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Proprietar : Alexandru Anca.
Situatia

Convocarea consilierilor Camerei de Comerţ
In România
continuă haosul
politic, evidenţându-se după suc
cesul alegerilor camerelor agri
cole, ca o g r u p a r e puternică, coa
liţia national-ţărănistă, contra că
reia liberalii luptă din răsputeri
pentru a s e menţine la g u v e r n şi
pentru a-şi asigura viitorul regim.
Naţional-ţărăniştii însă, învă
ţând ceva din experienţele trecu
tului, îşi continuă activitatea.
C e v a mai interesant nu s e în
registrează în politică, decât mesagiul Majestăţii Sale în vederea
deschiderei Parlamentului acest
mesaj, pe lângă evidenţiarea p r o 
iectelor pentru votare, evidenţând
şi urcarea lefurilor funcţionarilor
şi soldelor militare.

:

Dorinţa

averescanilor

de-a

colabora cu alte partide, de alt
fel de asemenea e s t e interesantă,
discutându-se în cercurile politice
ca o încercare a liberalilor de-a
învrăjbi prin eventualele tratatative averescane cu naţionaliştii,
înţelegerea national-ţărănistă, avându-se în vedere, că pe averescani liberalii îi folosesc ca p e
nişte unelte.
Disidenţii liberali, s u b egida
purificării, îi dau mai mult de
lucru guvernului. Numărul disi
denţilor sporindu-se şi o mare
parte grupându-se pe lângă ziarul
nou „Răspunderea", care este al
disidenţilor liberali, a pus pe gân
duri pe actualii conducători ai gu
vernului. Conducătorii aceştia îşi
dau seama, că disidenţii, dacă
într'adevăr vor înira în alegerile
comunale cu liste independente,
poate vor adera la alte partide
şi astfel vor accelera tragedia
guvernului.
In streinâtate, în ce priveşte
politica mondială, se înregistrează
ca o mare sensaţie
aranjarea
chestiei pacturilor, de garantă ale
marilor puteri şi tratativele g e r mano-sovietice, cari întrucât se
vor dovedi a fi politice, vor pro
voca mari încurcături, necadrând
cu tratativele pacturilor de garantă
îndreptate de altfel contra Rusiei.
Mică Antantă de altfel de asemenea a stârnit sensaţie cu
ideia de-a încheia şi ea pacturi
de garantă, evident şi aceste îndreptându-se contra Rusiei.
Blocul anti-sovietic
prin ur
mare zi de zi s e întăreşte, fără
însă a-şi evidenţia scopul, dar şi
Sovietele sunt sigure, că toate
pacturile d e garantă sunt îndrep
tate contra colosului rusesc.
Pacturile de garantă, de alt
fel, ţinând în şah p e bolşevici,
desigur
vor grăbi
restabilirea
complectei linişte mondiale, prin
terorizarea bolşevicilor şi astfel
vom putea evita un nou răsboi
mondial, care de altfel numai în
favoarea progresului nu ar fi.

Io străinătate un exemplar 4 Lei.

Alegerea comitetului central şi preşedintelui Camerei. — Aprobarea par
ţială a alegerilor. — Ce va îi cu contestaţiile ?

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.
Chestia chioşcurilor
O serie de chioşcuri, cari cu autoriza
ţie, evită să vândă timbre.

In ultimul timp în Cluj s'au dat
autorizaţii
pentru instalarea mai multor
Rezultatul alegerilor camerelor de dar în privinţa persoanei preşedintelui
chioşcuri.
Dintre aceste şi în Piaţa"
industrie şi comerţ trimiţându-se gu Camerei de Industrie şi Comerţ s'a
vernului pentru aprobare, cu toatecă căzut de acord, în persoana dlui Ing. Unirei sunt destule.
De altfel aproape toate chioşcurile
s'au înaintat şi contestaţii, a fost a- Negruţiu, în care alegătorii au încre
probat pentru Ciuj, însă cu condiţiu- dere, dsa satisfăcând şi până acuma vând tutun şi ziare, având totodată şi
nea, ca la categoria VIII să s e facă foarte corect treburile Camerei în ca autorizaţii pentru a vinde şi timbre
fiscale şi mărci postale etc. Cu toate
noui alegeri.
litate de preşedinte.
Alegerea pentru această categorie
Prin urmare nizuinţa cofetarului aceste timbre fiscale abea se găsesc
de altfel s'a stabilit pe 23 Oct. a. c. Tuffli, — care de altfel nici n'a fost ici-colo, iar mărci nici nu s e prea gă
dar întrucât Ia această dată nu se vor ales nici în consiliu — şi nizuinţa z a  sesc la aceste chioşcuri.
Autorităţile competente ar trebui să
prezenta alegătorii în număr suficient, rafului Victor Iliescu pentru a se co
atunci alegerea va avea !oc in 29 Oct. coţa în scaunul prezidenţial al Came se intereseze mai de aproape de ace
a. c. fără considerare la numărul ale-: rei, a căzut, conducerea acestei insti ste chestii, fiind vânzarea timbrelor
gătorilor.
tuţii reclamând pricepere, autoritate şi în interesul Statului.
Chioşcurilor, cari nu prea dau in
In privinţa adunărei consilierilor moralitate indiscutabilă.
teres vânzărei timbrelor, mărcilor etc.
încă nu s'a hotărât nimic până acuma,
M.
ar trebui să li-se aplice sancţiuni, pen
tru a ţinea la dispoziţia publicului ar
ticolele pentru cari au autorizaţii, la
din contra să li-se retragă brevetele.

Lucrările alegerilor comunale
Chestia listelor a l e g ă t o r i l o r . — Normele alegerilor.

Lucrările alegerilor comunale s'au industrie şi comerţ, - cele agricole şi
terminat deja, în ce priveşte alcătuirea cele de muncă.
listelor alegătorilor, dar, deşi era vorba,
Alegerile se fac pe timp de 8 ani
listele încă nici în prezent nu s'au a- reîr.oindu-se din 4 în 4 ani şi drept
fişat, nepritnindu-se încă dispoziţii în 1 de alegere are fiecare cetăţean român,
acest sens delà guvern.
j care a trecut de 21 ani şi s'a înscris
Listele s'au făcut din oficiu, după jj în listele de alegători.
Avându-se în vedere şi numirile
listele de înscriere a cetăţenilor şi ast I
fel fiecare cetăţean recunoscut, întrucât j din oficiu, numărul covârşitor al roîndeplineşte normele legei, are drept ! manilor deci este asigurat şi în c o de vot. Din acest motiv se dă mare [ munele cu majoritate neromână.

Impârţirea_|udetelor
Câte judeţe şi plase s'au stabilit ?
împărţirea veche rămâne până la
alegerile comunale.

in legătură cu legea administrativă
s'a stabilit şi împărţirea judeţelor,
sancţionându-se legea acum, zilele
aceste, rămânând însă vechea împăr
ţire până la nouile alegeri comunale.
In întreaga ţară conform nouei legi,
importanţă alegerilor comunale votând
s'au stabilit 71 judeţe în locul celor
toţi cetăţenii, cari au drept de vot şi
76 existente, cu 496 plase în loc
în alegerile pentru Parlament.
de 426.
»
Rezultatul alegerilor comunale, prin
Noui plase s'au stabilit pentru Ar
urmare va fi similar acelui al alege l Li-se iau funcţionarilor şi biletele de deal şi Banat 25, Bucovina 21, Rega
rilor politice pentru Parlament, acest
tul vechiu 14, Basarabia 6, iar primcirculaţie pe C. F. R.
rezultat pecetluind soartea viitorului
preturi în total 434 în cari sunt re
Politica economiilor, după cum am
guvern,
partizate 5420 secretariate comunale,
mai anunţat, a stârnit vii nemulţumiri,
Normele alegerilor, de altfel, după în special în corpul funcţionarilor, cari în Regatul vechiu cu 3672, în Ardeal
cum am mai anunţat, sunt deja sta ! de altfel au destul de mizerabile lefuri. şi Banat cu 4034, în Basarabia cu 714,
iar în Bucovina cu 312 comune, exbilite.
Rândul trecui am dat ştirea despre
cepţionându-se
oraşele, cari se cifrează
In sensul legei administrative, care începerea pensionărilor, indicând câîn
total
la
180.
s'a votat în 10 Iunie, consiliile comu I teva pensionări recente, după menCaracterul oraşelor de asemenea
nale se aleg direct în proporţia de / j ţionarea reorganizărei ministerelor, ress'a
stabilit în vederea autonomiei adde cătră alegătorii comunali, pe baza j pective retrogradarea funcţionarilor.
ministrative,
accelerându-se alegerile
listelor de alegători comunali ; /s din ;
Acuma însă avem din nou să în
comunale,
pentruca
să putem progresa
membri consiliilor fiind funcţionari co registrăm un desavantaj al stâlpilor
mai
repede
spre
restabilirea
adminis
munali, conducători, iar 2 — 7 membri administraţiei : s'a hotărît să nu se
traţiei
normale.
putând fi şi femei chemate.
mai acorde funcţionarilor bilete de cir
In urma nouei împărţiri s'a schim
culaţie
pe C. F. R. Excepţie sunt ex
In comunele orăşeneşti cu peste
bat
şi numele unor judeţe, Bistriţa100 000 locuitori se aleg 30 membri, clusiv funcţionarii, cărora ministerul Năsăud numindu-se Năsăud, Cojocna :
cu locuitori până la 100.000 în total lor competent le acceptă să li-se so Cluj, Chişinău : Lăpuşna, Alba de
24 membri, cu locuitori până 50.000 cotească costul biletelor în contul său, jos : Alba, Solnoc-Dăbâca : Someş,
în total 18 membri, cu locuitori până C. F. R. comercializându-se.
Turda-Arieş : Turda iar Mureş-Turda :
Soartea restului biletelor nu se
la 25.000 în total 15 membri, iar cu
Mureş.
locuitori sub 10.000 12 membri. In ştie încă, dar ni-o putem presupune,
Au primit noui reşedinţe judeţele:
comune rurale, fără considerare la nu după dispoziţiile indicate.
Alba în loc de Aiud : Alba-Julia, CaSe speră însă, că fiind să plece
mărul locuitorilor, se aleg 9 membri.
liacra în loc de Bazargic : Balele, Târ
în
trei
rânduri, în fine totuş se va
In afară de aceştia se aleg şi membri
nava în loc de Diciosânmărtin : Blaj,
supleanţi, cari nu pot fi mai mulţi simţi dator dl Văitoianu să plece delà
Sătmar în loc de Careii-Mari: Baiaconducerea Ministerului de comuni
decât V,i membrilor ordinari.
Mare,
caţie, pentruca să nu mai provoace
La alegerile judeţene / de ase
Judeţul Caraş-Severin
împărţinatâtea nemulţumiri.
menea se aleg de cătră alegătorii co
du-se în două, judeţul Caras şi-a pri
munali şi anume : în judeţele cu peste
mit ca reşedinţă oraşul Oraviţa, iar
400.000 locuitori 36 membrii ; iar sub
—
Căutăm
corespondenţi judeţul Severin a rămas cu capitala
acest număr de locuitori 24 membri harnici în întreaga ţară. Reflec Lugoj.
şi /s membri supleanţi.
tanţii v o r înainta împreună cu
Din noua împărţire se poate con
După normele indicate, câte un ofertele r e s p e c t i v e şi o c o r e s  stata, că Ardealul are mai multe co
mune (4034) întrecând chiar şi vemembru trimit în consilii camerile de pondenţă de probă.
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chiut Regat, care împreună cu Dobrogea, Cadrilaterul etc. abea are 3672
comune.
Basarabia împreună cu Bucovina
abea are 1026 comune.
Comunele sunt mai dese deci la
noi şi mai rare în Bucovina şi Ba
sarabia.

Reorganizarea poliţiei
In atenţiunea dini Griifa, prefectul
poliţiei Cluj.

Comisariatele politiei în ultimul
timp au ajuns într'un ha! nemaipome
nit, dejosându li-se localurile aproape
la nivelul unor grajduri.
Prefecturilor poliţieneşti, de altfel
li-se prevede un mic buget pentru întreţirerea organizaţiilor poliţieneşti şi
prin urmare şi a comisariatelor. Din
acest buget sunt a se aproviziona şi
comisariatele cu hârtie, peniţe etc. şi
cu cele necesare intreţinerei.
Toate necesarele se acordă de alt
fel delà Prefectura Poliţiei, dar numai
pe hârtie, pentrucă în realitate şefii
comisariatelor şi biurourilor sunt ne
voiţi să şi-le procure pe spesele lor
proprii.
De repararea, respective îngrijirea
localurilor acestor biurouri, nici vorbă.
De pildă la Comisariatul I. din
Palatul Primăriei, şi la altele ar fi
necesar să se vopsească localul şi să
se repare sobele, aranjamentul etc.
Comisariatul I. şi în legătură cu
acesta şi celelalte biurouri, au făcut
memorii în acest scop, adresându se
prefectului de poliţie, pe atunci dl co
lonel Boerescu. Nici răspuns n'au pri
mit, deşi era o chestie de prestigiu a
serviciilor poliţieneşti.
Dl Gritta, actualul prefect, în tot
cazul, ar face bine, dacă s'ar îngriji
mai d e aproape de întreţinerea aces
tor biurouri, ca un om pedant, care
trebue să dea importanţă şi intreţine
rei organizaţiilor de sub conducerea
d-sale.
TEATRALE
Opera Naţională şi-a început sta
giunea Marţi, cu opera „Trubadurul"
înregistrând un destul 6*e bun succes
avându-seîn vedere, că această operă
deja a fost foarte des reprezentată
împreună cu operele : Aida, Regina
de Saba, Cavaleria Rusticana, Evreica,
Traviata, Tosca etc.
Ar fi de dorit, ca să se reprezinte
odată şi opere noui în această sta
giune baremi, aducând ceva mai nou
direcţiunea, pentru a-şi evidenţia do
rinţa de muncă şi nu de trândăvie !
Programul Operei Române :
Duminecă matineu 11 Oct. Făt-Frumos
Luni
12 Oct. Samson şi Dalila
Miercuri 14 „ Traviata cu dra Anghel
Vineri 16 „
' „
„ „
„
Dum.
18 „ Trubadur
Luni
19 „ Traviata cu dra Anhgcl

Local
de

prăvăli
mare frumos de mărime
5+15
mtr. s ă închiriază

imediat
Informaţiuni la
Librăria Anca Cluj P. Unirii.

Direcţiunea Uzinelor Electrice Cluj.
No.

2057-1924.

Publicaţiune.
Se aduce la cunoştinţă generală,
că la 13 Noembre a. c. ora 11 se va
ţine licitaţie publică pentru furnizarea
imprimatelor şi registrelor necesare
Uzinelor Electrice.
Ofertele închise şi sigilate se vor
înainte până la ora licitaţiei Consiliu
lui Orăşănesc Cluj.
Desfacerea ofertelor se va face în
sala de şedinţă a oraşului la data de
mai sus.
Caetul de sarcini şi informaţiuni se
vor cere delà Direcţiunea Uzinelor
Electrice, Calea Regele Ferdinand No.
30 unde se pot vedea şi modelele
imprimatelor şi registrelor.
Ofertanţii se vor conforma Art.
72—82 din legea contabilităţii, —
supra oferte nu se primesc.
Cluj, la 7 Octomvrie 1925.
Directorul Uzinelor
Inginer: ROATĂ,

— Sala Conservatorului Str.
Brătianu Nr. 14 Dumineca, 11
Octomvrie ora 9 seara Concert
de harfă dat de dna S. Niculescu-Kulibin maestru de harfă,
premiata I. a
Conservatorului
Naţional din Paris cu concursul
drei Titi Fotino profesoară
la
Conservator, dipl. la Şcoala Nor
mală din Paris. Bilete la libră
ria Anca Piaţa Unirii 32.
— Poşta delà Prefectura poliţiei
a început să stârnească foarte multe
nemulţumiri, avându-se în vedere, că
locul nu este potrivit, neavând clien
telă suficientă. In public se crede, că
ar fi mai practic să se mute această
postă în str. Regina Maria, care este
o stradă mai comercială şi are trafic
mai mare, stând mai convenient la
îndemâna publicului.
— Prefecţi noiiî. A fost numit
prefect în judeţul Timiş protopopul
S. Oprea, directorul băncii Timişana,
iar în judeţul Mureş Turda fostul sub
prefect Roşea, în locul dlui V. Maior.
— Circul Kludski şi-a început
Sâmbătă reprezentaţiile,
evidenţând
preţuri foarte urcate, pe care însă le
crede reale, având enorme spese şi
cu întreţinerea foarte multelor sale animale dresate, cari formează aproape
o expoziţie, cu fel de fel de animale
exotice etc. Circul Kludski de altfel
se evidenţiază, ca unul dintre cele mai
mari din lume, având şi un personal
excelent.

* imprimate pentru Secretari
la librăria Anca.

La

Avis.
Avem onoare a aduce la cunoş
tinţa Onor. public consumator, că în
ziua de 10 I. c. între orele 1 2 - 1 6 se
va întrerupe curentul pî-ntru întreg
oraşul din cauza lucrărilor ce se vor
executa pe linia de înaltă tensiune
Cluj - Sosneşui-Rece.
Directorul Uzinelor
ing. ROATĂ.
Grăbiţi la Restaurantul

4L

Librăria Alex. Anca
se

„T

primesc abonamente
pentru Revista

R U"

E A T
pe

un stagiu 2 0 0 Lei.
A p a r e bilunar.

* Imprimate Advocaţiale la
librăria Anca.
In atenţia femeilor!

sperant

JTtJJai Cltfl studiile în limba ro

In editura Al. 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. Regina Maria şi A,
S. R. Principesa Ileana.
Această broşură costă 8 5 Lei plus
5 lei porto.

mână şi maghiară. Eventual contra
locuinţă, preferând locuin{ă cu pian.
A se adresa la Librăria Anca P. Unirii 32.

ţfitt73P9
? ^
sfredelit.
V{|U*(ll % A se adresa la ziar.

Abonament lunar 9 9 0 .
Cupoane
de mâncare.

Dfwtar

nformaţiuni
— Controlul localurilor de co
merţ şi consumaţie. Ministerul de fi
nanţe a luat măsuri să se facă un se
ver control la toate localurile de co
merţ şi industrie ce sunt supuse im
pozitului pe cifra de afaceri, şi a se
dresa acte de contravenţie acolo unde
se va constata că nu se ţine soco
teală amănunţită de încasări sau nu
se varsă impozitul la termen. Tot ast
fel se vor controla localurile de con
sumaţie (restaurante, cofetării, cafe
nele, etc.) din oraşe precum şi maga
zinele ce vând articole supme impo
zitului pe lux ca : mătăsuri, articole
de parfumerie, blănuri, ghete de lac,
articole de lingerie fină, automobile
sau accesorii, băuturi de lux etc.,
dacă se eliberează cumpărătorului ade
verinţe din carnete oficilizate, urmând
ca acolo unde se produc nereguli să
se adreseze acte de contravenţii.
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fisd!
fabrică de cîosaîe. Kas-e depozit de Greste, icoane ça cărţi bisericeşti.
Fosdaî 1908. *
fstsre Librăria şi Tipografie.
Fondat 1908.

lis

N o u l O nouă Carte de Rugăciuni. Mou !
Cu onoare Vă anunţăm, că a apărut în ediţia mea, şi se află de
vânzare cea mai nouă şi împrejurărilor actuale cea m a i 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 iipselor sufleteşti a credincioşilor de toată categoria.
E cea mai potrivită carte pentru el-vii din şcoalele medii, normale, pri
mare, scoale ue adulţi şi de meserii, pentru cantori,' militari, poporul de rând
delà sate şi oriişe 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 nobiiitează şi înfrumseţează. sufletul unei femei, — v o r putea a v e a
cartea cea mai eiegant executată dintre cărţi'e 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 Pocăinţii. (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 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 Iui Lazar... Cu
lacrimi şi fiori.
Cântare de smerenie cătră Domnul Nostru
isus Hristos.

Se pregătesc în următoarele ediţii (legături) :

Legată în hârtie tare carton bucata
Lei 85"—
Legată în pânză fină cu cruce aurită bucata
„ 140'—
Legată în Piele LUX tipărită pe hârtie velină aurită pt. dame „ 2 B 0 ' —
In interesul propriu rog să faceţi comandele de pe acum deoarece s'a pre
gătit în număr limitat.
La comenzi până la 10 exempt.
Cu stimă

:—-——-——

Alexandru Anca

primiţi 5 % rabat reducere.

l i b r a r

_

Cluj

_

Preţ Curent pentru Ornamente bisericeşti :
Odăjdii

(Vesminte preoţeşti)
tatoare din :

consta

1 Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2 Mânecuţe,
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 jchipul după dorinţă| are 3—4 tăie
turi cu posoniant 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.

