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Ideea naţională
şi partidele politice
Ideea naţională este un prin
cipiu.
In numele acestui principiu,
sprijinitor al fiinţei noastre natio
nale, s'a purtat toată lupta pen
tru susţinerea şi întărirea româ
nismului.
Ideea naţională ca principiu
politic, a fost busola, care a orîentat necurmat pé conducătorii
destinelor neamului românesc. In
numele acestei „idei" s'au purtat
războaele, cari au avut ca ţintă
salvarea latinităţii noastre, din faţa
navalei acelora ce încercau să
ne încalce pământurile.
Latinitatea noastră a intrat de
timpuriu într'un acut antagonism
politic cu concepţia asiatică a fur
cilor şi cu cea turanică a Ma
ghiarilor, cari s'au ciocnit cu, noi
prin încleştări armate.
Pornind delà aplicarea prin
cipiului practic al ideii naţionale,
domnitorii noştri au luptat, au
învins. Şi n'au cruţat nimic în
0$era ük, ítooltareL^aeamuJui
rdmâfiesc.
Dacă în Principate ideea na
ţională s'a manifestat activ prin
trăinicia sufletească a conducăto
rilor — • exceptând eclipsa vea
cului al XVIIl-lea — în Ardeal,
altele au fost condiţiunile de afirmare a acestei „idei".
In Ardeal, peste munţi, ideea
naţională s'a potenţiat în. sufletul
ţărănesc. Şi şi-a găsit aplicarea
practică prin revoluţiile naţionale
ce ţinteau Ia susţinerea românis
mului strâmtorat.

*
Ideea naţională este un prin
cipiu politic. Este etică. Şi activă.
După războiul mondial, ideea
naţională s'a manifestat activ nu
mai într'o lăture a sa : mişcarea
studenţimei universitare. Această
mişcare a considerat că tot răul
ne v ne delà Evrei. Şi este în
mare parte îndreptăţită această
prezumpţie. Căci Evreii au aca
parat aproape întreaga viaţa eco
nomică a ţării noastre, care nor
mal şi logic trebue, să fie pe
mâini româneşti.
Totuşi ideea naţională — în
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Şi partidele politice au dato
ria să sprijinească ţărănimea. Ori,
ţărănimea nu poate fi mai bine
sprijinită, decât pornind delà doc
trina etică şi activă a ideii naţio
nale.
Acesstă doctrină, pe care s'o
introducă în alcătuirea programu
lui lor, partidele politice, este de
acord cu năzuinţa spre desăvâr
şirea naţionalităţii române, a tu
turor marilor noştri înaintaşi.
Căci o afirmare în scris, a
ideii naţionale au fost vederile
cronicarilor noştri, cu privire la

idealurile de unitate ale naţiona
lităţii române.
Iar în veacul al XIX-lea această „idee" a fost trecută prin
peana marilor noştri scriitori :

Grigore Alexandrescu,
Mihail
Eminescu şi Vasile Conta.
Chipul în care ideea naţională
s'a oglindit în scrisul acestor
mari cărturari, din trecutul nostru,
trebue, şă treacă în doctrina par
tidelor politice de azi.
Fiindcă acest fapt le lărgeşte
şi le novează programele.
M. D.

Un teatru din Cluj în părăsire
înfiinţarea- unei societăţi pe acţiuni pentru
- reconstituirea u n u i t e a t r u nou la Cluj.
Pe frumoasa stradă din Cluj, Mi reparaţie un teatru moderm în adevă
hail Kogălniceanu, se află un teatru, rata accepţie a cuvântului.
fost al Ungurilor, în complectă pără
In acest scop ziarul „Clujul Ro
sire. Acest teatru impunător ca edi mânesc" lansează în opinia publică o
ficiu, stă într'un colţ al Universităţii idee: să se constitue o societate pe
locale.
acţiuni, care să ia în antepriză repa
Astăzi când necesitatea propagării rarea şi apoi exploatarea acestui teatru.
luminei prin opera salvatoare a scenei
Toate aderenţele la repararea şi
este atât de imperioasă ; astăzi când
. exploatajea^acestüi, teaţţu părăsit, tg,
în rneleagtriíe AraeâluIuT este máfér
folosul ridicării culturei noastre, se vor
nevoe de răspândirea culturei natio
trimite pe adresa Redacţiei ziarului
nale, mai ales în Clujul atât de în
, „Clujul Românesc" Piaţa Unirei nr. 32
străinat până în 1918; astăzi este ne
' (librăria Anca) Cluj.
voe să pornim spre o muncă con
Aderenţa constă dintr'o scrisoare,
structivă.
Şi prima datorie, a acelora ce se prin care trimiţătorul să-şi indice nu
îngrijesc de bunul mers ai culturii na mele, pronumele şi adresa precum şi
ţionale, este să se gândească la res suma cu care ar fi dispus să con
taurarea acestui teatru, care zace în tribue.
părăsire. Căci din teatrul din str. M.
Redacţia ziarului
Kogălniceanu, s'ar putea creia prin
„Clujul Românesc,,

Lumină în chestiunea
Uzinei Electrice din Cluj.

In chestiunea uzinei electrice din borat de dl Ing. T. Dragoş, a fost
Cluj, pare, a se face lumină.
supus dezbaterei, fiind însă neclar şi
Consiliu! oraşului, sătul de comi- cu lipsuri de fond şi formă, a rămas
siuni e t c . , a găsit de cuviinţă că a- să fie amendat, pentru a putea forma
ceastă chestiune, care angajează in baza unei eventuale discuţiuni.
teresele economice ale oraşului pe un
Dl Ing. Vasile Roată, directorul uzi
timp de 25 ani, merită să fie tratată nelor, a reprezentat părerea că ex
în vederea şi auzul tuturor. Pentru ploatarea în regie proprie ar fi cea
caracterul public al acestor discuţiuni mai avantajoasă.
publice, meritul îl are dl dr. Utalea,
Nu impietăm cu nimic asupra so
primarul Clujului, şi îl rugăm ca şi în
luţiei
ce se va da în această chestinne.
viitor să perziste în a consulta opinia
In numele opiniei publice cerem
publică, în chestiuni vitale ca aceasta
însă, ca această chestiune să fie tra
a
nu
se
lăsa
influenţat
de
interesaţi,
şi
numele căreia elementele etero
tată în mod public, ascultându-se toţi
gene de baştină să nu fie vio nici de terorizarea unor factori po
factorii competenţi, fără considerare la
lentate — trebue trecută în doc litici, cari tind a stăpâni aceste me
interese de partid, pentru a se găsi
trina tuturor partidelor politice. leaguri.
Din consiliul ţinut în mod public soluţia care să împace interesele vii
Această „idee" este chezăşia
toare ale desvoltării economice ale ora
victoriei în concurenţa cu elemen în această săptămână s'au degajat ur
şului,
ţinându-se socoteală de puterea
tele eterogene, dintre graniţele mătoarele concluziuni :
de contribuţie actuală a. cetăţenilor anoastre. Cu elementele eterogene^
a) Că contractul încheiat la 23 Febr, cestui oraş.
ne aflăm într'o acută concurenţă 1925 e oneros (după însăşi declaraţia
Celor ce. au contribuit la luminarea
paşnică. Noi trebue să le între- diui Primar).
cem. Să le devansăm. Căci avem
b) Că activitatea comisiunilor nu acestei chestiuni, cu proecte, şi la
cu noi predispoziţii superioare tu a dat roadele cuvenite şi că chestiu constituirea ei pe baze reale, li-se cu
turor neamurilor conlocuitoare, nea trebue tratată în mod public, ca vine întreagă recunoştinţa opiniei
între hotarele; lărgite ale româ toţi factorii competenţi să-şi spue cu publice.
nismului.
vântul. .
* Imprimate Advocaţiale la
Suntem un stat naţional. Fiindcă
Ideea comercializării uzinelor prinde
avem ca suport ţărănimea.
tot mai mulţi aderenţi. Un proect ela librăria Anca.
;

Ii M i t e IN exemplar 4 Lei.

Pe un an Lei 1 6 0 Pe Vi an „ 80 —
Pe V* an „ 40 —
Pentru Străinătate:
Pe un an Lei 320 —
Pe V« an „ 160 —
P e / , an „
80 —
Pentru America
Pe un an 2 dolari
Manuscrisele
nu se înapoiază.
1

Alinturile se pri' rac după tarif.
Cin),

Nr. 26.

Dlttj 28 Iunie 1925.

Un exemplar 3 Lei.

La Deva şi la Sinaia
Dumineca trecută, a avut loc la Deva,
adunarea partidului liberal. La această
adunare, au participat miniştrii, cărora
le-a vorbit părintele Piso.
Adunarea delà Deva, a demonstrat
fruntaşilor liberali, că aderenţa faţă de
partidul dtor, a marilor mase populare,
este cât se poate de slabă. Căci în
afară de prefecţi şi primari, a parti
cipat foarte puţină lume, care să de
monstreze simpatia sa faţă de par
tidul liberal.
Tot în aceeaş zi, s'a cinstit şi amintirea marelui Tache Ionescu printr'un
parastas la Sinaia. La acest parastos, au luat parte vre-o 600 de inter
lectuali, cari au arătat tuturor, cum
înţelege neamul românesc să prăznuiască cinstirea memoriei aceluia
care a fost Take Ionescu. Cu ocazia
parastasului au vorbit mai mulţi frun
taşi politici, arătând opera, construc
tivă pe care a făcut-o marele răposat,
pentru neamul românesc.

Strada Regele Ferdinand
In atenţia primăriei.
Strada care duce la gară, Calea
Regele Ferdinand, înoată în praf.
Timpul secetos, aerul veşnic uscat au
fost tot atâtea cauze ale colbăirei ora
şului nostru.
Ştim, însă, că Primăria a cheltuit
o mulţime de bani, cu cumpărarea
automobilelor, cari să stropească stră
zile oraşului. Şi nu putem atribui altui
fapt, praful depe strada Regele Fer
dinand, decât împrejurării, că această
stradă nu este stropită în mod regulat.
Deaceea, cerem Primăriei oraşului
nostru, să aibă toată solicitudinea, când
este vorba de a mântui Clujul, de
praful care nu propagă decât boli mo
lipsitoare. In special această stradă să
se stropească din oră In oră.

Grădina botanică din Cluj
Sub oblăduirea distinsului profesor
botanist Dr. Al. Borza, s'a renovat
grădina botanică din Cluj, care se află
în strada Pasteur No. 9.
Aşezată într'unul dintre cele mai
pitoreşti colţuri ale Clujului, această
grădină a fost amenjată potrivit celor
mai desăvârşite concepţii moderne.
Vizitând grădina botanică a oraşu
lui nostru, poţi prinde suflul întreg al
vieţii vegetale, conturat în toată va
rietatea sa.
joui după amiază sub clarul unei
zile frumoase de Iunie, dl prof. dr.
Borza a iniţiat pe reprezentanţii pre
sei, în tainele vieţii plantelor, pornind
delà adânca cunoaştere a chipului în
care se naşte, se desvoltă şi se stinge
flora.
Plantele sunt grupate în grădină în
mod sistematic, după familii şi regiuni.
Cutreerând grădina, ai în faţă,
viaţa vegetală a întregului continent,
sintetizată prin tipurile de plante re
prezentative.

CLUJUL ROMANESC
In acest aşezământ de cultură ştiin
ţifică nu numai studenţii pot găsi pri
lejul unei specializări desăvârşite, dar
şi publicul clujean, are putinţa, de a
prinde ceva din taina vieţii pământului
nostru.
Deaceea recomandăm publicului
clujan să viziteze .grădina botanică
din str. Pasteur No. 9, pentru o ^ât
mai desăvârşită, orientare asupra muncii
ştiinţifice ce se depune în acest aşe
zământ de cultură şi pentru valoare in
structivă a grădinii însăşi.
Faptul că oraşul nostru, are astăzi o
frumoasă grădină botanică, care poate
sta alături de oricare alta din occi
dentul Europei, se datoreşte priceperei
technico-ştiinţifice în ramura bota
nicei a dlui prof. dr. Al. Borza, pre
cum şi destoiniciei cu care a înţeles
să lucreze dl prof. Borza, secundat în
opera sa constructivă de către dl
Gürtler, grădinarul-şef, om de o adâncă
înţelegere a chipului în care se orga
nizează o grădină botanică după prin
cipil moderne.

Serbarea
de sfârşit de an al şcoalei
normale de fete din Cluj
Dumineca trecută, a avut loc în
sala de gimnastică, în cadrele unei
adevărate sărbători şcolăreşti, serbarea
de sfârşit de an a şcoalei normale de
fete din localitate, şcoală ce stă sub
oblăduirea distinsei şi harnicei direc
toare care este d-ra jeana Gabor.
Serbarea a început cu slujba leturghiei. După oficiarea serviciului di
vin, şcoala de aplicaţie, afiliată şcoalei
normale, a executat mai multe coruri.
Apoi, corul şcoalei normale sub
conducerea d-nei Angela IonescuDragnea a executat sub bagheta dis
tinsei profesoare de muzică a acestei
şcoli : „Imn Studenţesc", Dôr de sat"
de Dinicu şi „Toamna". Aceste trei
coruri au impresionat adânc asistenţa,
prin caracterul artistic cu care au fost
întonate, graţie abilităţii muzicale a
profesoarei.
fl

Deasemenea au plăcut foarte mult
frumoasele jocuri executate de eleve
sub conducerea d-nei profesoare Raina
Mateescu, care a marcat o înţelegere
reală, a importanţei educaţiei fizice.
După serbare, numeroasa asistenţă,
a vizitat expoziţia de lucru a şcoalei,
organizată cu mult gust estetic de
către harnica profesoară .d-ra Nicoard.
Căci, dacă în sala de gimnastică s'a
putut vedea progresele realizate de
eleve pe tărâmul muzicei şi al gim
nasticei, în sala de expoziţie orice
vizitator a putut constata munca con
structivă ce se depune Ia această
şcoală. Tot în sala de expoziţie, au
fost aşezate şi diferite împletituri şi
obiecte pirogravate, executate sub con
ducerea profesoarei de lucru manual:
d-ra N. Mihalce.
Toată lumea a plecat plăcut im
presionată de progresele ce le-a rea
lizat elevele şcoalei normale — în cea
mai mare parte copile de săteni —
graţie muncii ce o depune corpul pro
fesoral, de sub conducerea d-rei Jeaha
Gabor.

Cărţi noul

JLa robe §f$s conture"
de Leon Thevenin.

Pentru noi românii, este un roman
de o importantă capitală. Leon The
venin, care a trăit în mijlocul nostru,
care ne-a cunoscut şi ne-a apreciat,
îşi brodează romanul său, pe tina din
tre stările confesionale existente în
România.
Un tânăr francez, ca religie ca
tolic, venit la noi în ţară, se * îndră
gosteşte de o româncă, crescută în
doctrina bisericei răsăritene. Cum a
ceste ipostasuri confesionale constitue
pentru căsătoria lor un impediment,
găsesc soluţia tranzitorie în biserica
unită, catolică ca fond şi răsăriteană
în formă.
Nu este de competinţa noastră a
ne pronunţa asupra justeţei tezei dlui
Leon Thevenin. Asupra faptului dacă
biserica unită este cea mai mântui
toare sinteză între Occident şi Orient.
Ceeace ştim, însă, este faptul că
acest roman atacă una dintre cele mai
delicate probleme, care este cea con
fesională. Şi d. Leon Thevenin gă
seşte chiar cuvinte de apreciere Ia adresa bisericei unite din România.
Noi recomandăm romanul „La robe
sans conture", marelui public, care-1
va gusta şi-l va aprecia.

0

— Gheorghe Bănuţiu artist al tea
trului naţional din Cluj a încetat din
viată la Caransebeş în ziua de 10 Iunie.
— O mare expoziţie de vite se
va deschide în 20 Septembrie la Ti
mişoara la care vor participa judeţele :
Hunedoara, Arad, Caraş-Severin şi Timiş-Torontal.

— Episcopatul gT.-cat. din Gherla
publică concurs pentru primirea în cler
a tinerilor absolvenţi de liceu cu ter
menul de 16 Iulie a. c.
— Petrecere poporală va avea
loc în ziua de 29 Iunie în comuna
Pătrăuţi jud. Suceava. Venitul este
destinat societăţii de lectură „Viitorul"
susţinută de sătenii acestei comune.
— Regele Italiei îşi mal mărita
o fată. Princesa Mafalda s'a logodit
de curând cu Principele Filip Carol
de Hessa, nepot al fostului împărat
german Wilhelm. Mireasa e de 23 de
ani, iar mirele de 29.
— In zilele de 28, 29 şi 30 Iunie
s'a hotărât să fie în Bucureşti o adu
nare a agenţilor sanitari din toată ţara.
Grăbiţi la Restaurantul

Esperanto
Abonament lunar 9 0 0 .
Cupoane
de mâncare.

c<g

de

Grădină
varä.

Cea mai mare firmă româneasca din Ardeal

Alexandru Anca, Cluj
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Fabrică de clopote. Mare depozit de Ornate, icoane şi cărţi bisericeşti»
Fonds! 1908.
Mzre Librărie ş! Tipografie.
Poadat 1908.

Bibliografie.
Biblioteca „Presa Bună" ne trimite
la redacţie următoarele cărţi pe cari
le recomandăm marelui public :
Trandafirul istorioară morală de
Cristofor v. Schmid ;
Oaùle de Paşti istorioară morală
de Cristofor v. Schmid ;
Cea mai bună moştenire istorioară
morală de Cristofor v. Schmid;
Gologani şi galbeni istorioară mo
rală de Cristofor v. Schimd ;
Răzbunarea mercedarului poves
tire din veacul al 13-lea de P. Anton
Huonder S. J, ;
Prizonierul corsarului de F. S ;
Sclavii Sultanului istorioară din
Constantinopoi din veacul al 17-lea
de P. losif Spillmann.
Aceste lucrări sunt traduse într'o
românească corectă şi procură lecto
rului clipe de frumoasă recreaţie.
1

N o u l o nouă C a r t e d e Rugăciuni. N o u !
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 Mânzat preot în Dej, cu aprobarea Preasfinţitului Domn Dr. Iuliu
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 îndestulirea 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
— M. L. Regele şi Regina vor aceea ce nobilitează şi înfrumseţează sufletul unei femei, — vor putea avea
pleca într'o călătorie în strei nătate. cartea cea mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti apă
Vor vizita mai întiu Parisul şi apoi şi rute până acum.
Conţine capitolile următoare :
alte centre însemnate din Franţa şi
Despre
rugăciuni.
(învăţături).
Rugăciuni înainte şi după 9. Cuminecătură,
Anglia.
Rugăciuni de dimineaţă.
Rugăciuni ocazionale.

Informaţîuni

— P, S. S. Grigore Comşa, noul
episcop al Aradului a fost sfinţit la
Sibiu.
— P. S. S. Episcopul Iuliu Hossu
al Gherlei a făcut o vizită canonică
în eparhia Reteagului unde a oficiat
sf. leturghie şi a vizitat pe văduva
marelui folklorist român care a fost
I. P. Reteganul.

— Dr. I. Stroia, fostul protoereu
al Sibiului, a fost numit episcop mi
litar de către guvern şi învestit Ia
— Consiliul oraşului Cluj în şe Sinaia.
dinţa delà 26 1. c. a luat dispoziţiunea
— Dl Liviu Rebreanu, cunoscutul
ca vânzarea atât de angrosişti cât şi romancier, a fost ales preşedinte al
de detailişti şi streini a fructelor şi Societăţii Scriitorilor Români (S. S. R.)
legumelor pe pieţele Clujului să se
— Serbările delà Braşov cu oca
poată face în detail în zilele de lucru
zia jubileului liceului de acolo vor în
până la ora 12 iar Dumineca şi săr
cepe mâine. Din partea ziarului nostru
bătoare până la ora 9. Revânzătorii nu
va participa dl Al. Anca, directorul
pot cumpăra decât numai după ora 9.
ziarului „Clujul Românesc".

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

— Citim în Ellenzék: că Consi
liul oraşului Cluj a donat la 3 bănci
româneşti din Cluj suma de un mi
lion prin aceea că suma rezumată din
urcarea preţului curentului electric cu
66°/ a depus-o !a aceste bănci.
După informaţii personale, am con
statat că sumele acestea s'au depus
numai provizoriu la aceste bănci fiind
că consiliul orăşănesc Ie are la dispo
ziţie oricând. Aşa că termenul de de
punere este de azi pe njâine. Scopul
nu a fost fructificarea banilor ci nu
mai ca să nu stea în casieria Primă
riei. Nu ştim dacă pe lângă aceste
condiţiuni alte bănci ar fi acceptat
primirea banilor şi dacă ar fi prezen
tat o adevărată garanţie.

— In Grecia. Cârmuirea Greciei
s'a schimbat, venind una nouă care
să facă o unire cu Iugoslavia.

Rugăciuni la Mânecat.
Despre S. Liturghie. (învăţături).
Rugăciuni la s. Liturghie.
Urmarea s. Liturghii.
Rugăciuni la Insărat (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.

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 Ia morţi. (Viersul Iui Lazar... Cu
lacrimi şi fiori.
Cântare de smerenie cătră Domnul No»tru
Isus Hristos.

Se pregătesc în următoarele ediţii (legături) :

Legată în hârtie fină broşată bucata
Legată în hârtie tare carton bucata

Lei
„

50*—
B5-—

Legată în pânză fină cu cruce aurită bucata
„
120-—
Legată în Piele Lux şi tipărită pe hârtie velină buc. „
240-—
In interesul propriu rog să faceţi comandele de pe acum deoarece se pre
gătesc în număr limitat.
La comenzi până Ia 10 exempl.
C u

. „.

c n ;

———

s t i m ă

Alexandru Anca

primiţi 5 % rabat reducere.

i

i b r a r

_

C i u j

Preţ Curent pentru Ornamente bisericeşti :
Odăjdii (Vesminte preoţeşti) consta
tatoare din:
1Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2Mânecate,
1 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.
v

Prapori:
tn diferite culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu

Tiparul lnstit. 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 Lei fără rudi,

Mustre de stofe pentru odăjdii sau prapori
se trimit numai contra 200 Lei anticipativ.
La restituirea mustrelor să predau bantL

