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Birecíör-Prspn'eíar:

msurei pairi
Dl. Brătianu s e r e t r a g e din viaţa poli
t i c ă ? — Suveranul solicită un nou g u 
vern. — Chestia alegerilor comunale.

In numărul trecut am anunţat
deja, că mai mulţi fruntaşi ai par
tidelor din opoziţie s'au anunţat
în audienţă la M. S. Regele F e r 
dinand, în privinţa formărei viito
rului guvern.
Zilele aceste au şi fost deja
în audienţă câţiva fruntaşi şi s e
afirmă, că M. S a a manifestat cu
aceste ocazii deosebită simpatie
pentru dnii Iorga şi Maniu, în
special iar faţă de ţărănişti nu şi-a
mai manifestat părerile rigide, pe
care le-a avut până acuma.
Ziarele afirmă de altfel cate- j
goric, că Suveranul, după audienţe, :
a devenit complect edificat asu
pra faptului, că guvernul liberal
este complect uzat şi că prin ur
mare nu poate fi vorba s ă i-se
încredinţeze conducerea viitoare
lor alegeri.
Asupra succesiunei la guvern
Suveranul încă nu este decis.
Toate aceste s e rezumă în
faptul) ca Suveranul îşi dă seama
că de prezent nu poate să con
teze, decât pe două forţe : c e a a
partidului liberal, pentru moment
uzată şi c e a neprecizată încă, în
plină desvoltare şi ascenziune, c e a
a opoziţiei unite, — averescanii şi
restul partidelor necontând nimic.
*
Pe de altă parte s e mai afirmă, că dl Brătianu îşi pregă
teşte sărbătorirea aniversarei a
6 0 de ani ai săi, pentru a se r e 
trage din viaţa politică. înainte
însă caută să asigure şi continui
tatea politicei partidului liberal.
Din acest motiv doreşte să-şi asi
gure prin alegerile comunale, cât de
multe posturi pentru partizanii săi.
Alegerile comunale deci vor
fi foarte vehemente, fiecare partid
nizuind să-şi asigure majoritatea
hotărâtoare pentru viitorul regim.
Dintre liberali foarte mulţi temându-se de rezultatul alegerilor
comunale, care ar putea fi dezas
truoase pentru liberali, încep să
insiste, ca alegerile aceste să nu
se facă pe liste de partide, ci pe
liste comune, fără culorit politic.
Chestiunea alegerilor, comu
nale de altfel nici în prezent nu
este rezolvată definitiv, iar în pri
vinţa termenului alegerilor, libe
ralii sunt de părerea, ca să nu
se stabilească de pe acuma o
dată fixă, ci să se declare că
data se va stabili după încheierea
listelor electorale. Prin aceasta li
beralii caută să-şi câştige timp,
amânându-şi plecarea delà guvern
până Ia primăvară când le va ex
pira mandatul.
Tot c e se constată până acuma, deocamdată este marele
alai tacit, cu care liberalii îşi achi
ziţionează propagandişti
pentru
alegerile comunale.

ar 4 Lei.
Io stritt UD mm

— Marile festivităţi din Bucureşti. —

Consiliul oraşului Cluj pare
a nu da atenţie Familiei Regale,
decât de formă. Numai astfel
ne putem explica $ faptul, că
străzi, cu numele membrilor Fa
miliei Regale, sunt complect neglijate, în loc să li-se dea aten
ţie înfrumuseţirei.
Strada Regina
Maria de
pildă — să nu vorbim şi de al
tele, a 'devenit înt? un hal de ne
închipuit, cu toaiecă
această
strada este una dintre cele mai
principale din Cluj, legând Piaţa
Unirei {Catedrala Catolică etc.)
ca Piaţa Cuza-Vodă {Catedrala
Ortodoxă in construire şi Tea
trul Naţional etc.) Deci este o
stradă 'impozantă şi importantă,
care după lărgime, s'ar putea
numi şi Bulevard, fund totodată
şi cea mai populară. Şi tocmai

ms

evreilor din Ungaria
Uu exemplu pe c a r e ar trebui să-1 ur
meze evreii noştri pentru România.

Ziarul „Az Est" din Ungaria, cu
ocazia prezentare! protestului evreilor
din Anglia contra guvernului maghiar
pe tema numerus-clausus-uM
din Un
garia, a făcut o anchetă pe Ia frun
taşii evrei din Ungaria. In această pri
vinţă fruntaşii evrei au declarat —după „Az Est", că ei nu se ocupă cu
chestia numerus clausus-ului, deoarece,
ca buni patrioţi maghiari, ei înţeleg
să sprijinească politica maghiară şi nu
să-şi defăimeze ţara, deoarece se simt
unguri adevăraţi, nutrind sentimente
patriotice faţă de Ungaria.
La noi evreii, unindu-se cu un
gurii pentru a colabora contra a tot
c e i românesc în România, caută me
reu să ne defăimeze ţara prin strei
nătate, cu toate că această ţară le dă
pâinea de toate zilele.
Iată deci o pildă, care ar trebui
să încurajeze minorităţile noastre şi
deci şi pe evrei, Ia începerea unei
politice favorabilă şi nu defavorabilă
României, î n care trăesc. Cu atâta
baremi să-şi plătească datoria faţă de
ţara, cărei îi mănâncă pâinea !

Lucrările
alegerilor comunale
Numirea consilierilor de drept.
Propunerile făcute.
Guvernul a iuat dispoziţii, ca să
i-se prezinte până Ia 15 Noembrie a.
c. toate listele consilierilor comunali,
propuşi pentru a fi numiţi de către
guvern.
Propunerile de altfel sunt exclusiv
informative,
guvernul
rezervându-şi
dreptul de a-şi alege consilierii comu
nali pentru numire.
Prin numiri guvernul îşi asigură un
considerabil număr de consilieri, în
viitorul regim, încât prin alegeri nu
mai restu consilierilor se vor alege.

această stradă e cea mai întu
necoasă parte a oraşului.
S'o comparăm de exemplu
cu străzi din streinătate, cari
arată în splendoare, bineluminate, ca: Opern-ring-ul, din Viena,
Andrassy-ut-ul
din Budapesta
etc. Toate aceste oraşe sacrifică
însă şi pentru înfrumuseţarea lor.
Consiliul oraşului Cluj, în tot ca
zul, ar trebui deci să dea mai
mare importanţă înfrumuseţirei
oraşului, luând dispoziţii, ca stră
zile să fie bine luminate, în spe
cial str> Reg. Maria, punând
mai des lămpile pe această stradă
pe care circulă lumea selectă
între cele două pieţe.
In acest caz, ridicând frumsetea străzii, ar merita cu drept
cuvânt numirea de Bulevardul
Regina Maria.

aioiäii ?
Dl Duca, ministrul de externe al
României, în expozeul, pe care I-a
făcut la Senat, a accentuat, că politica
externă a noastră este ameninţată, Ro
mânia fiind acuzată la Liga Naţiuni
lor, că a încheiat câteva convenţii, cari
asigură continuitatea militarismului tra
diţional, care a provocat şi în trecut
răsboaiele.
Dl. Duca a mai declarat, că situa
ţia generală externă a României încă
nu este clară, deoarece intenţiile S o 
vietelor nu sunt încă destul de clare,
dar în acţiune se manifestă foarte activ.
In fine dl Duca a declarat, că ţara
o poate consolida exclusiv pacifismul.
w

Valoare de orefect
Un abuz ai prefectului Crişan din
Dej. — Scandalizarea publicului.
Dl Crişan, prefectul judeţului S o 
meş ( S o l n o c - Dobâca) însurându-se,
a luat dispoziţii să i-se, trimită la nuntă
serii întregi de daruri — în mod obli
gatoriu, după cum susţine şi ziarul
„Patria".
Din lefurile funcţionarilor şi aşa
destul de slab dotaţi, s'au reţinut
— volens-nollens — câte 3 — 4 0 0 lei
(pe sprânceană) pentru daruri desti
nate atot-potenţatului, iar comercianţii
din D e j şi Gherla, au fost obligaţi să-i
doneze stăpânului lor nepoftit — da
ruri mai mari.
Prefectul cu această ocazie şi-a
deschis un credit de 120.000 pentru
a-şi restaura locuinţa proprie — în
plus, delà sine putere, dictând.
Abuzurile aceste fără păreche în
România-Mare, evident, au scandali
zat întreaga lume, stârnind proteste,
încât, guvernul, este vorba să s e in
tereseze mai de aproape de această...
însurătoare.

in mijlocul unei mulţimi imense şi
cu mare însufleţire s'a desfăşurat la
Bucureşti solemnitatea învestirei P a 
triarhului \Miron Cristea.
La ora 8 dimineaţa clopotele au
anunţat începutul liturgiei la Patriar
hie, la care. asistă întreg guvernul,
clerul, numeroşi oaspeţi din streină
tate, un numeros public şi urmata.
La ora 10 şi jumătate se formează
un cortegiu mergând Ia plat. Calea
Victoriei este tixită de oameni. Cere
monia continuă în sala Tronului, Unde
iau loc membrii guvernului, delegaţii
confesiunilor, corpul diplomatic, par
lamentarii, reprezentanţii Casaţiei, Aca
demiei, Universităţei şi ofiţerii generali.
Patriarhul vine însoţit de d. mini
stru al cultelor. Publicul de pe străzi
ovaţionează cortegiul.
Urmează ceremonia învestirei. S u 
veranul înmânează Patriarhului cârja
patriarhală.
Patriarhul mulţumeşte într'o scurtă
cuvântare, iar M. S. Regele răspunde
arătând importanţa patriarhului din
punct de vedere naţional şi bisericesc,
apoi coboară de pe estradă şi sărută
mâna înaltului Prelat, împreună cu
Regina şi cu Familia regală.
După această ceremonie se ofi
ciază un Te-Deum la Patriarhie unde
dl ministru Lapedatu citeşte decretul
de instalare.
Vorbesc apoi mitropolitul Pimen al
Moldovei, mitropolitul Germanos, pa
triarhul Ierusalimului, mitropolitul T i mocului, mitropolitul Palicari, mitro
politul Neofit al Vidinului, mitropoli
tul Antonie al Kievului, mitropolitul
Dionisie al Varşoviei.
înalţii prelaţi fac donaţii, între cari
se remarcă evangelia donată de bise
rica bulgară şi camilafea albă donată
de mitropolitul Varşoviei.
La ora 1 şi jumătate a avut loc
banchetul, la care toastează Patriarhul
pentru Rege, d. ministru Lapedatu
pentru Patriarh, mitropolitul Bălan
pentru delegaţiile bisericei ortodoxe,
mitropolitul Germanos pentru guver
nul şi poporul român, d. Brătianu
pentru Patriarh etc.
La ora 5 d. a. a avut loc un con
cert religios Ia Ateneu.

Afacerile consiliului
oraşului Cluj
In afaceri este amestecat indirect şi
ministrul L e p ă d a t u ?
Ziarele au făcut mare zarvă în
jurul urcărei taxelor curentului electric
din Cluj, iar acuma înregistrează, c ă
tsxele adunate, cari trebuiau păstrate
pentru învestirea Uzinei Electrice, s'au
folosit pentru canalizări, contrar deci
ziei guvernului.
Din sumele încasate s'au făcut ca
nalizări în Cluj la dl Lepădatu, mi
nistrul cultelor şi artelor şi la alţi
liberali.

Pagina 2
DI dr. Utalea, primarul oraşului în
această chestie susţine, c ă aceste ca
nalizări s'au făcut din întâmplare la
dl Lepădatu, putându-se eventual şi
în alt Ioc face. Dsa deci s e declară
pregătit pentru orice anchetă.

Informaţiuni
— L a M o s c o v a a avut loc o în
trunire de protestare împotriva pro
ceselor politice din România şi în spe
cial împotriva procesului delà Tatar
Bunar.
— Dl A. C . Cuza este vorba să
candideze la Lugoj, conform hotărârei comitetului „Ligei Apărărei Na
ţionale", compus de dnii A. C. Cuza,
preşedinte ; Prof. dr. N. Paulescu, dr.
Valeriu Pop, Prof. dr. C. Sumuleanu,
vice-preşedinţi ; Dr. V. Roman, secre
tar general ; Dr. I. Istrate, secretar
ajutor; C. Radu, casier şi A. Bacaloglu, Ing. B r . Bejan, dr. D. Benea,
Prof. I. Cătuneanu, Maior Christopol,
I. Zelea-Codreanu, C . Demetrescu,
Prof. dr. I, Haţieganu, Iuniu Lecca,
Prof. dr. T . Mălai, General G . Marcu,
Prof. I. Moţa, Colonel I. Niculcea,
Dr. B . Russu şi Em. B . Vasiliu, ca
membrii.
— Achitarea impozitelor. Agenţii
execuţionali, încredinţaţi cu încassarea
impozitelor, pretutindeni lansează ver
siunea, că cine nu-şi achită impozi
tele, va fi executat în decurs de 8 zile.
Dl A. C . Cuza, a pornit în turneu
de propagandă, împreună cu mai mulţi
aderenţi ai ideilor d-sale antisemite,
pe Valea Someşului, intenţionând s ă
vină şi la Cluj. Autorităţile de altfel
au luat dispoziţiile pentru a împie
dica eventualele turburări.
— „Huedinul", — o nouă gazetă
săptămânală, — a început să apară
în Huedin, c a organ oficios al D e s 
părţământului „Asociaţiunei", însă s e
recere, ca să fie şi informativ, popu
laţia îeclamând şi ştiri locale pentru a
se edifica asupra diferitelor chestii ne
cesare. Altfel gazeta nu-şi va putea
ajunge scopul.
— f Torna Stelian, un distins r o 
mân, a murit săptămâna trecută Ia
Bucureşti, după cum am anunţat în
numărul precedent, însă greşit, tipărindu-se numele dlui Stelian Popescu,
fără să fi vrut. Torna Stelian a lăsat
în urma sa o frumoasă avere, din care
şi în scopuri de binefacere.
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CLUJUL ROMANESC
— S'au găsit cele două table ale
lui Moisi. Toată lumea ştie, cum a
predat Dumnezeu lui Moisi pe mun
tele Sinai ceie două table ale legii.
Unii necredincioşi s e îndoiau că ar fi
trăit vre-odată Moisi. Din Berlin vine
acum ştirea, că un profesor german
cu numele Grimm, care, face săpături
în Egipt, a aflat pe mantele Siiuii
două tabie de piatra, pe cari sunt să
pate cele zece porunci. Scrisoarea este
de pe vremea aceea. S e poate că aceste table sunt întocmai cu cele dă
ruite de Dumnezeu lui Moisi, pe cari
apoi Moisi le-a decopiat şi le-a dăruit
fetei faraonului, drept recunoştiintă
penfrucă 1-a scăpat din apa Nilului.
Profesorul Grimm este foarte încântat
de aceste table şi va scrie o carte de
spre ele. Lumea întreagă aşteaptă cu
nerăbdare părerile profesorului Grimm.
— C o o p e r a t i v a de Construcţii în
Cluj ş-a avut o nouă adunare de con
stituire, dar nici cu această ocazie n'a
înregistrat nici un succes, amânându-şi apunarea de constituire pe Du
mineca aceasta.

— Afacerile fostului consul e n 
glez la Bucureşti. Sir Frank Rattigan,
fost consul englez Ia Bucureşti, fă
când mai multe afaceri de contra
bandă c u samsarul de juvaere Her
mán Micşa din Cluj, a fost descoperit
şi prin u r i n a r e nevoit să-şi dea demi
sul, reîntorcându-se în Anglia.

Judecători, Advocaţi
şi studenţi în drept
La Librăria A. A N C A Cluj s e află
devaliza"..' următoarele cărţi juridice:
1

VF — Câţi bani îngroapă în fiecare
an Americanii. In America mor pe un
an cam 2 milioane de oameni. Aceştia
sunt îngropaţi cu inele şi cu celelalte
aurituri ale lor şi astfel după o soco
teală se'ngroapă pe an cu morţii deo
dată şi comori în preţ cam de 2 0 de
milioane dolari. Aceasta este o uriaşa
avere, pe care o'nghite fără de niciun
rost pământul.

* imprimate pentru Secretari
la librăria Anca.
Grăbiţi la Restaurantul

v

speranto
Abonament lunar 9 9 0 .
Cupoane de mâncare.

— Demonstraţie aero-nautică. Vi
neri au plecat ma. multe avioane din
Cluj, într'un raid demonstrativ peste
mai multe oraşe ardelene, făcând ma
nevre pe Ia frontiera noastră occiden
tală. In total am numărat 11 aero
plane în sborul lor demonstrativ.

Cea mm\

mare firmă

Procedura Civilă de dr. T. Mo sil
Legea !. din 1911 cu io ale *'modifi
cările şi întregirile
ce i-s'au
adus
prin Legi,
decrete
şi ordouanţe şi
Legea din vechiul regat. Lei 250'—

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
*~ 135 —
Compendiu de Carte funduară de Dr. Anca
60'~
Procedura de concordat
forţai de Dr. Anca
80 —
Legea falimentului de Dr.
Anca
80 —
Legea de execuţie de Dr.
Bartha
'
75'—
Vademecum rom. mag. de
Dr. Köves
60- —
Criza
Valutară de Dr.
Şerb an
35 —
Journal de termene Advo
catiale
wo-—

românească din

Ardsal
s

C8uj
fabrica de clopote. Mare depozit de Ornate, Icoane şi cărţi bisericeşti
Fondat 1908.

IVIsre Librărie şl Tipografie.

Fondat 19081

— Urcarea tarifului C. F . R. este
vorba să nu s e mai facă, d. Vintilă
Brătianu, ministru de finanţe opunându-se urcărei din motive economice.
— Profesorul loan Isac deschide
Oficial Expoziţia de pictură la 8 Nov.
oara 11 în sala cea mică a Prefecturei judeţului. C u toţi trebue să luăm
parte.
— Dl Gritta, prefectul poliţiei Cluj
este vorba să-şi dea demisia, după
cum afirmă, din motive personale,
simţindu-se mereu uneltit din partea
mai multor politiciani. Alte versiuni
spun, c ă d. Gritta ar fi fost nevoit
să-şi dea demisia din cauza unor
chestii, cari i-se înregistrează în defavoare, în legătură cu serviciul c e
ocupă.
— Generalul Frunză, comandan
tul armatei bolşevice, urcat din copil
de ţăran român din Basarabia la acest
grad, a murit zilele aceste.

Nou!

• nouă Carte de Rugăciuni. N o u !

Cu onoare Vă anunţăm, că a apărut în ediţia mea, şi s e 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 D e j , cu aprobarea Preasfinţitului Domn Dr. luliu
Hossu episcop şi a Ven. Ordinariat de Gherla sub Nr. 581 — 1925.
Aceasta carte de un conţinut bogat e întocmită astfel, încât să poată
— Spionii delà Rudolf Mosse,
servi spre îndestulii ea iipselor sufleteşti a credincioşilor de toată categoria.
Marele Stat Major a descoperit la so
E cea mai potrivită carie pentru elevii din şcoalele medii, normale, pri
cietatea de reclame Rudolf Mosse din mare, scoale de adulţi şi de meserii, pentru cantori, militari, poporul de rând
Bucureşti mai mulţi spioni streini, în delà sate şi oraşe de ambele confesiuni.
Intelectualii noştri iubitori de biserică, vor afla în urmă într'ânsa, cartea
— Funcţionarii, este vorba să-şi treprinderea fiind streină şi având re
primească lefurile delà 1 Ianuarie 1926 prezentanţe în mai multe oraşe şi ia cea mai acomodată pentru trebuinţele lor sufleteşti, iar damele pe lângă tot
începând, la prima fiecărei luni şi nu noi. Cercetările sunt în curs şi d e  aceea ce nobilitează şi înfrumseţează sufletul unei femei, — vor putea avea
cartea c e a mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti apă
la 2 0 ale fiecărei luni, ca şi până sigur vor determina suprimarea func rute până acum.
ţionarei societăţii din chestie.
acuma.
Conţine capitolile următoare :
Programul Teatrului Naţional :
Dum.
Marţi
Joi
Sâm.
Dum.

8 X I 1 9 2 5 seara Fraţii Karamazov
10 „ „
„ Prăbuşirea
12 „ „
14 „ „
„
15 „ „ (mat) Mica Ciocolatieră

Programul Operei Române :
Dum.

8 XI. 1925 Pagliacci şi Balet
(matineu)
Luni
9 „
„ Regina din S a b a
Mercuri 11 „
„ Relâche
Pineri 13 „
„
Trubadurul
(Cu concursul dnei Turay Emma)
Dum. 16 XI. 1925 Carmen

La Librăria Alex. Anca
se primesc abonamente
pentru Revista

— Oficiile de măsuri şi greutăţi,
conform hotărârei comisiei administra
tive, trec la judeţe.

* Imprimate Advocatiale la
librăria Anca.

Local
frumos în centrul oraşului
de

prăvălie
sau

Restaurant
de mărime 5 + 1 5 mtr. s e
închiriază

„TEATRU" imediat
pe un stagiu 2 0 0 Lei.
Apare bilunar.

Informaţiuni la
Librăria Anca Cluj P. Unirii.

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 Iui Lazar... Cu
lacrimi şi fiori.
Cântare de smerenie cătră Domnul Nostru
Isus Hristos.

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.

Se pregătesc în următoarele ediţii (legături) :

Legată în hârtie tare carton bucata
LEgată în pânză fină cu cruce aurită bucata

Lei 85'—
„ 140'—

Legată în Piele LUX tipărită pe hârtie velină aurita pt. dame 280 şi 350
In interesul propriu rog să faceţi comandele de pe acum deoarece s'a pre
gătit în număr limitat.
La comenzi până la 10 exempl.
Cu stimă

—T—:

Alexandru Anca

primiţi 5 % rabat reducere.

,

Preţ Curent pentru
Odăjdii

(Vesminte preoţeşti)
tatoare din :

_

C l u j

.

• rnamente bisericeşti :

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 8 0 0 0 - 2 5 0 0 0 Lei.

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

Tiparul nstit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

i b r a r

două chipuri sfinte pe două părţi văpsite pe
pânză jchipul după dorinţăj are 3—4 tăie
turi cu posomant auriu sau argintiu preţul
unui prapor delà 3 0 0 0 - 6 0 0 0 Lei fără rudă.
Masire de stofe pentru odăjdii sau prapori
se trimit numai contra 200 Lei anticipativ.
La restituirea mustrelor să predau banii

