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Pace vouă

Excursiunea

Cu adevărat cuvânt orice ro
máit iubitor de lege şi neam,
trebue să fie adânc afectat de
luptele fraticide ce să duc delà
un timp încoace, de către orga
nele conducătoare ale ambelor
confesiuni româneşti.
Aceasta campanie nemotivată
convine de minune pescuitorilor
în apă tulbure, — şi astfel vedem
cum zilnic să slăbeşte credinţa în
religia noastră strămoşească.
Dar pe când noi certându-ne
ne slăbim, — duşmanii cari ne
pândesc de mult raţionează mai
adânc, — îşi strâng rândurile, şi
astfel vedem cum răsar ca ciu
percile după ploaie, sectele veni
noase ceri ne otrăvesc poporul cu
învăţăturile lor falşe şi hărăpeşte.
Cine nu-şi dă seamă de ma
rele pericol ce ne ameninţă să
înşală amar.
Răul este mai mare de cât îl
putem închipui şi astfel, — pacea
şi liniştea între ambele confe
siuni să impune imperios din
toate punctele de vedere.
In aceste vremuri de grea cum
pănă ne mai trebue şi o luptă
religioasă fraticidă, — când la
tot pasul ne lovim de duşmani?
!
Cine sunt instigatori şi pro
tectori acestei lupte sterile şi dău
nătoare întregului neam românesc?
Nu este la mijloc o mână
neagră şi criminală care alimen
t e a z ă aceasta campanie, — din
i locuri mai îndepărtate de peste
hotare ! ?
De sigur că da.
Anchetele făcute de noi ne
r îndreptăţeşte să credem acest lu' cru, — sutele de mii de mani
feste ce sosesc în mod clandes
tin în ţară pentru conruperea su
fletelor slabe, sunt o dovadă că
duşmanul loveşte în plin atunci
[când noi nu găsim altceva mai
bun de făcut, decât să ne certăm.
Ar fi timpul ca să înceteze
„odată aceste anomalii dăunătoare
jdin toate punctele de vedere, —
^şi strânşi uniţi să începem lupta
[ide purificare contra puhoiului
'istrein, pentru a ne putea aduce
la matcă, şi credinţa cea adevă
rată ä lui Cristos poporul nostru
*drag şi rătăcit.
Să nu uităm nici odată că
'înainte de a fi catolici şi ortodoxi, suntem români — şi ca artare în actualele împrejurări să
ne sărutam şi îmbrăţişăm cu toată
dragostea frăţească — pentru ca
«duşmanului secular să-i tăem apa
sdela moară — odată pentru tot
deauna.
Numai astfel ne vom putea
aduce pacea şi încrederea în bi
serică, şi mai ales iubirea şi dra
gostea de lege şi neam, — când
nu putem şti ce ne va aduce
SHüa de rnSine.
Pace vouă.

C. F. R. la Constantinopol
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(Continuare)

Prima noapte dormită pe pămân
tul Asiatic ne-a recreat îndeajuns ca
să putem începe a doua zi cu trupul
şi sufletul odihnit s ă cercetăm şi să
cuprindem tot c e e a c e ne era expus
în program, căci sunt acolo foarte
muite şi interesante lucruri de văzut.
Sosi{i la „Podul nou" care leagă G a laţa cu Stambulul şi care are lungime
de 4 2 0 m. am admirşt mai întâi con
strucţia lui de pontoane de fier şi care
se poate deschide de câte ori este
lipsă, dar e stabilit că în fiecare zi,
dimineaţa la ora 6 se deschide, şi dă
drumul vapoarelor, cari trec în sau
din „Cornul de aur". Mai are ceva
special acest pod; anume cine trece
peste el din Stambul în Pera sau din
Pera în Stambul, trebue să plătească
un piastru (un leu, 15 b.) taxă de pod
oamenilor cari stau să încaseze la fie
care capăt al lui. E foarte bună. idea
aceasta, căci mii de oameni circulă
zilnic pe acest pod, şi fiecare în parte
contribue cu puţinul său la suportarea
speselor împreunate cu deschiderea şi
eventual repararea lui. Aici ne oprim
să admirăm „Cornul de aur", unul
dintre cele mai frumoase porturi ma
ritime, a cărui gură leagă Bosforul cu
marea Marmara şi care împarte Constantinopolul în două părţi : Stambul
(partea veche a oraşului — Bizanţul)
şi cartierul Galata apoi spre nord par
tea modernă : Pera. Apoi privim spre
zidurile din jurul Stambulului, cari au
fost ridicate încă pe vremea împăra
tului Teodosius cel mare în secolul
al V-lea. La început acest oraş a fost
grecesc, apoi deveni persian, cucerit
fiind la 4 9 0 a. Chr. de Darius, apoi
în 196 d. Chr. de împăratul roman
Septimiu Severus, iar pe ruinele lui
a ridicat Constantin cel mare oraşul
ce deveni capitala şi reşedinţa impe
riului roman, şi care s'a numit după
fondatorul său şi Constantinopol. In
cursul veacurilor multe popoare au
trecut şi stăpânit în acest vechi oraş
istoric, dar la 1453 căzu în mâinile
sultanului Fatih Mehmed 1!, numindu-1 Stambul, adecă oraşul Islamului.

a

Prima vizită făcută de noi în Stam
bul a fost cercetarea reşedinţei sulta
nilor: .Haremul" despre care am auzit
şi cetit aşa de multe. Astăzi e pustiu,
doar câtjva enuci păzesc intrarea şi
se pot vizita abia câteva odăi din
cele 4 8 ce are. S e observă însă din
aceste câteva, luxul şi bogăţia c e
domnia odinioară. Coloane şi uşi de
marmoră şi mozaic, pereţi de sticlă,
covoare şi perini bogate, vaze, mese
şi alte obiecte scumpe este decorul
acestor odăi. Majoritatea decorurilor
este tot lucru de mână, d. e. într'o
odae am avut ocazia să pipăim o
masă splendidă lucrată de sultanul
Hamid numită „interzia". într'o altă
sală vastă s e află o fântână, care se
deschidea pentru a produce sgomot
atunci, când se pertractau lucruri s e 
crete. In parc spre malul apei, luceşte

un chioşc aurit, unde veneau damele
din harem pentru a se delecta în pri
veliştea măreaţă. Totul e ca o poveste
din basm, dar astăzi păstrată numai
ea o amintire a vremurilor apuse. A s 
tăzi sub mâna cârmuitoare a lui Kemal
paşa s'au desfiinţat şi încă se vor mai
desfiinţa multe din obiceiurile c e deo
sebesc pe turci de celelalte popoare
culte.
De aici am trecut în Muzeul Mi
litar, a cărui intrare o păzesc eniceri.
In faţă stă un tablou pictat, reprezen
tând pe biruitorul Mehmed Fathi II.
Mii de instrumente, puşti, pumnale,
haine, steaguri îţi răpesc privirea.
N'am scăpat nici ocazia de a ne lăsa
subscrierea în cartea muzeului. Mai
departe am vizitat turnătoria de bani,
unde însuşi directorul ne-a dat expli
caţiile necesare, dar pe cari înzadar
le-am detaila aci, căci n'am reuşi să
redăm aceea c e este privind de aproape
pregătirea monetelor atât de artistice.

Manuscrisele
nu s e înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.
Stagiunoa

Operei Române 1924|25
Opera Română şi-a deschis sta
giunea Vineri în 10 Oct. spre cea mal
mare satisfacţie a tuturora, cari o aş
teptam cu drag. După svonurile c e
circulau în ultimul timp, eram chiar
ameninţaţi să rămânem deocamdată
fără operă. Dar activul său director,
dimpreună cu neobositul maestru Klee,
au lucrat fără preget şi în toate di
recţiile pentru redeschiderea cât mai
îngrabă a stagiunei. Astfel cu orches
trând noi, câştigaţi de prin streinătate şi sub bagheta ireproşabilă a dlui
Kellermann, s'a jucat în 10 Oct. c e a
mai favorizată operă a stagiunilor tre
cute: .Carmen" de Bizet.
Nu are aici loc critică în parte
pentru fiecare personagiu, — căci ciae
n'a avut de atâtea ori ocazia să ad
mire pe cea mai reuşită Carmen în
d-na Lya Pop ? Fără de dânsa, , C a r men" n'ar avea farmecul şi reuşita
obţinută. Recunoştinţa i-s'a arătat din
nou prin mii de aplauze şi buchetul
de flori, — cea mai sinceră expresiune a omagiului ce-i păstrăm.

Am primit şi noi un săculeţ de
Neîntrecutul artist C. Pavel în ro
monete noi de câte 10 şi 5 piaştri,
pe cari le-am împărţit între noi şi pe lul lui Don J o s é precum şi c a diri
cari le vom păstra ca suvenire. Am gent de scenă, ne răpeşte tot mal
mers apoi să vizităm cea mai renu mult admiraţiile şi se face adorat Ia
mită moschee sfta Sofia (Aia Sofia infinit. Un buchet şi pentru dânsul a
= sf. înţelepciune) care a fost clădită fost o mică atenţiune, dar mare în
de împăratul Constantin în anul 3 2 5 fond, aducându-i noul salut în stagiu*
după Christos, apoi renovată şi în- nea aceasta.
frumseţată de Iustinian I. (527—565),
Dorim ca şi de aici înainte să lu
cu uşi de cedru aurit, candelabre de
creze tot cu atâta râvnă şi plăcere
aur, icoane de argint, mărgăritare, etc. pentru ridicarea nivelului operei noa
Mai târziu însă a fost jefuită de cru stre, ajutat fiind de toţi ceilalţi con
ciaţi şi turci. Astăzi podoaba bisericii fraţi, cari înţeleg menirea şi rostul unei
A.
sunt peste 100 de coloane de mar opere în capitala Ardealului.
mură scumpă. Cupola din mijloc este
o arhietectură măiastră. Lângă mihrab
(altar) se află mimberul (amvonul) iar
în fata acestuia e loja sultanului. Pe
Săptămâna aceasta am avut ca pre
jos sunt covoare scumpe lucrate în mieră o comedie foarte reuşită a lui
pătrăţele fiecare arătând locul unui A. Birabean şi G. Dolley „Floare de
bărbat, iar deasupra în balcoane stau lămâiţă". Traducerea s a datoreşte dlui
femeile. Policandre bogate decorează Q. Mihăescu.
interiorul, cu sute de becuri electrice.
Distribuţia a fost făcută Intre cele
Sunt cinci porţi de intrare şi lângă mai bune forţe ale comediei noastre.
cele două principale înăuntru sunt două Dna Jeana Popovici-Voina e tot cea
fântâni în formă de vase colosale, pro- veche cu particularităţile sale în dră
văzute cu mai multe robinete. La in gălăşenie şi joc. Dl Mihăilescu-Brăila
trare trebue să încălţăm nişte papuci, asemenea. Dl Qhibericon în rolul lui
cari sunt direct pentru vizitatori. Pe Birbat a fost foarte corect şi cu ţi
pereţi sunt inscripţii din coran şi nume
nută neîntrecută. Dl Neamţu-Ottonel
de sultani, etc. Lungimea e de 7 5 m.
a fost un L e Hochet cum n'a putut
iar lăţimea de 7 0 m. Afară de acea
fi mai exact nici în adevăr. Dna Stăstă moschee mai sunt în Constanti
nopol şi altele zidite în cursul vremii nescu ca soţia supusă şl temătoare a
de diferiţi sultani. Astăzi are în total lui Le Hochet a jucat foarte potrivit.
vre-o 3 0 0 moschee. Spre sud-ost de De puţină practică mai are nevoie tâ
Aia Sofia este parcul public şi hipo năra dra Caracioni, în care vedem o
dromul, apoi vedem o fântână splen viitoare artistă bună. Tot asemenea şi
didă a împăratului german Wilhelm II. dna Rally. S'a distins în micul rol al
care a ridicat-o în 1898 sultanul Ab dnei Vizenet dna Jipescu-Hodoş.
dul Hamit. Urmează apoi obeliscul lui
Le urăm spor bun în piesele ur
Teodosius din granit roza de 3 0 m.
mătoare.
A.
înalt şi 2 m. lat. Pe el sunt inscripţii
latine şi greceşti. Lângă el este C o 
— Conferinţe. In sânul baroului
loana Şerpilor, o amintire a învingerii Cluj sunt în curs conferinţele impuse
delà Plataca, In apropiere mai admi pentru stagiari prin legea de organi
răm clădirea şcoalei comerciale. In zare. Afară de aceste conferinţe a sta
faţă închisoarea şi tribunalul. Obosiţi giarilor se ţin în fiecare zi de Luni
şi uimiţi de toate cele văzute în prima Ia orele 6 p. m. în localul baroului
conferinţele advocaţilor. Prima confe
zi, ne grăbim a nu pierde vaporul
rinţă va fi în ziua de 13 Oct. Confe
pentru Haidar Paşa, unde ne insta renţiar decanul dr, Ioan Suciu. T e z a :
lasem deja locuinţa.
„îndatoririle, ce s e impun luptătorilor
cu armele legii".
(Urmează.)
A.
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Se purifică presa!
Presa, menită să împrăştie binefa
cerile culturii, delà un timp încoace
alunecă pe căi laterale, ocupându-se
prea mult cu scormonirea unor păcate
săvârşite de unii gazetari, scriindu-se
astfe! de e a pentru răfuiri personale,
adeseori fără nici un interes publicu
lui cititor, dornic de cultură. Pentru
noi, cei de dincoace de Carpaţi, aceste
lucruri sunt nouă, nu ca creaţiuni
ştienţifice sau inovaţii, ci ca lucruri
importate de unii gazetari profesio
nişti, veniţi aici să facă educaţii a masselor.
Un caz recent este la ordinea zilei,
care expus în ordinea cronologică ne
arată, cum fără motive serioase, ex
plodează uneori patimile omeneşti, fie
ei chiar gazetari de carieră.
lată c e s'a întâmplat:
„Cultura Poporului", această ga
zetă serioasă a dat un mic comunicat
— foarte serios şi cred că întemeiat
— ca răspuns unor întrebări primite
din partea cititorilor ei. Aici arată, că
scriitorii adunaţi în jurul „Cultura Po
porului" n'au nimic comun cu „înfră
ţirea Poporului", aceasta din urmă
gazetă fiind editată de ziarul politic
„înfrăţirea".
Nimic jignitor pentru nimeni. Un
comunicat solicitat scurt şi clar.
„înfrăţirea" însă s'a supărat şi fără
să fie solicitată să răspundă a sărit
în ajutorul şi apărarea „Inrăţirei P o 
porului" şi jignind brutal, însă cu mult
tact pe o mulţime de oameni din lun
gul şi latul acestei ţări, toţi muncitori
desinteresaţi ; prof. universitari şi se
cundari, învăţători, preoţi plugari şi
meseriaşi, cari îşi fac în felul şi după
slujba lor comunicările de ordin cul
tural, economic, social şi naţional.
Pe toţi aceştia îi numeşte netalentaţi
şi nedemni să stea alături de gazetarii
de carieră delà „înfrăţirea Poporului".
Şi acuma mă întreb: oare dl gaze
tar de carieră cum se numeşte publi
cistul într'alt articol unde o fi găsit
unitatea de măsură pentru talente ?!
Sau
poate ajunge, ca cineva să se în
scrie în Sindicat, şi-i vine şi talentul ?
Iată deci, cum dintr'un sărman co
municat fără nici o tendinţă se dă o
jignire nechibzuită scrisă cu creonul
oii în fuga condeiului.
Dar
mai departe. Lucrurile de aici
iau o întorsătură şi mai gravă :
„Cuhura Poporului" într'un alt nu
măr
desgroapă păcatele redactorului
responzabil şi talentatului gazetar delà
„înfrăţirea", arătându-i faptele din
cursul răsboiului, pentru cari dânsul,
dl D. Karnabatt, a fost condamnat la
10 ani închiseare. S e face o compa
raţie între fapte şi talentul de gaze
tar,
arătându-se, că, deşi presa arde
leană n'a avut condiţiunile tehnice la
nivelul celei din regatul liber, cu toate
aceasta, cu sau fără prea mult talent,
şi-a făcut datoria. Până când di D. Kar
nabatt gazetar de carieră cu sau fără
mult talent n'a înţeles să-şi facă da
toria în cursul războiului, dovadă, că
a fost osândit la închisoare.
Comunicarea dată de „Cultura Po
porului" deşi întemeeată şi de ordin
cultural, n'a fost bine plasată, căci această gazetă serioasă putem zice en
ciclopedică pentru marea massă a ţării
şi unica în felul ei în România, nu
poate să s e ocupe cu demascarea unor
lucruri personale, atât de urâte. E a
trebue şi va rămâne negreşit, ceeace
a pornit fără să facă intuitiv unor con
cepţii şi fapte pe socoteala unor oa
meni, cari şi ei la rândul lor îşi au
păcatele. Pe de altă parte, pe cititorii
acestei reviste culturale astfel de luc
ruri mici decât nu-i ridică nici cultural
nici moral.
Cu toate acestea „Cultura Poporu
lui" enumără fapte positive şi fără jig
niri josnice. Foarte natural, că faptele
aici din felul lor sunt condamnabile
şi au şi fost deja judecate.
Urmează actul penultim. (Ultimul
act se va desfăşura mai în urmă.,)
„înfrăţirea" din t Octomvrie a. c.
(nu „înfrăţirea Poporului" imitatoarea
în fond şi formă a „Culturii Poporu
lui")
face vârf tuturor aşteptărilor sau
*) Pentru cele publicate în aceasta rubrică
redacţia nu ia nici-o respundere.

un neaşteptat vârf chestiunii. Ş i aceasta
este asupra căreia trebue să ne oprim
mai mult. Aici se desbracă în toată
goliciunea omului pătimaş pretinsul
gazetar de carieră, împodobind faptele
adversarului delà „Cultura Poporului"
existente sau neexistente cu calicativele culese probabil din vocabularul

puşcăriaşilor ca : ticălos, decăzut so
cial, de origini şi existenţe echivoce,
impostor analfabet (aceasta-i mai ori
ginală) vagabond (Dl Karnabatt a stat
la Bucureşti sub ocupaţie) demn de

a-i răspunde numai cu vârful ghetei s. a.
Nu-i vorbă s e spun lucruri grozave.
Ar urma, că dl Cehan-Racoviţă să fie
condamnat la cel puţin 2 0 ani muncă
silnică ca să-1 întreacă în consecinţe
pe dl D. Karnabatt. Lucrurile, merg
pe întrecute.

Concluzia :
Chestiunea este încă deschisă. In
lipsa unui Terente sau Mantu oare
care, iată că avem senzaţii şi nu ne
putem plânge că lucrurile culturale
merg prost în România-Mare. Lucru
rile sunt interesante, însă numai nouă,
localnicilor, cari cunoaştem eroii. Nu
trăbue însă se facă uz de aceste sen
zaţii importante pentru marele public
cititor, care s e va uita cu neîncredere
la slova tipărite, căci după astfel de
ştiri va crede că toate sunt scrise în
fuga condeiului, cu creionul fie chiar
de gazetari de carieră cu sau fără ta
lent gazetăresc, ori premeditate şi
scrise de alţii, cari muncesc numai de
dragul culturii.
DI Karnabatt în calitatea-i de im
portator de cuvinte josnice, este rugat
să ne cruţe bunul gust şi să ne lase
şi pe mai departe în sărăcia noastră
de cuvinte, neavând nici o nevoe de
înjurăturile culese de pe la puşcăriaşi.
Ori dacă nu se poate obţine şi să
discute mai calm, fie-i chestiunea cât
de dureroasă să ne lase în pace şi să
plece de unde a venit, căci altfel ne
face de râs înaintea străinilor.
Şi
în fine recomand următorul
program :
Deoarece dl Karnebatt este discalificat în urma sentinţei judecătoreşti
şi neputând fi de vorbă despre o ră
fuială cavalerească, chestiunea trebue
supusă în faţa unui juriu curios asupra
faptelor imputate, ori în faţa judecă
toriei ca să se facă odată lumină şi pace.
Fie toate acestea numai pentru pu
rificarea presei româneşti !

Traian

Florian.

Compendiu de drept civil
de:

D r . A n c a I. L e o n t i n

in editura librăriei A. Anca, Cluj
a eşit de sub tipar zilele acestea, un
„Compendiu de drept civil", datorit dlui
Dr. Anca I. Leoniiii. judecător la Trib.
din Cluj. Cartea cc-a scris acest har
nic
judecător, poate să stea foarte
bine la îndemâna studenţimei, deoa
rece în ea se tratează toată materia
dreptului civil, în mod rezumativ. P e
lângă aceasta, este necesară oricărui
jurist această lucrare, ca una ce stu
diază comparativ dreptul civil al păr
ţilor ungurene şi al vechiului regat cu
toate modificările survenite din legile
de unificare.
In acest compendiu se studiază
drepturile de personalitate, drepturile
reale şi de familie. Cu multă claritate
este tratată materia obligaţiunilor, în
toate formele de manifestare ale ace
stui „vinculum furiş". S e studiază apoi
stingerea obligaţiei cu multă fineţe şi
pătrundere juridică.
Pornind delà studii lomaniste bine
fondate, Dr. dl Anca, a reuşit să pue la
îndemâna tuturor, un manual de drept
civil, în care "se îmbină technica pur
juridică, cu fineţea stilului exprimat.

1. C ă la biroul populaţiei este un
adevărat turn al Babiionului încât dacă
cineva caută adresa în foarte multe
cazuri nici nu o găseşte.
2. Funcţionari Bir. Pop. în frunte
cu
conducătorul lor Filierul nici nu
ştiu la ce acte ce dovezi trebuiesc.
Nu trebue să mai adăugăm că acest
articol s'a strecurat fără consinţământul directorului nostru şi că nu ne în
suşim nici una din părerile autorului
acestui articol, mai ales, că noi îl cu
noaştem pe dl Fileriu ca un bun
funcţionar.
Că se găsesc poate unele nereguli
la Biroul Populaţiei, acest fapt nu se
datoreşte şefului, ci parte nepăsări
publicului, care nu îşi face întotdeauna
insinuarea immédiat şi regulat, poate
parte şi unor funcţionari din trecut,
căci ştiut este că funcţionarii Biroului
populaţiei sunt toţi diurnişti slab sa
larizaţi şi deci s e schimbă necontenit.
Adaus acest fapt la greutăţile inerente
oricărui început nu s e va mira nime
ca s e strecoră unele greşeli, cari însă
nu pot fi aruncate în sarcina şefului
şi tuturor funcţionarilor de prezent la
biroul populaţiei.
Atragem atenţiunea dlui Fileriu să
binevoiască a face raport autorităţilor
în drept pentru ca bieţi funcţionari să
fie mai bine retribuiţi pentru aşi putea
face datoria aşa cum se cuvine la un
birou de importanţă ca cel al popu
laţiei.
Rep.

Informaţiuni

—
Tenorul Grozăvescu c
oaspe. la Cluj. După cum su
tem informaţi Traian Grozăvesc
va cânta săptămâna viitoare l
Cluj, fiind angajat de direcţiune
operei maghiare cu 60.000 I
pe o seară.
— DI Maniu la Blaj. Luni în !
Septemvrie dl. Dr. Iuliu Maniu, pr
şedinţele partidului naţional, a fost
Blaj şi a arătat în faţa câtorva pri
tini situaţia politică.
— Guvernul ungar refuză estr
darea asasinilor lui Erzberger. Motiv
refuzului este căci nu existe conve
ţiude politică între Ungaria şi German
—
Este vorbă că ministerul
răsboi să înfiinţeze o mare fabrică
aeroplane în ţară.

— Domnul Septimiu B . Mărăşea
Prefectul judeţului a sosit eri c u Í
celeratul de dimineaţă în Cluj relu*
du-şi ocupaţiunile.

— Românii Ardeleni, Bănăţe
Basarabeni, Bucovineni şi Dobi
geni cari vor să aibe veşti desf
rudele lor aflate în America sau
stabilească legături de afaceri cu cc

cetăţenii lor din Statele-Umte, pot
facă repede şi sigur. A se adre
pentru informaţii detailate la Agen

de

Un jubileu bine
meritat
La S ă c e l e (Jud. Braşov) se va ser
ba în 19 cr. jubileul de 5 0 de ani al
cercului conferenţiar al învăţătorilor
din Săcele, cu un program ales, com
pus din Te-Deum, Şedinţa festivă cu
cuvânt de deschidere al dlui Vasile
Ivan, actualul preşedinte al cercului
conferenţiar, Imnuri, masă comună,
producţiuni ale elevilor şc. primare,
concert, etc.
Acest cerc a fost constituit în anul
1874
de învăţătorii români săceleni şi
a dat cele mai bogate roade, săpând
adânc în ogorul inţelenit al culturei
noastre naţionale.
Dăm mai la vale programul serbărei.

PROGRAM :

In Nr. 3 8 din 21 Sep. a. c. al zia
rului nostru s'a strecurat fără ştirea
directorului nostru un articol pripit.
Articolul conţinea câteva insinueri în
juriaşe ridicate în contra Şefului birou
lui populaţiei, precum şi al întregului
personal :

Nr. 4L

1. La ora 9 se vor depune flori
pe mormintele învăţătorilor decedaţi
în comunele Satulung, Turcheş, Bacifalu şi Cernaţu.
2. La ora 10 Te-Deum la biserica
catedrală din Cernaţu.
3. La ora 11 şedinţă festivă în sala
gimnaziului de băeţi din Satulung cu
următorul program :
a) Imn bisericesc (executat de co
rul învăţătorilor).
b) Cuvânt de deschidere din partea
preşedintelui cercului.
c)
Cuvântările
eventuale (Sunt
rugaţi a se anunţa cei cari doresc
să vorbească),
d) Imn Jubilar de poetul I. U. Soricu (executat de corul învăţătorilor,).
La ora l / , .
4. Masă comună (doritorii de-a
lua lua parte la jubileu să binevoiască
a aviza până la 15 Oct.)
5. La ora 3 p. m. producţiunile
elevilor şcoalelor primare şi petrecere
poporală în piaţa din Cernaţu.
6. La ora 8 concert în sala gim
naziului de băeţi dîn Satulung (pro
grama cu textul cântărilor seara la
cassă).
1

—
La centrul pentru ocrotirea
copiilor (fost azilui de copii) Cluj din
Str. Gen. Grigorescu 33 se dau consultaţiuni gratuite zilnic esceptând Duminecele şi zilele de sărbători între
orele 9-IO /» a- m. pentru copiii să
raci. Pentru cazuri grave reclamând
primul ajutor medicii institutului stau
în permanenţă la dispoziţia publicului
din cartierul nostru.
1

Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

Publicitate Rudolf Mosse soc. >

Bdul. Academiei 4 Bucureşti.
Români macedoneni s e pot adre
în acelaş scop Agenţiei de mai s
— Duminecă cu acceleratul de
mineaţă vor sosi la Cluj studenţi M i
şi Vlad. Studenţimea întreagă le p
găteşte o mare manifestaţie, naţiona
Studenţii precum şi studentele
fi în costume naţionale cu Drapel
fanfară, mai mulţi călăraşi, precum
un car cu 6 boi, pe tot parcursul d
gară până la Universitate se vor câi
imnuri naţionale. La amiaz va fi
banchet studenţesc la Hotel Centt
1

— N. Leonard la Cluj. Mar
public amator de teatru va avea (
mai fericită ocazie de a asculta
marele nostru artist şi cântăreţ, c
înainte de a pleca la Paris und<
fost angajat în mod special pen
stagiunea de iarnă, va juca cu tn
maghiară în zilele de Mercuri 15
16, Vineri 17 şi Sâmbătă 18 Oct.
lebrele operete : „Voivodul ţiganii*
„Dragoastea de ţigan" „Mazurca
bastră" şi „Contele de Luxembur
Suntem siguri că publicul clujan
şti să aprecieze pe acest mare ari
— Dăunaţi delà Cotroceni. (
vernul a deschis un credit de 9 0 0
Lei pentru a fi despăgubiţi locuiţi
cari au suferit de pe urma explo:
din vară delà Cotroceni. Dar pagt
ţării cine-o plăteşte.
— P e ziua de 1. c . va deschide o ex
ziţie colectivă în sala Muzeului de Arti
meserii. Expoziţia este aranjată de către i
torii Ferdinand Guncser şi Dominic Pop,
tist pictor.

— Intervenţia dlui prefect al
liţiei Ovidiu Gritta pentru studei
săraci delà Universitate de a pr
prânz gratuit, a făcut o escelentă i
presie în marele public şi mai a
printre studenţi.
— Mercuri 15 Octomvrie se i
deschide Corpurile Legiuitoare. Mi
14 Oct. dl Prim Ministru Ion I.
Brătianu va supune suveranului n
sagiul de deschidere s e semnare.
— Copilul Mihai Zaborov din o
şui Chişinău mahalaua Tăbăcăria
fost cuprins de boala somnului,
doarme neîncetat de 2 0 de zile. H
dici chemaţi în ajutor nu l'au pu
deştepta.
— A apărut în editura librăriei Al
Anca Cluj, o foarte interesantă broşură c
va fi de un interes vital pentru toată Iun
dornică de a salva poporul nostru delà <
mai
periculoasă boală beţia. Cărticica e
intitulată „Vezi c e face beutura dracului
De vânzare la librăria A. Anca Cluj.
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