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Anunţurile se pri
mesc după tarif.

Pentru America
Pe un an 2 dolari

Librăria Anca
Cluj, Piafa Unirii 32.

ietar : Alexandru

Anca.

Alegerile parţiale delà Gorj,
Reghin şi Ciuc, au avut menirea,
de a aduce o notă variată în
frământările politice. Au fost pri
lej de luptă electorală aprigă în
circumscripţiile de alegere şi de
o mare dispută parlamentară, în
dealul Mitropoliei din Bucureşti.
Insă, luptele politice sunt ca
învăluririle de ape. Apele se în
creţesc la suprafaţă sub biciuirea
vântului, pentruca în scurt timp,
sä revie la liniştea normală. Căci
actualmente viaţa politică la Bu
cureşti nu ocazionează decât dis
cursuri frumoase, cum a fost de
dată recentă al d-lui N. lorga.
Alături, însă, de patima ce se
pune în frământările de ordin po
litic, alături de disputa parlamen
tară Şi de combinaţiile de cabi
net, societatea românească îşi ur
mează drumul său intr'o legiti
mată speranţă de mai bine. Socoietatea românească tinde spre
o normalizare naturală, care să
atingă totalitatea manifestărilor
sale.
.^Astfel, trebtte^-sfr punem te
meliile unei vieţi economice nor
mate. Viaţa economică între gra
niţele noastre este adânc zdrun
cinată, în ipostasul
post-bellic.
Trăim o stare de lucruri, care
atinge greu sub raportul econo
miei naţionale toate manifestările
sale active. Indiferent de munca
constructivă a oamenilor noştri
politici, toţi locuitorii acestei ţări
au datoria, de a pune umărul la
ridicarea ţării din impasul econo
mic actual. Ţăranul la coarnele
plugului, lucrătorul în atelierul
său, toţi au datoria să presteze un
plus de muncă, pentru a realiza
opera de edificare pe temelii so
lide a statului românesc.

O M AM E S O
ZIAR INDEPENDENT

oamenilor politici, normalizarea
vieţii va veni numai în parte delà
ei. Insă, muncitor la normalizare
să fie oricare cetăţean conştient
de chemarea sa socială.
Normalizarea vieţii, nu poate,
ieşi, decât din munca construc
tivă a tuturor. Căci, toate încer
cările oamenilor politici, în această
direcţiune, au rămas dupăcum ve
dem, absolut infructuoase.
Efortul, pentru a aduce ţara
stare normală e mare.
Toţi trebue, să muncim din
greu. Din muncă să ne facem un

In aten(ia Primăriei şi Préfecture! Politiei.
Suntem nevoiţi, să revenim iarăşi
asupra celor scrise de ziarul nostru,
în ultimul timp, referitor la incendiul
ce ameninţă str. Regina Maria, peric
litată din cauza butoaelor cu benzină,
depozitate în curtea autogarajului „Ro
taţia", delà No. 16, din strada amintită.
In urma semnalării de către ziarul
nostru a pericolului ce ameninţă în
Cluj, nu s'a luat până în prezent
rrfcfco măsură- obiectivă. Drrr parte»
Primăriei s'a prezentat o comisie ia
faţa locului, însă, fără nici-un rezultat
precis, deoarece butoaele sunt tot în
curtea delà No. 16 şi ameninţă să dea
Ioc unei nenorociri în orice moment.
In ultima şedinţă a magnaţilor, ţi
nută la Casina Magnaţilor, (aceeaş

Un vânzător suspect
De câtva timp şi-a făcut aparaţia în Cluj, un domn care face
oferte de a vinde cărţi bisericeşti.
Aceste cărţi de rugăciuni sunt ti
părite de către firma „Steinbrenner" din Bohemia şi n'au apro
barea bisericelor noastre naţio
nale.
Pirma „Steinbrenner" are ca
sucursală firma „Őrssem" din
Oradea-Mare prin care se desfac
la noi în ţară aceste .cărţi clan
destine de rugăciuni.

După cât vedem, din glasul cifre
lor pericolul alcoolului ne ameninţă cu
o prăbuşire totală.

Literaţii să se întoarcă către
naintaşii lor. Şi să continue o
radiţie sănătoasă şi robustă.
Găci, fie cât de mare munca

Pentru a se înfrâna distrugerea
lentă a noastră, Ministru! de Finanţe,
a întocmit un nou proiect de lege,
care priveşte consumarea acoojului,

[

crez. Un crez de toate zilele.
Fiindcă numai aşa vom birui noia
nul de. greutăţi, prin care trece
actualmente neamul românesc.
Cum suntem — ca popor —•
bine înarmaţi cu predispoziţii su
perioare, să avem convingerea,
că vom birui în opera de reclă
dire, de refacere a statului nostru
din toate punctele de vedere.
Şi numai încadraţi de această
conştiinţa a propiei noastre su
periorităţi vom ieşi învingători
din impasul actual.
Ai. D.

Strada Regina Maria ameninţată de incendiu

Alături de munca constructivă
>e tărâmul economic trebue să
ucrăm activ şi pentru repunerea
moralităţii, în cadrele sale nor
male. Căci, conceptul „morali
tate" a înregistrat o reală de
viere, din conturul său normal.
Pentru o revenire la matca
ormală se impune enrgie psi
hologică. Toţi au datoria să-şi
evizuiască conştiinţele şi să caute
însăşi structura conştiinţei în
dreptarul moral.
O stabilire a moralităţii se
mpune şi în câmpul scrisului.
Zèci maniera nouă, modernismul
$ atare, este o realitate estetică
streină de simţirea noastră şi de
nţelegerea realităţilor româneşti,
ări-câtă trudă, ori-câtă osteneală
şi dau „nouii creatori", munca
bf este zadarnică, deoarece nu
eaîizează decât edificii cu temelii
>e nisip.

iMUMl MIW0 4 Lei.

19,

Facem atente autorităţile bi
sericeşti să Ta măsurile cuvenite
pentru a pune stavilă vânzării acestor cărţi de rugăciuni neau
torizate.
••••••MBanaHMianB

Un nou proiect de lege
Pentru a ne da seama de marea
cantitate de alcool, ce se consumă Ia
noi în ţară, vom lăsa cifrele să vor
bească: îh 1921 s'au consumat în
România 1913 vagoane spirt à 100
grade, iar în 1924, 4902 vagoane.

casă delà No. 16), s'a discutat peri
colul semnalat de ziarul .Clujul" şi
faptul că la noi, se trece cu uşurinţă
pelângă astfel de cazuri şi că Primă
ria locală întârzie, să ia măsuri pentru
înlăturarea unei atari nenorociri.
Butoaiele cu benzină nu'se ţin în
mijlocul oraşului. Astfel de materii ex
plozibile se depozitează ia mari dis
tante de oraş, în pământ, iar în inte
riorul oraşului nu este lkit a s e de
pozita mai mult de 1—5 litri.
Deaceea aşteptăm nerăbdători rezolvirea neîntârziată a chestiune!. Căci,
altfel, se riscă să se ia măsuri prea
târziu. Şi apoi împrejurimile oraşului
sunt destul de încăpătoare, pentru
astfel de depozite de benzină.
Este o lege care aduce restricţiunl în
fabricarea spirtului.
Această lege este o imperativă ne
cesitate socială. Căci fără restricţiunl
în consumarea alcoolului, am ajunge
Ia „atrofiarea glasului conştiinţei prin
alcool", cum spunea Tolstoi.

Teatru

Opera Română
Constatăm cu multă plăcere că
reuşiteleVe au urmat în ultimul timp
Ia Opera Română din localitate, îşi
menţine mereu succesul, ba chiar îl
potenţează, prin faptul, că atât a r 
tiştii, cât şi publicul manifestă un in
teres mult mai pronunţat decât la în
ceputul stagiunei.
Săptămâna aceasta în deosebi r e 
prezentaţia de Vineri seara a avut un
mare succes fiind reluată opera .Faust"
cu concursul unui puternic şi sonor
bas : Dl Folescu delà Opera din Bu
cureşti. D-sa a fost un Mefisto per
fect, cum de mult nu ne-a fost dat
să vedem. A dovedit-o îndeajuns aplauzele îndelungate ale unei săli com
plete, Trebue să relevăm aci şi pe
dl Căldăraru care dispune de a voce
curată şi puternică şi care în rolul lui
Valentin a fost ireproşabil. D-na Nestorescu (Margareta) şi dl Nagacewsky
(Faust) sunt vechii artişti ai scenei
noastre.

* Imprimate pentru Secretari
la librăria Anca.

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.

Uzinele elecţrice din CIuj
P r o p u n e r e :
privitor la e x p l o a t a r e a

şi

amplifi

c a r e a uzinelor electrice ale oraşului.

I.
Să se formeze o societate anonimă
cointeresantă „(comercializarea) în ur
mătoarele" cadre :
a) Denumirea: „Uzinele electrice
comunale s. a. Cluj" (U. E . C . )
6) Sediul : Cluj, cu dreptul de a
infiinţa sucursale în ţară.
c) Durata: nelimitată.
d) Scopul: Exploatarea uzinelor
electrice, amplificarea lor, valorificarea
serviciului de instalaţiunl, construirea
şi exploatarea tranwaiului electric şi
orice alte lucrări în branşa electrotechnică.
f) Capitalul: Societar fixat la Lei
200.000.000 din care Lei 100.000.000
aduse de comuna Cluj ca aport prim:
1. Instalaţiunile şi inventarul a s 
tăzi existent
2. cum şi dreptul infiinţărei tranwaiului electric pe orice distanţă pe
cuprinsul teritoriul oraşului.
3. exclusivitatea de a produce şi
distribui energia necesară: oraşului acestei societăţi Lei lpO.O0Q.000 adus
de „consumatorii de rent* în interval
de 5 (cinci) ani, prin Vărsări lunare
în proporţie de Lei 100 (contra-valoarea curentului consumat) Lei 6 6
sumă vărsată în contul „capitalului".
g) Acţiunile vor fi de 2 0 0 — şi la
purtător, afară de acţiunile comunei
care vor fi n o m i n a l e şl Intr'un
singur titlu indivizibil pe toată durata
acestei societăţi,
h) Drept la vot în adunări gene
rale au numai acei acţionari, cari au
achitat cota parte din acţiuni şi numai
în proporţie cu numărul acestor a c 
ţiuni. Tot asemenea iau parte ia be
neficiu numai acţiunile eliberate in
anul care a irerners anul de gestiune
încheiat.
0 Consiliul de administraţie se
compune din 12 membrii. Până Ia de
finitiva achitare a capitalului societar
7 vor fi desemnaţi de consiliul ora
şului în modul arătat mai jos iar cei
lalţi 5 de consumatori în modul ur
mător :
1 reprezentant al Camerei de Co
merţ şi industrie.
2 ai Patronilor şi Marilor industriaşi.
1 ai Băncilor prin „Solidaritate".
1 ai micilor industriaşi.
Consiliul de supraveghere se va
compune din 7 membrii din cari : 4
desemnaţi de consiliul orăşenesc, iar
ceilaţi trei:
1 din partea proprietarilor
1 din partea chiriaşilor
1 din partea Asociaţiunei Generale
a Inginerilor Români. Consiliul oraşu
lui va desemna numai patru membrii
în consiliul de administraţie şi doi
membrii în consiliul de supraveghere
din chiar sânul său. Restul de 3 resp.
2 îl va desemna dintre organizaţiuni
şi cetăţeni ai oraşului, de preferinţă
dintre acei, cari consumă mai mult
curent şi cari dispun de cunoştinţe

CLUJUL ROMANESC
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. tehnice şi economice. Aceasta însă,
numai până la aplicare? nouei legi de
Reformă administrativă, când întregul
num£r de delegaţi 7 plus 4 va fi din
însăşi sînul consiliului municipial.
k) Conducerea uzinelor va fi în
credinţată unui director executiv, ro
mân, care posedă titlu de inginer e lectro-technic şi va fi condus uzinele
electrice cel puţin 5 ani de zile.
/) Conducătorul, personalul technic,
administrativ şi lucrătorii vor fi făcuţi
participanţi într'o măsură j a jpeneficiu
modalităţilor cari vor fi fixate printr-un
. regulament de serviciu special şi apro
bat de prima adunare generală, după
constituire.
m) Privitor la contabilitate, bilanţ,
amortizări, beneficii etc. s e vor ţine
seama de legile şi regulamentele în
vigoare.
n) Privitor la amplificări, construiri,
schimbări de motoare şi orice lucrare
tectonică, s e va ţine seama de împre
jurările locale şi de „Legea Energiilor."
o) Noua societate asigură oraşului
curentul în condiţiunile cele mai avan
tajoase, cu reduceri şi scutiri de pre
turi, cari Vor fi fixate în actul constituit.
Ii.
Până la formarea acestei societăţi
cointeresate, să se procedeze de ur
genţă Ia comandarea a unui agregat,
mănat de două motoare sistem „Die
sel" de o capacitate de 1 2 0 0 HP.
a) comanda să se facă de urgeuţă
şi prin licitaţie publică.
b) să s e ţină seama de împreju
rările locale, dar şi de l e g e a energiilor.
c) ofertele c e vor întră să se exa
mineze de o comisiune de nouă com
pusă din :
5 delegaţi ai oiaşului (trei membrii
ai Consiliului; doi delegaţi ai Comisiunei financiare).
•2 delegaţi ai Marilor idustriaşi.
1 delegat al Asoclaţiunei Generale
al Inginerilor.
1 reprezentant a! Băncii Nationale.
ă) Pentru cazul unei comenzi, în
această privinţă, c a s ă fie considerată
ca făcută şi în numele nouei societăţi
cointeresate, c e sa va forma şi care
va lua asupra ei contractul de c o 
mandă încheiat.
Car ól A. lahoda
industriaş forestier.
Nr.

37—1925.

Licitaţie
Comitetul parohiei ort. rom. din
Mănăşturiil-Unguresc, judeţul Cojocna,
dă în întreprindere în cale de licitaţie
publică lucrările de construire ale unei
noui biserici şi învită pe antreprenorii
cu cualificaţle cerută pentru clădiri pu
blice, cari doresc a lua parte la acea
sta licitaţie ca până în ziua de 17
Maiu a. c. ora 12 a. m. să-şi înain
teze ofertele îh scris sigilate şi provăzuie cu vadiu de 50.000 lei în nu
merar, în hârtii de valoare ori bilete
de bancă acceptabile, la comitetul pa
rohial din Mănăşturul-Unguresc. Lici
taţia se va ţinea în a c e e a ş zi Ia 3 ore
p. m. vadiul s e va extrada celui în
credinţat numai după terminarea şi colaudarea lucrărilor, iar celorlalţi r e 
flectanţi imediat după hotărîre.
Comuna bisericească prestează în
treg materialul de peatră, 4 0 metri
cub. lemn nefasonat, iar 4 0 metri cub.
lemn fasonat.
Planurile, proiectul de deviz în alb
şi condiţiile speciale pentru executa
rea lucraţilor se pot vedea Ia oficiul
parohial ort. rom. din Mănăşturul-Un
guresc.
Comitetul parohial îşi rezervă drep
tul de a încredinţa cu executarea lu
crărilor, fără considerare la preţuri şi
condiţii de ofert, pe acela dintre mi-

nusoferenţii, care va prezenta mai
multă garanţie de soliditate, cu adau
sul, că materialul oferit de comuna
bisericească, aflându se corespunzător,
întreprinzătorul este obligat a-I primi
în preţul din devizul statorit.
Pentru participarea la licitaţie spese
nu se lichidează reflectanţilor.
Mănăşturul-Unguresc,

— Procesul excrocheriilor cu pa
şapoartele „Petrolului Naţional", s'a
amânat pe ziua de 2 3 Maiu.

— Walküre, partea doua din Ine
lul Nibelungilor, va apare zilele aces
tea în editura Anca.

— S e s i u n e a sf. S i n o d , de primăvată, va începe în ziua de 15 Maiu.

— DI Dragomir Demeti eseu v #
prezenta la Tesalonie şi Constantinopol formele externe de recunoaş
tere ale patriarchiei române.

la 27 Apri

Către dnii Ingineri! A sosit
hârtie fină calc şi de desemn
la librăria Anca.

loan Urs
epitrop primi

— La Universitatea populară din
Văîenii-de-Munte s e vor tine cursurile
între 15 Iulie şi 15 August.

lie 1925.
Alexandru
Boeriu
paroh preşedinte.

Nr. 19.

Văzut: Aurel
Muntean
protopop.

— In Rusia sovietică s'a renun
ţat la cele 8 ore de muncă pe zi
pentru agricultori.

In atenţia femeilor!

— A l e g e r e a de episcop al Ara
dului a avut loc în ziua de 3 Maiu.
A fost declarat ales protosincelul dr.
Gheorghe Comşa, director în Minis
terul Cultelor, cu 2 5 voturi, faţl de
dr. M a l i e r din Oradea-Mare cnre a
obţinut 2 4 voturi.

In editura Al. Anca din Cluj a
apărut o broşură foarte bine îngrijită
cu modele de ţesături româneşti dato
rită dnei Maior Chodora, profesoară.
Aceasta broşură costă 6 5 Lei plus 5
lei porto.

—

Cu o c a z i a

pelerinajului

— Partidul ţărănesc a înaintat
un memoriu Suveranului asupra situa
ţiei politice, fapt care a supărat foarte
mult presa liberală.
— Dl I. Indrieş şi Dl dr. T . Olariu, ambii solişti la Opera Română
din Cluj, au fost invitaţi la Deva din
. partea Dlui Prefect de acolo, ca cu
ocazia zilei de 1 0 Maiu să facă un
concert în saia Teatrului Orăşenesc.
Suntem siguri că cei doi artişti
vor îl sărbătoriţi, curii s e cuvine şi
vor secera şi acolo triumful c e l-au
obţinut totdeauna pe scena noastră şi
se vor întoarce glorioşi delà frumoasa
invitare, cu care intelectualii din Deva
le-au dovedit-o că ştiu să aprecieze
astfel de elemente valoroase în artă.
— Dlui Zaharia Bârsan i s'a do
nat de către Primăria locală o casă
In Cluj cu prilejul jubileului său de
25 ani de activitate teatrală.
— Partidul naţional va ţine o se
rie de întruniri politice în Banat în
cursul lunei Maiu prin comunele frun
taşe.
— Pedeapsa administrată delapi
datorului Danilescu delà Administraţia
Financiară din Cluj a fost micşorată
la doui ani de către Curtea de Apel
locală.,
— L a Bălţi au fost arestaţi patru in
divizi, asupra cărora s'au găsit mani
feste comuniste şi alte lucruri com
promiţătoare.
— Dl Simeon Mândrescu, minis
tru plenipotenţiar la Tirana, a propus
înfiinţarea unui episcopat ortodox ro
mân în Albania.
— P e biroul senatului în curând
se va depune un proect de lege pen
tru reorganizarea învăţământului par
ticular.
— Termenul pentru declararea
armelor a fost prelungit printr'o or
donanţă a Prefecturei Cluj până la
21 Maiu.

— Dl Ştefan Paal a făcut contestaţie
în chestiunea alegerii delà Ciuc. C o n 
testaţia a fost depusă pe biuroul s e 
natului.

— Tariful pe C I R . s'a scumpit
delà 1 M..iu cu 3 0 " / .
0

1

, — Impunerile asupra taxelor c o 
munale de către Percepţia oraşului pe
baza conscrierilor făcute la fata locu
lui, sunt în curs şi pubiicul va fi încunoştiinţat prin procesul verbal de
impunere.

NOU

'
*

* Diferite Icoane sfinte şi
altele la librăria Anca.
— DI Radu Portocală a demisio
nat din postul de Primar al oraşului
Brăila.
;
v

r

— Bulgaria a înaintat o notă Ro
mâniei prin care cere, ca toţi indivizii
urmăriţi de poliţia bulgară şi trecuţi
pe teritorul român să fie retrimişi peste
graniţă.

Advocaţi, Magistraţi, Studenţi
în drept.

A

Ms\fi I
1

W

-

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^
aici s e află şi
. i expl. Lei 2 0 0 . plus 10 Lei portó;

Tot
alte cărţi juridice.

......

A apărut în editura Librăriei

„Inima mea" (cântece poporale— —
„Imnuri Româneşti" (cântece, naţionale) 10 —
* „Ecouri" de Traian Dumbrava
— 5"—
„Umoristice" (Glume) de Costi — — 15-—
„Versuri din Hăsboi" (poezii poporale) 10 —
* „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian
şi voce — — — — — — 15'—
* „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
iftan şi voce — — — — — 15"—
„Călindare" cărţi cu târgurile — 1 0 * 4 0 Lei
„Dicţionar" român-maghiar
— — -5**,,Carte de visuri" — — —
— 2fr^
Observări critice delà adunările în vă*'"fi~AS
ţătoreşti de I. P a v e l e a — — —
* Istorie şi Fantazie nouă evoluţii tri
istoria românilor de 1. Pavelea — 2 0 ' ~
* „La isvoatele vieţii" de M; Velea
IO' —
* „Pentru Macedonia" imperativul nos^
tru naţional de M. Dragnea ' 1 0 —
Scrisori de iubire de după mai mulţi
autori
— — — — — — 10"—
* „Aventurile fantastice" ale lui Wiîlyams Gotthard roman
— — JîiftW".'
* „Nenorociţii" (roman) de A. Şerbă?
nescu-Buzău — — — — — 8 —
„Trepetnicul" (expl. semnelor —
; 3 ^
Numirea noua şi veche a străzilor-ora» ' ,•
şului Cluj — — — — — — 6*-r
Vezi ce face beutura dracului
l ig'^-i

şi se află de vânzare următoarele

Piese teatrale
cele mai bune pentru sărbărl şcolare
şi poporale.

-

Teatre Poporale :
* „A fost odată" (poporală 3 acte) de
Nie. Ţinţariu — — — — — 20 —
* „Doamna mea" (poporală 1 act) de
Nie. Ţinţariu — — — — — 15'—
*„Oara Lumii'' (poporală în 3 acte)
de Nie. Ţinţariu — — — — 2 0 —
* „Duşmanii" (poporală 3 acte) de Nie.
Ţinţariu — — — — — — 1 5 —
„Pentru patrie
(poporală 4 acte de
Nie. Ţinţariu — — — — — 15-—
* „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'—
* „Domnul Primar" (poporală în 3 acte)
de Nie. Ţinţariu — — — — 20-—
* "Maestrul Caproni" (comedie înt'un
act) 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" (lirică 4 acte)
1. Jasinsky
— — — — — 15"—
* „In calea duşmanului" din 1848
(într'un act) de Simeon Rusu — 10 —
* „Doine şi Chiuituri" adunate din gura popoporului de „Siminic" — — — 15 —
* „ Vrea mama. să mă'nsoare... monolog
de Siminic
— — — — —6 —
u
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-

Cărţi preofeşti:

:

4

-

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. Szentpé
teriné — — — — — —
.15'—_
* Geografia jud. Cojocna în limba ma
ghiară de Dr. Szentpéteriné
15'-^
* „Mia Caesar de bello Gallico" ma
nual pt. cl. V—VI. de Traian Popa
prof, de liceu — — — : .—? : 35***
* „Lecţii de limba română" de prof.
Murăşan — — — — — — 2 5 —

Carte de rugăciuni, Mângăerea Sufle
tului de I. Genţ — — — — 25 —
* „Predici la Morţ" de prot. 1. Marga 45* * „Predici pentru postul mare" (ciclu
duplu) de protopop 1. Marga — 20 —
* „Păstorul sufletesc ' (1—VI. voi.) — 120.—
Icoane sfinte diferite mărimi
45—200 —
* „Cartea Moaşelor" de Dr. Grigoriu pentru toate femeile cu
Cele cu semnul (*) sunt nou apărute.
140 ilustraţiun: femenine
-

1

Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

—

Diferite:

Alexandru Anca Cluj

-

— Adunarea generală a „Con
sumului Funcţionarilor" a avut Ioc
pe ziua de 3 Maiu în Sala Prefecturii
Judeţului din Cluj.

— L a Perceptorátul oraşului str.
Cogălniceanu 4 orele de birou ta. şef
sunt delà 10—12, la secţii'şi casierie
delà 8 - 1 2 . Aceste ore s e vor res
pecta riguros aşa ea ; interesaţii sunt;
invitaţi ÎI veni cu cereri şi după in
formatorii numai între orele susamiutite.

— Ploi b i n e f ă c ă t o a r e au căzut
in
ultimul
timp pe cuprinsul întregei
— Orice favor în privinţa achitării j
ţări.
Semănăturile
de toamnă s'au fórtaxelor, şi impozitelor comunale se dau
tificüt
peste
tot.
Cele
de primăvară au
de ciitre consiliul oraşului în baza !
eşit
din
pământ.
In
toate
unghiurile
unei cereri adresate de debitor Conţării se ară cu hârriicie.
siliului.

la Roma al catolicilor din Ro
mânia se pune la îndemâna pe
lerinilor o „călăuză" a drumului
— Chestiunea datoriei germane
pe care cei interesaţi o pot co faţă de noi va face obiectul unor
manda depe acum la librăria noui discuţiuni c e vor avea loc la
Anca Cluj. Lei 3 0 .
Viena.

Informaţi uni

* Femei! „Cartea Moaşelor*
cu 140 fotografii feminine Lei 120
la librăria Anca.

-

Medicale.
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'
150'-~

