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Alexandru Anca.
AdunareaMembrii
Astrei

Oradea-Mare: Dr. A. Lazar,
de drept :
Dr. Tib. Brediceanu, G. Bog- dr. I. Radu.
"dan-Duică, D. D. Călugăreanu, dr.
Arad: Dr. T. Botiş.
Comemorarea primiîor preşedinţi : Va0 . Ghibu, dr. I. Haţieganu, dr.
Timişoara : Vâlcovici dr. St.
sile Baron Popp şi Visarion Roman.
Iuliu Maniu, Iuliu Moisescu, T. Popovici.
— Cuvântările. —
V. Păcăţeanu, dr. M. Serban, dr.
Lugoj : Dr. Vaier Branisce.
In ziua de 29 şi 30 August G. Vâlsan.
Turda: Dr. Val. Moldovan,
a avut loc adunarea „ Asociaţiunei
Blaj : Mitrop. Suciu, dr. I.
Braşov
: Dr. Niţescu, Octapentru literatura română şi cul Coltor, Al. Lupeanu, dr. Al. Rusu,
tura poporului român" în cadrele 1. F. Negruţiu, St. Roşianu.
j vian Goga şi I. Simu.
unor mari serbări, comemorânSighet : Dr. V. Chindriş.
]
Adunarea a primit raportul cu
du-se Basiliu Baron Pop, fost
A.
Satu-Mare : Dr. Eugen Sebeş. 1 aclamaţiuni.
timp îndelungat preşedinte al
„Asociaţiunei" şi apoi Visarion
Roman.
La adunare, participând un
foarte numeros public ilustru, prin
tre care şi delegaţi basarabeni şi Nizuinţa guvernului. — Contrabalansarea succesului opoziţiei — Guvernul
se pregăteşte de luptă îndârjită, căutând să-şi asigure
bucovineni, au vorbit dnii : Vasile
majoritate covârşitoare.
Goldiş, Mitropolitul dr. Suciu al
Blajului, Sebastian Stanca, Vasile
Pentru Octombre-Noembre se a- aproape atât de mare importanţă, ca
Ghiorghin, Pan Halipa, Părintele nunţă din surse guvernamentale ale şi cele parlamentare.
; Timus, prof. Negrescu, General gerile comunale, pentru cari se fac
Rezultatul alegerilor comunale va
Anastasiu, prof. G. Taşcă, Ema- deja de pe acum tnari pregătiri.
fi decisiv şi pentru cele parlamentare,
i noii Bucuţă, Anton Popa, dr. S.
cari vor avea loc la primăvară şi din aLămuririle referitoare la normele de
Dragomir, Wagner, Al. Ceaucest punct de vedere se fac mari sfor
şeanu, Al. Moldovan, Eug. Ni- alegere, de altfel le-am publicat amă ţări atât din partea opoziţiei, cât şi a
coară, dr. Ilie Beu, Vasile Bo- nunţit într'un număr recent, încât acum guvernului.
loga, Horea-Petrea-Petrescu, Voi- numai la înregistrarea nouilor amă
Guvernul de altfel caută să-şi a s k
cu Niţescu, prof. Borza, dr. Dă- nunte ne mărginim.
Ş f f e t s u c c e s complect, pentruca să
• ianu, N. Cristea, Aurel Dobrescu,
Guvernul pregătindu-se din răs l^fraibalanseze succesul, pe care opo> dr. Roseanu, prof. Ghibu, etc. sa- puteri, cu tot mechanismul să« pentru
câştigat în alegerile cameflutând adunarea şi arătând în parte «succesul său covârşitor în aceste ale- | relor agricole şi din acest motiv vom
i importanţa zilei şi meritele co- geri mai importante decât cele agri- ; avea de înregistrat lupte foarte vehe
' memoraţilor, iar în parte contri- cole, opoziţia unită face mari sforţări | mente şi poate chiar şi sângeroase,
fbuind la discuţia „Asociaţiunei". având în vedere, că aceste alegeri au | luptele promiţând a fi foarte îndârjite.
Adunarea a decurs în linişte,
• propunerile făcându-se de către
vedere, că aiegerile vor avea loc în
Aîegeriîe Camerelor
comisiunile alese în următorul
16 Septembrie, grăbindu-sc- pentru-amod : pentru examinarea rapor
de Comerţ
iegerile comunale şi cele muncitoreşti,
tului general pe anul 1924: prof.
la primăvară venind cele parlamentare.
i Maior, Pompei Moruşca, Sebas Candidările în Cluj, — Luptele în
După unele versiuni, cofetarul
cepute promit a fi foarte
tian Stanca, prof. Al. Lupeanu,
Tiifli
delà Sfatul Negustoresc ar căuta
vehemente.
dr. Truţa, şi lacobescu ; pentru
să ajungă preşedinte al Camerei din
cenzurarea socotelilor pe anul
Alegerile camerelor agricole, după Ciiij, cu ocazia alegerilor, dar şeanse
1924 şi proiectul de budgei pe cum ştim — s'au încheiat cu mari de reuşită nu i-se dau do loc, având
anul 1926: prof. Şerban, I. Varga, surprize, atrăgând guvernul în grea mari şi serioşi contrari dibaci.
I. Popa, Ionel Comşa şi St. B o e r ; încurcare
Î pentru înscrieri de nou.i membri :
Spiritile încă nici nu s'au domolit
I prof. Ariton Popa, prof. Antal
Numirea directorului
şi deja avem a înregistra noui ale
[ Mera şi Aug. Popa; pentru exaConservatorului
geri : ceie ale camerelor de industrie
\ minarea proiectelor de modificare
şi comerţ, cari promit a fi tot atât de Cine este designat director ? — La postul
I a regulamentului: I. Simu, Aug.
vehemente, ca şi cele ale camerelor defunctului Dima reflectează dnii PopoviciCalani, P. Suciu, N. Colan, şi N.
Bayreuth, Ctişan şi Bena ?
agricole.
Serban ; pentru candidarea preIn Clüj s'au făcut liste atât delà
In urma decedării regretatului Dima,
şedinteluişi comitetului : dr. Russu,
Sfatul
Negustoresc,
cet
şi
delà
Uniu
s'a
pornit o mulţime de versiuni în
N. Bogdan, dr. I. Coltor, dr. Se
nea
fabricanţilor.
Dar
este
vorba
să-şi
privinţa numirei noului director al Con
ver Dan, dr. Stefan Meteş Tiberiu Brediceanu, Onisifor Ghibu şi facă liste separat şi alte organizaţii în servatorului.
Numirea cu toate aceste nu s'a
St. Roseanu; pentru premiarea comun acord cu minorităţile. Inafară
de
organizaţia,
s'au
făcut
şi
liste
indi
făcut
încă.
sătenilor din conduct: Pan Ha
viduale,
încât
vor
fi
foarte
muite
liste
lipa, lacobescu, prof. Ghiorghiu
Delegat-director este deocamdată
Buga, prof. Ghibănescu, preot la câte o branşă.
prof. Bena şi este probabil, ca dânsul
Intre cei cu liste individuale, se sä fie numit şi director, având cele
Timus, prof. Gh. Taşcă, M. Em.
înregistrează şi candidatura dlui Al. mai multe şeanse în aceasta privinţă.
Procopiu şi Em. Bucuţa.
Procedându-se la alegeri, a Anca, director-proprietarul ziarului
Versiuni circulă şi pentru d Popo
fost din nou ales preşedinte dl „Clujul", fiind trecut ca librar, deşi vici-Bayreuth, în locul căruia ar ră
Vasile Goldiş, iar în comitet au trebuia trecut şi la meserii, având şi mânea director al operei cântăreţul ar
tipografie.
fost aleşi pentru:
delean Pop-Pavel.
Mai interesant este, că pentru aSibiu: Mitrop. Bălan, dr. Ilie
După unele versiuni ar fi vorba
Beu, general Boeriu, dr. V. Bo- ceste categorii s'a stabilit numai câte şi de dnii Crişan şi Bobescu pentru
loga, dr. L. Borcea, dr. I. Bunea, un consilier, pe când Ia alte categorii postul de director al conservatorului,
Petru Drăghici, dr. N. Comşa, sunt câte 4—5 consilieri.
dar acestora nu li-se prea dă şeanse
Normele aceste, evident, au pro de reuşită.
general dr. Moga, Ion Lapedatu,
dr. G. Preda, dr. Oct. Rusu, Silviu vocat maţi nemulţumiri în public.
Ţeposu, Ion Vătăşan, N. Togan.
Candidările, cu toate aceste sunt
* Femei! „Cartea Moaşelor"
aproape
în toate locurile în curs, lis
Cluj : I. Agârbiceanu, dr. Al.
Borza, dr. Elie Dăianu, dr. N. tele trebuind să se prezinte până în cu 140 fotografii feminine Lei 120
Drăgan, dr. I. Lupaş.
ziua de 8 Septembrie, avându-se în la librăria Anca.
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Guvernul va demisiona ? — Blamarea
partidului liberal.
Rezultatul alegerilor agricole, în
vingând opoziţia unită, a dat ocazie
la foarte multe combinaţii.
Guvernul, rămânând înfrânt, în
urma victoriei opoziţioniste, s'au iscat
versiuni, că partidul liberal ar ' c e d a
guvernarea, dându-i-se vot de blam
de către alegători în aceste alegeri.
Oficios nu s'a declarat nimic, dar
este mare probabilitate ca guvernul,
trăgându-şi consecinţele
insuccesu
lui, să plece. După alte versiuni, chiar
şi M. S. Regele ar fi de părerea, ca
liberalii să plece delà guvern.
Miniştri mai mulţi fiind deocam
dată în concedii, chestia, probabil se
va aranja la deschiderea Parlamentu
lui, pentru începutul sesiunei promiţându-se vehemente lupte.

Neînţelegeri între
miniştrii liberali
Se vorbeşte, că între domnii miniştrri Mârzescu şi Constantinescu Ale
xandru s'ar fi iscat o nouă neînţele
gere, mult mai aspră, decât cele două
de mai înainte. Dl Constantinescu aflând, că tovarăşul său ministru umblă
să-1 sape, — ar fi zis în legătură cu
aceasta, că dânsul dacă o singură
vorbă rosteşte, — poate dărâma în
treg guvernul şi acest lucru e bine să
nu-1 uite nici dl Mârzescu. — Cine
ştie ce păcate grele are acest guvern
pe suflet, de se încumetă chiar Dl
Constantinescu să vorbească astfel,
despre ca.e se ştie, că nu umblă cu
luminarea în sân.

i)jutoapele_Primăriei
— Declaraţiile dlui Peptea —
In numărul trecut am amintit deja,
că Primăria a acordat unora ajutoare
şi că între ajutoarele acordate era
unul de 100.000 lei votat dlui Peptea
pentru Basarabia.
Dl Peptea, consilierul financiar al
Primăriei, în privinţa ajutoarelor ne-a
declarat, că acele s'au acordat func
ţionarilor pentru cazuri de boală, iar
sumele mai mici sunt ajutoare, cari
se acordă pentru săraci.
In privinţa ajutorului de 100.000
lei, acordat pentru Basarabia, d. Pep
tea ne-a declarat, că acel ajutor a avut
menirea de-a ajutora pe sinistraţii ba
sarabeni şi suma s'a şi trimis la des
tinaţie, din partea d-sale.
M.
— Somogyi Micşa secretar la
Sfatul Negustoresc Sâmbătă, şi-a serbătorit jubileul de 40 de ani în cariera
comercială, la restaurantul New-York.
— Aviz. Avem onoare a aduce la
cunoştinţa Onor. public consumator,
că în ziua de 5 1. c. între oarele 12—16
se va întrerupe curentul pentru întreg
oraşul din cauza lucrărilor ce se vor
executa pe linia de inaltă tensiune
Cluj—Someşul-Rece.
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Regatul României. Ministerul Finanţelor
Dir. Q-lă a Vămilor. Serviciul de inspecţiune.
Circ 5-a Vamală Ciui.
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aduce la cunoştinţă
pentru concesionarea

şi darea în exploatare a
restaurantului

din

sta
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:.duce ia cunoştinţa celor interesaţi următoarele:
Conform art. 84 din Legea Generala a
Vămilor, taxele vamale plătite vămilor, de
biurourile de expediţie aie Staiuiui, pentru
mărfurile de import destinate localităţilor din
năuntrul ţării vor fi restituite, dacă mărfurile
vor fi reexportate mai înainte să fi fost scoase
din magaziile vămilor sau ale serviciilor de
transport publice, cum ar fi de exemplu : ma
gaziile căilor ferate, porturilor, agenţilor de
navigaţie recunoscute.
Conform ordinului Direcţiunei Generale
a Vămilor No. 198613 din 16 luliei 1925, pen
tru erorile ce s'ar constata ulterior, în dauna
importatorilor sau exportatorilor, fie în pri
vinţa aplicării tarifului vamal, fie chiar de
calcul, — cei interesaţi trebue să ştie că ce
rerile lor relative la asemenea restituiri, nu
pot fi aprobate decât în condiţiunea ca măr
furile să nu //' fost scoase încă din magaziile
vămilor sau ale serviciilor de transport
pu
blice, — întru cât aupă ridicarea trasporturilor din aceste magazii, ne mai fiind posi
bilă reconstituirea de fapt, — şi prin urmare
restituirea nu se poate admite cu nici un fel de
justificare.
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întrucât dl
Septimiu Mun.-.şa», prefectul judeţului,
nu va refiecta la această demnitate,
Vicepreşedinţi au fost propuşi dnii :
Tiberiu Cristea, inspector şi Valentin
Török secretar la E. G. E. Preşedinte
al comitetului executiv din oficiu este
preşedintele camerei, vicepreşedinte a
fost propus dl Oţoi, iar membri din
oficiu dnii Tofan Paul, medic veteri
nar judeţean, Ilea, inspector agricol şi
Cotei, inspector silvic. Membrii aleşi
sunt dnii Fior, Oţoi Adrian, Protopo
pul Dăianu şi minoritarul Schreiner.
In consiliu ar fi fost propus afirma
tive şi ungurul Francise Szász. Direc
tor al consiliului a fost propt.s profe
sorul Martinovici delà Academia de
Agricultură.

După - Legea' Generală a Vămilor, cel
neîndreptăţit cu taxarea, urmează să facă
contestaţie, — sau dacă vine pe cale de res
tituire, cel puţin să nu fie scoasă marfa din
vamă.
De aceia, interesaţii sau reprezentanţii lor,
precum şi biurourile de expediţi şi vămuiri,
vor observa cu toată atenţiunea taxarea şi
calcularea taxelor, — înainte dc lichidarea declaraţiunilor şi de ridicarea mărfurilor din ma
gaziile oficiale, ştiut fiind că după ridicarea
mărfurilor din acele magazii, ori ce cereri de
restituiri nu se vor mai admite.
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odăi, cuiină, bae, verandă şi
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în centru Sibiu
a ş i schimba cu una corăspunzătoare

în Cluj
aproape de centru. Eventual
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Fabrică d clopote. Mare depozit da Ornate, îcoene şi efirţi bisericeşti.
Fondat 1908.
Rîsre Librărie şî Tipcgraiis.

Ştef. Anghel
Inspectorul Vamal al Circumscripţiei
5-a Vamală Cluj.

se

va fine licitaţie cu o-

ferte închise şi sigilate la
Direcţiunea IV-a Regio
nală C. F. R. Serviciul
P.

Cluj, în ziua de

12 Septemvrie
a. c. orele 11.
Pentru orice informaţiuni,
doritorii

se vor adresa

Birouluuî

M
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(Eta

jul II., uşa 37) î n t r e
orele 1 2
se

2

şi 13 unde

va putea lua cunoş

tinţă de

contractul tip,

caetul de sarcine, condiţiunile de admitere, ac
tele şi garanjia ce trebuesc depuse.
Cluj, la 1 August 1925.

Direcţiunea
IV-a Regională C. F. R.

Informaţiuni
La consiliul de miniştri la Sinaia
sub prezidenţia dlui Văitoianu, dl Duca
a făcut o expunere asupra probleme
lor ce se vor discuta la L'ga Naţiu
nilor, în special în chestia minorităţi
lor din România. S'a deschis un cre
dit de 90 milioane, din care 25 mili
oane pentru centrala telefonică din Bu
cureşti, iar restul pentru repararea lo
comotivelor şi vagoanelor C. F. R.
Ministerul de răsboi a arătat că bol
şevicii pregătesc atentate contra depo
zitelor de muniţiuni ale armatei. S'a
semnat apoi decretul prin care înce
tează exercitarea prerogativelor regale
de către guvern. S'a alcătuit de ase
menea programul inaugurărei expozi
ţiei din Basarabia la care participă şi
Familia Regală.
— In atenţiunea despărţămintelor U. F. V. In legătură cu chestiu
nea discutată la articolul de fond în
„Gazeta Voluntarilor" din acest nu
măr, Despărţământul Cluj, U. F. V. a
votat în adunarea generală extraordi
nară ţinută la 1 Septemvrie următoa
rea moţiune pe care a trimis-o tele
grafic Preşedinţiei Consiliului de Mi
niştri. Având în vedere marea impor
tanţă a acestei chestiuni, toate despârţămintele sunt rugate să voteze
aceeaşi moţiune, transmiţâudu-le ace
eaşi adresă. Preşedinţia Consiliului de
Miniştri Bucureşti. Despărţământul
Cluj al Uniunei foştilor voluntari în
adunarea generală extraordinară ţinută
l a . l Septemvrie luând la cunoştinţă
hotărîrea consiliului de miniştri de a
coloniza graniţa de vest a Ardealui şi
Banatului, cu populaţie din alte pro
vincii cu excluderea voluntarilor des
consideraţi cu ocazia împroprietăriei
şi a miilor de refugiaţi români din
Jugoslavia şi Ungaria, roagă stăruitor
să se modifice aceasta hotărâre în fa
voarea foştilor voluntari şi refugiaţilor
români din Jugoslavia şi Ungaria. Des
părţământul Uniunei Foştilor Volun
tari Cluj.
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O nouă C e r t e de Rugăciuni, N o u !

Cu onoare Vă anunţăm, că a apărut în ediţia m sa, şi se află de
vânzare cea mai nouă şi împrejurărilor actuale cea mai potrivită carte de ru
găciuni, învăţături creştineşti şi cântări, intitulată:

„ C Ă R A R E A

FERICIRII",

întocmită din cărţile rituali a Bisericei din orient şi alte cărţi de pietat de
George Mânzai preot în Dej, cu aprobarea Preasfinţitului Domn Dr. I iiu
Hossu episcop şi a Ven. Ordinariat de Gherla sub Nr. 581—1925,
Aceasta carte de un conţinut bogat e întocmită astfel, încât sa poată
servi spre îndestulii ea 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 rând
delà sate şi oraşe de ambele confesiuni.
Intelectualii noştri iubitori de biserică, vor afia în urmă într'ânsa, cartea
cea mai acomodată pentru trebuinţele lor sufleteşti, iar damele pe lângă tot
aceea ce uobilitează şi înfrumseţează sufletul unei femei, — vor putea avea
cartea cea mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti apă
rute până acum.

Conţine capitoliîe următoare :
Despre rugăciuni. (învăţături).
Rugăciuni de dimineaţă
Rugăciuni la Mânecat.
Despre S, Liturghie. (învăţături).
Rugăciuni la s. Liturghie.
Urmarea s. Liturghii.
Rugăciuni la însărat (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. Cuminecătura.

Rugăciuni înainte şi după s. Cuminecătură,
Rugăciuni ocazionale.
Cinstitul Paraclis a Pr. V. Maria.
Canon de mângâiere cătră Domnul Nostru
lsus Hristos.
Troparele şi condacele învierii.
Troparele şi condacele sărbătorilor.
Pricesne.
Troparele morţilor.
Colinzi şi cântece de stea.
Viersuri la morţi. (Viersul lui Lazar... Cu
lacrimi şi fiori.
Cântare de smerenie cătră Domnul Nostru
lsus Hristos.

Se pregătesc în următoarele ediţii (legături) :

Legată în hârtie tare carton bucata
Lei 85•—
Legata în pânză fină cu cruce aurită bucata
„ 14D*—
Legată în Piele L U X tipărită pe hârtie velină aurită pt. dame „ 280'—
In interesul propriu rog să faceţi cornandele de pe acum deoarece s'a pre
gătit în număr limitat.
La comenzi până la 10 exempl.
Cu stimă

,

e n

A t

,———

Alexandru Anca

primiţi 5 % rabat reducere.

l i b r a r

_

C l u j

Preţ Curent pentru Ornamente bisericeşti :
Odăjdii

(Vesminte preoţeşti)
tatoare din :

consta

/ Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2 Mânecate,
1 Brâu, 1 Acoperitor de sf. potir, în diferite
motive şi colori din damasi de mătase în că
utaţi deosebite cu preţul de 8000—25000 Lei.

P r a p o r i :
în diferite culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu

Tiparul butit de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

două chipuri sfints pe două părţi văpsite pe
pânză fechipul după dorinţă| are 3—4 tăie
turi cu posomant auriu sau argintiu preţul
unui prapor delà 3000—6000 Lei fără rudă.
Mustre de stofe pentru odăjdii sau prapori
se trimit numai contra 200 Lei
anticipativ.
La

restituirea

mustrelor

să

predau

banii

