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in vederea
a l e g e r i l o r comunale
Cari prefecţi vor fi înlocuiţi ? Epi
logul alegerilor camerelor agricole.
Sciziunea liberalilor.
Alegerile comunale, cari erau
să aibă loc în luna Noembrie,
par a se tărăgăni, în urma rezul
tatului înregistrat defavorabil pen
tru guvern, căutându-se soluţii
pentru asigurarea reuşitei guver
nului în alegerile comunale, pen
tru contrabalansarea
succesului
opoziţiei unite.
In v e d e r e a alegerilor comu
nale, cărora li-se d ă . mai mare
importanţă politică, decât celor
agricole, se pune pe tapet desti
tuirea mai multor prefecţi, pentru
a se asigura reuşita liberalilor.
In Vechiul Regat e s t e vorba
să fie înlocuiţi prefecţii din : Făl
ticeni, Neamţu, Roman, Putna,
Covurlui, R.-Sărat, Brăila, Ialo
miţa, Prahova, Dâmboviţa, Vlasca,
Muscel, Romanaţi, Dolj, M e h e 
dinţi, Tulcea, Constanţa, Durostor, Caliacra şi chiar şi prefectul
din Bucureşti e vorba să fie în
locuit, deci în total, cam 2 0 de
prefecţi.
In Basarabia
este vorba să
fie destituiţi prefecţii din : Hotin,
Soroca, Orhei, Cetatea-Albă, Is
mail şi Cahul, deci vre-o 7.
In Bucovina
sunt designaţi
pentru înlocuire prefecţii din :
Câmpu-Lung, Coţmani, Rădăuţi,
Gura-Homorului, Şiret şi S t o r o jineţ, deci vre-o 6.
In Ardeal se dă ca sigură
înlocuirea prefecţilor din : BistriţaNăsăud, Turda-Arieş, Alba de jos,
F ă g ă r a ş , Arad, Trei-Scaune, S ă lagiu, T.-Torontal, Caraş-Severin,
şi Satu-Mare, deci a vr'o 11
prefecţi.
In total se dă ca sigură înlo
cuirea a p e s t e 4 0 de prefecţi, cu
acest act încheindu-se epilogul alegerilor camerelor agricole, de
favorabile pentru guvernul liberal,
destituirile proiectate considerându-se, ca sancţiune pentru înfrân
g e r e a suferită în alegerile came
relor agricole de către guvern.
Prefecţii designaţi pentru în
locuire, evident, caută să se men
ţină în posturile lor, fiecare angajându-şi câte un potentat delà
guvern şi din acest motiv se dă
ca sigură o eventuală sciziune în
partidul liberal.
Căpeteniile liberale, având în
vedere eventuala sciziune a par
tidului liberal, caută p e toate căile
să-şi liniştească prefecţii designaţi
pentru destituire, explicându-!e, că
înlocuirile sunt necesare în ve
derea alegerilor comunale cari pot
fi decisive pentru partidul liberal
şi deci trebue să se evite orice
surpriză care ar fi în defavoarea
liberalilor, pentrucă alegerile co
munale sunt hotărâtoare pentru
formarea viitorului guvern.
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INDEPENDENT

Chestiile au ajuns în stadiu
foarte critic, încât toţi numai delà
sosirea în ţară a dlui Ionel Brătianu aşteaptă soluţia, care, ori
cum va fi, va provoca mari ne
mulţumiri în sânul liberalilor, avându-se în vedere, că şi pretendenţii
prefecturilor cresc, şi au sprijinitori

potentaţi şi deci faţă în faţă stau
două tabere puternice pentru cio
lanul prefecturilor aşteptându-şi fie
care validitarea.
Zilele aceste de altfel se va
lămuri mai bine chestia, sosind
acasă dl Ionel Brătianu.

Luptele politice

Fruntaşii opoziţiei unite de altfel
sunt siguri, că liberalii nu-şi vor putea
asigura menţinerea ia guvern nici prin
alegerile comunale, cu toată iscusinţa
şi dibăcia ce şi-o evidenţiază încă de
pe acuma pentru isbândă în apropria
tele alegeri comunale.
In urma rezultatului alegerilor ca
merelor agricole şi în vederea insuc
cesului liberalilor şi în alegerile co
munale, crezându-se singurii succesori
exclusivi ai liberalilor la guvern, frun

Viitorul

taşii opoziţiei unite, ca să întâmpine
orice surpriză, au şi pornit tratative
pentru formarea coaliţiei menite să ia
în primire succesiunea liberalilor.
Designarea membrilor, cari vor
avea roluri conducătoare în viitorul
regim, încă nu s'a încheiat, dar se
speră, că în scurt timp, fruntaşii opo
ziţiei îşi vor stabili complect şi lista
ministerială, în comun acord, pentru
a preîntâmpina orice neînţelegeri la
formarea noului guvern.
Numele membrilor designaţi pen
tru viitorul guvern, deocamdată le ţin
în secret, nefiind stabilite complect,
definitiv, dar în scurt timp se vor da
lămuriri mai precise şi în privinţa aceasta, fiind vorba, că liberalii se vor
retrage în scurt timp delà guvern.
In fine vom vedea ce se va mai
întâmpla în alegerile comunale, delà
cari depinde, dacă liberalii freacă
înainte de a le expira mandatul, ori
rămân până la primăvară, când vor
avea loc nouile alegeri parlamentare.

Liberalii, observând rezultatul ale
gerilor agricole, au renunţat definitiv
de a mai insista pentru averescani,
deoarece a căuta readucerea la gu
vern a averescanilor, însemnează a
insista pentru ceva imposibil, ceeace
nu se poate nici cere nici Regelui şi
nu s'ar putea admite nici din punctul
de vedere al populaţiei şi ţărei.
Liberalii cred imposibilă şi com
binaţia naţional-ţărănistă, nu pentrucă
doar Regele n'ar voi un guvern din
care să facă parte şi ţărăniştii. Ab
solut nu ! Doar ţărăniştii într'un gu
vern combinat ori s'ar acomoda unei
acţiuni de ordine, ori ar provoca re
tragerea guvernului. Nici nu există
nici un pericol pentru a-i aduce pe
ţărănişti la guvern în combinaţie cu
dreapta, pe care o reprezintă d-nii
Maniu, Iorga, Argetoianu etc.
Venirea la guvern le-o cred imposi
bilă liberalii pentru faptul, că opoziţia

guvern
unită şi-a luat câteva angajamente în
ce privesc legile aduse de liberali şi
a căror modificare ar avea grave ur
mări economice.
Liberalii de altfel susţin că la Palat
se crede nevoia unui guvern de detantă, adică de tampon, care să asi
gure succesiunea la guvern fără cioc
niri brusce şi să garanteze menţine
rea legilor votate.
Guvernul de tampon, evident, nu
va fi militar, deoarece toată lumea
crede trecut timpul guvernelor mili
tare, aceste nefiind acceptabile.
Mai mare şansă are un guvern de
funcţionari pentru conducerea apropia
telor alegeri parlamentare.
In fruntea acestui guvern de tam
pon se crede mai potrivit dl Barbu
Ştirbei care ar putea asigura o even
tuală înţelegere între partide, având
prieteni şi între ţărănişti, pe dnii C.
Stere şi Lupu.
Combinaţiile aceste liberale, evi
dent, nu sunt, decât simple păreri, de
oarece viitoarele alegeri vor hotărî, că
cine va guverna ţara din anul viitor.
* Imprimate
librăria Anca.

Âdvocaţiale

Cercurile guvernamentale desmint
ştirile aceste, susţinând, că nu este
vorba de retrogradarea funcţionarilor
în legătură cu reorganizarea ministe
relor, ci de a reintroduce în ministere
organizaţia de înainte de răsboi.
Totuşi, având în vedere organizaţia
prezentă şi cea de înainte de răsboi a mi
nisterelor, este evident, că se vor des
fiinţa mai multe directorate şi servicii
şi deci directorii, împreună cu perso
nalul directoratelor ce se desfiinţează
vor fi încadraţi în alte servicii, în cari,
evident, cei vechi vor avea prioritate
faţă de cei noui, iar mai mulţi funcţio
nari de acelaş grad în aceeaş func
ţie nu se vor putea încadra, pentrucă
atunci n'ar avea rost să se desfiinţeze
directorate, dacă directorii ar rămânea.

Congresul primarilor
La c o n g r e s u l delà Chişinău din Cin]
a n l u a t p a r t e dnii Or. Utalea primarul ;
dr. Cărpinişan v i c e p r i m ä r u l ş i dl G h .
P e p t e a , c o n s l i e r u l financiar al o r a ş u l u i .

In legătură cu expoziţia şi târgul
de mostre în Chişinău au avut loc
mai multe congrese.

Opoziţia unită n'are şanse de succesiune la guvern? — Averescanii nu
vor mai veni la putere. — Formarea unui guvern militar, respective de
funcţionari pentru conducerea alegerilor.
Un mare număr de miniştri, în
frunte cu d. Vintiiă Brătianu, — după
cum se ştie, — erau de părerea, ca
liberalii să prezideze şi viitoarele ale
geri parlamentare. După alegerile pen
tru camerele agricole însă, situaţia s'a
schimbat.

Svonurile recente anunţă reorga
nizarea ministerelor şi ca o urmare fi
rească a acestui act: retro-gradarea
funcţionarilor, desfiinţându-se câteva
directorate.
Din surse neoficioase totodată se
anunţă şi desfiinţarea Ministerului Co
municaţiilor.

Fruntaşii opoziţiei unite urmează tratative pentru formarea
viitorului guvern.
Lupta pornită pentru răsturnarea
guvernului de către opoziţie, a devenit
inutilă, în urma rezultatului alegerilor
camerelor agricole.
Guvernul liberal, în urma alege
rilor camerelor agricole, suferind în
frângere decisivă, ar trebui să se re
tragă, dar, probabil, are speranţă în
alegerile comunale, prin rezultatul acestora căutând să şi asigure o bază
în viitoarele lupte, întrucât îi va fi fa
vorabil acest rezultat, pentru care se
pregătesc liberalii cu mare alai.

Retrogradarea funcţionarilor. - S e
desfiinţează şi Ministerul
Comunicaţiilor ?

la

Intre aceste şi primarii au avut un
congres, din Cluj luând parte la con
gres dnii Dr. Utalea, primarul; Dr.
Cărpinişan viceprimärul şi dl Gh.
Peptea consilierul financiar al oraşului.
La congres s'a insistat pentru re
stabilirea autonomiei oraşelor.
In cadrele autonomiei oraşelor s'a
insistat şi pentru reîncadrarea poliţiei
în primării, avându-se în vedere, că
deşi poliţia s'a statificat, poliţia apar
ţine oraşelor, primarii având latitudine
de a dispune asupra poliţiilor din oraşul lor.
Cu alegerile comunale restabilindu-se autonomia oraşelor, desigur şi
poliţiile vor reintra sub auspiciile pri
marilor, progresând spre normai.

Chestia
O cerere a contelui Apponyi.
In sânul comisiunei a 6-a pentru
soluţionarea chestiunilor politice a avut
loc mare discuţiune privitoare la ches
tiunea minorităţilor şi propunerea fă
cută de delegatul lituan Galvanauskos
relativă la instituirea unei comisiuni
speciale care să elaboreze convenţiuni speciale pentru protecţiunea mi
norităţilor, ce ar urma să fie semnate
de către membrii Societăţii Naţiunilor.
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Reprezentanţii Angliei, Franţei şi
— Parastas pentru părintele LuBelgiei s'au opus deoarece socotesc caciu. In zilele acestea s'a ţinut un
procedeul urmat până azi ca suficient i parastas în amintirea părintelui Lucaci,
Delegaţii României şi ai Poloniei care-şi doarme soinnui de veci în ci
s'au exprimat pentru propunerea litu
mitirul din Şişesti. La parastas a luat
ană deoarece ea ar crea o situaţiune parte lume multă din împrejurimi.
egală statelor în care locuesc minori
— Franţa a renunţat Ia datoriile
taţi etnice şi care nu au semnat până
României. Franţa a iertat României
în prezent statutul minorităţilor.
o datorie de 39 milioane franci aur,
S'a hotărît în urma propunerei de
corespunzătoare cheltuielilor făcute cu
legaţilor cehoslovaci, de-a respinge operaţiunile militare.
ideia contelui Apponyi care preconiza
*r- Sosirea generalului Berthelot
drepturilor minorităţilor şi de a deferi
propunerea lituană unei comisiuni spe la noi. Marele prieten al neamului ro
mânesc, generalul Berthelot, a sosit în
ciale pentru a o studia.
ţară, ca să-şi vadă moşia sa de lângă
Haţeg şi să-şi mai întâlnească prie
tenii dragi de pe vremea războiului.
Generalul va sta în ţară 8 zile, după
care se va întoarce înapoi în Franţa.
— Prinţul Carol a plecat în Ceho
slovacia, pentru a vizita această ţară
— O întâmplare nenorocită. La o
vecină şi prietenă nouă. La Halmei
vânătoare fostul preşedinte al Curţii
moştenitorul nostru de tron a fost pri
de Casaţie dl Victor Râmniceanu a
mit de capii autorităţilor cehoslovace,
împuşcat din greşală pe prietenul său
care l'au dus cu automobilul până la
cel mai bun, pe Manole Anastasiu,
Cosice.
fost deasemenea ani îndelungaţi jude
— Partidul Naţional a avut o mare cător la această înaltă curte. Intâmîntrunire în Sibitf şi Ocna-Sibiului, tâmpiarea aceasta a trezit o neţărmu
protestând contra politicei guvernului rită jale pretutindeni, căci înaltul fost
actuale, pentru a cărei delăturare con slujbaş al dreptăţii va trebui să fie
tinuă să mai facă mari întruniri de pedepsit pentru omor din imprudenţă,
propagandă.
din negrije.
— Sfatul Negustoresc, în urma
— In Oradea-Mare s'au depus
numirei unor membri români în Ca
liste de candidare unice şi astfel la
mera de industrie şi comerţ din Cluj,
alegerile, cari vor avea loc la 22 even
contrar intenţiunilor sale, a suferit o
tual 27 luna crt, dintre reprezentanţii
ruşinoasă înfrângere, care de altfel se
industriei mari, vor fi declaraţi aleşi 7
datoreşte nepriceperei şi în primul rând
din judeţul Bihorului, 1 din Careiiinconvenienţei persoanelor conducă
mari, 1 din Satu-mare, şi 1 din Baiatoare ale Sfatului pentru români.
mare.
— La Braşov în Consiliul de ad
— In Cluj, unde faţă de cele 20
ministraţie al Camerei de industrie şi
locuri
industriale stabilite pentru Ora
comerţ au fost aleşi 21 români, 27
dea-Mare,
sunt numai 16 locuri indus
saşi şi 2 unguri, minorităţile ajungând
în majoritate. Românii din Braşov, triale, — parte în urma numirilor efec
dacă urmau exemplul românilor din tuate de guvern, parte în baza liste-,
Cluj, îşi puteau asigura mai mare suc lor unice, la 21 Septembrie vor fi de
claraţi membrii ai Consiliului de Ad
ces, făcându-şi listă a parte pentru
ministraţie al Camerei : 4 mari indus
numirea câtorva români.
triaşi din Cluj, 1 din Turda şi 1 din
— S e scade taxa de export la
Bistriţa.
grâu. Se spune, că d. Vintilă BrăProiectul de lege pentru înfiin
tianu va scădea cât de curând taxa
de export pe grâu, căci grânele ru ţarea Camerelor de Muncă şi care în
seşti şi sârbeşti se vând mai ieftin Iulie trecut a fost deja votat de către
decât ale noastre şi din pricina taxei Senat în a doua jumătate a Iunei Oc
prea mari de export, proprietarii ro tombrie se va vota necondiţionat şi
mâni nu pot astfel vinde grâul în de către Camera Deputaţilor.

Informaţium

streinătate.
— Biroul paşapoartelor de pe
lângă Prefectura Poliţiei din Cluj, face
cunoscut, că paşapoartele nu se vof
elibera decât Miercurea şi Sâmbăta.
—• Bancnotele de 5 0 0 lei încep
a se retrage delà 20 Sept. până la
31 Decemvrie a. c. înlocuindu-se cu
altele, cari au valoare mai mare. După
data de 31 Decemvrie a, c. actualele
bancnote de 500 lei nu vor mai fi
valabile. Succesiv se vo, mai retrage
şi celelalte bancnote mai mari, pentru
a rămânea invalide bancnotele falşe,
astfel urcându-ni-se valuta,
— Amânarea alegerii pentru Ca
mera de comerţ din Cluj. Eri era să
aibă loc alegerea pentru Camera de
comerţ din Cluj. Din cauza numărului
mic de membri cari s'au prezentat la
deschiderea adunării, comitetul a fost
nevoit să amâne alegerea pentru Luni,
21 Sept. când se va ţine alegerea
fără considerare la numărul membrilor.
— Al VI-lea congres al Uniune!
femeilor române, a avut loc la Timi
şoara, sub prezidenţia dnei Maria Baiulescu din Braşov. Au participat foarte
multe delegate din întreaga ţară. S'au
discutat diferite chestiuni în legătură
cu rolul social şi naţional al femeii.
Au vorbit dnele Baiulescu, Al. Vidrighin, Izabela Sadoveanu, Elena Filipovici, Castanu, Ionescu, Elza Grigoriu, Elena Mersner, etc., etc.

— Importul maşinilor uzate. Prin
jurnalul Consiliului de miniştrii No.
1975 din 8 Iulie a. c. s'a dispus, că
maşini industriale uzate nu se pot im
porta decât pe baza unei autorizaţiuni
speciale. In urma intervenţiilor această
hotărâre s'a modificat în sensul, că la
acele maşini uzate, pentru cari s'au
obţinut creditarea sau scutirea de taxe
vamale nu mai este nevoie de o auorizaţie specială de import.
— Numire de profesori titulari
a Universităţile din ţară. Suveranul
a semnat decretele numirii de profe
sori universitari titulari a d-lor N.
Ghiulea şi Gh. Leon pentru Facul
tatea de drept şi Iuliu Orient pentru
'acuitatea de Medicină din Cluj. Dl
strate Micescu a fost numit profesor
de drept civil la Universitatea din Iaşi,
iar dl Spanu profesor de teologie la
Cernăuţi.

in atenţia f e m e i l o r !
In editura AI. Anca din Cluj a
apărut în a doua ediţie „Albumul de
modele pentru cusături româneşti' de
dna Maior Chodora, profesoară. Bro
şura este foarte bine îngrijită cu mo
dele de ţesături româneşti şi apreciată
din partea M. S. Rfgina Maria şi A.
S. R. Principesa Ileana.
Această broşură costă 85 Lei plus
5 lei porto.
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— Muncitorii împotriva legii Ca
merei Muncii. Muncitorii din Cluj or
ganizaţi în sindicate au ţinut Dumi
necă a. m. o njare întrunire d e pro
t e s t a r e împotriva legii p>.-nivj C a m e merile Muncii. Au vo;bii mai mulţi
fruntaşi ai vieţii m u u c i i o r t ş t i făcând o
aspră critica legii în centrai, d a r mai

ales protestând energic împotriva arti
colului, care impune organizarea în
sindicate a tuturor muncitorilor, ajunI gând astfel în "sindicate toţi lucrătorii
I nepregătiţi încă pentru o solidaritate
pe care o reclama sindicatele.
— Noul proiect de lege pentru
reorganizarea şi unificarea Caselor de
Asigurări Sociale, potrivit declaraţiunilor dlui ministru Chirculeseu, se va
desbate în sesiunea de toamna a Par
lamentului.

Avis.
Avem onoare a aduce la cunoş
tinţa O n o r . public consumator, că în
ziua d e 19 I. c. între orele 12 - 16 se
va întrerupe curentul pentru întreg
oraşul dn; cauza lucrat'ior ce se vor
executa pe iinia de înaltă tensiune
Cit;j - So!UtŞ'.i!-Rece.

Directorul Uzinelor
Inginer: ROATĂ.
Grăbiţi la Restaurantul

Esperanto
Abonament lunar 9 9 0 .
Cupoane
de mâncare.

de

Grădină
vară.

Către dnii Ingineri! A sosit
* Femei! „Cartea Moaşelor"
hârtie
fină calc şi de desemn
cu 140 fotografii feminine Lei 120
la
librăria
Anca.
ia librăria Anca.
* Imprimate pentru Secretari
o maşină de sfredelit.
A se adresa Ia ziar. la librăria Anca.

De Vânzare

m a r s firmă româneaseâ din A r d e a l

sxandru'Anca, ö u j '
Fabrică ée clopote. Mare depozit ds Grs3te, Icoane ş! cărţi bisericeşti.

Fcadaî S333

ÍHsre Librărie şi Tipografie.

Fondat

1908.

Uf

! O nouă Carte de Rugăciuni. ^ î l o u !
Cu onoare Vă anunţăm, că a apărut în ediţia mea, şi se află de
vânzare cea mai nouă şi împrejurărilor actuale cea mai potrivită carte de ru
găciuni, învăţături creştineşti şi cântări, intitulată:

„CĂRAREA

FERICIRII",

întocmită din cărţile rituali a Bisericei din orient şi alte cărţi de pietate de
George Mânzat preot în Dej, cu aprobarea Preasfinţitului Domn Dr. Iuliu
Hossu episcop şi a Ven. Ordinariat de Gherla sub Nr, 581—1925.
Aceasta carte de un conţinut bogat e întocmită astfel, încât să 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, pertru cantori, militari, poporul de rând
delà sate şi oraşe de ambele confesiuni.
Intelectualii noştri iubitori de biserică, vor afla în urmă într'ânsa, cartea
cea mai acomodată pentru trebuinţele lor sufleteşti, iar damele pe lângă tot
aceea ce nobiiitează şi înfrumseţează sufletul unei femei, — vor putea avea
cartea cea mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti apă
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 însărat (vecerne).
Rugăciuni de seară.
Despre Taina Pocăinţă. (învăţături).
Rugăciuni înainte şi după Mărturisire. Cei
şepte ps. penitenţiali.
Despre s. Taină a Cuminecăturii,
învăţături despre s. Taină a Cuminecăturii.
Meditaţie despre s. Cuminecătură.

Rugăciuni înainte şi după s. Cuminecătură,
Rugăciuni ocazionale.
Cinstitul Paraclis a Fr. V. Maria.
Canon de mângâiere cătră Domnul Nostru
Isus 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
Isus Hristos.

Se pregătesc în următoarele ediţii (legături) :

L e g a t ă în h â r t i e t a r e c a r t o n b u c a t a
Lei 85*—
L e g a t ă în p â n z ă fină cu cruce aurită bucata
„ 140'—
L e g a t ă în Pîeie LUX tipărită pe hârtie velină aurită pt. dame „ 2 8 0 " —
In interesul propriu rog să faceţi comandele de pe acum deoarece
gătit în număr limitat.
La comenzi până la 10 <^ampi.
_—;
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P r e ţ Curent p e n t r u O r n a m e n t e b i s e r i c e ş t i :
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 damast de mătase în ca
lităţi 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 Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

două chipuri sfinte pe două părţi văpsite pe
pânză ichipul după dorinţăg 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.

