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In România evenimentele s e
lesfăşoară din ce în ce mai clar.
.urnea este deja convinsă, că acualul guvern nu se mai poate
menţine şi că din acest motiv face
1 nari sforţări şi în vederea alegeilor agricole şi comerciale. Libe
ralii îşi dau seama, că fiind neŞjpoiţi să plece delà cârma ţărei,
umai atunci vor putea reveni,
S Iacă îşi vor asigura partizaniilor
I iroprii instituţiile şi organizaţiile
i iconomice şi de stat.
£
Populaţia însă este de păre£ ea, că şi în cazul, când liberalii
t vor conta pe sprijinul partizani£ or proprii, se va înregistra un
£ işec în privinţa revenirei parti£ lului liberai la putere, pentrucă
£ leja şi alegătorii liberali s'au să£ urat de actualul regim, a cărui
£ evenire nu o mai doresc, orien! ându-se spre alte partide.
I
Sforţările, cari s e fac în vetflerea alegerilor camerelor agriole şi celor de industrie şi conerţ, din acest motiv evidenţiază
ari
presiuniguvernamentaleripite.
In unele cercuri politice, de
[jJaltfel s e dă ca sigură retragerea
u guvernului actual la toamnă, dacă
iberalii nu vor înregistra înfrân
gere în alegerile camerelor.
Chiar dacă liberalii vor coninua să vrea a rămânea la putere şi după o eventuală înfrânI gere ruşinoasă în alegerile indi
cate, pentru a-şi căuta alte mijrí loace în asigurarea viitorului guvern, după părerea politicianilor,
nu se vor putea ţinea decât până la
Jlprimăvară, când vor avea loc
nouile campanii electorale.
Lumea deocamdată aşteaptă
să vadă ce vor mai întreprinde
corifeii liberali pentru a-şi men
ţine patronii la putere.
í!

Propaganda
antiromanească
continuă să s e evidenţieze şi
mai semnificativ.
Clica Horthy-Apponyi-Bethlen,
care mereu îşi evidenţiază în gura
mare diferite sentimente pacinice
în ascuns mereu unelteşte pentru
răsturnarea păcii, nutrind speranţe
de revanşe. In acest scop şi-au
-lînfiinţat diferite organizaţii de pro- pagandă, numite „internaţionale"
- pentru apărarea intereselor mino
rităţilor din „întreaga lume". In
realitate însă aceste organizaţii
organizate şi finanţate de guver
nul maghiar, nu servesc, decât
scopurile revanşei elicei HorthyBethlen-Apponyi.
Am avut ocazie chiar şi în
ultimul timp să înregistrăm for
marea unei noui organizaţii d e
acest soi la Copenhaga, sub tit
lul „Liga minorităţilor" în frunte
cu ziariştii evreo-maghiari : Tyrminer Ştefan şi Csuri Ladislau,

li străinătate un exemplar 4 Lei.
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Manevre ori pregătiri
de răsboi ?
Eyenimentelc

trimişi şi financiaţi de către gu
vernul maghiar, fapt, dat în vieileag şi de către presa daneză şi
apoi de cea mondială. In schimb
în faţă caută mereu să-şi eviden
ţieze „intenţiile pacinice" cerând
mereu concesiuni şi avantagii
economice, sub pretext, că nu
se rjoate consolida Ungaria, pe
când clandestin cheltuesc miliarde
pentru propagandă în streinătate
ca să ameţească lumea cu baza
conii susţinând că ungurii în
nouile state succesoare sunt foarte
rău trataţi.
In propaganda iredentistă clica
Horthy—Apponyi—Bethlen
este
foarte eficace ajutorată şi de către
presa minorităţilor maghiare din
statele succesoare, în special de
cea din România, care fabrică
„noui nedreptăţi comise faţă de
minoritatea maghiară" cu toatecă
ungurii de pildă în România s e
bucură de mai multe avantagii,
decât românii ardeleni. Dar presa
minoritară delà noi prin urletele
-sale lipsite-de baze-serioase, nu
caută, decât să servească mate
rial elicei iredentiste pentru pro
paganda antiromanească, având
singurul scop să alarmeze lumea
contra românilor.
Guvernul în tot cazul ar tre
bui să ia dispoziţii, ca să înce
teze odată pentru totdeauna zia
rele minoritare cu furnizarea de
„material" din vânt contra ro
mânilor.
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• tetragerea guvernului român. — Uneltirile minorităţilor.
din China şi Maroc.

N

Mişcările
revoluţionare
din
China şi Maroc se desvoltă din
ce în ce mai clar şi desigur vor
rezulta independenţa rifcabililor şi
chinezilor.
Rifcabilii deocamdată nu voesc
să înceapă tratative de pace, d e 
cât delà egal la egal, adică, recunoscându-li-se întâi
indepen
denţa. S e pare, că acest scop
şi-1 vor şi ajunge, având în ve
dere victoriile, pe cati le-au în
registrat în luptele începute.
Chinezii de asemenea au
multe şanse de reuşită pentru a
se libera din jugul economic al
englezilor etc. având în vedere
diferitele greutăţi ale statelor in
teresate, dar în această mişcare
Rusia, evident, cu toatecă a în
cercat să pună ia mâna pe ave
rile chineze, învrăjbind statele in
teresate în China, nu a reuşit,
decât să-şi câştige duşmani, cari
desigur vor extermina şi domi
naţia bolşevică în Rusia, convingându-se de uneltirile sovietice
în treburile interne ale diferitelor
ţări.
Mişcările revoluţionare deo
camdată s e desvoltă intensiv în
ţările rifeabile şi Chineze şi în
scurt timp vom avea de înregis
trat rezultate pozitive în aceste ţări.

Ce vreau sovietele cu manevrele d e
pe lângă frontiera română şi polonă ?

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.

Şcolile militare
Normele de înscriere şi burse. — în
scrierile la Şcoala Tectonică a Aeronau
ticei din Mediaş şi la Liceul Militar din
Târgu-Mureş.

In cercurile politice se discută cu
mare interes manevrele de toamnă ale
înscrierile Ia şcoli începând în
sovietelor, întrucât bolşevicii îşi argu curând, am crezut necesar sä dăm
mentează aceste manevre cu teza, că câteva lămuriri în privinţa primirilor
România, în alianţă cu Polonia, ar la şcoli. Succesiv vom da amănunte
căuta să-i atace pe bolşevici. Manev despre înscrierile la toate şcolile. In
rele ruseşti în apropierea frontierei ar prezent ne mărginim să dăm lămuriri
fi deci demonstrative.
despre înscrierea Ia şcolile militare,
In cercurile politice române şi po pe cari Ie avem în apropierea noastră.
lone însă se declară, că în prezent
La şcoala Technică a Aeronauti
nici un motiv nu se găseşte pentru cei din Mediaş, copii se cresc ca bur
atacarea Rusiei din partea acestor ţări, sieri, devenind după 6 ani la termi
cari nu mai au nici un interes pentru narea studiilor : maeştri şi submăestri
atacarea Rusiei. Din contră: teza so specializaţi în ramura mecanicei şi
vietelor pare că dovedeşte o intenţie construcţiei de avioane şi aerostate.
a ruşilor de-a ataca aceste ţări şi ast
In timpul studiilor întreţinerea şi
fel îşi caută motive pentru pornirea instruirea copiilor cade exclusiv în.
unui nou răsboi.
sarcina statului, părinţii sau tutorii
Deccamdată — paralel cu planu elevilor plătind numai Ia început o
rile ruseşti — şi polonezii caută să-şi taxă de 50 Iei.
facă manevrele de toamnă în apropie
In Şcoala Technică se primesc
rea frontierei ruseşti, pentru a contra
elevi numai în cl. I, absolvenţi ai
emonstra. România, de asemenea
şcolilor primare, în etate de 11—14
crede, că va face la fel. La aceste
ani. Cari au făcut vr'o clasă de liceu
îdent se vor ataşa şi alte ţări aliate,
pot să fie şi mai bătrâni cu 2 ani.
i í t e . cari şi Cehoslovacia, fiind şi ea în
Rugările sunt a se înainta până Ia
apropierea Rusiei.
15 August a. c. la direcţiunea şcoalei
anexându-li-se certificatele necesare.
Examenele de admitere vor avea
loc
la şcoala Technică in Mediaş, în
din Timişoara
ziua de 5 Sept.
Cazul Kanner-„Nic. Constantin.
După terminarea şcoalei absoivenţii
Rezultatul descoperirilor în afacerea obţin diplome de submăestri cl. III cu
gazetelor streine.
drept de avansare, èeneficiind la re
In rândul trecut am amintit deja ducerea serviciului militar, conform
chestia chioşcurilor de ziare din Timi art. 53 din legea recrutărilor.
Absolvenţii Şcoalei Technice întru
şoara, cari au fost luate delà ziarişti
cât
doresc, îşi pot contunua studiile
români, pentrucă ziarele lor au scris
şi
la
Şcoala de ofiţeri mecanici ai
câteva adevăruri despre autorităţile ti
mişorene. Aceste chioşcuri, după cum aeronauticei, dar în acest caz sunt
am amintit, au fost date unui cores obligaţi a servi cel puţin 9 ani ca
pondent evreu, care informează „Ade ofiţeri.
La Liceul Militar „Mihai Viteazul"
vărul" şi „Dimineaţa" sub iscălitura
românească Nie. Constantin, care a din Târgumureş, cererile de înscriere
preamărit autorităţile comunale timi trebuesc a se trimite delà 10 Iulie
şorene, în schimbul concesiei chioşcu până la 10 August, băieţii trebuind
să aibă vârsta de 10—13 ani. La
rilor.
cereri
este a se alătura câte 100 lei
In ultimul timp însă acest Kanner,
si
actele
necesare.
numit Nie. Constantin, a fost învino

Chestia chioşcurilor

văţit, că a făcut contrabandă cu ziare
din Ungaria şi cazul a provocat mare
constei naţie.
Primăria din Timişoara, observându-se în mare dilemă, acuma în urma
unei anchete ca să se rehabiliteze a
hotărât să dea chioşcurile unor inva
lizi, văduve şi orfane de război, ca să
se tranşeze chestia. Aceasta o putea
face primăria din Timişoara şi mai de
mult, ca să nu se expună în cazuri,
ca acela al lui Kanner !
— Navigaţia Bucureşti-Dunăre.
Tratativele pornite între reprezentanţii
capitalei şi ai sindicatului American
„The American European Utility Comp"
pentru construirea unui canal de na
vigaţie între Dunăre şi Bucureşti, au
ajuns în fază decisivă, compania angajâudu-se, ca să dea în acest scop
un milion dolari împrumut capitalei,
cu 9°/ , concesiunea durând 15 ani.
0

Toate rugările sunt a se face după
formularul întocmit de către direcţiu
nea şcoalei, delà care interesaţii îl
pot cere împreună cu alte lămuriri.
in anul acesta sunt 50 locuri pen
tru cl. I şi din aceste, cele mai multe
sunt cu burse.
La concurs vor fi primiţi numai
elevi ardeleni, maramureşenii şi bistriţenii având loc la Cernăuţi, unde
sunt în cl. I. 40 burse si 10 solve.
Locuri libere mai sunt la liceele
militare din Iaşi şi Craiova.
Elevii au să se prezinte la examene
de admitere în 15 August dimineaţa
la orele 8.
— Parchetul Timişoara a arestat
pe inspectorul poliţienesc de acolo., pe
dl Dr. Sabin Indrioşiu, bănuit cu mai
multe ilegalităţi. La Timişoara au mai
fost arestaţi zilele aceste şi câţiva
comisari, tot pentru ilegalităţi,

Pagina 2
Aniversarea luptelor
delà Mărăşeşti
— Reîntregirea României şi ocupa
rea Budapestei.

CLUJUL ROMANESC
rele locuri: Clasa Ia. 35 burse, 15
solve; Clasa Ha. 2 burse, 8 solve;
Clasa lila. 8 burse, 5 solve ; Clasa
IVa. 5 burse; Clasa Va. 17 burse, 10
solve ; Clasa Va. 4 burse. Examenele
de admitere încep la 15 Septemvrie.

La Şcoala Normală de Fete din
Comemorarea luptelor de ia Mără
Cluj
se primesc pentru anul şcolar
şeşti a avut loc în G August a. c. în
1925/6
eleve nouă numai pe cl. I. La
prezenţa A. S. R. Principele Carola
autorităţilor şi unui numeros public. această clasă sunt 35 locuri de bur
Au vorbit mai mulţi oratori, arătând sieri şi se vor obţinea prin concurs.
însemnătatea luptelor delà Mărăşeşti I Cererile cu actele necesare să se
din 1918, când armata română, fiind I înainteze direcţiunii şcolii până la 20
strâmtorită într'un triunghiu, desnăj- August.
duită a început o luptă p e moarte
— „Astra" îşi va ţinea adunarea
şi viaţă, soldaţii desbrăcându-se în generală din anul acesta la Reghin,
cămăşi şi luptând ca cei mai bravi în zilele de 29—30 August. Ceice
eroi, până ce au reuşit să forţeze doresc a lua parte Ia aceste serbări
armata germană, ca succesiv să pă sunt rugaţi să binevoiască a-şi anunţa
răsească România. Infrângcea germa participarea dlui Dr. Enea Popa în
nilor şi urmărirea lor peste graniţele Reghin, cel mai târziu până la 18
vechi, a rezultat apoi recucerirea Ar August spre a se putea lua măsurile
dealului şi celorlalte provincii româ cuvenite în vederea încartiruirii.
neşti, şi cucerirea unei părţi din ac
— Guvernul Românei şi Serbiei
tuala Ungarie împreună cu ocuparea (Iugoslavia) s'au sfătuit încă în primă
capitalei ungare Budapesta, care a fost vară să clădească un nou pod peste
asediată mai mult timp de către vic Dunăre, c.-ire să fie de legătură între
torioasele trupe române.
cele două ţări. Noul pod s e va clădi
numai în anul viitor între Palanca şi
Parza.

Cum se cunoaşte mătasa
curată ?
După r«v. Hygena

Mulţi sunt cari cumpărând mătasă
nu o cunosc dacă e curată mătasa
ori este amestecată cu lână sau cu
bumbac. La aparenţă este şi greu d e
cunoscut. Totuşi este o metodă prin
care s e poate cunoaşte precis.
Îmbibăm (muiem) o bucată de mă
tasă în chlorur de zinc. Dacă e mă
tasa pură se disolvă.
Acuma esperienţa a putut dovedi
şi aceasta, dacă amestecul din mătasă
e iână sau e bumbac. Spre scopul acesta, muiem timp de 2 oare mătasa
în o soluţie de 8°/ de Sodiu sau de
potasiu caustic şi dacă e lână în mă
tasă, lâna se disolvă, dacă nu se di
solvă şi mai rămân resturi, atunci
conţine bumbac.
P. Roman, farmacist.
0

Remediu sigur
contra bătăturilor (ochiuri de găină).
S e cumpără din farmacii în o
sticlă de 10 grame următoarele:
Acid salicylic 1 gram. Acid lactic
1 gram. Collodiu 6 grame. Tinct.
lodi 1 gram. Ether sulfur 2 grame.
Chlorofilă 0.50 centig.
Se va face seara o baie caldă la
bătături de durată ca 20 minute. S e
vor rupe sau tăia uşor de coaja groasă
deasupra pentruca umplându-le să resbată mai uşor remediul mai sus arătat.
Se va va unge cu o pană bătătu
rile regulat seara şi dimineaţa, şi la
4 zile s e va face iar o baie fierbinte
de durată mai lungă. In timpul curei,
încălţămintele să fie pe cât se poate
de comode.
P. Roman, farmacist.
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— încetarea rechiziţiilor. Proprie- |
tarii de case au avut o adunare de |
protestare la Braşov, u n d e au cons- '
tatat, că rech ziţiile nu mai. au nici un
rost, avâudu-sfc în vedere, c ă de rechiziţii

se folosesc

m a i nuiit

funcţio

narii bogaţi. Adunarea a c i u t síi ia
dispoziţii p e n t r u î n c e t a r e a r e c h i z i ţ i i l o r .
Adunarea, susţinând, c ă menţinerea
rechiziţiilor s e datoreşte neglijenţei şi
lipsei de solidaritate a proprietarilor,
a încurajat şi proprietarii din alte lo
calităţi, ca să se organizeze şi să ceara
încetarea rechiziţiilor.
— Arestarea doctorului Boeriu s'a
confirmat refuzându-se apelul făcut
pentru a fi pus în libertate, cu toatecă
dovezi până în prezent nu sunt, că
dânsul ar fi omorât pe comerciantul
Nusbaum, singurul fapt dnvedit fiind,
că a fost văzut împreună cu Nusbaum.

* Femei! „Cartea Moaşelor"
cu 140 fotografii feminine Lei 120
la librăria Anca

DE VÂNZARE

• Pianină
în perfectă s t a r s ca nouă
m a r c a G e r m a n a , piaca
de m et ai (bronz) frumos
sculptată, lemn de nuc.
Ase adresa la Librăria
Anca Cluj, Piaţa Unirii 3 2
Grăbiţi Ia Restaurantul

Esperanto
Abonament lunar 9 9 0 .
Cupoane
cie mâncare.

•••

Grădină
de vară.

ê

* Imprimate
librăria Anca.

Advocaţiale la

Cea mul m a r e firmă r o m â n e a s c ă din Ardaaţ

Alexandru Anca, Cluj

— Vânatul prepeliţelor, porumbei
lor sălbateci şi a turturelelor, se des
chide în ziua de 15 August. Până în
acea zi este aspru oprit vânatul acestor păsări trecătoare.

Fabrici de clopote. Mare depozit de Ornate, Icoane
Fondat 1908.
Mare Llbririe şl Tipografi*

cirţi bisMteèaL
Pondat (BQ&

— Manifestaţiile naţionale s'au
pornit din nou, în urma unui incident,
pe care l a avut profesorul Cuza cu
lucrătorul Lehrman în Iaşi şi ín urma
căruia Lehrman a fost arestat. Studen
ţimea în legătură cu acest caz a avut
manifestaţii la Iaşi, apoi ia Bucureşti.
— Transferări în învăţământul se
cundar. Ministerul instrucţiunei a ho
tărât, ca cererile de transferare în în
văţământul secundar să se înainteze
cel mai târziu până la ,28 Aug. a. c.
— Condeescu... în concediu ? In
Cluj s e discută cu curiozitate, că Con
deescu devenit celebru prin pana
maua cu listele de plată ale C. F. R.
Cluj — ar fi primit un concediu me
dical din — puşcărie.. pentru a-şi
căuta de... sănătate. Publicul, evident
zâmbeşte la aceste versiuni curioase,
pentrucă pârîă acuma nu se ştia, că şi
din puşcării se poate merge în —
concedii. T e pomeneşti, că se vor în
curaja şi ceilalţi puşcăriaşi pentru a-şi
pretinde... concedii, ca şi ortacul lor.
— „Asociaţiunea pentru literatura
românească şi cultura poporului ro
mân" îşi va avea adunarea generală
din acest an la Reghin, în 29—30
August, în cadrele adunărei comemorându-se fostul preşedinte al „Asociaţiunei, marele bărbat al neamului ro
mânesc Vasile L. Baron Popp din
Berind (Jud. Cojocna), înmormântat
Ia Reghin în cavoul familiar în anul
1875.
— DI Jean N. Iliescu ne mai fiind
Directorul Societăţii Auto-Mecanica,
Cluj încetează d e a mai angaja So
cietatea în baza procurei date Direcţiunea.

— „Astra", despărţământul Aiud
îşi va avea adunarea la 15 August
— Schimbarea banilor de hârtie (Sta. Maria) 1925 orele 4 d. a. în lo
de 500 şi 1000 lei e de mult plănuită calul şcoalei din comuna Magina. Pro
şl se crede că va începe la toamna, gramul : 1. Cuvânt de deschidere. 2.
întâi se vor preschimba biletele de Rapoartele oficiale (secretar şi cassar.)
500 lei, iar după aceea cele de 1000 3. Conferinţă. 4, Discuţie şi propuneri
lei. O sumă de mai multe miliarde e asupra rapoartelor. 5. Alegerea direc
şi gata, restul se tipăreşte acum. Prin torului şi noului comitet pe 5 ani. 6.
schimbarea hârtiilor vechi cu altele Propuneri. La adunare sunt invitaţi
noui, Banca Naţională şi guvernul vo- toţi membrii de pe teritorul despărţă
iesc să afle mai sigur, câţi bani sunt mântului şi toţi sprijinitorii culturei
atât în ţară cât şi în străinătate,
româneşti. In aceiaşi zi la 3 d. a.
- La Şcoala Normală de învăţă sfinţirea localului nou al şcoalei din
tori din Satu-Mate, sunt vacante pen Hăgina, iar seara la ora 8 producţiune
tru anul şcolar 1925—1926, următoa teatrală şi petrecere de vară.

Nou!

O nouă Carte d e Rugăciuni. N o u !

Cu onoare Vá anunţăm, că a apărut în ediţia mea, şi se află de
vânzare cea mai nouă şi împrejurărilor actuale cea mai potrivită carte de ru
găciuni, învăţaturi 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. (uliu
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 îndestulii ea 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 nobiîitează şi înfrumseţează sufletul unei femei, — vor putea avea
cartea cea mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti apă
rute până acum.

Conţine capitolile următoare :
Despre rugăciuni. (învăţături).
Rugăciuni de dimineaţă.
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.

Rugăciuni înainte şi după s. Cuminecătură,
Rugăciuni ocazionale.
Cinstitul Paraclis a I r. 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.
J

Se pregătesc în următoarele ediţii (legături) :

Legată în hârtie tare carton bucata

„

85*—

Legată în pânză fină cu cruce aurită bucata

„

140- -

Legată în Piele Lux şi tipărită p e hârtie velină buc. „

2B0°—

In interesul propriu rog să faceţi cornandele de pe acum deoarece s'a pre
gătit în număr limitat.
La comenzi până la 10 exempl.
Cu stimă

— — —

Alexandru Anca

primiţi 5 % rabat reducere.

,

Preţ Curent pentru
Odăjdii

(Vesminte preoţeşti)
tatoare din :

consta

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

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

Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

i b r a r

_

C l u j

• rnamente bisericeşti :
două chipuri sfinte pe două părţi văpsite pe
pânză |chipul după dorinţăj are 3—4 tăie
turi cu posoniant 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.

