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Anunţurile se pri
mesc după tarif.
Librăria Anca
Cluj, Plata Unirii 32.

Alexandru Anca.

La sfârşitul
anului şcolar
Zilele acestea, şcolile de toate
categoriile, din cuprinsul tării, îşi
vor zăvoi uşile.
începe vacanţa.
Valuri, valuri, tinerele vlăs
tare se vor duce la căminurile
părinteşti, unii în oraşele cu ca
racter medieval, alţii în frumoa
sele şi pitoreştile noastre sate.
Şi tinerii studioşi se vor împăr
tăşi pe un răstimp de 2, 3 luni
ii: de zile, din odihna, care la toamnă
le va da noui puteri de muncă.
Vacanţa, însă, nu este un timp,
ce trebue petrecut într'o linişte
şi odihnă absolută. Pe timpul va
canţei s e poate mujici- tot atât de
rodnic, ea şi în cursul anului
şcolar.
Satele noastre, pitoreştile noa
stre sate, zac în întuneric. Condiţiunile á e aşezare, mentalitatea
oarecum, refractară a ţăranului
nostru, fác ca poporaţia de bază
a stării noastre etnice, să se ţ&ă
departe de orice manifestare cul
turala.
^
r
Mtmca^'^^structîv** pusfr'-în
, slujba luminării păturei ţărăneşti,
Revine tinerilor, ce se instruesc
la şcoli. ,
Clujul, trimite acum la sfâr
şitul anului şcolar, îrr satele noas
tre cocoţate pe vârfuri de dealuri,
sau aşternute pe câmpiile întinse,
batalioane de studenţi. Aceste
batalioane culturale, au impera
tiva datorie şi nobila chemare, de
a d u c e . în straturile ţărăneşti lu
mina mântuitoare ce isvoreştedin
slova cărţii.
Astfel dumineca când sătenii
se adună în răspântie, studentul
universitar, să discute cu ei asu
pra chestiunilor de ordin vital
pentru plugar. Are datoria să-i
lumineze asupra situaţfai politice
actuale, pentru a orienta ţărăni
mea, atunci când ţara o va chema
din nou la alegeri. S ă arate ţărănimei cauzele stării precare eco
nomice, în care se zbate neamul
românesc. Să o hîmineze asupra
necesităţi luminării copiilor prin
şcoală. Să-i demonstreze utilitatea
respectării biserîcei strămoşeşti.
Să-i vorbească despre relele ce
bântue satele noastre, arătând şi
mijloacele de îndreptare.
r

!

Studentul universitar pe timpu} Vacanţei; din învăţăcei să se
transforme în învăţător.
Să lumineze cărările ţărănimei.
Şi astfel face operă construc
tiva Operă de creiaţie.
Pe lângă orientarea ţărănimei
asupra situaţiei interne studentul
Í universitar la sate mâi are dato
ria de a luminax ţărănimea şi asu
pra condiţiunilor creiate românis
mului de;.către..războiul mondial
a cărei urmare a fost unirea tu
turor românilor.

li ţtriinBtite uoexemplar 4 Lei.

O M A M E S C
ZIAR INDEPENDENT

Intre graniţele ţării noastre
sălăşluesc actualmente o mulţime
de elemente eterogene faţă de
care ţăranul român trebue să ia
o anumită atitudine.
Să facă ţărănimei deosebirea
necesară între elementele etero
gene de baştină şi cele de import.
Elemente eterogene de baş
tină să nu fie violentate în nu
mele principiilor „ideii naţionale"
pe care studentul universitar are
datoria s-o propage în straturile
ţărăneşti. Să înveţe pe ţărani că
cu Ungurii cu Slavii cu Saşii să

nu între în relaţiuni duşmănoase.
Căci pe aceştia trebue să-i apro
piem de fiinţa noastră latină prin
însăşi superioritatea noastră psichologică, dându-le graiul ro
mânesc.

Un exemplar 3 Lei.
Românii la Roma

In ziua de 20 Maiu a. c , 150 pe
lerini, printre cari se aflau un un fost
prim-ministru, deputaţi; senatori şi oa
meni de toate categoriile şi treptele
sociale, au plecat în cetatea străbună
Iar pe crâşmarul evreu să-1
cu gânduri cucernice.
evite şi să-1 ocolească ca pe
Acestor pelerini, soarta le-a hără
unul ce nu împarte decât otravă
zit
fericirea,
de a vedea Roma, lea
şi moarte în straturile noastre
gănul
neamului
nostru.
săteşti.
După relatările ziarelor „Unirea"
Şi astfel studentul îşi va în şi „Unirea Poporului"* pelerinajul la
deplini rolul său de factor cultural. Roma a avut un dublu sens: a fost
mai întiu o manifestare catolică şi în
M. D.
al douilea rând, o manifestare româ
nească.
Din punct de vedere creştinesc,
pelerinii s'au închinat la mormintele
apostolilor şi au ascultat cuvintele
Parlamentul a luat vacantă şi logic conversaţie, că liberalii vor recomanda
preoţilor din citadela Catolicismului.
urmează, ca valurile politice atât de pe g-ral Averescu la succesiunea gu
Din punct de vedere românesc, pe
tulburi în ultimul timp, să se limpe vernului. Totuşi, tot d, Constantinescu,
lerinii au văzut cetatea de leagăn a
zească. Adecă : să-şi caute toţi oamenii ar fi adăugat că nu dă garantie că va
românismului şi toate monumentele
politici de odihnă, în cine ştie ce colţ fi acceptat de Rege. Şi a mai adău
gat că ecuaţia o va rezolvi nu ingi străbunilor amintitoare şi despre tre
uitat, dintr'o staţiune balneară.
cutul nostru ihtoric. Astfel pelerinii au
Insă, opoziţia-unită nu cedează nici nerul I. I. C. Brătianu, ci un istoric:
cântat lângă columna lui Traian „im
pe timpul vacanţei. Opoziţia-unită cere N. Iorga.
nul regal", în aplauzele de simpatie
Ori-cine va rezolvi ecuaţia, noi ale fraţilor italieni, Iar d. St. CiceoRegelui sä nu sancţioneze legea ad
ştim un lucru: Ţara doreşte un gu Pöp a adus la picioarele monumen
ministrativă.
Şi apoi pe timpul vacanţei va duce vern tare, care să aibă putinţa de a tului lui Traian, omagiul latinilor delà
mai departe lupta de răsturnarea gu- )o scoate din impasul actual.
Dunărea de Jos.
Ţara doreşte un guvern democra
Chestiunea succesiunei e deschiiă. tic, care să-i conducă paşii de acord
Legea administrativă
Căci oricât s'ar crede,în durabilitatea gu cu necesităţile zilei.
vernului actual, el nu mai are acea
Ţara doreşte un guvern, care s'o
a fost votată
consistenţă, acea cohèsiune necesară pue de acord cu Un mers bun al trePrintre Agile de o importanţă ca
unui guvern forte.
bilor din lăuntru.
pitală,
pentru asigurarea bunului mers
Ziarul „Răspunderea" din 14 Iunie
Căci un guvern slab, ar debiliza
al
treburilor
interne, a fost : legea ad
a. c. relatează că d. AI. Constanti- şi mai mult, stările precare în care se
ministrativă, care în cele din urmă a
nescu, ar fi mărturisit la Bacău, într'o ! zbate actualmente ţara noastră.
fost votată, de către Parlament.
Legea administrativă a constituit
pivotul, în jurul căruia s'a dat marea
luptă parlamentară, dintre guvern şi
majoritate
pe deoparte şi opoziţia-unită
Hemer János din Mădăraş
pe dealtă parte.
Este cunoscută opiniei publice, lupta contra românismului şi să zică popo
Insă, la alcătuirea legii adminis
întieprinsă de ziarul „Satu-Mare", con rului : ^credeţi voi, că această stare trative trebuia să se ţină seamă de
tra cuibului de iridentă maghiară care va dăinui mult? Fiţi siguri, nu, vom un întreg complex de stări existente
a fost foaia „Katholikus Élet", din co fi iarăşi aşa precum am fost*.
actualmente între graniţele noastre.
loanele căreia s'a aruncat cu noroiu
Faţă de acest ungur insolent, au Astfel, trebuia să se ţină seamă de
peste tot ce este românesc, în mijlo torităţile au datoria, să intervină cu starea culturală a ţarii, de starea mo
cul poporaţiei minoritare de lângă o evidentă vehemenţă.
rală, de aşezămintele etnice şi de în
graniţă.
Ziarul „Clujul Românesc" se aso tregul concurs economic.
Şi trebüe s'o mărturisim că în mare
In numărul de Duminecă 14 Iunie ciază ia lupta de purificare naţională
ce
a
întreprins-o
confiatele
delà
Satu
parte
s'a şi ţinut cont de aceste ipoal ziarului „Satu-Mare" stă publicată
Mare
şi
îl
îndeamnă,
să
nu
cedeze,
stasuri.
ca articol de fond, o scrisoare des
Totuşi legea aşa cum a fost alcă
chisă adresată diui Mişu Cantuniari până nu vor fi demascaţi toţi trădă
prefectul Jud. Satu-Mare, care este torii şi până nu se vor aplica sanc tuită suferă. Astfel poartă pecetea unei
nuanţe de reacţionarism. Şi a rupt
semnată de venerabila faţă bisericea ţiunile cuvenite.
complect legătura cu regimurile locale,
scă, care este arhidiaconul Romul Bucu regimurile din Ardeal şi Basarabia.
zilla, protopopul Mădâraşului şi al Co
drului şi de harnicul învăţător Vasile
Pe lângă acestea, noua lege ad
Sepeşi.
ministrativă nu are autoritatea morală,
pe care i-ar fi dat-o discuţia liberă,
la
Cluj.
In această scrisoare este denunţat
Termenul de înscriere la şam- suprimată prin aplicarea nouilor dis
trădătorul: Hemer János, secretarul
pionatul
de scrimă al României care poziţii ale art. 93 din Reg. Camerii.
din Mădăraş.
va avea loc în Cluj la 7 şi 8 Iunie
„Secretarul Herner János în mod
a. c. s'a prolungit până la 5 Iulie a. c.
— Expoziţia de iucru delà şcoala
sobol pregăteşte bolşevizarea popo
înscrierile se vor trimite directorului normală de fete din Cluj, organizată
rului nostru", subminând, discreditând
de poliţie Chifor Cluj. Locul şampio- de d-ra profesoară Nicoară, esté des
autoritatea statului şi hulind tot ce
natului nu va fi str. Văii nr. 7 după chisă până mâine la ora 1 p. m. Pu
este românesc.
cum s'a publicat până acuma, ci Sala blicul clujean este invitat a o vizita
„Pâinea bună albă primită delà festivă a Prefecturei Judeţului. Şampentru a vedea progresele marcate de
statul român o răsplăteşte cu artico pionatele se vor începe la 7 Iulie 1925
eleve în cursul acestui an şcolar.
lele murdare din „Katholikus Élet" ora 8.
— Cincizeci de comunişti din
pentruca mai apoi arogându-şi o în* Imprimate Advocaţiale la Franţa cari au protestat contra expe
drăsneală turanică, să strige în gura
diţiei in Maroc, au fost arestaţi.
mare într'un restaurant din Satu-Mare librăria A n c a . .

Enigma succesiunei

Un trădător ungur la graniţă:

$iplNitnl de scrii
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Cununia
lui Corneliu Zelea Codreanu
delà Focşani

CLUJUL ROMANESC
Acolo unde s'a slugit taina cunu
niei, câmpia şi lunca, au fost bote
zate „câmpia redeşteptării" în amin
tirea zilei măreţe şi neuitate.
După vechea datină strămoşească
îi urăm : „să le fie cu noroc".
Dr. L. M

Nf. Í 5 .

— O frumoasă serbare a avut loc
în ziua de 11 Iunie la Satu-Mare or
ganizată de cercul cultural al corpului
didactic cu concursul tuturor şcoalelor din localitate.

— La Celca în dumineca Rusi
liilor s'a pus piatra fundamentală
bisericei ortodoxe de acolo.
- - La teatrul „Regina Maria« di
Oradea-Mare în 13 Iunie o trupă
diletanţi a jucat piesa : Filmul Coniţe

Nu voi face apologia crimei, a erour
lui sau a cauzei pentru care a luptat
— Cursurile de vară la Văleniişi luptă aprig.
de-Munte vor începe pe ziua de 15 — Profesorul Fernand Dionti
Juraţii şi-au spus verdictul ; achi Administraţia Financiară a judeţului Cojocna. Iulie a. c. şi vor dura până- la 15 delà liceul „Aurei VlaiciT din Orăşt
tarea în unanimitate a aceluia, pe
August.
a fost decorat de' guvernul franc*
umerii căruia apasă greutatea ocnii, a No. 7G27. 15 Iunie 1925.
— Congresul foştilor voluntari pentru meritele sate.
consfinţit triumful cauzei pentru care
va
avea
loc la Alba-lulia -în ziua de
Publicaţiune
— Pelerinii la Roma au dat c
eroul în lupta Iui vajnică nu şi-a pre
28 Iunie a. c.
dar
Papei'un frumos covor românea
cupeţit nici chiar libertatea.
In conformitate cu ordinul Minis
— D. prof. dr. I. Cantactizino a
— In jud. Sălaj s'au ivit lăcust
Ideia sfântă, mobilul actului, a fost terului de Finanţe No. 146.476/925,
fost
ales
membru
al
Academiei.
cari
pustiesc într'un mod îngroziţi
Administraţia
financiară
a
judeţului
mai puternică decât rigiditatea legii;
recolta
acestui an
Cojocna
aduce
la
cunoştinţa
celor
in
— „Astra" a ţinut adunare la Chi
instinctul de conservare a naţiunii, a
teresaţi că titlurile următoarelor îm şinău, în capitala Basarabiei, în zilele
trezit'o cruda realitate.
— Tinerii meseriaşi din Blaj a
de 9 şi 10 Iunie a. c.
Astfel, ca o firească reacţiune, se prumuturi :
dat în ziua de Rusalii o frumoasă pr<
Datoria gajată:
explică cum acela care până mai eri
— „Sentinela de Nord", revistă ducţie teatrală la Sânmărtin,
era întemniţat ca un criminal de rând,
Rentă Ungară 3.5% din 1897;
literară, a apărut zilele acestea la
— Congregaţia de propagând
azi încununat de laurii victoriei cauzei
„
4<7
„ 1910; Careii-Mari.
fide a instituit o nouă delegaţie apoi
pentru care a luptat, a fost înălţat aîmprumutul de 250,000.000 coroane
tolică pentru indochina — sub, co
—
Semănăturile
din
Moldova
şi
colo unde a meritat cu prisosinţă.
în patru monete;
ducerea monseniorului Constantin Aiul
Basarabia
sunt
compromise
din
cauza
;
Căi ferate Austriace din 1913;
Cine a fost de ziua nunţii lui Cor
secetii şi ruginei care a distrus 50% I — Noui ofiţeri vor fi promova
neliu Zeleâ Codreanu la Focşani nu
Datoria Austriacă negajată:
recolta de grâu.
| pe ziua de 1 Iulie.
va uita niciodată cele văzute ! Poporul
Rentă 4.2°/ din 1868 coroane hârtie;
şi-a spus voinţa şi gândul, cum nu
„ 4.2<7 * 1868 „
argint;
s'a mai văzut încă în ţară. A fost o
„ 4 / convertită din 1868 coroane ;
Cea mai mare firmă românească din Ardeal
nuntă cu adevărat „ca din alte vremuri".
4 % coroane din diferiţi ani;;
Oare eroul să fie acela care a mâ
„ aur florini 4 % din 1876 ;
nat la el zecile de mii de oameni ca Mandate de tezaur 4.5°/ din 1914
Fabrică de clopote. Mare depozit de Ornate, Icoane şi cărţi bisericeşti
să-l sărbătorească,. sau ideea pentru
Fondat 1908.
Fondat 1908.
Mare Librărie şi Tipografie.
coroane ;
care a luptat şi luptă desfăşurându-şi Rentă 3V ,°l din 1897 ;
steagul binecuvântat?
Compagnie d'assurance 4,36°/ din
Părinţii lui, ca .Maestrul" cu tot
1912;
mănunchiul celor ce de atât amar de
Datoria Ungară negajată :
vreme plămădesc ogorul svârlind să
mânţa bună din inima Moldovă, au Rentă aur fiorini 4% :
„ coroane aur 47*% din 1913;
trăit clipe binemeritate de mulţumire
în 4 monezi 47 7,
sufletească, împreună cu toţi acei cari
din
1914;
au luat parte la această măreaţă şi
Rentă coroane hârtie 4°/ din dife
neuitată zi.
riţi ani;
Cât despre sărbătoritul Corneliu
Codreanu, ei a fost îndoit de fericit Rentă degrevarea solului 4°/ din 1889;
„
drept de băuturi 47»% din
atât prin consolarea suferinţelor îndu
1902,
vor.
trebui depuse până la data
rate văzâridu-se' înconjurat cu dragos
28
Iunie
1925 însoţite de 2 bordede
tea neţărmurită a miilor de oameni,
rouri
după
modelul
arătat acestei Ad
cât şi prin fericirea unirii unui soţ cu
ministraţii
financiare.
Un borderou Noul D nouă Carte d e Rugăciuni. Noii
o soíie iubitoare şi demnă de acest
legământ suprem prituaceleaşi sfinte semnat de primirea efectelor se va Cu onoare Vă anunţăm, că am pus sub tipar în ediţia mea, şi va apărea i
restitui deponentului.
curând cea mai nouă şi împrejurărilor actuale cea mai potrivită carte de ii
sentimente de iubire de neam.
găciuni, învăţături creştineşti şi cântări, intitulată :
Pentru titlurile pe cari detentorii
L'am văzut senin şi liniştit, călare le-au depus în Bănci şi pe cari băn
în mijlocul a zeci de călăreţi, ţărani cile le-a evacuat la Viena sau Buda
din fundul munţilor în albe costume pesta în timpul războiului, fiecare de- întocmită din cărţile rituali a Bisericei din orient şi alte cărţi de pietate i
naţionale, ca un „crai" din poveşti cu tentor va depune deodată cu borde- George Mânzat preot în Dej, cu aprobarea Preasfinţitului Domn Dr. Iul
mândra, iui escortă: iar „crăiţa" îl roul şi recipisa Băncii unde titlurile Hossu episcop şi a Ven. Ordinariat de Gherla sub Nr. 581—1925.
Aceasta carte de un conţinut bogat e întocmită astfel, încât să poa
urma la o mică depărtare, într'un car au fot depuse.
servi spre îndestulitea Upselor sufleteşti a credincioşilor de toată categoria.
împodobit numai cu verdeaţă şi flori,
E cea,mai potrivită carte pentru elevii din şcoalele medii, normale, pi
tras de 6 juncani şi înconjurată de
mare, scoale de adulţi şi de meserii, pentru cantori, militari, poporul de râi
prietenele ei : costumul naţional cu
delà sate şi oraşe de ambele confesiuni.
Intelectualii noştri iubitori de biserică, vor afla în urmă într'ânsa, cart
care era îmbrăcată se deosebea de
cea mai acomodată pentru trebuinţele lor sufleteşti, iar damele pe lângă t
celelalte prin două valuri de aur, ce-i
— M. S. Regina a lansat de Ru aceea ce nobilitează şi înfrumseţează sufletul unei femei, — vor putea av
încununau capul şerpui dealungul
salii
un apel pentru ajutorarea tuber- cartea cea mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti ap
corpului beteala-i de mireasă.
rute până acum.
culoşilor.
Conţine capitolile următoare:
Toate hainele de sărbătoare, scli
— Mai mulţi săteni din Fene$ul- Despre rugăciuni. (învăţături).
Rugăciuni înainte şi după s. Cuminecătură,
peau la bătaia soarelui în mii de cu
Rugăciuni de dimineaţă.
Rugăciuni ocazionale.
lori, părând bătute cu mii de pietre Săsesc, aduc la cunoştinţa Redacţiei Rugăciuni
la Mânecat.
Cinstitul Paraclis a Pr. V. Maria.
Canon de mângâiere cătră Domnul Nosi
nestimate, era ca o crelasă din poveşti. noastre, că în această comună, învă- Despre S, Liturghie. (învăţături).
torul Ioachim Pop, face slujbă de crâş- Rugăciuni la s. Liturghie.
Isus MriStos.
Lung şi nesfârşit a fost alaiul nunţii mar, vânzând băuturi. In această ches Urmarea s. Liturghii.
Troparele şi condacele învierii.
Troparele şi condacele sărbătorilor.
la Insărat (vecerne).
lor. Sute de care şi căruţe, mii de tiune facem atent revizoratui şcolar al Rugăciuni
Pricesne.
Rugăciuni de seară.
oameni şi costume din toate unghiu
Despre Taina Pocăinţii. (învăţături).
Troparele morţilor.
Jud. Cojocna.
Rugăciuni înainte şi după Mărturisire. Cei Colinzi şi cântece de stea.
rile ţării, urale nesfârşite şi veselie
' şepte ps. penitenţiali.
Viersuri la morţi. (Viersul, lui Lazar... l
—
Popescu-Zguriţa,
care
a
comis
generală.
Despre s. Taină a Cuminecăturii,
lacrimi şi fiori.
cunoscuta agresiune faţă de fruntaşul învăţături despre s. Taină a Cuminecăturii.
Cântare de smerenie cătră Domnul Nosi
Pe unde au trecut, numai flori,
basarabean dl Pan Halipa, a fost pe Meditaţie despre s, Cuminecătură.
isus Hristos.
verdeaţă, scoarţe naţionale, tricolor ro
Se pregătesc în următoarele ediţii (legături) :
depsit cu 30 zile închisoare şi mu
mânesc, şi insignele steagului în jurul
tarea în reg. II. Jandarmi din Dobro- Legată în hârtie fină broşată bucata
Lei
50-căruia s'au strâns luptătorii. Pretutin
gea ; iar dl Colonel Vasiliu coman Legată în hârtie tare carton bucata
,
65'deni fotografiile mirelui şi a miresei,
dantul acestui regiment i-a aplicat în Legată în pânză fină cu cruce aurită bucata
„
120'făceau aproape un corp comun cu flo
plus 10 zile carceră pentru insubor Legată în Piele Lux şi tipărită pe hârtie velină buc. „
240'rile şi panglicile tricolore cu cari au
donare, cerând mutarea sa din acest In interesul propriu rog să faceţi comandele de pe acum deoarece se pr
fost împodobite. In mijlocul veseliei
regiment.
gătesc în număr limitat.
generale, pe pajiştea verde a crângu
La
comenzi
până
la
10
exempt.
Cu stimă
lui, n'au lipsit nici bogatele daruri de
— Legea electorală a fost depusă
—
.
_
—
—
—
Alexandru
Anca
nuntă, după datinele strămoşeşti.
în senat de către d. I. Brătianu îna
pnmiţt
5°/„
rabat
reducere.
_
Oraşul unirii, Focşanii, şi-a înscris inte de închiderea Parlamentului.
Preţ Curent pentru Ornamente bisericeşti :
— Pe bîuroul Parlamentului s'a Odăjdii (Vesminte preoţeşti) consta două chipuri sfinte pe două părţi vfipsite
încă o pagină de glorie în cartea lui
depus un proect de lege prin care se
pânză Ichipul după dorinţă| are 3—4 tâ
tatoare din :
de aur.
/ Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2 Mânecate, tud cu posomant auriu sau argintiu pre
Aşa a înţeles poporul să sărbăto interzice jocul de cărţi în staţiunile I Brâu,
I Acoperitor de sf. potir, în diferite unui prapor delà 3000—6000 Lei fără ru<
rească pe vrednicii lut fii, iar oraşul balneare.
motive şi colori din damast de mătase în ca
— Guvernul belgian s'a consti lităţi deosebite cu preţul de 8000—25000 Lei. Mustre de stofe pentru odăjdii sau prap
simbolul al unirii principatelor române,
tuit
în frunte cu Poullet ministru pre
se trimit numai contra 200 Lei anticipaţi
Prapori:
a ţinut să unească tot acolo şi pe
La
restituirea mustrelor să predau bai
în
diferite
culori
90
cm.
lat
120
cm.
lung
cu
şedinte
şi
al
afacerilor
economice.
vrednicii luptători ai neamului.
Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.
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