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Apelul D-lui Maniu
şi partidele opoziţioniste
vŞarui,: nostru, de mult timp
Unirea, ca atare, se face în
preconizează o unire a partidelor numele unei înalte raţiuni de stat.
û60«^^»^àk^''mMem
cărora Se face în numele unei mari ne
se
nască
un
adevărat
partid cesităţi naţionale. Deaceea, atunci
să
de guVërliaiftâlfit/bafe sä fie opus când e vorba de unire, să amu
cu succes guvernării liberale.
ţească patimile şi să nu se aibă
Totdeauna; am nădăjduit în a- în vedere decât interesul supe
ceastă unire a partidelor opozi rior al ţării.
Încă odată: preconizăm uni
ţioniste,' ca singura modalitate a
eşteei din impasul politic, în care rea partidelor de opoziţie, a tu
se zbate actualmente ţara noastră. turor, ca singura ce poate salva
După experienţa făcută sub ţara din impasul politic actual.
Ai. D.
guvernarea liberală, nu rămânea
decât o singură soluţie : un par
tid format din actualele cadre
Din rândurile opoziţiei
opoziţioniste care imediat să ia
ln rândurile opoziţiei este mare
în mâna frânele guvernării Ronelinişte.
mâniei-Mqri.
Pe deoparte se dă ca singură fu
Deaceea am salutat cu bucu
ziunea
partidului dlui N. lorga cu par*
rie, gestul dlui Mnniu, când a
; iar, pe de altă parte
tidul
naţional
lansat cunoscutul apel, care pre
se
dă
tot
ca
singură, abţinerea delà
coniza unirea partidelor de opoziţie.
fuziune a partidului ţărănesc şi a par
i Apelul dlui Maniu, este un
tidului poporului.
prógfanv pé baza Căruia să se
Partidul ţărănesc ţine la dl Stere;
discute modalităţile unirei. Pe
iar
Gl. Averescu nu vrea colaborarea
baia căruia sâ se nască doritul
dl
C. Argetoianu.
cu
partid de guvernământ, care să
Se spune, însă, că mare parte
ia succesiunea liberalilor. Care să
dintre
organizaţiile provinecale ale par
scoată ţara din falimentul în care
tidului
ţărănesc, vor urma pe dl Ma
se zbate;
niu.
Şi
anume : dizidenta imprj/nată
Acestui apel ina răspuns de
în
partid
U e dnii Spănişteanu, Stan
timpuriu partidul naţionalist al dlui
Morărescu
şi Rioşeanu.
iorga, în sensul aderării. Dl lorga,
Noi nu credem deocamdată într'o
ie mult, la Craiova, îşi expri
reală sciziune în partidul ţărănesc.
mase dorinţa, de a se uni cu par Insă, chiar, dacă se va produce atidul dlui Maniu, unire pe care o ceastă sciziune, nu are o importanţă
:onslderä ca o „ regăsire ".
precumpărătoare, în sânul partidului
' Această atitudine binevoitoare, ţărănesc. Aşa că aportul ce l-ar aduce
in partidul naţional sciziunea ţărănistă
a partidului lorga a fost primită ar fi neînsemnat.
:u bucurie dè întreaga democra
t e românească.
Un proces studenţesc
Apelului dlui Maniu i-a mai răsla Cluj.
juns ; partidul poporului şi cel ţăănesc.
Joia trecută, în faţa Consiliului de
Partidul ţărănesc a refuzat urăzboiu din localitate, s'a judecat un
lirea cu .partidul naţional şi a
proces de ultragiu, intentat contra a 4
:onsiderat apelul dlui Maniu ca
studenţi din Cluj, printre cari şi stu
(.nefolositor idealului său şi de
dentul Ştefan Botez, care actualmente
mocraţiei româneşti".
îşi face stagiul la şcoala de ofiţeri de
Prin urmare partidul ţărănesc rezervă din Bacău.
se găseşte separat de programul
Trei dintre studenţii acuzaţi au
ie fuziune al dlui Maniu, prin a- fost achitaţi ; iar d. Ştefan Botez a fost
lumite principii. Este o separaţie condamnat la 500 lei amendă pentru
principială.
că ar fi întrebuinţat expresia „obrazNu tot astfel se prezintă cazul ! nie* fa adresa unui agent al forţei
;u partidul poporului. Dacă s'ar publice şi acest calificativ i-a fost dat
ini partidul, dhn g-ral Averescu pecând nu era în exerciţiul funcţlu:u partidul national, ar urma ca nei sale.
II General să Întâlnească în cajudecata administrată de consiliul
Jrele aceluiaş partid, persoana
de războiu, faţă de studentul Ştefan
Ülui C. Argetoianu.
Botez, o considerăm de prea aspră.
Ori, O; aprşpiere fntre d. g-ral Socotim că această ßeparare de cei
Kverescu şi d. C. Argetoianu lalţi colegi acuzaţi, nu trebuia făcută
iste, exclusă, " îil urma sciziunei şi că din moment ce aceştia au fost
pe care cel din urmă a produs-o achitaţi era bine să fie achitat şi dl
in sânul partidului poporului.
Ştefan Botez, care este unul dintre
In consecinţă depărtarea între conducătorii mişcării naţionale a stui. Maniu ţi g-ral Averescu sub- denţimei.
istă pe chestie de ^persoană .
Şi aceasta cu atât mai mult, cu
In preajma marelui act al uni cât condamnarea studentului Ştefan
rei partidelor de. opoziţie, ches- Botez, a produs o vie indignare în
iunile personale trebue să amu- opinia publică clujeană, ca şi în «traeascj,
*
turlle studenţimei universitare.

I

tt

4 Lei.

Cazol Colonelului A. Crenian
De 1 0 Zile evacuat din locuinta sa de
către Episcopia ortodoxa din CLUJ

In numărul trecut al ziarului nos
tru, arn dat o lapidară informaţie, In
care spuneam, că dl Colonel în re
tragere Aurel Crenian, a fost aruncat
în stradă, dé către episcopia gr. Or.
din Cluj.
' ' ''
După ce Episcopia a preîuat èdin
ficiul în care se află actualmente, în
str. luliu Maniu No. 36, această insti
tuţie şi-a luat angajamentul printr'un
"proces perbai, ca să procure locuinţe
celor ce domiciliau în edificiul episepiei.
Totuşi Episcopia nù s'a ţinut de
acest angajament şi a început sistemui
evacuărilor forţate, faţă de locatarii
din edificiu! său. Astfel au fost eva
cuaţi pe rând mai mulţi locatari, unuia
dăndu-i-se locuinţă, altul cumpărându-şi casă proprie.
Ultimul chiriaş care urma să fie
evacuat, este Dl Aurel Crenian, colonel
în retragere. Pentru a evacua pe acest
domn colonel, 'Episcopia a început
prin a-l împrocesua, pentfuca mai apoi
să-i refuze chiria, lucru ce I-a făcut
în cele din urmă şi pe care 1-a in
vocat ca motiv pentru evacuare^
Dl colonel Crenian se află actual
mente de drumuri. Dupăce a stat cu
bagajul 10 zile în curte, în schimbul
unei chirii enorm de ridicate, abia a
găsit o pivniţă unde să-şi adăpos
tească lucrurile.
Nu înţelegem acest procedeu, de
arunca pe drumuri o familie onorabilă
compusă din 8 membri. Nu intelegem
ca Episcopia să evacueze pe un chi
riaş al său, fără ca să-i dea altă lo
cuinţă în schimb. Şi nu înţelegem
acest fapt, cu atât mai vârtos, cu cât
vine din partea unei instituţjuni, care
are menirea de a propaga iubirea şi
buna omenire.

Pentru America
Pe un an 2 «dolari
Manuscrfeele
pu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.
Fuziunea partidului
d-lui lorga cu partidul
national
In urma apelului dlüi luliu Maniu,
partiduldluiN. lorga á aderat la unirè. Se spune că chiar s'á lansat un
comunicat, prin care se anunţă fuziu
nea celor două partide.
Această unire are o foarte mare.
importanţă.
Partidul naţional prin unirea cu
tachiştii, nu câştigase decât în mod
sporadic teren în vechiul regat. Astăzi
însă, vine să se consolideze şi mai
mult, deoarece dl lorga şi partidul
dsále are oarecare bază în câteva din
judeţele vechiului regat.
Partidul dlui lorga este cel mai
idealist dintre partidele noastre poli
tice. Aşa că aduce cu sine în partidul
naţional un suflu cald de tinereţe şi
de idealism.
Totuşi nici prin această unire par
tidul naţional n'a câştigat prea mult
teren în vechiul regat.
Dacă s'ar fi înfăptuit şi unirea cu
ţărăniştii, atunci liberalii a fi avut în
faţa lor o adevărată grupare de gu
vernământ.
Delà sine liberalii îşi luau drumul
delà conducerea ţării.

Conferinţa dlui Gh. Sion

Dumineca trecută, 'd. Qh. Sion, a
ţinut în sala festivă a Primăriei o con
ferinţă cu titjul : „Priviri sociale'. "
Conferenţiarul începe prin a schiţa
aspectele vieţii româneşti în epoca fa
narioţilor, intr'un stil lapidar şi concis
ne prezintă toate vicisitudinile epocei
ce tindea către o înstrăinare de sim
ţirea naţională.
A doua privire socială ce face obiectul conferinţei dlui Sion este: ca
valerismul maghiar, în numele căruia
au fost martirizaţi atâţia dintre Ro
mânii de peste Carpaţi.
Congresul
In concepţia dlui Sion, cavaleris
Sfatului Negustoresc mul maghiar este o utopie, în a cărei
In ziua de 15 Februarie, se va raţiune Ungurii şl-au scuzat necurmat
ţine la Bucureşti, congresul sfatului ororile.
Acestui caValeris noi i-am opus o
negustoresc, sub conducerea d-lorc
desăvârşită
toleranţă, de care minori
Luca Niculescu, Temistocle Alexantarii
nu
trebue
să abuzeze, fiindcă
drescu şi Niculescu Rietz.
*
şi
alte
metode
când nevoia na
avem
In revista „Jos Masca", sub sem
nătura dlui Alex. Frâncu, se aruncă ţională p va cere.
Apoi se ocupă de situaţia funcţio
iarăşi acuzaţii grave ia adresa sfatului
narilor
din Cluj, cari trebuesc ajutaţi
şi cu prilejul congresului. Şi anume :
consideră congresul „a da pufin oxi băneşte, de stat, pentru a edifica pe
gen jocului*, ce se practică la tripoul nouile loturi de casă ce li s'au dat.
Conferenţiarul atinge şi chestiunea
sfatului negustoresc din Capitală.
studenţească,
îndrumând Universitatea
Cari negustorii „erau trimişi pe
pe
calea
îngăduinţei,
deoarece şcoala
câprănii Ia masă la club*, unde „corbii
anteprenorilor", după o masă somp nu este decât un îndrumător. Căci ex
tuoasă, „îi împingeau în sala de joc". perienţa se capătă în valurile eterne
Iar spre ziuă negustorii se desme- ale vieţii. Şi dl Sion împrăştie ca pe
ticeau din toropeală, „scârbiţi chiar de un fum, acuzaţiile ce se aduc studen
ei înşişi", pentruca mai apoi să alerge ţilor, că sunt leneşi, că petrec, că nu
după banii storişi fa joc, ca să se în învaţă.
Conferinţa dlui Sion a însemnat
toarcă acasă.
reliefarea
unei experienţe şi eviden
Alături de ziarul .Răspunderea",
ţierea
Unor
gânduri spuse sincer, cins
din care spicuim cele de mai sus, în
tit
şi
fără
înconjur.
trebăm şi noi forurile competente, că ,
7

ce măsuri sancţionare înţeleg, că ia
* Imprimate
contra patronilor, tripoului delà sfatul
negustoresc din capitală.
librăria Anca.
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Ragiaa
Concesionarea afişajului
la Cluj.
La Primăria din localitate, în ziua
de 30 Ianuarie, a avut ioc o altă lici
taţie publica, pentru concesionarea
afişajului la Cluj. Din consiliul apretíaíor a făcut parte dl dr. Utalea, pri
marul oraşului, dl dr. Dionisie Pop,
prim-jurisconsult al Primăriei, dl dr.
Cârpinişan prim notar ş. a.
Concesionarea s'a iăcut în favorul
Sindicatului Presei.
Până în présent, însă, grija afişa
jului la Cluj, o avusese dl GhillI.
Sub îngrijirea dlui Ghilli afisajui
s'a făcut in bune condiţiuni şi au a
lăsat nimic de dorit.
Nu ştim dacă aceeaşi bună stare
va urma şi sub oblăduirea Sindicatu
lui Presei. Totuşi dupâ experienţele
trecute, apriori afirmăm, că va urma
o stare mai pu^in convenabilă în ce
priveşte bunul mers al afişajului la
Chij.
_
_
_

Concertul basului
Petre Marcu
Sâmbăta trecută, a avut loc în sala
Conservatorului local, concertul ba
sului Petre Marcu, dat cu concursul
drei Ana Rozsa.
Un program bine conceput şt com
pus din lucrările celor mai mari com
pozitori, a ocazionat evidenţierea ca
lităţilor vocale ale basului Petre Marcu.
D-sa a cântat „Emani", „Am Meer"
de Schubert din Mozart şi Fischer.
Iar cântecele poporane ce le-a intonat,
a smuls prelungite aplauze din partea
selectului auditor. Dl Marcu a exce
lat în Aria din „11 Barbiere di Qioiglia" ; iar duetul cu d-^ra Rozsa a
fost cununa frumoasă a unui concert
reuşit
D-ra Ana Rozsa a cântat cu mult
temperament şi cu o desăvârşită frazare.
Asistenta delà concert, ca şi în
treaga opinie publică, a fost profund
indignată,: că o voce aleasă ca a dlui
Marcu este ţinută departe de scena
Operei române din Cluj.

Carne oirăvicioaso
de:

Pavel Roman farmacist.

mânâncă carnea unei vite ce a murit
de vre-o boală, sau de bătae şi să
/iu ii fost tăiată de vie fiind sănătoasă.
Vânătorii ştiu că carnea unui cerb,
ce a fost prins în goană fiind obosit,
nu e bună de mâncare nici pentru
câini. Ei o numesc veninoasă. Tot aşa
de veninoasă e şi carnea animalelor
prinse în curse, unde se sbat şi se
chinuesc de moarte.
Peştii olandezi sun» vestiţi pentru
gustul lor plăcut, dar acolo, toată
lumea ştie că e vătămător pentru sânState a mânca peşti, care nu au fost
ucişi îndată după ce au fost prinşi, ei
au fost expuşi mâi mult timp unei
agonii pline de dureri. Acolo se ucid
peştii îndată ce au au fost scoşi din
apă.
Sângele animalelor, care au murit
de prea mare oboseală sau de bătae
etc. fiind examinat cu microscopul, s'a
constatat că a intrat în stare de in
toxicare (otrăvire). Medicii cunoscători
asigură că sângele animalelor îngro
zite, bătute sau chinuite se aseamănă
cu sângele animalelor atinse de epi
zootie şi că multe boale periculoase
la oameni provin din mâncarea cărnei
delà animalele torturate sau întărâtate.
De acea se recomandă cu tot deadinsul ca se nu alungăm sau întărâ
tăm animalele ce voim a le tăia pen
tru mâncare.

Câtre Domnii

Judecători, advocaţi
şl studenţi în drept
La Librăria A. ANCA Cluj se afli
de vânzare următoarele cărţi juridice :

advocaţi, Magistraţi, Studenţi

A

]^Qţj

J

a p ă r u t

în Editura Librăriei

A. Anca Cluj

Procedura

Civilă

în vigoare astăzi în Ardeal şi este datorită
Dlui Or, Tudor Moisil advocat Cluj.
Tot aici s e află şi
l t e cfirţi juridice.
a

— La librăria Alex. Anca se gă
sesc de vânzare următoarele două lu
crări de curând apărute :
1. Ingmil Sclavilor, istorioară éia
Brasilia de Amboz Schupp S. J. tra
dusă de P. Baron Falewski.
- 2 . Iubiţi pe duşman.i voştri., isto
rioară din războaele cu Maorii din
Noua-Zeelandă, de P. losif Spilmann
tradusă de Mous. M Robu.

— Publicistul Aans Elgestftiadus
din mai mul(i autori români în două
' ...
aiare germane.
#

— Marţea viitoare pe. scen.» teat
rului naţional se va juca Magistraţii
ite Brieux în care rolul principal v* ii
susţinut de dna Olimpia Bârsan.
;

— Noua fabrică de aeroplane va.
instalată la Făgăraşi pe terenul fermei
din Şercaia.

A apărut „Problema Şcoalelor Mi
noritare din Ardeal şi Banat de prof.
Dr. losif Popoviciu.

— In ziua de 31 Ianuarie la şcoala
politehnică din Timişoara s'a - ţinut
examen de absolvire.

— De azi înainte ziarul „America"
se va găsi de vânzare la librăria Anca.

— Dieta prusiana a ales pe depu
tatul socialdemocrat Braun ca preşe
dinte al Consiliului de miniştri prusian

— Astăseară are loc în saloanele
hotelut „New-York* balul medicilor.
Acesta este cel mai mare eveniment
distractiv din iarna aceasta.

In aten|la femeilor I

— Mêine se va inaugura ia Cli
nică popota medicilor care răspunde
şi unei înalte chemări sociale.

In editura Al. Anca din Cluj în
curând va apare o broşură foarte bine
îngrijită cu modele de ţesături româ
neşti datorită dnei Maior, profesoară.
Această broşură se poate comanda.
de pe acum.

— in locul lui Trotzki a fost nu
mit Frunză comandant al armatei diu
Republica Sovietelor ruseşti.

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

Calea Regele Ferdinand Mo. 3D.

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, rebobinai şi reparaţinui în mod radical. Staţiune specială:
de verificat contoare electrice cari se şi
repară şi instalează din nou.

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
—
Compendiu de Carte funduară de Dr. Anca
60 —
Procedura de concordat
forţat de Dr. Anca
80'—
Depozit de lămpi electrice, material de in
Legea falimentului de Dr.
stalaţiuni, piese de schimb etc.
Anca
80 —
Legea de execuţie de Dr.
Bartha
'
75 —
Planuri, Proecte,
Vademecum rom. mag. de
Oferte
şi
devize
efectuate
de specialişti
ta cerere.
Dr. Köves
60 Criza Valutară de Dr.
Şerban
35'—
Journal de termene AdvoA apärut în editura Librăriei
Diferite:
eaţiale
1 OV
Alexandru Anca Cluj
„Inima mea' (cântece poporale — ~r
IN LUCRARE:
„Imnuri Româneşti* (cântece naţionale)
şi se află de vânzare următoarele
* „Ecouri" de Traian Dumbrava
—
Codul de Comerţ cu adnotări şi
Piese teatrale şi Poezii
„Umoristice" (Glume) de Costi — —
jurisprudenţă.
cele mai bane pentru sărbirt şcolare
jt Versuri din Răsboi" (poezii poporale)
Dicţionar Juridic
si poporale.
* „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian

Un animal pentru a ne procura o
carne bună de mâncare, nu trebue
nici odată să fie supus, nici alungărei
mari, nici batătei şi nici la un fel de
maltratare sau întărâtare înainte de a-l
tăia. Cine mănâncă din carnea unor
astfel de animale bătute, speriate sau
Teatral Naţional.
îndârjite, îşi expune sănătatea la cine
ştie ce boale. Evreii d. e. din anticiProgramul săptămânal :
tate au în credinţa lor impusă de re
Sâmbătă 7 Februarie „Mărgeluş*.
ligie ca o r i c e a n i m a l (ales
Duminecă 8 Febr. mat. „Plicul".
păsări saugaliţe) să fie tăiate de ha
Marţi 10 Febr. „Magistraţii*.
ham, care pe lângă că cunoaşte după
Sâmbătă 14 Febr. „Magistraţii*.
tăiere că dacă n'a suferit de vre-o
boală cunoscută de el, dar are proce
* Femei! „Cartea Moaşelor"
deul bun de a tăia repede având an
cuţit sistematic, bine ascuţit ca să nu cu 140 fotografii feminine Lei 120
chinuiască animatul. Putini sunt cari la librăria Anca.

NOU !

— In Topliţa Română $ ţ $ p i i j u cându-se cu focul s'au aprins şi au
fost carbonizaţi.

Informaţiuni

i expl. Lei 200. plus 10 Lei porto.
z=================^^

15'—
109*—
15—
lf>-

şi voee — — — — — — 15 —
* „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
Pian şi voce — — — — — 13'—
•„A fost odată" (poporal* 3 acte) de
,Căltndare" cărţi cu târgurile — 10-r 40 U i
Nie Ţin{arin — — — — — 2Û-,Dicţlonar" român-maghiar
—— 5* „Doamna mea" (poporali I act) de
30—
,Carte de visuri" — — —
Nie. Ţinţariu — — — — — 1 5 Observări critice delà adunările îavâ« „Gara Lumii* (poporală în 3 acte)
ţătoreşti de 1. Pavelea — — —
— 9;—
de Nie. Ţinţariu — — — — 20-* istorie şi Fantazie nouă evoluţii în
* , Duşmanii" (poporala 3 acte) de Nie.
Ţinţariu ' — —
— — — I5-istoria românilor de I. Pavelea — 2 0 ^
„Pentru patrie" (poporala 4 acte de
* „La isvomiele vieţii' de M. Velea — 1 0 Nie. Ţinţariu — — — — — 15-— * ,JPeniru Macedonia" imperativul nos
* „Petitorii" comedie Intr'un act de Nie.
— Ur~
tru naţional de M. Dragriea
Ţinţariu — — — — — — 15-—
Scrisori de iubire de după mai mulţi
* „Puia Codrului piesă haiducească
autori
— — — — — „ 10-3 acte de Nie Ţinţariu — — — 20-— * „Aventurile fantastice" ale lui Wi„Nevasta mea fie îngeri ca ea" (po
ilyam8 Gotthard roman
——
porală 3 acte) de Nie Ţinţariu — 15 —
* „Nenorociţii" (roman) de A. Şerbă* „înfumuratele" comedie în 3 acte de
nescic-Buzâu — — — — - , 8 ' C. Dumitrescu-Delavarona
20*—
„Trepetnicuf (expl. semnelor — —
3—
* „Fiecare cu a lui" (comedie 3 acte)
Numirea nouă si veche a străzilor ora
de A. Şerbănescu-Buzău
— — 20"—
şului Cluj — — — — — —
Ö-—
"Oglinda fermecată* (lirică 4 acte)
Vezi
ce
face
beutura
dracului
!. Jasinsky
— — — — — 15"—
„Doine şl Chiuituri" adunate din gura popoporului de „Siminic" — ~ — 15*—

Teatre :

t
t
t

.

Cărţi preofeşti:

Cărţi şcolare:
* A. B. C-dar fonomimic (pt. Ş a mag).
de Dr. Szentpéteriné — — — 2 0 * Aritmetică p t ci. !. şc. de ucenici de
Cr. Epure— — — — — — 3 D —
* Geografia judeţului Alba de Jos în
limba maghiară de Dr. Szentpé
teriné— — — — — — — 15 —
* Geografia jud. Cojocna In limba ma
- 15-ghiară de Dr. Szeiitpéterinè
* Juliu Caesar de bello Gallico" ma
nual pt. cl. V—VI. de Traian Popa
_ _ _ 35-_
prof. de liceu —
* „LecHi de limba română" de prof,
25-Murăşan — — — — — —

Tiparul Irwrtit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

Carte de rugăciuni, Mângăerea Sufle
tului de I. Genţ
— — — — 25*—
* ,Predtci la Mort" de prot. I. Margt 43* * JPredici oeniru postai mare" (ciclu
duplu) de protopop I. Marea — 20"—* „Păstorul sufletesc" (1—VI. VoT.) — J 2 0 . ~
Icoane sfinte diferite mărimi
43—200"—-•'

Medicale.
* „Cartea Moaşelor" de Dr.- Grigoriu pentru »oate femeile cu
140 ilustraţluni femenbe

V50*-»

Cele c a »emanl (*) »not 00a apărate.

