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Üreclor-Proprißlar: Alexandru

Anca.

De câteva timp, ziarul „Infrăirea" din Cluj, oficiosul partiduui liberal, a dispărut din arena
•Publicaţiilor româneşti. Vânzătorii
le ziare de seară, nu mai strigă
:u glasurile lor, p e diferite game,
minele acestui ziar care pare a
i răposat p e vecie.
Ziarul „înfrăţirea" a mai înre
gistrat rteapâraţiuni. Totuşi o ab
senţa perseverentă, ca acum, din
îiaţa publicaţiilor româneşti nu a
narcat nici odată. Deaceea avem
convingerea, că oficiosul guverlulúi a repausat pentru totdeauna.
Prin neaparaţia ziarului „înfră
ţirea" , scrisul românesc de peste
Carpaţi înregistrează o reală per
dere. Căci bun, rău cum era acest
dar, el avea o mare misiune peste
3arpaţi, misiune ce o au toate
gazetele de peste munţi : a ţine

'rează conştiinţa scrisului romăiese în provincia, unde au hege
monia culturală şi economică,
clementele eterogene dintre gra
niţele românismului întregit.

O M A N E S C
ZIAR INDEPENDENT

Cluj, am marcat dispariţia mai
multor g a z e t e . Şi avem cuvânt să
ne mirăm de apariţia
ziarului
„Patria", care s e ţine la lumina
zilei ca cioara d e par.
Nu credeam în dispariţia zia
rului „înfrăţirea". Insă, astăzi când

o înregistrăm îi deplângem moar
tea şi aruncăm vina asupra gu
vernului, care e s t e acultural şi
şi care nu înţelege rostul unei
publicaţii româneşti în meleagu
rile Ardealului.
M. D.

Apelul D~lui Maniu
şi răspunsul Generalului Averescu
Intr'o scrisoare deschisă, adresată etic". Şi persoana inadmisibilă este
d-lui Mm Maniu, dl Gl Averescu, dl C. Argeíoianu. a cărui participare
răspunde preşedintelui partidului na în bloc, ar primejdui existenţa însăşi
ţional, în legătură cu apelul lansat d e a blocului democratic.
Ds3, pentru unirea tuturor partidelor
Această rezervă ce-o face actual
de opoziţie.
mente dl GI Averescu, în ce priveşte
Ideea unirei partidelor opoziţioniste persoana dlui G, Argètoianu, a fâcut-o
pentru formarea unui bloc democratic altădată însăşi dkManiu, când Gl Ave
a fost emisă de mult timp de către rescu i-a propus fuziunea cu partidul
conducătorul partidului poporului. Dea poporului. Şi se consideră îndreptăţit
ceea, Gl Averescu a primit cuprinsul ia această rezervă cu atât mai mult
acestui apel cu o vie satisfacţie, mai cu cât însăşi membrii partidului na
ales că înţelegerea asupra celor 10 ţional, au cerut darea în judecată a
puncte n'ar fi după părerea d-sale dlui C. Argetoianu, pe timpul Parla
„anevoioasă".
mentului trecut.
Totuşi alături de cuprinsul celor 10
Iar, indirect, cere excluderea dlui
puncte — spune dl G! Averescu —
Argetoianu
din bloc, mai ales că fără
sunt şi alte considereţiuni ce trebuesc
-participarea
partidului poporului n'am
luate în discuţie. Şi aceste condiţiuni"
sunt de ordin „politic şi etic". Şi a- avea un adevărat bloc democratic.
nume : în noul bloc democratic, ar
Prin urmare separaţia dintre dl
urma, să intre anumite „elemente", ! Maniu şi Gl Averescu subsista pe
„inadmisibile'din punct de vedere I chestie personală.

Pentru America
Pe un an 2 dolari
Manuscrisele
nu s e înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.

Opera Română
începe să se restabilească
Ştim cu toţii, că în ultimul timp,
Opera Română era foarte puţin cer
cetată de către publicul clujan ; e adevărat că majoritatea locuitorilor sunt
de naţionalitate streină, cari n'au deloc
plăcerea să sprijinească opera română,
atunci când există în acest oraş o
operă maghiară. Indatăce, însă, se în
tâmplă o schimbare în piese, sau ar
tişti, observăm cu multă plăcere că
sala operii este totdeauna tixltă. S'a
reprezentat zilele trecute operele „Troubadur", , Aida* etc. cu concursul dnei
Lévay Ilonka, când sala a fost plină,
— se zice prin faptul că streinii au
umplut-o de dragul dnei Lévay, care
bineînţeles a cântat foarte bine. Ne-am
convins însă că nu din pricina că
voia sä fie un fel de demonstraţie, ci
prin faptul că era un element nou
(indiferent naţionalitatea) în joc. Căci
în „Aida" a fost primit cu multă în
sufleţire dl dr, T. Olariu, care a obţinut
în prima sa reprezentaţie un mare
succes.

Imediat după aceasta s'a jacat operele „Tosca" şi „Troubadur* cu con
Jn
Cluj ziaml „înfrăţirea" în
cursul vestitului bariton Athanasiu fi
semna o forţă în cadrele ziaris
al dnei Athanasiu, când sala operei a
ticei naţionale. Însemna afirmarea
fost deasemenea arhiplină, obţinând
superiorităţii
noastre culturale,
ambii succese strălucite, manifestate
maghiare.
faţă d e publicaţiile
prin ropotele de aplauze ale publicu
Deaceea, sufletele tuturor bunilor
lui însufleţit.
români s'au îndurerat, când au
Suntem convinşi că oricine s'a sim
văzut dispariţia numitului ziar.
Cazul ţărăniştilor
In
chestiunea
tripoului
ţit
mult
mai îndestulit acuma, când a
*
văzut
un
public numeros şi select
delà Brăila
delà sfatul n e g u s t o r e s c din
*
*
prezent
la
spectacole,
decât s'a văzut
In faţa dispariţiei ziarului „În
In urma apelului lansat de către
Capitală
frăţirea", de p e arena publicaţii
d. luliu Maniu, cu propunerea de fu de exemplu în ultimul timp Ia operele:
Iu
numărul
din
8
Februarie
1925,
naţionale, ne întrebăm miraţi : cum
ziune cunoscută a partidelor de opo „Seara Mare" „Madame Butterfly" etc.
ziarul
„Răspunderea"
din
Bucureşti,
se face că tocmai oficiosul gu
ziţie, 28 de organizaţii săteşti din jud. E dureros că „Seara Mare" frumoasa
repetă
întrebările
puse
a
doui
miniştri,
vernului în Ardeal s ă piară înir'o
Brăila s'au adunat într'o consfătuire operă a dlui T. Brediceanua fost pri
la
nereguîariteţile
ce
se"petrec
referitor
bună zi ? N e întrebăm miraţi şi
şi au decis aderarea la partidul na mită cu destulă răceală în ultimul
la tripoul sfatului negustoresc din ţional. Printre cei înscrişi sunt câţiva timp, dar înţelegem uşor dacă ne
ne indignăm.
intelectuali şi o parte nu tocmai mare gândim că opera cu conţinut şi mo
Acest guvern care a patron Capitală.
tive pur româneşti, nu poate plăcea
Căci,
în
revista
„Jos
Masca",
sub
nât ilegalitatea în alegeri, sub odintre ţăranii brăileni.
sau interesa publicul strein, iar cel
semnătura
Al.
Frânai,
au
apărut
învi
blăduirea căruia fraudele s'au ţi
Considerentul pe care s'a întemeiat
românesc
fiind încă destul de puţin,
nuiri
grave
la
adresa
acestui
sfat.
nut lanţ, cum s e face că a ac
această ruptură de partidul ţărănesc,
nu
poate
umplea
sala la fiecare oca
Alături de ziarul „Răspunderea" a fost că acest partid n'a aderat la
ceptat dispariţia oficiosului său
întrebăm şi noi pe dl ministru d e Fi cele 10 puncte ale dlui Maniu, din zie, fie chiar din motive materiale.
ia Cluj ?
Când e vorba însă să asculte ceva
Nu înţelege acest guvern că nanţe : c e măsuri de control a luat motive personale.
nou, e gata să jertfească mai mult
referitor
la
falsificarea
cupoanelor,
ce
prin disparia ziarului său rămâne
Noi ştim, însă, că separaţia între
decât poate. Dorim ca succesul din
fără nici-un punct d e reazim în se practică în „secţia distractivă* a ţărănişti şi d. Mania este principială.
ultimul
timp al Operei să dureze fără
sfatului ?
opinia publică ardeleană ?
Şi anume : după concepţia conducă
sfârşit.
Iar, pe dl Ministru de Industrie şi torilor ţărănişti cele 10 puncte ale dlui
Şi nu înţelege acest guvern
Comerţ îl întrebăm, dacă se exercită Maniu, nu satisfăceau idealul demo
In cursul săptămânei viitoare s e
că dispariţia ziarului „înfrăţirea",
controlul pentru persoanele juridice, cratic al partidului ţărănesc.
vor
relua câtdva opere cu concursul
marchează o reală perdere pen
conform art. 15 şi 65 din lege? Căci
dnei
Zăvoianu.
A. A.
Pierderea înregistrată de partidul
tru scrisul românesc d e peste
la sfatul negustoresc după cele denun ţărănesc la Brăila nu este dintre pier
Carpaţi ?
ţate se petrec lucruri contra acestor derile zdrobitoare şi ireparabile. Este
înainte d e războiu ziaristica statute.
Inaugurarea Popotei
o mică fluctuaţie numerică, care nu
Românească din Ardeal suferea
Considerăm că faptul, că în frun prejudiciază cu nimic bunul mers al medicilor la Clinicele din Cluj.
jfoarte multe lipsuri, fie din cauza
tea acestei instituţii stau persoane sus treburilor din partidul ţărănesc.
'dificultăţilor limbii, fie din cauza
Dumineca trecută, într'o atmosferă
puse, nu este nici-un impediment la
censurei şi a greutăţilor inerente
de caldă camaraderie, s'a inaugurat
control.
junui regim d e opresiune.
in atenţia femeilor!
popota medicilor delà Clinicele din
Ba, din contră, organele de con
Astăzi, însă, această publicis trol au datoria să intervină şi să facă
In editura Al. Anca din Cluj în Cluj.
tică românească, s e bucură, d e lumină în această chestrtwe ce intere curând va apare o broşură foarte bine
La masa comună, Ia care au luat
libertate şi d e aderenţa marilor sează şi pasionează întreaga opinie îngrijită cu modele de ţesături româ parte toate notabilităţile medicale ale
lase populare.
neşti datorită dnei Maior, profesoară. Clujului, a luat cuvântul cel dintâi d.
publică românească.
Această ^roşură se poate comanda dr. Liviu Câmpean, iniţiatorul formării
De aceea urmează a fi tare
^i stăpână p e sine.
popotei. D-sa în cuvinte simţite arată
— Fuziunea partidului poporului de pe acum.
Insă, în locul unei fortificări a cu cel naţional se. dă ca sigură. Nu
însemnătatea economică a Popotei,
* F e m e i ! „Cartea Moaşelor" importanţa înfiinţării sale din punctul
>resei româneşti de peste munţi avem ştiri precise în această chestiune
semnalăm din timp, în timp, dis- însă se aşteaptă această fuziune din cu 140 fotografii feminine Lei 120 de vedere al desvoltăni spiritului de
)ariţia căte unui ziar. Astfel, în zi în zi.
corp.
la librăria Anca.

iBSlriinn unexemplar 4 Lei.
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După d. dr. Liviu Câmpean, d.
Gheorghe Sion, cetăţeanul d e onoare
al Clujului în cuvinte povăţuitoare, arată importanţa socială a unei mese
comune. Această masă comună este
de aşa natură, că desvoltă spiritul de
breaslă, de corporaţie. Şi pe lângă
înlesnirile materiale, popota are m e 
nirea d e a lega în mod indisolubil relaţiunile amicale şi de interese profe
sionale, dintre medicii de!a Clinicele
din Cluj.
A mai iuat cuvântul şi un repre
zentant al Minist. Instrucţiei Publice
venit la Cluj.

Arendarea sălii „Reduta"
Este vorba, ca Primăria oraşului
Cluj, să arendeze sala „Reduta" Cer
cului Militar local, pe termen de 25
de ani. Se mai spune, totodată, că
pentru o cât mai grabnică înfăptuire
a acestui, contract de arendă, se pun
mari insistenţe de mai sus.
Oricât de mare respect avem pen
tru o instituţie onorabilă ca cercul mi
litar, totuşi nu ne putem abţine de a
declara această eventuală arendare, ca
dăunătoare bunului mers al treburilor
obşteşti.
Clujul nu are nici-o sală de con
ferinţe, întruniri şi festivaluri care să
satisfacă interesele publice ca sala
„Reduta". Şi arendarea acestei sali
ar însemna o perdere, pentru oraşul
nostru, din punct de vedere cultural.
Deaceea socotim că acest contract
pe un termen atât de lung, nu trebue
încheiat şi că Primăria serveşte mai
bine interesele obşteşti ţinând la în
demâna marelui public, sala „Reduta"
din localitate.

Către Domnii

Judecători, Advocaţi
şi studenţi în drept
La Librăria A. ANCA Cluj s e 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 Advocaţiale
100'—
IN LUCRARE :
Codul de Comerţ cu adnotări şi
jurisprudeniă.
Dicţionar juridic
* Imprimate
librăria Anca.

Nmi !
*

A

l

u

l

t

Advocaţiale la

în

— Principele Carol s'a reîntors
în ţară din călătoria de studii aero
nautice ce a făcut-o în streinătate.

— Maj. S. Regele a fost de cu
rând operat de hernie.
— Un cutremur de pământ s'a
întâmplat în Ungaria în ziua de 2 Fe
bruarie, care s'a resimţit mai ales în
oraşul Eger.
— Recrutarea noului contingent
va avea loc la Sibiu delà 1 Martie
până la 8 Aprilie.

!

22
23.

Anca Cluj, o foarte interesantă broşură care
va fi de un interes vital pentru toată lumea
dornică de a salva poporul nostru delà c e a .
4 6 x 3 3 , nu funcţionează din lipsă de repara- ! mai periculoasă boală beţia. Cărticica estei
ţie. Arabele 50.000 Lei. A d r e s a : Librăria I intitulată „Vezi ce face beutura dracului"?
Anca, Cluj.
\ De vânzare la librăria A. Anca Cluj.

Masini de tipografie s
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Întreprinderea de Instalafiuni Electrice

a^l

Oraşului Cluj

ataşata Uzinelor Electrice
Caleajtegele Ferdinand Mo. 30.

gţuj,

EXECUTĂ : Instalaţiuni electrice de înaltă şi joasă ten
siune pentru iluminat şi forţă motrică, mon
transforma
tări de tot felul de motoare,
toare şi aparate electrice, rebobina) 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.

-

— „Abecedarul soldatului bulgar"
debitează tot felul de minciuni pe so
coteala Românilor. Astfel spune că
Dobrogea aparţine Bulgariei ; iar des
pre participarea Românilor la Plevna
nu se aminteşte nici-un cuvânt.
— Aristide Schillern senator de
Gorj a încetat din viaţă îh vârstă de
44 ani.
— Templul păcii va fi ridicat în
curând la Paris.

Nou!

A . Anca Cluj

P r o c e d u r a Civilă
în vigoare astăzi în Ardeal şi este datorita
Dlui O P . TudDP Moisil advocat Cluj.

Teatre :
* „A fost odaia" (poporală 3 acte) de
Nie. Ţinţariu — — — — — 2 0 —
* „Doamna mea" (poporală 1 act) de
Nie. Ţinţariu — — — — — 15 —
* „Gura Lumii" (poporală în 3 acte)
de Nie. Ţinţariu
— — — — 20- -~
* „Duşmanii'' (poporală 3 acte) de Nie.
Ţinţariu — — — — — — i 5 - _
„Pentru pairie * (poporală 4 acte de ,
N i e Ţinţariu — — — — — 1 5 —
* „Petitorii" comedie într'un act de Nie.
Ţinţariu — - - — — — — 15 —
* „Puia Codrului" piesă haiducească
3 acte de Nie. Ţinţariu — — — 20 —
„Nevasta mea fie îngeri ca ea" (po
porală 3 acte) de Nie. Ţinţariu — 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"
(lirica 4 acte)
i. Jasinsky
_
_
_
_
_ 15 —
„Doine şl Chiuituri" adunate din gura p o poporului de „Siminic" — — — 15-—
1

Cărţi şcolare:
* A. 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 în
limba maghiară de Dr. Szentpéteriné — — — — — — — 15 —
* Geografia jud. Cojocnaîn limba ma
ghiară de Dr. Szentpéteriné
— 15—
* „Iiiliu Caesar de hello Galüco" ma
nual pt. cl. V—VI. de Traian Popa
prof. de liceu — — — — — 35 —
* „Lecţii de limba română" de prof.
Murăşan — — — — — — 25 —
-

Tot aici s e află şi
alte cărţi juridice.

1

— Prinderea unei bande de spăr
gători în Cluj s'a operat Joia trecută
Planuri, Proecte,
în str. G. Tainaş nr. 15. Agentul spe
Oferte
şi
devize
efectuate
de specialişti
la cerere.
cial Sărăţeanu Al. împreună cu agenţii
Dioşeanu şi Traian Berceanu au făcut
o descindere la adresa de mai sus
unde au descoperit 7 indivizi printre
A apărut în editura Librăriei
cari şi femei, jucând cărţi. După so
Diferite :
Alexandru Anca Cluj
maţia legală s'au predat şi stabilit că
„Inima mea" (cântece poporale — — 15 —
şeful lor este Ion Stoica, un mare hoţ şi se află de vânzare următoarele
„Imnuri Româneşti" (cântece naţionale) 10 —
* „Ecouri" de Traian Dumbrava
— 5—
şi care din pungăşii şi-a făcut casă
P i e s e teatrale şi Poezii
„Umoristice" (Glume) de Costi — — 15 —
în Cluj. Urmează cercetările şi se aş
c e l e mai b u n e pentru sărbări ş c o l a r e
„ Versuri din Răsboi" (poezii poporale) 10 —
teaptă un bun rezultat.
şi poporale.
* „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian

a p ă r u t

Editura Librăriei

20

Programul săptămâna! :
Luni „Pagliacci şi Cavalleria" cui
concursul dlui J. Athanasius
Mercuri „Traviata" cu concursul'
dnei N. Darie-Zăvoianu. !
Vineri
„Traviata" cu concursul
dnei N. Darie-Zăvoianu.
Duminecă „Trubadurul".
Luni „Aida" cu concursul dnei
Ilonka Lévay.

Teatral Naţional.
14 Febr. „Magistraţii".
15 „ „Patima roşie"
„ „Năzdrăvăniile Divorţului*
— Sfântul Sinod a proclamat în 17
şedinţa delà 5 Februaria pe P. S. S. 19 „ „Magistraţii"
„ „Mărgcluş"
Mitropolitul Primat de Patriarch al 21
22
.
matineu „Plicul"
României.
24
„ ,,Machbett" premieră. Tra
— Archiepiscopul Cisar a fost
gedie de Schakespeare.
primit într'o lungă audienţă de Papa.
„
„Machabetr
26
— Târg de ţară va avea loc în 28
„
„Machabett".
Comuna Băcia Jud. Hunedoara Ia 21 • • " • " « • " • ' • « « — — — • — ~ > » — — — — • — — — • — • — a n — , i
Aprilie şi 15 Septembrie.
— A apărut în editura librăriei Alex.

— DI Simeon Mehedinţi a demi
sionat din partidul ţărănesc.
— Dl Ion Mihalache, fost ministru
a fost ales pe un an preşedintele co
mitetului executiv al partidului ţărănesc.

1<S

— Turcii au acceptat patriarchatul din Constantinopol. A făcut însă
rezerve în ce priveşte persoana Patriarchului.

— Concertul Dnei Lucia Cosma
s'a amânat pe ziua de 26 Februarie.
La această dată va avea loc în mod
irevocabil în sala Prefecturii locale.

— Dra Corina Bellin va da în
ziua de 26 Februarie un frumos con
cert la Braşov în sala liceului „Hon
tems",

16

— ü-na Naialia Zăvoianu va cânta
în curând în Traviata rolul „Violetei".
Dna Zăvoianu este o apreciată artistă
în ţara românească şi în streinătate.

— Soc. „Moldova întregită" or
ganizează pe astă seară o frumoasă
serată dansantă în sala Reduta din
localitate. Cu ocazia acestei petreceri
se va aranja o frumoasă tombolă din
obiecte alese (sculpturi, picturi, ţesă
turi). Câştigul ce se va realiza cu ocazia acestei serate va fi destinat combaterei diferitelor plăgi sociale (alco
olism, tuberculoză, venerice) lucru ce
îl face delà înfiinţarea sa această so
cietate tinerească.

Dlui Grigore Filipcscu i-s'a
irmenitatea parlamentară din
conflictului avute cu ocazia adelà Dej.

Opera Română.

— Primăria oraşului Timişoara a
donat 10000 lei pentru sprijinirea spor
tului românesc.

Conferinţa între România, Un
garia şi Austria se va ţine pe ziua
de 1 Martie la Viena, Scopul confe
rinţei este aranjarea modalităţilor plăţii
datoriilor d e războiu.

Advocaţi, Magistraţi, Studenţi
în drept

A

— Corporaţia meseriaşilor din
Deva aranjează un mare bal maseat
pe ziua de 24 1. c.

Informaţiuni

—
ridicat
cauza
legerii

Nr. 7.

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

Tiparul instit. de Arte Grafiee Alexandru Anca, Gluj.

şi voce
— — _
_
_
_ i5__
* „Imnul Studenţesc
Creştin" pentru
Pian şi voce _
_
_
_
_ 15 —
„Călindare" cărţi cu târgurile — 1 0 - 4 0 Lei
,Dicţionar" român-maghiar
— — 5—
,,Carte de visuri" — — — — — 20* —
Observări critice delà adunările învăţătoreşti de I. Pavelea — — — 5 —
* Istorie şi Fantazie nouă evoluţii în
istoria românilor de 1. Pavelea — 20 —
* „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 V/iilyams Gotthard roman
— — 10 —
* „Nenorociţii"
(roman) de A. Şerbă
nescu-Buzău _
_
_
_
_ 8—
„Trepetnicul" (expl. seninelor — — 3 —
Numirea nouă şi veche a străzilor ora
şului Cluj — — — — — — g —
Vezi ce face beutura dracului
8—
t

Cărţi preofeşti:
Carte de rugăciuni, Mângăerea Sufle
tului de I. Genţ
— — — — 25-—
* „Predici la Mort" de prot. 1. Marga 45- * „Predici pentru postul mare" (ciclu
duplu) de protopop I. Marga — 2 0 —
* „Păstorul sufletesc" (1—VI. voi.) — 120.—
Icoane sfinte diferite mărimi
45—200'—
-

Medicale.
* „Cartea Moaşelor" de Dr. Grigoriu pentru *oate femeile cu
140 ilustraţluni femenine
150-—

Cete cu semnul (*) sunt nou apărute.

