Dr.
Stanca, care în cuvinte înduioşătoare
reliefează calităţile defunctului.
Dl ministru Lapedatu, asociază Mi
nisterul de Arte, Ia doliul familiei
Dima.
In numele Universităţii vorbeşte dl
prof, Vasile Bogrea care într'o cuvân
tare adânc simţită, arată trăsăturile
personalităţii maestrului Dima.
Dna Elena Bratu în numele „reunionei femeilor", iniţiază creiarea unui
fond „ G h . Dima", în care scop reu
niunea dă suma de 1000 lei, pentru
începutul acestui fond.
Au mai vorbit dl Bogdan preşedin
tele „Astrei" din Cluj, câte un repre
zentant al conservatorului din Iaşi şi
Bucureşti şi un elev.
După rostirea discursurilor s'a for
mat un impunător cortegiu, care a
condus la locul de vecinică odihnă pe
maestrul G h . Dima.
'

Regulamentul
camerii şi opozita

In faţa luptei, pe care o duce opoziţia unită în parlament, guvernul a
găsit de cuviinţă, să modifice regula
mentul camerii.
Modificarea constă în aceea, că
orice amendament propus de un de
putat, să fie redactat în scris şi de
cate e mai mult sau mai puţin echi
ferit unui comitet al delegaţilor. Acest
tabil.
comitet are latitudinea, să respingă,
Ne întrebăm însă, atunci când hec
sau să accepte amendamentul propus.
tolitrul de orz se vindea cu 350 lei şi
Dacă amendamentul e primit, de
ţapul de bere cu 7 lei ce câştig exa
putatul
propunător poate cere cuvân
gerat au realizat berarii ?
tul şi are drept să vorbească maxi
Dacă ar vrea putinţă conştiinţă ar
mum 10 minute.
căuta ca să nu mai socotească şi să
Această modificare a regulamen
calculeze câştigul din trecut ci să se
tului
camerii, a produs o dârză omulţumească cu mai puţin.
poziţie.
Insă atunci când berarii s'au obiş
- Numai şeful partidului poporului a
nuit cu acest câştig, întreb ar mai
rămas impasibil, în faţa siluirei drepputea ei să se mulţumească cu un tului de a vorbi în Parlament.
procent mai redus?
Ţinem să arătăm un fapt edifica
Politică internă
tor. In piaţa Mihai Viteazu s'a deschis
o berărie reprezentanţa fabricei Luther
Lupta, pe care a deschis-o opo
din Bucureşti. C u toată scumpetea ziţia unită, contra regimului liberal, ia
transportului i-a convenit să pună în proporţii din ce în ce mai ample.
vânzare berea cu 7 lei 20 bani însă
Lupta se duce în parlement, cu o
trustul a obligat-o s'o vândă cu 9 lei vigurozitate marcantă. Astfel în pre
deci cu 2 lei mai eftin ca la berăria zent se dă o bătălie aprigă în jurul
Czell.
votării proectului de lege privitor la
Sperăm că autorităţile vor institui organizarea comunelor şi judeţelor.
o anchetă în această chestie, cu atât Şi această luptă parlamentară, are un
mai mult că din punct de vedere al precis obiectiv : dămâmarea guvernului
calităţii berea Luther din piaţa Mihaiu şi provizoriu înlăturarea legilor, ce
Viteazu este superioară celei delà voesc, să Ie voteze liberalii.
Czell.
Id.
In jurul luptei extra-parlamentare,
ştim că opoziţia unită a ţinut două
— O misiune comercială greacă, mari întruniri poporale, la Bucureşti.
compusă din 18 membri ai Camerei de Şi, încă altele prin provincie. Aceste
Comerţ din Pireu, care face vizită prin întruniri au avut în foarte largă mă
sură adesiunea marilor mase populare,
toată Europa, a sosit la noi în ţară cari au dat momentului semnificaţia,
pentru a vizita centrele industriale ro că ţara este înclinată spre o schim
bare de regim.
mâne.
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Producţia de fine de an
a Conservatorului din Cluj.
Joia trecută a avut loc în sala
Teatrului Naţional producţia de fine
de an a absolvenţilor conservatorului
de muzică şi artă dramatică din Cluj.
La începutul audiţiei a cântat or
chestra conservatorului „Coriolan" de.
Beethoven dirijată de d. Negrea. Acea
stă formaţie promite foarte mult pen
tru viitor.
Pianistul Makowski absolvent la
clasa d-rei Voileanu întrupează în per
soana sa muzicală înălţimea concep
ţiei artistice cu vigurozitatea talentului.
D-ra Viorica Radu, absolventă la
clasa d-nei Deack s'a relief ca un tem
perament, care înţelege taina muzicei
prin amplul său talent de executantă.
D-ra Pinciu absolventă în clasa de
canto a dlui Crişan a nuanţat cu vo
cea sa timbrată două cântece de-ale
mult regretatului maestrul Dima şi
promite a fi o desăvârşită artistă pe
scena Operei.
Clasele de dramă ale d-lor Papa
Stănescu şi Zaharia Bârsan au jucat
„Lăutarul din Cremona". Absolvenţii:
d-ra Miclescu şi d. Antoniu au do
vedit talent şi înţelegere artistică, pre
cum şi d. Vestea. In partea doua a programului au
impresionat corul şi orchestra conser
vatorului dirijate de d. Negrea. S'a
reliefat d-ra Marioara Popoviciu ca un
puternic talent. Deasemenea D-na
Schwimmer.
Anul acesta s'a marcat un progres
din partea elevilor şţ o reală muncă
din partea profesorilor.

Activitatea culturală
în jud. Solnoc-Dobâca.
In mijlocul întunericului, ce dom
neşte în Satele noastre, a început în
cet a se face lumină.
Astfel în ţinuturile uitate ale jud.
Solnoc-Dobâca, „Asociaţia pentru li
teratura şi cultura poporului", a în
ceput în ultimul timp o vie mişcare
cărturărească.
In comunele din acest judeţ, „Aso
ciaţia", a organizat în ultimul tirrip
reprezentaţii teatrale, menite a aduce
lumina cărţii în minţile sătenilor.
Această întreagă campanie cultu
rală este condusă de d. dr. Victor
Mojogna, prezidentul „Asociaţiei" cir
cumscripţiei Dej, cu ajutorul elevilor
delà liceul „Andreiu Mureşianu" şi a
elevelor delà „Şcoala sec. de fete" din
Dej. Elevii au dat reprezentaţii tea
trale în mai multe comune, aducând
bucurie în sufletele locuitorilor.

Biserica din Aiţa-Mare
In Jud. Trei-Scaune, se află o co
mună cu populaţie românească, secuiască şi ungurească numită: AiţaMare,
Biserica acestei comune, de rit or
todox, a fost distrusă în timpul răz
boiului, încât preotul şi cei 400 locui
tori ortodoxi fac slujba divină pe unde
apucă, prin case particulare.
Preotul comunei Aiţa-Mare face
apel la toate cugetele dé bine, să ajutore construirea unei noui biserici,
prin contribuţie publică. Acei ce vor
să-şi dea obolul, pot trimite de pe
acum semnele, pe adresa preotului or
todox din Comuna Aiţa-Mare Jud.
Trei-Scaune.

Informaţiuni
— M . S . Regina a luat parte în
ziua de 31 Maiu la adunarea Socie
tăţii Naţionale a femeilor române din
Craiova.
— DI Simeon Mândrescu, minis
tru ţării în Albania, a fost primit de
către Ahmet Bei Zogu, preşedintele
repubiicei albaneze, într'o lungă au
dienţă. Conversaţia a avut ca obiectiv
cultura naţională a Aromânilor în şcolile
naţionale.
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— Congresul profesorilor de is
torie a avut loc în zilele de 29 şi 30
Maiu la Fundaţii! CÍ;ÍO1 din Bucureşti.
— SocieSatea culturală din jud.
laîonr'ţa a sărbătorit pe poetul Victor
Eftim/u care a rostit eu acel p i ^ j o
frumoasă cuvântare despre importanţa
teatrului.
— Dl dr. Apostol, conducătorul
secţiei medicinale al gazetei „Cultura
Poporului'' a fost premiat de Minis
terul sănătăţii cu 5000 lei pentru o
conferinţă contra beţiei.

Către dnii ingineri! A sosit
— Alegerea de senator delà Chi
şinău va avea loc în zilele de 2 şi 3 hârtie fină calc şi de desemn
iufie. Partidul naţional şi ţărănesc vor la librăria Anca.
susţine candidatura dlui Dr. Vărzaru,
ţărănist.
— Congresul general al avocaţi
lor din România va avea loc în zilele
de 5—9 Sept. la Cernăuţi.
— D l Mihail Ferechide a fost
sărbătorit de aderenţii săi politici cu
ocazia împlinirei a 80 ani ca vârstă
şi 50 de activitate publică.

!n atenţia femeilor!

In editura A l . 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.

— Loteria Sindicatului presei ro
mâne din Ardeal şi Banat se va trage
pe ziua de 16 August a. c.

— In judeţul Dor'ohoiu ' s'a ivi
boala somnului.

* Femei! „ C a r t e a Moaşelor
cu 140 fotografii feminine Lei 121
la librăria Anca.
— Şcoliie p; imare vor iun
canţă pe. z u : de 2 0 í
când
face şi serbarea de line de an.
;

— La Chşinău se va deschide
mare expozijie de vite pe ziua di
15 August.
— Ministerul Agriculture! a dispu
oprirea pescuitului până la 15 lunii
a. curent.
— O expoziţie de cusături roma
neşti s'a deschis la Craiova sub aus
picule „Ligei Femeilor Române

* Diferite Icoane sfinte
nte Á
altele la '.ibrăria Anca.
11H IUI IMI I I U I llll

tHamn^muaţ

Tot felul de cărţi şi tipărituri Si
pregătesc prompt şi solid ta
Instit. Grafic Alex. Anca Clu

Cea mai mare firmă românească din Ardeal

Alexandro Anca, Cluj

— D l Torna Stelian se află de câ
teva zile grav bolnav.

fabrici de elepete. Mare depozit.de Ornate, Icoane şi cărtj bisericeşti.
Fondat 1808.
Msre Librărie ş! Tipografie.
Fondat 1908.

— Dl ministru Mârzescu a luat
conducerea organizaţiei judeţului Vlaşca.
— Autonomia regiei monopoluri
lor statului a fost asigurată printr'un
proect de lege pe care 1-a redactat dl
Vintilă Brătianu.
— La Binţinţi au avut loc a doua
zi de Rusalii mari serbări populare.
Pe casa părintească á lui Aurel Vlaicu
s'a pus o placă comemorativă din ini
ţiativa despărţimântului Orăştiei al
„Astrei".
— In ziua de Rusalii s'a desvelit
un monument al eroilor la liceul mili
tar delà Mănăstirea Dealului.
— Orşova printr'o decizie minis
terială a fost ridicată la rangul de oraş.

* Imprimate Advocaţiale la
librăria Anca.
— L a Deva a luat fiinţă o şcoală
de meserii în care au acces în special
fiii de săteni.
— In comuna Corplneni (Basara
bia, a fost sărbătorită Maria Sterguţă
care a împlinit 132 de ani.
— I. P . S . S . episcopul luliu
Hossu va face în luna aceasta o vi
zită canonică prin mai multe comune
din eparhia episcopiei Gherla.

E

Nou!

O nouă Carte de Rugăciuni. Nou

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

„CĂRAREA

î

FERICIRII",

întocmită din cărţile rituali a Bisericei din orient şi alte cărţi de pietate d<
George Mânzat preot în Dej, cu aprobarea Preasfinţitului Domn Dr. lulit
Hossu episcop şi a Ven. Ordinariat de Gherla sub Nr. 581—1925.
Aceasia carte de un conţinut bogat e întocmilă astfel, încât să poati'
'servi spre îndestulii ea lipselor sufleteşti a credincioşilor de toată categoria.
E cea mai potrivită carte pentru elevii din şcoalele medii, normale, prî '
mare, scoale de adulţi şi de meseni, pentru cantori, militari, poporul de ránt '
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 to
aceea ce nobilitează şi înfrumseţează sufletul unei femei, — vor putea avei
cartea cea mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti apă
rute până acum.
l

— Maialul advocaţilor din Dej a
avut loc în ziua de 31 Maiu în pă
Conţine capitolile următoare :
durea „Bungür". La această petrecere
Rugăciuni înainte şi după s. Cuminecătură,,
Despre rugăciuni. (învăţături).
ă luat parte tot ce-a avut Dejul mai Rugăciuni de dimineaţă.
Rugăciuni ocazionale.
Cinstitul Paraclis a Pr. V. Maria.
Rugăciuni la Mânecat.
select.
Canon de mângâiere cătră Domnul Nostru "

* Imprimate pentru Secretari
la librăria Anca.
— Ministerul instrucţiunei publice
a luat dispoziţiuni ca să se înfiinţeze
în mai multe staţiuni de băi, sanatorii,
la dispoziţia membrilor corpului di
dactic.
— Dl Ion Mihalache piin advo
catul Enăchescu din Costeşti jud. Ar
geş a dat în judecată pe d. Cristodulo Cutcudache, administrator de plasa,
cerând daune, pentru confiscarea „ Ţ ă 
rănismului".
— Gruparea marghilomanistă a
fuzionat cu partidul poporului de sub
şefia d-Iui G-ral Averescu.

V â n z a r e de maşini
pentru fabricat lămpi incandescente.
O instalaţie de maşini,
nouă încă nepusă în activitate, pentru fabricarea modernă de lămpi cu incandescenţă
se predă. — Oferte sub „ W . P . 3416" la Rudolf M o s s e , Wien I. Seilerstätte 2.

Despre S, Liturghie. (învăţături).
Rugăciuni la s. Liturghie.
Urmarea s. Liturghii.
Rugăciuni la însărat (vecerne).
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.

Isus Hristos,
Troparele şi condacele învierii.
Troparele şi condacele sărbătorilor.
Pricesne.
Troparele morţilor.
Colinzi şi cântece de stea.
Cu
Viersuri la morţi. (Viersul lui Lazar,
lacrimi şi fiori.
Cântare de smerenie cătră Domnul Nostni
Isus Hristos.

Se pregătesc în următoarele ediţii (legături) :

Legată
Legată
Legată
Legată

50în hârtie fină broşată bucata
Lei
55 în hârtie tare carton bucata
120în pânză fină cu cruce aurită bucata
„
240în Piele Lux şi tipărită pe hârtie velină buc. „

In interesul propriu rog să faceţi comandele de pe acum deoarece se pre
gătesc în număr limitat.
.
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Cu stimă

La comenzi până la 10 exempl.

Alexandru Anca

primiţi 5 % rabat reducere.

librar — Cluj.

Preţ Curent pentru Ornamente bisericeşti :
Odăjdii

(Vesminte

preoţeşti)

consta

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

Prapori:
îr. 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 Ichipul după dorinţă\ are 3—4 tăie
turi cu posomant auriu sau argintiu preţul >
unui prapor delà 3000—6000 J-ei fără rudă.
Mustre de stofe pentru odăjdii sau prapori
se trimit numai contra 200 Lei anticipativ.
La restituirea mustrelor să predau banii.

