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Librăria Anca
Clnf, Piaţa Unirii 32.

DifectOf-Propriefar:

Alexandru Anca.

Concentrarea
forţelor opoziţioniste
Guvernul
actual, a înlăturat
delà cârma acestei ţări, multe
elemente de valoare. In rândurile
opoziţiei, sunt bărbaţi politici, cari
dacă ar avea în mână conducerea
Rornâniei-Mari, ar da alt curs
stărilor existente.
S u b guvernarea liberală am
marcat falimentul economic ce-1
trăim cu toţii. Suntem din punct
de vedere al economiei naţionale
într'o stare absolut precară. La
Paris leul s e menţine necontenit
scăzut şi toate eforturile pentru
o r e m e d i e r e a răului, au rămas
infructuoase. Iar poporul nostru
delà sate şi din oraşe, luptă din
greu cu neajunsurile de tot soiul.
Din punct de vedere e c o n o 
mic suntem într'un trist ipostas.
Ş i e s t e de mirat faptul ca tocmai
ţara noastră, c a r e are atâtea bo
găţii, să sufere rigorile unei mo
nede depreciate.
T o t sub guvernarea liberală
am asistat şi la durerosul faliment
al moralităţii. „Moralitatea", ca
atare, e s t e o noţiune abstractă şi
c a r e nu-şi are realitate decât prin
actualitatea, c e o marchează în
sufletul nostru naţional. Am văzut
cum fraudele s'au ţinut lanţ. Cum
a dispărut onestitatea şi buna cre
dinţă din mintea şi practica atâtor
oameni. Cum legile modestiei, ce
cârmuesc raporturile dintre oa
meni, s'au spulberat în vâzduh,
ca fumul împrăştiat de vânturile
aprige ale iernii.
A c e s t e două ipostasuri triste
şi dăunătoare
bunului mers al
ţării, le trăim sub guvernarea li
berală.
Nu suntem atât de unilaterali,
încât să credem, că numai regimul
liberalilor a ocazionat a c e s t e două
falimente, ^nsă, guvernarea libe
rală n'a ştiut sau n'a putut, să le
înfrâneze şi să repue la locul lor
vechile valori zdruncinate de răz
boiul mondial. Căci, frauda spre
exemplu a alimentat-o chiar ac
tualul regim, prin violentarea voin
ţei poporane în alegeri.

In faţa asestei stări precare,
pentru ieşirea din impas, nu există
decât o singură soluţie : concen

trarea forţelor opoziţioniste. Noi
aşteptăm, ca din unirea partidelor
de opoziţie, să s e nască un sin
gur partid, c a r e mâine să poată
lua în mână conducerea ţării. C ă c i
în starea actuală nu mai merge.
Un guvern format din parti
dele opoziţioniste, ar fi pentru
întreg românismul chezăşia unei
bune ocârmuiri.
Guvernul ieşit din sinteza par
tidelor de opoziţie, ar fi pentru
noi, ocârmm'rea c e o dorim. Căci
partidele
opoziţioniste unite ar
întrupa chezăşia unei democraţii
reale.

MriliM

onexefflpler

5.

4 Lei.

(

Manuscrisele
nu s e înapoiază.

R O M A N E S C
ZIAR INDEPENDENT

Dorim guvern democratic şi
parlament ieşit din alegeri libere.
Un guvern care va fi expre
sia parlamentului, constitue pen
tru noi suportul unei bune ocâr
muiri.
Şi noi o ocârmuire dreaptă o
aşteptăm.

Un exemplar 3 Lei.

Parlamentul c e urmează a se
constitui să fie expresia voinţei
poporane. Pentruca guvernul ieşit
din sânul parlamentului s ă fie e x 
presia voinţei poporane.
Noi tindem
adevărată.

către

Pentru America
un an 2 dolari

Vine Boskoff !

democraţia
M. D.

Chestiunea tripoului
delà Sfatul Negustoresc din
In numărul trecut al ziarului no
stru, am relatat faptele scandaloase ce
se petrec la Clubul Sfatului Negus
toresc din Capitală. Şi anume : spu
neam în acel articol, că fiscul statului
se frustează în mod sistematic, prin
falsificarea cupoanelor. Şi că această
frustrare atinge greu onorabilitatea
unei instituţii c a sfatul negustoresc,
care este şi persoană juridică sau
morală.
Ziarul „Răspunderea" din 2 5 Ia
nuarie 1925, face dlui Ministru de fi
nanţe o întrebare, referitoare la scan
dalul delà sfatul negustoresc.
Întreabă pe dl Ministru de finanţe
dacă a ordonat anchetarea celor ce se
petrec la tripoul delà sfatul negusto
resc din Capitală, denunţate într'o re
vistă sub semnătură. întreabă dacă s e
anchetează chestiunea falsificării cu
poanelor, prin cari falsificări se în
şeală buna* şi orânduita percepere a
impozitelor impuse de stat.
întrebarea pusă de ziarul „Răs
punderea", este foarte legitimată, de
oarece este o chestiune ce atinge in
teresul public.
A doua întrebare pusă de numitul
ziar se adresează dlui Ministru de in
terne, cu apostila, dacă nu crede oportună închiderea „Secţiei distractive"
delà sfatul negustoresc din Capitală.
Cererea este foarte legitimată de
oarece tripoul sus-zis face foarte multe
victime. Căci, câţi nenorociţi cari şi-au
perdut averile la jocul de cărţi, nu-şl

Apelul dlui luliu Maniu
In legătură cu chestiunea atât
de mult discutată a unirei parti
delor de opoziţie d. Maniu şi-a
spus cuvântul. A lansat un apel
către partidele de opoziţie, un
apel programatic, îndemnându-le
să adere la punctul său de vedere.
Apelul năzueşte la formarea
unui partid democratic -care să
contrabalanseze guvernământul li
beral.
Ziarul nostru totdeauna a inzistat ca forţele opoziţioniste să
se uniască. Am considerat acea
stă unire ca pe o reală necesi
tate atunci când se pune pro
blema ieşirei din impasul politic
actual.
Guvernarea liberală aşa cum
s'a manifestat a dus ţara pe o
pantă nu tocmai convenabilă. Am
marcat falimentul economic ce-1
durăm de 3 ani de zile.

Capitală

pun mai apoi capăt zilelor văzându-se rămaşi pe drumuri?
După cum spuneam şi în numărul
trecut al ziarului nostru, câţi nu-şi
vând în „Secţia distractivă* moşii,
case, imobile dupăce şi-au stors ultimul
ban din buzunar, ba câte odată chiar
cinstea nevestelor şi a fiicelor, pentru
a-şi satisface viţiul de care sunt stă
pâniţi ?
întrebarea pusă dlui Ministru de
Interne este destul de îndreptăţită,
deoarece acest for are datoria de a
pune capăt unei stări de lucruri into
lerabile, care apasă greu pe spetele
moralităţii publice.
Şi odată cu ziarul „Răspunderea"
întrebăm şi noi pe dl Ministru de In
terne, c ă n'ar fi oportună închiderea
unei astfel de local?.
A treia întrebare a amintitului ziar,
se adresează dlui Ministru al Indus
triei şi Comerţului. Şi anume : se con
trolează sfatul negustoresc potrivit art.
65 din regulamentul de aplicarea dis
poziţiilor legii pentru persoanele juridice?
Căci faptul c ă în fruntea Sfatului
negustoresc se află un deputat şi doui
ajutori de Primar,- nu scoate de sub
sancţiunile legale, acest aşezământ,
care are cu totul altă menire decât de
a da loc la fapte scandaloase.
Ne asociem la întrebarea confrate
lui din Bucureşti şi cerem un control
potrivit prevederilor legale.
Căci numai a ş a se poate curma o
stare de lucruri intolerabilă.

Pentru o remediare a răului
nu poate interveni decât un par
tid puternic c a r e să fie opus li
beralilor. Şi acest partid nu poate
isvori decât dintr'o fuzionare a
tuturor forţelor opoziţioniste.
Apelul d-lui Maniu înseamnă
un îndemn la unirea dorită.
De a c e e a îl considerăm ca oportun a c e s t apel menit a aduce
armonia în rândurile opoziţiei as
tăzi desbinate.

Procedura Civilă.
In curând va apare „Proce
dura Civilă Ardeleană" de Dr.
Tudor Moisit în editura Anca.
Această carte constitue un eve
niment marcant pentru toată
lumea juriştilor din ţară.
* Femei! „Cartea Moaşelor"
cu

1 4 0 fotografii feminine Lei 1 2 0

la librăria

Anca.

In

cursul lunei Februarie ma
rele Boskoff, pianist mondial şi
al palatului, va da un frumos
concert în localitate.
Publicul clujean va avea oca
zie să audă în sala Teatrului
Naţional accentele de înaltă con
cepţie pe care maestrul Boskcff
le scoate din clapele clavirului.
In curând vom anunţa pro
gramul concertului ; iar biletele
se vor vinde la librăria Anca.

0cartede motive româneşti
pentru cusături
de: D-na,Alexandra Maior Chodora
Săptămâna viitoare, va apare în
editura librăriei A. Anca din Cluj, un
„Album de motive româneşti pentru
cusături", datorit dnel Alexandra Maior
Chodora,
Această carte care răspunde unei
necesităţi naţionale, o considerăm ca
bine venită.
Arta cusăturilor naţionale, caută a
fi desfiinţată, de valul de civilizaţie,
care s'a abătut şi peste plaiurile noa
stre. Totuşi, latinitatea noastră naţio
nală, are un punct de reazim şi în
portul tradiţional. Căci acest por» men
ţine trează conştiinţa românismului,
atât de diferenţiat de celelalte popoare;
Arta ştergarelor noastre, a velinţelor, a scoarţelor cu motive româneşti,
urmează a fi menţinută în tot ce a r e
ea mai specific naţional.
Şi albumul amintit tocmai aceea
ţinteşte. Să ţie trează în mintea ferreilor delà sate şi din oraşe, frumuseţea
nespusă a motivelor romaneşti.
Arta cusăturilor noastre naţionale
are
şi un mare rol educativ. Instrueşte
ochiul şi înobilează sufletul. Deaceea
recomandăm lucrarea dnei Maior, în
special şcolilor profesionale, acolo unde
se plămădesc sufleteşte tinerele vlăstare.
Acum când maşina pune la dispo
ziţie consumatorului lucruri fabricate,
practicarea artei naţionale însemnează
o manieră plină de nobilitate.
„Albumul" dnei Maior umple un
gol simţit în cadrele artei noastre na
ţionale, care trebue menţinută cu toate
apucăturile spre civilizaţie, cari au
început a s e infiltra şi îa sufletul nostru.

CLUJUL ROMANESC

Pagina 2
Dezbinarea delà sfatul
negustoresc d«n Cluj
In ultima şedinţă a sfatului negus
toresc din Cluj, în grupul membrilor
din comitet, s'a produs o dezbinare.
Din cauza unor neînţelegeri d-nii S o 
mogyi Miksa, Rozşa Mor şi Schwariz
lakab, au demisionat din comitet.
Clujul cunoaşte foarte bine trece
rea pe care o au aceste trei nume în
rândul comercianţilor.
Plecând d-!or delà conducerea sfa
tului, Iasă un gol simţit în mijlocul
comitetului conducător de!a sfatul ne
gustoresc.
C e e a c e este mai trist, e faptul că,
aceşti trei membri vor fi urmaţi şi de
alţii ceeace va aduce o lipsă totală
de specialişti în comitetul diriguitor al
sfatului negustoresc din Cluj.
Pierderea, însă, este cu atât mai
mare, cu cât plecând cei trei membri
amintiţi, sfatul rămâne fără specialiştii
necesari, deoarece actuali conducători,
nu sunt tocmai oameni de specialitäte, în ramura comerţului.

Cărţi noui.

Cu ocazia anului nou, 1925, a apărut la Cleveland, sub îngrijirea dlui
Q. Stănculescu, un frumos calendar.
Ieşit în condiţii tehnice admirabile, lu
crarea aceasta, se prezintă ca un adevărat eveniment tipografic. Căci
este tipărită pe hârtie velină şi cu
prinde numeroase ilustraţiuni.
Calendarul are literatură româ
nească din cea mai bine aleasă. Pe
lângâ partea beletristică această carte
îmbrăţişează întreaga stare a Româ
nilor emigraţi în America, din punct
de vedere etnic, economic şi cărtu
răresc.
In cadrul acestei lucrări poţi lua
cunoştinţă despre starea confesiunilor
Românilor din America, precum şi de
răspândirea românismului în continen
tul de peste Ocean.
De aceea n'avem decât cuvinte de
laudă, la adresa redactorului acestui
calendar.

Către Domnii

Eri, studenţimea universitară clu
jeană a voit să ţină o întrunire în Uni
versitate. Această întrunire era menită
unor discuíiuni, prin care să se clari
fice atitudinea de luat, de către studenţime, în ce priveşte soarta colegilor
eliminaţi, delà Iaşi şi Cluj.
Studenţii au venit toţi la Univer
sitate, unde aveau să se rostească
asupra conduitei lor viitoare.
Insă, printr'un ordin al Ministerului
Instrucţiune! Publice aceasta întrunire
a fost oprită, ceeace li-s'a făcut cu
noscut de către corpul profesoral.
Totuşi, studenţii n'au vroit să c e 
deze şi atunci s'a făcut apel la ar
mată, fapt care a iritat foarte mult
studenţimea universitară clujană.

Opoziţia îşi strânge
rândurile
Partidul naţional şi partidul naţio
nalist al dlui Iorga, sunt pé punctul
de a fuziona.
Acest eveniment îşi are o impor
tanţă covârşitoare în viaţa noastră po
litică. Căci el marchează un pas, în
plus către o concentrare a forţelor opoziţioniste.
Ziarul nostru preconizează alcătui
rea unui mare partid democratic, care
să se alcătuească din gruparea tuturor
forţelor opoziţiei actuale.
Acest partid ar contrabalansa pu
terea de guvernământ a liberalilor.
Ba, chiar ar putea ca în curând să ia
succesiunea liberalilor.
Şi acest lucru este o dorinţă una
nimă.
Insă nici unirea partidului d-lui
Maniu cu al dlui Iorga nu poate să
dea la iveală un partid absolut pu
ternic, care să facă faţă cerinţelor gu
vernământului.
Este necesară şi fuziunea cu par
tidul ţărănesc, care în vechiul regat
şi în Basarabia reprezintă o forţă reală.
Din unirea acestor trei partide ar
ieşi unul singur, care mâine ar putea
lua frânele guvernării.
De aceea este necesar ca toate
patimile să amuţiască. şi să nu se aibă
în vedere decât interesul prezent, aşa
cum se prezintă în actualul moment
istoric.
_ _ _ _ _

*

Imprimate

librăria Anca.

A d v o c a ţ i a l e la

:

Suma cu care patronii vor parti
cipa la suportarea speselor, pentru ali
mentare a ucenicilor în cămin, se fi
xează cu 3 0 0 lei lunar, care sumă se
va plăti lunar şi anticipativ la mâna
dlui Administrator al Căminului.

dupé zisa Scripturii „ceeace a îm
preunat Dumnezeu omul să nu despărţească". In America despărţirile
sunt aşa de obişnuite ca la noi schim
barea albiturilor. Sunt oameni, cari se
însoară de câte 2 0 — 3 0 de ori în viaţă,
ba unii chiar şi de 5 0 de ori. Astfel
doamna Margareta Brunner din Los
Angelos (California) a cerut să fie des
părţită de bărbatul ei pe motivul, că
el mancă de regulă ceapă dimineaţa,
iară după mâncare îşi sărută soţia cu
gura mirositoare a ceapă. Tribunalul
din Los Angelos însă n'a primit acest
motiv, iară d-na şi dl Brunner sunt
siliţi să trăiască împreună, până vor
afla altă pricină de despărţire.

Chemarea Ziarului America

Vom reveni în numărul viitor.

întrunirea de eri
a studenţimea

Nr. 5 .

Cluj, la 19 Ianuarie 1923.
Camera de Comerţ şi Industrie
C l u j .

Informatiuni
— Un bătrân colonel pensionar
care locuia în edificiul episcopiei din
str. Iuliu Maniu a fost dat afară din'
casă cu lucruri şi copii printre cari o
fată bolnavă.
Vom

reveni în numărul viitor.
T e a t r u l Naţional.

— In regionala Cluj la 7 0 de halte
nu vor mai opri trenurile personale.

Programul săptămânal:

—
Dl Gheorghe Sion distinsul
cărturar şi cetăţean de onoare al Clu
jului va ţine mâine o conferinţă des
pre diferite „Probleme sociale", în sala
festivă a Primăriei.

1 Februar 1925 Patima Roşie.

Pricina de despărţire. In lumea
întreagă e introdusă prin lege despăr
ţirea căsătoriei. Singură biserica noa
stră catolică nu despărţeşte căsătoriile,

3

„

„

Margelus (premieră)

7
8
10
12
14
15

„
„
„
„
„
„

Margelus.
„
Margelus.
„
Plicul (matineu).
,, Magistraţii (premieră)
„
Compania Bulandra.
„
Magistraţii.
„
Margelus.

Judecători, Advocaţi
şi studenţi în drept
La Librăria A. ANCA Cluj se află
de vânzare următoarele cărţi juridice :

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
135-—
Compendiu de Carte funduară de Dr. Anca
60 —
Procedura de concordat
forţat de Dr. Anca
80'—
Legea falimentului de Dr.
Anca
80'—
Legea de execuţie de Dr.
Bartha
'
75 —
Vademecum rom. mag. de
Dr. Köves
60-—
Criza Valutară de Dr.
Şerban
35'~
Journal de termene Advo
caţiale
100—
IN LUCRARE :
Codul de Comerţ cu adnotări şi
jurisprudenţă.
Dicţionar juridic
No.

146/1925.

C o n c u r s .
Camera de Comerţ şi Industrie
deschide căminul sàu de ucenici co
merciali şi industriali cu 60 paturi din
Strada Tunarilor No. 5 0 în ziua de 2
Februarie, 1925. In acest cămin sg vor
primi băieţi angajaţi sau cari se vor
angaja în vre-un magazin comercial
sau atelier industrial.
Cond'ţiunile cerute delà petenţi sunt :
1. Absolvirea cu succes a cel puţin
unei scoale primare.
2. Etatea delà 13—17 ani.
3. S ă fie deplin sănătoşi.
4. S ă posedă ruf aria de pat şi de
îmbrăcat şi a n u m e :
1 saltea 9 0 X 1 8 0 . 2 cearceafuri albe
mari. 1 perină cu' două feţe. 1 ţol sau
plapomă. 2 ştergare. 4 cămeşi. 4 ismene. 1 costum haine de lucru. 1 cos
tum de haine de sărbătoare. 2 perechi
ghete.- 1 perie de haine. 1 perie de
ghete. 1 pieptene. 1 farfurie cu lingură,
furculiţă şi cuţit.
Petenţii se vor prezenta personal
în dimineaţa zilei de 2 Februarie 1925
orele 10 în biroul dlui administrator
al Căminului (Str. Tunarilor No. 50,)
însoţit de patroni, părinţi sau tutori,
când vor fi mai întâi examinaţi de un
medic*. Cu această ocazie îşi vor aduce
cererile de primire în cămin, la care
se va anexa atestatul delà şcoala ab
solvită cum şi cartea de botez.

1

întreprinderea de Instalafiuni Electrice a
Oraşului Cluj
ataşata Uzinelor Electrice
Cluj^

Calea_Regele Ferdinand No. 30.

EXECUTA : Instalaţiuni electrice de înaltă şi joasă ten
siune pentru iluminat şi forţă motrică, mon
tări de tot felul de motoare, transforma
toare şi aparate electrice, rebobinaj şi reparaţinui în mod radical. Staţiune specială :
de verificat contoare electrice cari se şi
repară şi instalează din nou.

Depozit de lămpi electrice, material de in
stalaţiuni, piese de schimb etc.
Planuri, Proecte,
Oferte şi devize efectuate de specialişti

A apărut în editura Librăriei

Alexandru Anca Cluj
şl se află de vânzare următoarele

Piese teatrale şi Poezii
cele mai bune pentru sărbări şcolare
şi poporale.

Teatre :
* „A fost odată" (poporală 3 acte) de
Nie. Ţintariu — — — — — 20-—
* „Doamna mea" (poporală 1 act) de
Nie. Ţintariu — — — — — i 5 _
* „Gura Lumii" (poporală în 3 acte)
de Nie. Ţintariu — — — — 20 —
* „Duşmanii" (poporală 3 acte) de Nie.
Ţintariu — — — — — — I5-—
„Pentru pairie* (poporală 4 acte de
Nie. ţintariu — — — — — 15-—
* „Petitorii" comedie într'un act de Nie.
Ţintariu — — — — — — 15 —
* „Putu Codrului" piesă haiducească
3 acte de Nie. Ţintariu — — — 20 —
„Nevasta mea fie îngeri ca ea* (po
porală 3 acte) de Nie. Ţintariu — 15-—
* „Înfumuratele" comedie în 3 acte de
C. Dumitrescu-Delavarona
20 —
* „Fiecare, cu a lui (comedie 3 acte)
de A. Şerbănescu-Buzău — — 20 —
"Oglinda fermecată" (lirică 4 acte)
I. Jasinsky
— — — — — 15 —
„Doine şl Chiuituri" adunate din gura popoporului de „Siminic" — — — 15 —
u

-

Cărţi şcolare:

la cerere

mi

Diferite :

„Inima mea" (cântece poporale — — 15-—
„Imnuri Româneşti" (cântece naţionale) 10 —
* „Ecouri" de Traian Dumbrava
— 5—
„Umoristice" (Glume) de Costi — — 15-—
„ Versuri din Răsboi" (poezii poporale) IO —
* „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian
şi voce — — — — _ _ i 5 - _
* „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
Pian şi voce — — — — — 15-—
,Călindare" cărţi cu târgurile — 1 0 - 4 0 Lei
^Dicţionar" român-maghiar
— — 5-—
,Carte de visuri" — — — — — 2 0 - Observări critice delà adunările învăţătoresti de 1. Pavelea — — —
"Istorie şi Fantazie nouă evoluţii în
istoria românilor de 1. Pavelea — 2 0 * „La isvoarele vieţii" de M. Velea — 10-—
* „Pentru Macedonia" imperativul nos
tru naţional de M. Dragnea
— 10-—
Scrisori de iubire de după mai mulţi
autori
— — — — _ _ io-—
* „Aventurile fantastice" ale lui WiilyamS Gotthard roman
— — lfl-—
* „Nenorociţii" (roman) de A. Şerbă
nescu-Buzău — — — — —
8—
„Trepetnicul" (expl. semnelor — — 3 —
Numirea nouă şi veche a străzilor ora
şului Cluj — — — — — — 6 —
Vezi ce face beutura dracului
8—
-

t

t

-

Cărţi preofeşti:
Carte de rugăciuni, Mângăerea Sufle
tului de 1. Gent
— — — — 25-—
* „Predici la Morţ" de prot. I. Marga 45* * „Predici pentru postul mare" (ciclu
duplu) de protopop I. Marga — 20 —
* „Păstorul sufletesc" (1—VI. voi.) — 120.—
Icoane sfinte diferite mărimi
45—200 —

* Ai B. C-dar fonomimic (pt. Şc. mag).
de Dr. Szentpéteriné — — — 20 —
* Aritmetică pt. cl. I. şc. de ucenici de
Cr. Epure— — — — — — 30-—
* Geografia judeţului Alba de Jos in
limba maghiară de Dr. Szentpé
teriné— — — — — — — 15 —
* Geografia jud. Cojocnaîri limba ma
ghiară de Dr. Szeutpéteriné
— 15*—
* „Cartea Moaşelor" de Dr. Gri* „Iuliu Caesar de bello- Gallico" ma
goriu pentru 'oate femeile cu
nual pt. cl. V—VI. de Traian Popa
140 ilustraţiuni femenine
150'—
prof, de liceu — — — — — 35 —
* „Lecţii de limba romană' de prof.
Cele cu semnul ( * ) sunt nou apărute.
Murăşan — — — — — — 25 —
-

>

Medicale.

-
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