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; Alexandru

Tăcere...
Când am ventilat prin colonele
acestui ziar necesitatea unui con
trol mai sever asupra tuturor ele
mentelor streine, — m'am bazat
pe anchete făcute personal în
toate colţurile de Ţcră.
Am arătat atunci pericolul ce
ne ameninţă din toate părţile şi
cum valurile de indizerabili nestingheriţi de nimenea îşi urmează
triumfători opera lor nefastă, —
aducând pustiul şi jalea 'n mijlocul
ţăranilor noştri.
Cum s'a putut strecora atâta
neghină în lanul nostru muncit cu
trudă şi sudoare ?
De sigur căci dacă am îi avut
elemente în administraţie pătrunse
de înalta lor chemare, — şi mai
ales cu dragoste şi iubire de
ş&eam, —• nu am fi putut inreiißj&taa pata aceasta ruşinoasă, şi
mai ales nu am fi asistat la un
spectacol atât de trist ; că româ
nul să nu mai poată trăi în Ţara lui.
Dar aceşti nepoftiţi de ni
menea prin mijloace dosnice şi
nepermise au ajuns cetăţeni ro
mâni, ba ceva mai mult chiar func
ţionari de stat şi astfel în tot
deauna lovesc în plin.
Cine scumpeşte traiul prin
acapararea alimentelor de prima
necesitate ?
Cine a urcat preţul chiriilor
până la maximul inposibilităţei,
şi cine face că bietul funcţionar
român să doarmă pe podelele şi
canapelele birourilor ?
Cine introduce manifeste clan
destine, şi cine propovădueşte
sectarismul şi ura contra religiei
şi a iubirei de lege şi neam ?
Cine a înfiinţat atâtea setce
religioase a cărer membrii să în
mulţesc ca roiul de albine şi cine
propovădueşte ura contra bisericei
noastre, vârând zizanie între am
bele confesiuni româneşti ?
•1 De bună seamă când doi să
feartă al treilea câştigă şi de
aata aceasta pe când noi slăbim,
{duşmani seculari ai neamului rottiânesc râd în pumni bătându-şi
jbc de tot ce noi avem mai scump
şi sfânt.
Dar ca să fiu şi mai precis
yoiu scoate în evidenţă ca mă
surile luate până în present nu
au dat un résultat pozitiv şi sa
tisfăcător.
Pentru ce ?
Pentrucă organizaţiile minciu|fei, urei şi ale perfidiei sunt
ttlulte mari şri puternice, iar noi ?
Tăcere.
D. H. I
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între catolici şi ortodoxi
Un rău încurajat. — Bisericile se ceartă, se bucură
Pescuitorii din toate timpurile
în cele mai murdare ape, au reu
şit, imediat după unire, să aducă
în discuţiune chestiunea atât de
delicată pentru noul nostru stat,
încă insuficient închiegat, a cato
licilor şi ortodoxilor români.
Desigur, scopurile ascunse le
convenea aceasta de minune. Clica
cutare ori cutare se foloseşte de
discordie, ba realizează câştiguri
în urma ei. Presa declarat şi cea
clandestin-liberaîa, precum şi di
feritele „ poşte a otrăvitoare ale
ţărănimei se bucură că în faţa
masseîor ortodoxe ale vechiului
regat poate^înfăţişa pe Maniu ori
Vaida drept „papistoş".
Aşa, încetul cu încetul ches
tiunea s'a pus şi problema s'a
adâncit. Astăzi trăim preludiul
marei desfăşurări a procesului
dintre românii catolici şi ortodoxi.

sectele.

curând tot neamul Romanic al
românilor.
Câtă micime ! Câtă lipsă de
suflet şi câtă abatere delà învă
ţătura adevărată a celui răstignit.
Cât iezuitism ortodox si cât
misticism catolic !
Marii prelaţi ai bisericilor ro
mâneşti nu văd că cei ce sub
părinteasca lor oblăduire slujesc
credinţei poporului, în loc să cul
tive calităţile creştineşti ale oa
menilor sălbătăciţi de chinurile
războiului, în loc să răspândească
prin slova evangeliei buna învoire
între români care atât de mult
ne lipseşte ! Înmulţesc, pentru
două trei suflete de îndoelnici cre
dincioşi, dihonia aducătoare de
dezastru.
Porunca vremurilor noastre
este pacea. Dar oare numai cei
cari servesc pe cel ce pentru
toate timpurile a propovăduit-o,
preoţii, să nu înţeleagă această
poruncă ? Nu văd ei adevărul ce
se repetă pentru a nu ştiu câtea
oară : Inter duos litigantes tertius gaudet.
Archierii din Bucureşti şi Blaj
au nu numai libertatea, dar dato
ria de a-si face cuvântul auzit !

O excursie
Ba Cosiantinopol
Precum am mai anunţat, un
numeros grup de Clujeni va face
la mijlocul lunei Septemvrie o
excursie la Constaniinopol.
Dl Alexandru Anca directorul
ziarului nostru va participa şi
Dsa la această excursie, aşa că
ziarul nostru va avea interesantele
note de călătorie din tot decursul
excursiei, prin publicarea cărora
desigur vom oferi publicului ci
titoi frumoase clipe de recreaţie
sufletească, dându-i posibilitatea
să urmărească drumul excursio
niştilor prin lectură.

Conflictul
advocaţilor din Cluj

In 2 Septembre advocaţii din Cluj
au ţinut o şedinţă festivă întru come
morarea lui Avram Iancu, ca care tinăr
advocat prinsese arma pentru liber
tatea şi independenţa poporului român
din Ardeal. La şedinţa aceasta au fost
reprezentate toate barourile din ţară.
Mulţi fanatici ori bigoţi cari
Dr. loan Suciu ţinuse o conferinţa
se ascund în apele „Telegrafului"
binesimţită despre epoca şi viaţa erou
ori a „Unirei" se bucură. Unii se
lui Avram lancu. Al doilea orator fes
tiv a fost Dumitru Dobrescu, advocat
bat în piept : pravoslavnica orto
în Bucureşti şi preşedintele „Uniunii
doxie va cuceri în polipul braţe
tuturor advocaţilor din România-Mare."
lor sale pe toţi românii; iar alţii
Dl Dobrescu într'un discurs clasic re
bat telegrame : cea mai adevăralevase rolul şi menirea corpului advotissima religiune va încorda în
caţial întru desvoltarea şi apărarea
dreptului şi-a dreptăţii şi întru propă
şirea şi fericirea neamului românesc...
Asistenţa a fost încântată dş felul cum
a decurs şedinţa tuturor advocaţilor
din ţarş...
Totuşi s'a aflat un glas solitar în
— Sei atenţia dlor prefecţi ele judeţ.
Cluj, care. caută şi aci nod în papură
Din provincie ne vin tot mai multe
Ne exprimăm credinţa în d. d. şi face reproşuri neîntemeiate deca
veşti rele şi cari trezesc îngrijorări.
prefecţi de judeţ vor interveni, pentru nului dr. loan Suciu pe motivul, ci
invitând pe dl Dobrescu la Cluj ar
In afară de multele plângeri pen înlăturarea acestor şicane şi incon introduce politica ţărănisto-naţională
în barourile din Ardeal şi că Dumitru
tru greutatea impozitelor şi feiul cum ştiente şi inutile.
Dobrescu ca antinaţionalist şi antiau fost fixate aceste impozite, mai
dinastic n'ar fi vrednic să glăsuiască
primim şi ştiri despre tot felu! de şi
la o şedinţă festivă a advocaţilor din
cane inutile ce le fac unii inconştienţi
Ardeal şi că pentru a ţinea discursul
din corpu! administraţiei noastre.
festiv ' numai dr. Amos Frâncu din
Siili
In vremea guvernării ungureşti au U n g u r i i ş i r o m â n i i spriji Cluj ar fi fost competent şi potrivit...
Dr. loan Suciu în urma atacului
nind p r e s s ; .
fost anumite legi şi ordonanţe pentru
neurban şi neaşteptat şi-a dat mo
şicanarea populaţiei în timpul alege
Ziarele din Oradea publică venitul mentan abzicerea din demnitatea sa
rilor. Nu amintim decât aceia a salu realizat de Sindicatul presei minori- de decan al baroului şi în 21 Sep
brităţii şi sănătăţii publice, aolicatä în i tare din Oradea. El a fost de 156.200 temvrie 1924 se va alege un nou de
mai înţelept, mai bun patriot şi
preajma alegerilor. Carantina câinilor ! [^ . ^ f ^ 6 . d a t e J a £ a t u ^ r e ' can
Sindicatul presei române din Cluj a mai dinastic.. Şi dr. loan Suciu scâr
şi căratul gunoaielor, erau eterne mo avut un venit bruto de 5000 lei, iar bit în suflet se va gândi apoi la prie
cheltueliie de 6200 iei adică tot sin tenii săi de ieri şi la perfidia ortacilor
Uve de pedepsire ţăranilor noştri.
de luptă de pe vremuri... Sunt semne
dicatul
Astăzi, mulţi administratori de plasă pungă. a mai pîătit 1200 lei din însă, că corpul advocaţial nu se va
Ie aplică iarăşi tam-nesam. Sunt co
Cum este susţinută presa şi zia lăsa terfelit şi se va grupa din nou
mune — după cât ni-se scrie — unde riştii minoritari de concetăţenii lor şi în jurul decanului huiduit şi calom
la fiecare săptămână ori zece zile'se cum sunt susţinuţi românii, se vede clar niat... Rândunica cea dintâi esie pro
consiliului Baroului Cluj contra
publică carantina câinilor ne câte 40 = din această mică comparaţie, care fără testul
atacului
din tufă !
de zile, aşa că termenul de expirare > comentar, e cea mai elocventă şi pre
Dr. I. G.
ţioasă dovadă despre nepăsarea celora
al carantinei este de pe acumî in cari nu ştiu decât pretinde delà ga
anul viitor.
zetari români ziare mai bune ca cele
— Incidentul delà Depozitul de
Nu e nici o îndoială că asemenea ungureşti, dar nu contribue co nimic materiale a „Soc. Petroşani." Marţi
ia putinţa realizării materiale a acestui
exagerări nu aduc nici un folos ni postulat.
noaptea în spre Miercuri la ora 1
mănui. Cu excepţia hoţilor, căci mulţi
s'a i n c e n d i a t Depozitul de ma
săteni s'au piiciisit şi cu ţinerea câi
teriale delà mina Est. Incendiul a luat
nelui legat şi cu pedepsele apucate, Conferinţa Micei Antante naştere de din lăuntrul magaziei. Se
aşa că mai bine se lipsesc de acest
Unele din ziarele Beogradului, aduc crede că un scurt cercuit a predus
fidel paznic al casei. P.iza satelor însă ştirea, că miniştrii de externe ai Micei focul. El a fost localizat de echipele
reducându-se .-iproape. pretutindeni la Antante, adecă al Jugoslaviei. Ceho de pompieri din gară, şi ai Societăţii.
acest animai, paza omenească : jan slovaciei şi României vor ţinea cam A mai fost la faţa locului dl comisar
darmeria, fiind insuficientă, hoţii de pela 20 a lunei acesteia, o conferinţă la S. Scorbu cu câţiva sergenţi. Pagubele
găini, rufe etc. trăiesc în dragă voie. Zngreb.
între 2 şi 3 milioane.

Şicane ad miri 1st rati ve

156,000 şi 6200
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Pământ fără stăpân
de : P. Roman, farmacist.
In timpul ce omenirea îşi frământă
gândul cum să împartă teritoarele lumei vechi, există ţinuturi, care nici în
timp de pace, n'au fost ocupate efec
tiv de nici o putere. Abia cu câteva
zeci de ani înainte, nici partea de ră
sărit a Afticei nu avea stăpân, nu
avea nici o organizaţie de stat.
Dacă privim mai deaproape chiar
astăzi, locuitorii din nordul pămân
tului: Eskimoşii, la Etah în Groen
landa de vest, trăiesc, fără a fi su
puşi vre-unui stat, sau a avea ei o
organizare proprie, ci trăind în sate
neatârnate unul de altul. Tot pe acolo sunt insulele Parry, cari odată au
fost declarate posesiuni engleze de
către exploratori polari englezi, dar în
realitate n'au fost nici odată luate în
posesiune.
Eschimoşii vânează şi acuma pe
acolo în depjină libertate, măcar că
şi alţi exploratori ca Sverdrup în nu
mele Norvegiei, Perry, în numele Statelor-Unite, etc. au înălţat pe diferite
puncte ale teritorului, drapelele ţărilor
lor. Insule absolut lipsite de stăpân
mai sunt astăzi Spitzberg, şi ţara
Frantz Josef. Turişti numeroşi cari au
vizitat în timp de pace Spitzberg, nu
au avut nevoie de paşaport, nefiind
pe acolo nici o autoritate, care să
aibă dreptul să ceară călătorului vre-un
astfel de act.
In a. 1874 Iulius Payer a ridicat
drapelul Austro-Ungar în .ţara Frantz
Josef", cum a numit-o ca descoperită
de el, nu a fost decât un act de formă,
nerămânând acolo nici urmă de stă
pânire Austro-Ungară.
Continentul delà polul de sud nici
până în ziua de astăzi nu e supus suveranităţei vre-unui stat, deşi au trecut
mai bine de 20 ani delà explorarea
lui de către Norvegianul Borckgrèvinkn.

De atunci, Germani, Francezi, En
glezi, Belgieni, Suedezi, Argentinieni,
âu pus piciorul pe uriaşul pământ al
gheţurilor de Sud, au rădicat steagu
rile ţărilor lor pe diferite puncte ale
ţărmurilor, dar la o reală luare în po
sesiune nu au ajuns nicăiri. Mai sunt
şi alte insule, pe care nu le are nici
o putere în stăpânire, desigur nu au
găsit sacrificiu destul de rentabil. Aşa
sunt număroase grupuri de insule din
sudul Americei, insulele : Sandvich de
sud, Orkney de sud, Shetland de sud,
Georgiele de sud. Numai în insulele ',
Orkney de sud, există o staţiune de
observaţii meteorologice a guvernului
Argentiniei ; dar atâta nu ajunge ca să
rezulte de aci un drept de posesie asupra acelor insule.
Nici pentru insulele Diego, Alva
rez şi Bouvet, în Atlanticul de sud,
nu s'a găsit până acuma un stăpân
îndreptăţit. In sudul oceanului Indian
sunt numeroase insule, neoctipate de
nimeni. Aşa e insula Heard la sudvestul grupului Kerguelelor, apoi in
sula Possession, care e cu toate ace
stea cea mai mare dintre insulele
Crozet situate mai departe spre vest.
Aceasta insulă e cu totul nelocuită.
Când în a. 1901 o expediţie polară
germană a debarcat acolo, animalele,
ce singure o stăpâneau, se apropiau
de oameni fără nici o sfială, căci nu
cunoscuseră încă primejdia cu rasa
umană.
La sud-vest de Tasmania e un
grup de insule, insulele Royal-Com
pany, care neinteresând pe nimeni,
nici poziţia lor nu e bine cunoscută.
Mai sunt încă în Oceanul Pacific in
sule nelocuite, între grupurile Mar
shall şi Havai, apoi insulele Marrus
şi Ganges la vest de grupul Bonin,
cari abia acuma au atras atenţia Ja
poniei suprapopulate în a căreia po
sesie desigur au să ajungă: trezite
fiind din somnul îndelungat din care
nu lea deşteptat până acuma nici-o
fiinţă omenească.

INFORMAŢIUNI
— Azi d, a, pleacă la Paris, cu
Simplonul d-nii Tancred Constantinescu, ministerul industriei,; M. Oromolù, guvernatorul Băncei Naţionale
şi C, Teianu, directorul datoriei publice,
chemaţi de dl Vintila. Brătianu. Scopul
acestei plecări este: tratările pentru
participarea capitalului strein la co
mercializarea bunului statului, conso
lidarea unor datorii în streinătate şi
găsirea unui împrumut pentru stat.
Din cercurile guvernamentale ni-s'a
confirmat din nou că e vorba de un
împrumut de o sută milioane franci
francezi,
— Unii oameni cred că făcând
gură multă dar ispravă puţină şi certându-se cu toată lumea cu deosebire
cu inferiorii lor impun respect ori stimă
faţă de ei celor din jurul lor. Se in
sala. Un conducător nainte de toate
trebue să dispună de simpatia subal
ternilor lui şi de a acelora, cu cari
vine în coatingere. Trebue să ştie să
judece normal în orice chestie, să nu
se lase înfluinţat de nimenea, să ştie
ce se cuvine şi ce nu se cuvine, să
dea exemplu turora prin felul lui de
a munci prin purtarea lui corectă, ne
părtinitoare să fie drept cu cei drepţi
şi cinstiţi şi necruţător cu cei vino
vaţi oricine ar fi ei!
— Zăpadă în munţii Făgă
raşului. In săptămâna trecută în
munţii Făgăraşului a căzut ză
padă, ca în toiul iernei. Pe cres
tele Negoiului stratul de zăpadă
a fost de o palmă de gros.
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— Tren accelerat pentru Reşiţa
şi Oraviţa. Cu începere delà 1 Sep
temvrie Direcţiunea C. F. R., a ho
tărât înfiinţarea unui tren accelerat
zilnic între Timişoara şi staţiunile Re
şiţa şi Oraviţa. Acest accelerat va
porni din Timişoara într'o garnitură
complectă până la Berzovia iar de aci
se va despărţi în două direcţiuni pen>
tru Reşiţa şi Oraviţa. Importanţa unui
accelerat pentru cele două oraşe din
Banat este de netăgăduit şi prin această legătură se aduc reale foloase
populaţiunei din regiunile respective.

Magistraţi, advocaţi,
directori de bancă,
notari publici, stu
denţi! peste câteva
zile apare „Compen
diu de Drept Civil"
de Dr. Anca I. Leontin prenotaţi-vă cu
toţii la aceasta carte
la librăria Anca Cluj
Piaţa Unirii.
— Aveţi grije ce bureţi mân
caţi! In comuna Almad de lângă
Satu-Mare, o jamilie (Nagy Istvân) a
mâncat ciuperci otrăvitoare. După câ
teva ciasuri de chinuri, au murit 5
copii şi mama lor. Un copil în vârstă
de câteva luni, a murit lăptându-1
mamă-sa.

— Ministerul muncii a donat
zece mii lei pentru înfiinţarea unei
biblioteci la căminul de ucenici
industriali din Timişoara.
— Ucigaşii casierului delà fa
brica de zahăr din Beckerek Mare.
Scurt după venirea armatei sârbeşti în
Banat s'a întâmplat, că un casier şi
însoţitorul lui al fabricei de zahăr din
Beckerekul-Mare, cari duceau banii
pentru plata muncitorilor, au fost ucişi
şi jefuiţi. Omorul acesta a produs sen
zaţie mare pe vremea aceia. Multe
ziare din Timişoara şi Beckerek au
scris în fel şi chip despre acest omor,
iar jandarmeria a constatat, că ucigaşii
au fost nişte Români delà Saca, cari
au fost condamnaţi şi zac şi azi în
temniţă. — Unele ziare din Beograd

aduc ştirea senzaţională, că s'au ivit
acuma adevăraţii ucigaşi de naţiona
Iitate sârbă, cari au recunoscut faptul.
Aşteptăm acuma să vedem cum va
stabili adevărul judecătoria, ca să ne
spunem şi noi cuvântul despre acea
faptă grozavă, care a fost o pată pen'
tru Românii din Jugoslavia.
— O americană lăptează un
pui de urs. O doamnă dintr'un «ră
şei din America a fost cinstită cu o
medalie mare din partea unei societăţi
de bine facere pentrucă pe puiul unei
ursoaice pe care îl împuşcase bărbatul
său, nu 1-a lăsat să se prăpădească,
ci 1-a lăptat până s'a făcut mare şi
voinic. Doamna a dăruit apoi puiul de
urs — drept amintire — bărbatu
lui său.
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Recvisite bisericeşti :

/ Cădelniţate bronz argintată — — 1750pentru Ornamente bisericeşti : Una ţiitoare de tămâie cu linguriţă
din bronz argintat
— — — 550'Odăjdii (Vesminte preoţeşti) consta I Candelă din bronz argintată — - 900/ Chivot din bronz argintat cu trei
tatoare din :
turnuri — — — — — — 3800/ Felon, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2Mânecuţe, I Cruce de masă din bronz argintată
cu Hnstos in email 28 cm. — 1200*
1 Brâu, 1 Acoperitor de sf. potir, în diferite 1 Cruce
de masă (28 cm.) din bronz
motive şi colori din damast de mătase in ca
argintită cu Hristos în relief aurit lOOO-lităţi deosebite cu preţul de 8000—22000 Lei. 1 Cruce de mână din bronz argintită
cu Hristos email — — — — 1000
Prapori:
Cruci de lemn cu Hristos în relief 120-200
in diferite culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu 3 Cutii de aluminium pentru ostie,— 150
două chipuri sfinte pe două părţi văpsite pe / Căldăruşe cu aspergil (stropitor)
bronz argintat
— — — — 1200'
pânză (chipul după dorinţă) are 3—4 tăie
turi cu posomant auriu sau argintiu preţul 1 Cănită cu tavă pentru spălarea ma
nilor (bronz argintat) — — — 850'
unui prapor delà 2000—6000 Lei fără rudă.
Cutie cu trei vase, cuţit şi foarfeci
Mustre de stofe pentru odăjdii sau prapori
la botez ; (bronz argintat) — — 1200'
se trimit numai contra 100 Lei anticipativ. 2 Vase de sticlă cu tavă de zink
La restituirea mustrelor să predau banii.
(la proscomidie) — — — — 380
1 Potir cu tăer (patena) (bronz aurit)
Colare, Berete, Brâuri, Plastroane.
neted — — — — — — 2800'
Potcap te mătasă— — — — — 120'— Disc şi steluţă (bronz aurit) — — 1000
' l Cutie cu trei vase pentru oleu şi
Beretă (camilafcă, potcap) Rom. cat.
mir la botez (bronz aurit) I. C. O. 1800
din klott negru — — — — 250-—|
Beretă de caşmir negru gr. cat. — 250 — / Cutie de bronz aurit cu capac pentru sf. cuminecătură la bolnavi — 1500'
Cotar de pânză „Leo"
— — — 50 — i
— — — 3800'
Cotar de cauciuc — — — — — 45'— Ciborium (bronz aurit)
Monsiranţă (bronz aurit) rom. kath. 5500'
Brâu (cingulum) violet moirée sau
mătase — — — — — — 1500-— Clopotele pentru altar — — — 100-200'
Copcii (cârlige) pt. odăjdii (aurite
Brâu (cingulum) negru moirée sau
1
şi arginiate perechea — — 100
mătase — — — — — — 1500-—
50
Brâu (cingulum) negru de lână
— 450 — Sfeşnice pt. perete (cu un braţ)
„
„
„ (cu două braţe) 100
Plastron (chemisette) Nr. 3. 21 cm.
klott neted — — — — — 150-— Icoane sfinte — — — — — 45-200
Plastron (chemisette) Nr. 2. 15 cm.'
klott neted — — — — — 120'— Banii se trimit înainte, comandele se
efectuesc în 3—4 săptămâni.
La comandă să se dea numărul şi lăr
gimea cotarului plastronului şi a beretei. Toate, preţurile sunt rezervate şt pentrt
Din colare numai 6 bucăţi se trimit.
străinătate dublu.

TÂRGUL de MOSTRE
DIN CLUJ
31 August —31

Septemvrie 1924.

Produse industriale. Materii prime.
Industrie casnică.
Locul de întâlnire al comercianţilor din ţară şi străinătate.

75°|o reducere pe toate trenurile C. F, R.
Câteva sute

expozanţi

Numeroase congrese
de specialitate

Incartiruirea s e face de către Biroul Târgului

Direcţia Târgului : Str. Cogăiniceanu. Telefon 10-32.

Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

