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Stăpânirea lu m ei
Sovietele cred să-şl asigure stăpânirea lumei, iar neamurile asiatice îşi
organizează apropiata hegemonie mondială.

Noui năvăliri asiatice în Europa.

Reducerea taxelor electrice
Nu

S'ÛIÎ

făcut economii la uzine.

Pentru America,
un an 2 dolari

Manuscrisele .
nu se. înapoiază.

Un

exemplar 3 Lei.

împuşcarea
comerciantului

Nusbaum

Doctorul Boeriu menţinut tn onest preventív
Atentat antisemit, ori sinucidere ? Rezultatul
cercetărilor

Uzinele electrice au preocupat
foarte mult populaţia şi în trecut, iar
de când a luat conducerea oraşul,
nemulţumirile s'au sporit considerabil,
atât în ce priveşte servirea eurentuiui, cât şi în ce privf şte bunul mers
al uzinei.

împuşcarea comerciantului Nus
baum
a provocat foarte interesante
Sovietele prin bolşevism şi în ge ropene, cari degenerează mereu,
discuţii
întrucât până acum constitue
nere comunismul, după cum se pe când cele exotice îşi adună
o
enigmă.
ştie caută să-şi asigure stăpânirea noui forţe sub actualele stăpâ
Unii susţin, că l-ar fi împuşcat
Jumei, internaţionalizând tot ce se niri, sub cari suferă. Şi în această
doctorul Boeriu din ura ce ar avea-o
suferinţă îşi oţelesc puterile, ten
găseşte pe pământ.
faţă de evrei, ca antisemit.
dinţele comune solidarizându-le,
La adunarea iniţiată contra urcărei
„Unde dai şi unde crapă".
Alţii susţin, că comerciantul singur
Posibilitatea năvălirilor. taxelor electrice cu 66°/ . s'a constatat,
fi omorât, după cum se dovedeşte
s'ar
Acest scop le serveşte şi pro
că
în
1924
uzinele
au
avut
un
câştig
Neamurile
exotice
şi
cele
aşi din declaraţiile altora,, cărora le-a
paganda, pe care o desvoltă în
îliferite ţări, pe cari caută să le siatice, întrucât îşi vor păstra so netto de 6.000.000 Iei, pe lângă cari istorisit în mai multe rânduri, că voeşte
fevoluţioneze, lansând în fiecare lidaritatea baremi în parte şi după s'au mai încasat în plus încă trei să se sinucidă.
Majoritatea crede exclusă potibtiiţară câteva lozince de mari pro ce şi-au asigurat independenţa, milioane lei, ca garantă. Din acastă
sumă
s'ar
fi
putut
renova
uzinele,
fără
evident,
vor
năvăli
din
nou
în
tatea, că doctorul Boieriu Kar fi
misiuni. C e a mai mare reuşită
ftisă deocamdată o au înregistrată Europa, ca şi în trecut tătarii şi urcare de taxe, dar direcţiunea n'a împuşcat, având in vedere, că erau
• - *,
in Asia, în special în China şi celelalte neamuri asiatice, ceeace făcut economie. Astfel s'au ars 1200 foarte buni prieteni.
La autopsie medicii au susţinut, că
India, unde s'a folosit de mijloace se dovedeşte şi prin faptul, că vagoane lemne în anul trecut, pe când
periculoase de tot pentru rasa deja de pe acuma îşi aţâţă ura auterior erau suficiente 400 vagoane nu poate fi vorba de sinucidere. Deci
fflbă, propagând ura în special contra europenilor. Ş i ura întot lemne. în definitiv adunarea a cerut. s'au declarat pentru omor şi nu pentru
Guvernului să nu se mai aprobe ur sinucidere.
'
kontra englezilor şi francezilor deauna determină fapta.
carea
de 66°/ a laxelor electrice,
Urmaşii generaţiei noastre prin
Itc. Această propagandă în fine
Tribunalul bănueşte cu omorul pe
Ş'a extins, rezultând o mişcare con urmare vor fi supuşi unor foarte , avându-se în vedere, că pentru ampli- doctorul Boieriu, care 1-a însoţit pe
tra europenilor. Ş i în această ca grele încercări, c e probabil, se ficare uzinei este suficientă'suma, de Nusbaum până la partea sedentară a
tegorie va cădea desigur şi Ru- vor sfârşi cu sfârşitul rasei albe care dispune, uzina.
chioşcului din parcul oraşului.
'>
jjşia, care a iniţiat şi finanţat miş- din Europa. Doar în America de
Adunarea şi-a exprimat părerea
Martorul Mihăileanu, fratele prose va mm^iú&Mm^^JssÁaa^ár
fM+rtawhtf, » éeétara% ci t-rn-tt vtomt
avându-se în vedere solidaritatea onală, s'ar putea realiza nu câştig mai pe doctorul Boetiu pipăindu-i pieptul
„Istoria se repetă". neamurilor în acel nou continent.
mare, fără să mai fie nevoe de ur comerciantului Nusbaum, când s'a î n 
carea taxelor.
Nizuinţele bolşevicilor „inter
tâmplat împuşcătura şi apoi punând
V. I. Ai.
naţionali" de-a stăpâni lumea, prin
un revolver la o parte. Această dec
urmare vor rămânea sterpe, deoa
laraţie a contribuit la arestară docerece popoarele asiatice şi negre
torului Boeriu, pe care nimenea nu t-a
trezindu-se din somnul, în care
văzut, că l-ar fi împuşcat pe Nusbaum.
zac- delà Darius şi Alexandru cel
şi de Industrie şi Corner)
Doctorul Boeriu susţine, că este
Mare încoace, caută să-şi asigure
nevinovat şi că el după ce s'a î m 
din nou hegemonia mondială, pe Reuşita guvernului periclitată ? C e raportează prefecţii ? Guvernul puşcat Nusbaum, a fugit la e l ş f i - a
ia dispoziţii de asigurare
care o avusese în decursul năvă
pipăit pulsul etc. ca să-i ajutore, r a
lirilor numite barbare.
Svonurile recente înregistrează, că mai mulţi prefecţi de judeţe medic. Revolverul, într'adevăr, 1-a aruncat la o parte, ca să nu-i fie In
Rezultatul propagandei bolşevice. ar fi trimis guvernului rapoarte, prin care arată, că în situaţia
cale
ia munca de ajutorare a ne
Rasa albă nu atinge nici cifra creiată nu pot garanta liberaţilor reuşita în alegerile pentru came norocitului Nusbaum. Susţine, că n'a
ie 600 milioane, pe când rasele rele agricole si cele de industrie şi comerţ cu toatecă la alcătuirea avut nici un motiv să-1 împuşte pe
asiatice şi negre înregistrează un listelor au fost înscrişi în liste, conform intereselor liberale, aproa Nusbaum, cu care de altfel se avea
număr de vre-o 12—14 sute de pe numai liberali. Prefecţii susţin, că guvernul nu mai poate conta foarte bine.
milioane. Deci oricât de iscuţiţi nici pe partizanii săi, aceştia fiind foarte nemulţumiţi cu guvernarea
în câteva şire în cari Nusbaum îşi
să fie albii, semenii culoraţi o- liberală.
anunţă
sinuciderea, familia nefericjfuUnele ziare afirmă, că liberalii delà conducere au luat dispoziţii
dată treziţi, fiind în majoritate co
lui
recunoaşte
scrisoarea.
vârşitoare, năvălind din nou Eu in vederea alegerilor, pentru a întâmpina o eventuală înfrângere
Dovezi
contra
doctorului Bperïu,
ropa, vor contribui la extermina ruşinoasă. Astfel au hotărât să trimită miniştri în persoană prin prin urmare nu sunt, numai proba
provincie pentru a face propaganda necesară reuşitei.
rea rasei albe.
Opoziţia, cu toate dispoziţiile luate şi contra ei, susţine, că bilităţi şi pe baza acestora i-s'a ordonat
Desübjugarea coloniilor. guvernul nu poate avea şeanse
de reuşită nici într\un caz în arestarea.
Cercetările continuă, dar lumea este
Puterile mari europene încep alegerile cameleror, în special, că nici la partizanii proprii nu pot
de părerea, că dovezi contra docto
să slăbească, pentrucă coloniile conta.
încep să-şi asigure independenţa,
Alegerile prin urmare promit a fi foarte interesante, poate rului Boeriu nu se vor putea produce,
Chestia este deci foarte intere
iar Anglia, Franţa, Spania, Belgia mai interesante, decât cele parlamentare.
santă
şi unii susţin, c a s e prea poate,
etc. îşi vor pierde însemnătatea,
ca Tribunalul, după probabilităţi, jsă
f e care o au azi, în posesiunea
Taraba Rudolf Mosse teva ziare — între cari şi „Pa condamne pe doctorul Boeriu, deşi
-mai
multor colonii bogate. Din
tria" s'a dejosit — după ce a vă poate nu este vinovat.
. ;
-colonii se formează noui ţări. Nuzut,
că
nu-i
merge
—
treaba.
Deocamdată
în
jurul
acestui
:Ç,az
„Laudâ-ie
gură..."
O
noua
afacere
-mai în ultimul timp am avut oca
Publicul
obicinuit
însă
cu
apu
sunt
foarte
multe
discuţii
şi
în
cer
zia să înregistrăm formarea câ
de taraba Rudolf Mosse.
căturile acestea Rudolf Mosse-şti curile juridice şîTrete medicale, chestia
torva ţări, între càri este Pales
Taraba Rudolf Mose, după in evident nu s'a surprins, ci s'a aş fiind foarte complicată în ambele
tina, etc. iar acum înregistrăm
formarea ţărei rif-cabile. In curs venţia de a ne desfrumuşeţa cen teptat chiar, ca firma să se laude direcţii şi deci şi noi ne-am 'nţârginit
•mai este emanciparea ţărilor chi trul oraşului cu nişte table de re singură, — dacă n'o laudă alţii, actualmente exclusiv Ia înregistrarea
clame într'adevăr de tarabă, ob — că doar-doar va reuşi să tâm- părerilor, fără obiec{iuni, amintind, că
neze şi cea indeză şi arabă.
servând indiferenţa şi indignarea pească publicul cu tarabele sale. unii neromâni consideră cazul, ca o
Degenerarea albilor. publicului pentru metodele cu
crimă îndreptată contra evreilor, deşi
Ţările exotice mari şi multe cari ne degradează centrul la ni
— Rifcabilii în Maroc au început în acest caz nu poate fi vorba de
%dată devenite idependente, evi velul unei mahala, — s'a acăţat o nouă ofensivă contra francezilor şi aceasta, având în vedere prietenia
dent, vor avea prepondenţă c o  de o nouă invenţie. A început spaniolilor având în vedere succesele doctorului Boeriu cu Nusbaum,- cäre
distruge orice bănueli de aceste/ '
vârşitoare asupra micilor ţări eu sub anonimat să se laude în câ acestora.
0

;

0

Alegerile Camerelor Agricole

4 Lei.

Pagina 2

Luptele politice
Iar

cazul Stere. — D e ce a fost
dat în judecată?

Politicianul Stere a fost dat în ju
decată pentru acte antipatriotice săvâr
şite afirmative în decursul ocupaţiei
germane. După cum se svoneşte, li
beralii caută să-1 compromită pe frun
taşul ţărănist, ca să nu le mai poată
încurca socotelile.
Lumea, evident, se indignează pen
tru acest fapt, având în vedere, că li
beralii abea acuma şi-au adus aminte
să cerceteze cazul Stere, când simt,
că nu le mai poate folosi.
Actul liberărilor, după unele ziare,
este o răsbunare pentru faptul, că
fruntaşul ţărănist Stere nu s'a lăsat
terorizat de guvern, ca să le ajute la
învrăjbirea coaliţiei opoziţionale, care
zădărniceşte în ultimul timp mai multe
nizuinţe liberale.

CLUJUL R O M A N E S C
Dl Săveanu, ministerul sănătăţii
publice în acest sens a alcătuit un
budget, intenţionând să ceară în acest
scop un credit delà Ministerul Finan
ţelor, argumentând necesitatea urcărei
lefurilor şi sporirea diurnelor medici
lor şi personalului auxiliar, precum şi
necesitatea. înzestratei spitalelor cu aparate, medicamente şi alte obiecte de
prima necesitate, având în vedere
halul, în care se află în prezent aceste
spitale împreună cu personalul lor, din
cauza lipsei fondurilor necesare.

Ziua a doua şi a treia
a congresului esperantist român
din (ară, care a avut loc la
Pioeşti

in ziua doua a congresului esperantist din Pioeşti, după cetirea teleg
ramelor de salutare primite delà Aso
ciaţiile esperantiste franceze, italiene
şi sârbe, precum şi a celor trimise de
către domnii general Găvănescul şi
exniinistrul Trancu Joşi, secretarii ge
De mult se vorbeşte că se va face nerali ai asociaţiilor esperantiste din
o nouă împărţire a judeţelor şi că ţară şi delegaţii veniţi din provincie,
Blajul ar fi centrul noului judeţ al s'au făcut dările de seamă asupra re
Târnavelor. Când să se şi împărţească zultatelor ob|inute în anul trecut.
In numele societăţii esperantiste
nouăle judeţe, iată însă că făgăduinţa
din
ţară, dl. E. Ntcolau (Pioeşti) a
aceasta a rămas neîmplinită, Iară Bla
•
ţinut
o dare de seamă asupra activijul s'a trezit şi în noul plan de îm
părţire tot comună rurală cum a fost J taţii esperantiştilor, fiind totodată şi
! şefredactorul ziarului lunar „Esperanto",
pe vremea ungurilor.
Cetăţenii din Blaj s'au adunat în care apare iu limba română şi
mai multe rânduri şi s'au sfătuit, cum esperantă.
După acestea dl. Tiberiu Morariu
să-1 poată îndupleca pe dl ministru
preşedinte Ionel Brătianu, ca să facă secretarul general al Centiului Espe
din Blaj capitală de judeţ. S'a făcut rantist Român a cetit raportul anual
o rugare pe care au iscălit-o toţi frun al oficiului central tsperantist relevând
taşii din Blaj şi pe care au trimis-o prin cuvinte călduroase activitatea
dlul primministru. Şi Inaltpreasfinţitul apostolică a abatelui Andrei Ceh, fost
mitropolit Vasile a făcut toţi paşii de secretar general al Centrului Espe
lipsă pentru ridicarea Blajului. Dar rantist Român din Bucureşti prin de
dl primministru răspunde cu aceea, că părtarea căruia, la Geneva, activitatea
statul n'are banii de lipsă pentru ridi Centrului s'a micşorat în mod însem
nat.
carea atâtor zidiri.
După acestea a fost salutat congre
In ultimul moment însă, în urma pre
sul
în numele esperantiştilor de către
siunilor, totuşi s'a declarat capitală de
delegaţi
trimişi, din Arad, Timişoara^
judeţ Blajul/
Cluj, Cernăuţi, Iaşi, etc.
'
In şedinţa de după masă a urmat
alegerea noului comitet de conducere,
s'a ales de présidente : Nicolau E ,
Liberarea licenţelor. — Cine primeşte licenţe ? (Pioeşti) membri de administraţie :
Introducerea succesivă a antialcoollsmulut.
colonelul Cojocariu (Cernăuţi) Cornea
Licenţe de beuturi spirtuoase în (Cluj) Halász (Tg. Mureş) etc.
ultimul timp, după cum se ştie, nu se
Mercuri şi joi congresiştii au
prea acordau, promiţându-se, că nu vizitat rafineriile de petrol din Pioeşti,
mai după votarea nouei legi a spir- precum şi ocnele de sare din Slănic,
tuoaselor se va începe liberarea aces
tor licenţe, când şi cele actuale se
vor schimba şi chiar retrage unele,
aceste, conform nouei legi, competându-le invalizilor, văduvelor şi orfa
— Despăgubirea ardelenilor. M i 
nilor de răsboi în primul rând
nisterul
finanţelor a trimis circulare
Transcrieri de asemenea nu se acordau legal, decât, descendenţilor di administraţiilor financiare ardelene,
recţi conform legii spirtuoaselor aus- avizandu-le să facă câte un tablou
despre ardelenii ale căror bonuri
tro-ungare încă în vigoare la noi.
Legea spirtuoaselor după promi anunţate n'au fost încă achitate. Aceasta
siunile făcute, se va vota la toamnă pentru a fi achitate toate bonurile ar
şi după aceasta va urma schimbarea delene restante.

Blajul centru de judeţ?

Nr. 31

— Listele electorale pentru ale
gerea membrilor consiliului de admini
straţie conform Art. 14. din legea
pentru reorganizarea camerelor de
industrie şi comerţ sunt puse spre
vedere publică în Cluj : la Camera de
Comerţ Şi la următoarele primării :
Turda, D j , Gherla, Bistriţa, Diciosânmartin, Ibaşfalău, Zâlau, Şimleul-Silvaniei. Pentru celelalte comune listele
se afişează la primăriile capitalor de
judeţe. Listele stau la dispoziţia intere
saţilor delà 16. Iulie până la 15.
August 1925. în orele oficioase. întru
cât la alcăttiierea listelor s'ar fi făcut
vre'o eroare prin înscriere sau omitere,
cei în drept sau cinci membri ai came
rei vor putea face contestaţie, in termen
de 15 zile deia publicare, adtcâ până
la 31. luiie 1925. la Camera de Comtiţ
şi Industrie din Cluj. Contestaţiile se
fac în scris, anexâdu se ceitificatuî de
cetăţenie, dovada, că respectivul în
prezent exercită de fapt vre'o industrie
sau comei ţ şi plăteşte impozit adiţional pe lângă impozitul coniercúil,
L

Cea mai mare firmă

precum şi copia brevetului industri
societăţile anonime anexează şi ;
statut aprobat.
— înscrierile şi reînscrierile
şcoli, amânându-se cu 10 zile pent
unele greutăţi, vor avea loc între 1Septemvrie ; examenele de admite
şi bursă între 10—15 Septemvrie ; e*
menete de corigentă, particulare şi i
tegra'e între 10 —18 Septemvrie ; ex
menele de admitere în clasa V - a înt
20 - 2 5 Septemvrie ; examenele de b
calaureat între 25 Sept. şi 10 Q<
începerea cursurilor la 26 Septemvri
— Dâmboviceanu, falsificatorul (
titluri de stat, pentru prinderea căru
guvernul a votat un premiu de 500C
lei, fiind prins, a încercat să se sini
cidâ, dar n'a reuşit fiind împiedica
Grăbiţi la Restaurantul

Esperanto
A b o n a m e n t lunar 9 9 0 .
• •»

Cupoane
«Je mâncare.

de

Grădin
vari

românească din Ardeal

Alexandro Anca, Cluj
Fabrici dé clopote. Mare depozit de Ornate, icoane şi cărţi bisericeşti.
Fondat 1908.
Mare Librărie şi Tipografie.
Fondat 1908.

IE

Nou!

O nouă Carte de Rugăciuni. N o u

1

Lip

5

Infarmaţiuni

şi liberarea nouilor licenţe, însă, evi
dent In număr limitat, guvernul nizuind să introducă succesiv un regim
antialeoolist.

Reorganizarea spitalelor

— împărţirea judeţelor se va ter
mina peste câteva zile, formându-se
noui judeţe şi limitându-se judeţele
mai mari. In urma acestei împărţiri
guvernul a hotărât să înfiinţeze şi
judeţul Blaj, cu capitala Blaj, după mai
multe insistenţe.

Imbunatâfirea situaţiei medicilor, agen
— Guvernul a hotărât să nu se
ţilor sanitari şt spitalelor. — Urcarea sechestreze noua recoltă în contul
lejurilor medicilor şi personalului
impozitelor, având in vedere nevoile
auxiliar.
populaţiei,
Ministerul sănătăţii publice, în ur
— Schimbarea bancnotelor se
ma mai multor doleanţe, s'a hotărât face succesiv, ajungând în primul rând
în fine să sporească lefurile medicilor bancnotele de 500 lei la schimb. După
şi personalului auxiliar şi să înzestreze aceste vor urma şi celelalte, încât în
scurt timp toate bancnotele actuale
cu cele necesare spitalele, în special vor fi scoase din circulaţie, ca să se
cele rurale, în interesul sănătăţii anuleze cele false, pentru a se îmbunătaţi cursul leului.
Obşteşti.

Cu onoare Vă anunţăm, că a apărut în ediţia mea, şi e află
vânzare cea mai nouă şi împrejurărilor actuale cea mai potrivită carte *le ni
găciuni, învăţături creştineşti şi cântări, întitulată:
S

„CÄRAREA

FERICIRII",

întocmită din cărţile rituali a Bisericei din orient şi alte cărţi de pietate d
George Mănzat preot în Dej, cu aprobarea Preasfinţitului Domn Dr. Iuli
Hossu episcop şi a Veri. Ordinariat de Gherla sub Nr. 581—1925.
Aceasta carte de un conţinut bogat e întocmită astfel, încât să póat
servi spre îndestuliiea lipselor sufleteşti a credincioşilor de toată categoria.
E cea mai potrivită carte pentru elevii din şcoalele medii, normale, pri
mare, scoale de adulţi şi de meserii, pentru cantori, militari, poporul de rân
delà sate şi oraşe de ambele confesiuni.
<
Intelectualii noştri iubitori de biserică, vor afla în urmă într'ânsa, carte
cea mai acomodată pentru trebuinţele lor sufleteşti, iar damele pe lângă tc
aceea ce nobilitează şi înfrumseţează sufletul unei femei, — vor putea ave
cartea cea mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti apfl
rute până acum.

Conţine capitolile următoare :
Despre rugăciuni. (învăţături).
Rugăciuni de dimineaţă.
Rugăciuni la Mânecat.
Despre S. Liturghie. (învăţături).
Rugăciuni la s. Liturghie.
Urmarea s. Liturghii.
Rugăciuni la tnsărat (vecerne).
Rugăciuni de seară.
Despre Taina Pocăinţii. (învăţături).
Rugăciuni înainte şi după Mărturisire. Cei
şepte ps. penitenţiali.
Despre s. faină a Cuminecăturii.
Învăţături despre s. Taină a Cuminecăturii.
Meditaţie despre s. Cuminecătură.

Rugăciuni înainte şi după s. Cuminecătură,
Rugăciuni ocazionale.
Cinstitul Paraclis a Pr. V. Maria.
Canon de mângâiere cătră Domnul Wostr
Isus Hristos.
Troparele şi condacele învierii.
Troparele şi condacele sărbătorilor.
Pricesne.
Troparele morţilor.
Colinzi şi cântece de stea.
Viersuri | morţi. (Viersul iui Lazar... C
lacrimi şi fiori.
Cântare de smerenie cătră Domnul Nostt
Isus Hristos.
a

Se pregătesc în următoarele ediţii (legături) :

Legată în hârtie fină broşată bucata
Lei
Legată în hârtie tare carton bucata
,
Legată în pânză fină cu cruce aurită bucata
„

60
75130"-

Legată în Piele LuX şi tipărită pe hârtie velină buc. „

280*-

In interesul propriu rog să faceţi comandele de pe acum deoarece s'a pre
gătit în număr limitat.
La comenzi până la 10 exempl.
_,
,
C u

. „, _ , . — — — ;
primiţi 5 % rabat reducere.

s t i m ă

Alexandru Anca
,
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Prêt Curent pentru Ornamente bisericeşti :
Odăjdii (Vesminte preoţeşti) consta
tatoare din :
/ Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2Mănecuţe,
l Brâu, 1 Acoperitor de sf. potir, în diferite
motive şi colori din damast de mătase în ca
lităţi deosebite cu pre(ul de 8000—25000 Lei.

Prapori:
în diferite culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu

Tiparul Instit de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

două chipuri sfinte pe două părţi văpsite p
pânză |chipul după dorinţă" are 3—4 tăie
turi cu posoniant auriu sau argintiu preft
unui prapor delà 3000—6000 Lei fără rudJ
Mustre de stofe pentru odăjdii sau prapor
se trimit numai contra 200 Lei anticipativi
La restituirea mustrelor să predau banii

