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Librăria Anca
C l u j , Piaţa Unirii 32.

Director-Proprietar:

Alexandru Acea.

Tratativele
naţional-ţârăniste
Coaliţia şi-a format deja lista mini
sterială — Reprezentanţa parlamen
tară. — C e urmăresc liberalii ?

E S C
ZIAR INDEPENDENT

I

brii ai guvernului ca oraşe e mari ca :
Bucureşti, Iaşi, Chişinău, Cernăuţi etc.
să nu mai fie înglobate în judeţele
respective, ci să-şi aleagă deputaţii
lor aparte.
Deşi discuţia a fost destul de lungă

Tratativele naţional ţărăniste, după
atâtea tărăgăniri şi întreruperi, în fine
par a ajunge în stadiu decisiv Cu
chin cu vai s'au aplanat diferendele
Procesul dlui director al zia
ivite pe chestia Stere, apoi întrucâtva
cele ivite în chestia listei ministeriale rului nostru cu gazetarii unguri
şi a preşedintelui de consiliu, rămâ şi evrei: Györi, Lehner, Márton,
care se tărăgănează de
nând chestia ministerului de interne etc.,
câţiva
ani, Vineri în 27 Nov. a
şi a reprezentanţei în parlament In
avut
ultima
desbatere la Curtea
privinţa repartizărei portofoliilor mi
de
Casaţie
în
Bucureşti.
nisteriale întrucâtva numai pe tema
Precum et a de prevăzut —
ministerului de interne au mai rămas
nerezolvate diferendele, acest depar ; căci e de prisos să mai facem
tament pretinzându-1 atât ţărăniştii, cât j detailii asupra persoanei dlui
şi naţionaliştii.
Győri şi consoţii, pe cari toată
In privinţa reprezenranţei parla lumea îi ştie că cine sunt — dl
mentare ţărăniştii pretind egalitate. Anca, apărat de dl dr. Simion
Chestia a rămas să se rezolve, de
Nemeş, a câştigat procesul.
oarece naţionaliştii sunt siguri, că şeCauza o cunosc toţi aceia
anse de reuşită în privinţa guvernărei
numai atunci vor avea, când vor de
ţinea şi ministerul de interne şi ma
joritatea reprezentanţei parlamentare.

QCBSUI

şi de vie, şi deşi nu e prima şedinţă
care se ocupă cu această chestiune,
nu s'a luat nici acum vre-o hotărâre.
Reforma electorală va mai forma
obiectul discuţiunilor şi a altor şedinţe
ale consiliilor de miniştri.

i)nca - Gyűri şi consoţiii s'a sfârşit
cari la timpul său au avut ocazia
să cetească coloane întregi în
ziarele româneşti şi minoritare
din Cluj. Destul că au reuşit să
prindă în cursa lor vicleană şi
pe dl Anca, dar ajungând cauza
la forurile chemate să judece
dreptatea, inimile noastre se um
plu de bucurie, văzând, că aici
într'adevăr se judecă numai cu
dreptate şi că aici nu mai pot
avea rost ticluirile numiţilor domni.
Sosindu-ne ştirea la încheerea
ziarului, ne reservăm dreptul de
a reveni asupra chestiei în nu
mărul viitor, mai detailat.

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.
cum se constată, nu-1 impoartă nici
reînvierea Ungariei milenare, dacă dsa
cade de acord cu cineva pe tema anti
semită, care dealtfel niciodată nu poate
fi atât de periculoasă, ca răsvrătirea
românilor pe o temă şubredă şi ca
împărţirea eventuală a României, de
dragul „pericolului evreesc" închipuit,
deoarece acest pericol este soluţlonabil
şi fără „pacturi".

Hânotoorelede oameni
Ordinul prefectului din Durostor. — Proce
sul locotenentului Morarîu, evidenţiază un
Nero setos de sânge al Basarabiei. — O ibis*
traţie despre situaţia basarabeană.

In urma persecuţiilor, din Bulga
ria se năpustesc foarte mulţi emigranţi
în România, ascunzându-se prin pă
duri şi formându-şi bande pentru a-se
aproviziona cu alimente în exilul silnic.
Prefectul de Durostor din Cadrilater în urma numeroaselor jafuri, a
luat dispoziţii severe, acordând câte
10.000 lei de cap de bulgari de aceş
tia nenorociţi, fiecărui cetăţean. Dis
poziţia aceasta a provocat enorme ne
mulţumiri, încât în urma lor se pot
provoca exagerări în dauna interese
Liberalii de altfel speră, că naţio
lor
ţărel şi umanităţii, omorându-se
Retragerea liberalilor şi chestia alegerilor comunale.
naliştii în fine vor rămânea convinşi
oameni chiar şi inocenţi.
pentru a accepta egalitatea în privinţa
Liberalii nu sunt încă siguri, dacă
Dl Brătianu Vintilă de altfel a de
In Basarabia de asemenea s'au
reprezentanţei parlamentare şi astfel vor suferi sau nu înfrângeri în vii clarat, că guvernul actual nu are deo
ivit astfel de brutalităţi. Acuma se desnaţional-ţărăniştii ar avea un guvern toarele alegeri. Din acest motiv caută camdată intenţia să cedeze puterea,
bate în Bucureşti procesul locotenen
mixt cu un şi mai mixt parlament şi să-şi pregătească situaţia şi pentru decât prin alegeri. Se poate, că libe
tului Morariu, care în sectorul său de
şi în cazul acesta o guvernare naţio- cazul, că ar fi nevoiţi să se retragă ralii prin aceste metode caută să asi
la Nistru sub pretextul propagandei
nal-ţărănistă ar fi de foarte scurtă du şi să stea mai mult timp în opoziţie, gure viitorului guvern un parlament
bolşevice, a împuşcat mai mulţi cetă
rată, întâmpinând dificultăţi. Un astfel după cum am mai anunţat.
variat, care să nu poată guverna mult ţeni şi emigranţi, pe cari îi bănuia că
de guvern, întrucât va respecta şi le
Liberalii sunt dispuşi chiar să pre timp. Dl Brătianu prin aceste afirmaţii, ar fi spioni sovietici. Astfel a împuş
gislaţia liberală, le-ar conveni libe zideze o nouă campanie electorală, probabil înţelege un guvern naţiona
cat chiar şi existenţe, cari nici nu
ralilor.
evident, cu un guvern de transiţie, list respective naţional-ţărănist, pe care aveau nimic comun cu bolşevismul,
care în realitate ar fi alcătuit din li l-ar admite, evident, exclusiv pentru deşi, orice chestie, conform legei, tre
beral;. In astfel de alegeri, dacă n'ar o scurtă durată, dacă vă fi aplicat să buia prezentată consiliilor de răsboi
Discuţia reformei
reuşi să-şi asigure majoritate, ar reuşi recunoască legislaţia liberală. Dl Bră
pentru a decide în chestie.
să asigure ţârei un guvern de coali
tianu
prin
această
metodă
mai
caută
electorale
ţie cu un parlament foarte mixt. C u
Soldaţii, cari au fost subalternii lo
şi să documenteze, că singuii libe cotenentului Morariu, de asemenea au
un
astfel
de
parlament
evident,
nici
Hotărârea s'a amânat din cauza diun guvern n'ar putea să guverneze şi ralii sunt capabili pentru guvernare şi împuşcat foarte mulţi oameni In Ba
verginţelor de păreri.
prin urmare ar fi nevoit să se retragă prin aceasta să reuşească ulterior să-şi
sarabia însă la consiliul de răsboi din
Consiliul de miniştri luând chestia în scurt timp, compromiţându-se. Acea atragă în mrejele lor pe naţionalişti, Bucureşti, unde au fost traduşi cu lo
sta este intenţia liberalilor, pentru a-şi
reformei electorale în desbatere, a avut putea asigura şi pe mai departe printr'o eventuală apropiere, în care cotenentul Morariu, au declarat, că ei
liberalii speră mereu.
de înregistrat o discuţie destul de agi puterea.
au îndeplinit ordinele superiorului lor,
tată întrucât părerile sunt destul de
Ambele chestii au produs foarte
împărţite în sânul guvernului asupra
mare consternaţie, avându-se în ve
acestei chestiuni.
dere, că în ambele cazuri este vorba
Unii miniştri sunt pentru sistemul
de o vânătoare de oameni, care lumea
majorităţii absolute, alţii pentru repre
civilizată nu o poate accepta nici chiar
Horthy vrea să se proclame rege. — Acţiunea rasiştilor legitimiştilor.
zentarea minorităţii. Cei cari pledează
atunci, când aceste vânătoare s'ar fi
Apponyi pentru Otto. - - Rolul dlui A. C . Cuza.
pentru sistemul din urmă se gândesc
făcut în interes local, toate aceste ala situaţia partidului liberal în vremu
Evenimentele în Ungaria continuă nouă versiune a început să circule mintindu-ne orgiile erudului Nero, de
rile de opoziţie.
să se desvolte în propagandă curioasă prin ziare. In sensul acestei versiuni oarece se pot soluţiona prin consiliile
care-i
caractezizează pe unguri, în rasiştii caută să-1 întroneze în Unga de răsboi.
Unii membrii ai guvernului sunt
ria pe exprincipele Albrecht, contrar
chestia
formei de stat.
pentru lista pe judeţ, alţii pentru lista
intenţiunilor legitimiştilor, cari îl do>
pe circumscripţii, aşa cum e acum în
Horthy, rege al Ungariei. resc pe tronul Ungariei, în baza suc- Taxele telegrafo-postale
Ardeal. Unii sunt pentru înlăturarea
vor fi sporite
semnelor de pe liste, urmând ca fie
Zilele acestea s'a lansat ştirea, că cesiunei, pe exprinţul Otto, fiul exîmD. ministru de finanţe a cerut di
care partid să aibă o culoare. Măsura Horthy intenţionează să se proclame păratului Carol.
recţiei
generale a poştelor, ca pe
aceasta a fost înscrisă în proiect, în rege al Ungariei. La ştirea aceasta
Dintre toate aceste combinaţiuni
lângă
nouile
venturi propuse pe anul
special in contra partidului ţărănesc presa micei antante a început o ac cea a exprincipelui Albrecht se vede
bugetar 1926, să se mai realizeze o
al cărui semn — secera — produce ţiune, din care reieşea, că într'un ast mai bazată înaintea ungurilor, deoarece nouă sumă de 500 milioane Iei.
destulă dezolare liberalilor. Alţi mem fel de caz, se va cere detronizarea pe Albrecht îl sprijinesc şi Mussolini
In acest scop, s'a decis să se spo
bri ai guvernuiui au ripostat că şi regentului Horthy, pe motivul trata şi şeful legitimiştilor germani. Dl A . rească tariful telegrafo-postal.
semnul — crucea — partidului li tului delà Trianon, în care Ungaria fi C. Cuza de asemenea se pare ames
La direcţia poştelor se studiază aberal e popularizat aşa încât înlătu gurează ca republică şi prin urmare tecat în chestie, susţinând, după între ceastă sporire care va intra în v i 
goare la 1 Ianuarie 1926.
rarea semnelor ar pricinui neajunsuri nu are drept să-şi ţină regent,
vederea cu rasiştii, că chestiile formei
Nouile taxe telegrafo-postale vor
şi partidului liberal.
Ecourile ştirei eventualei procla de stat ale Ungariei şi prin urmare şi fi de 25 ori, cele din 1916. La im
De asemenea a provocat o vie dis mări de rege a regentului Horthy, acea a alegerei regelui, sunt chestiile primate, ziare şi reviste, taxele nu vor
cuţie propunerea făcută de unii mem încă nicî nu s'au înăbuşit şi deja o interne ale Ungariei. Pe dl Cuza, după fi aşa urcate.

„Numai prin alegeri plecăm"

Detronizarea regentului Horthy

In străinătate un exemoiar 4 Lei.
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însurătoare de prefect
— Cazul dlui Crişan din Dej. —
Intr'un număr recent al ziarului,
am comentat unele chestii în legă
tură cu căsătoria dlui prefect Crişan
din Dej, însă numai în rezumat, după
ziarul „Patria". La rezumatul publicat
de noi după ziarul „Patria", a apărut
în gazeta „Someşul a lui Iacob Gold
stern din Dej, un fel de primarticol
adresat „Dlui Anca din Cluj" şi sem
nat „Funcţionarii". In acest articol,
reproducându-ne rezumatul, sub pseu
donimul .Funcţionarii", după cât ştim,
d, Crişan, prefectul judeţului Someş,
ne roagă „să nu mai reproducem ştiri
14

Coroana lui Ştefan-Vodă
Pe pământul sfinţit de domnul
Ş>tefan-cel-mare la fondarea mănăstirii
româneşti la Vad, a crescut astă-vara
o coroană în gradina românului Adam
Chtş. Coroana aceasta e rodul sămânţei de lovleac, dar e coroană adevărată, în mărime şi ornamentică,
ceace numai natura poate produce.
In natură nu există deci stare de im
posibilitate, ci probabilitatea e infinit
de mică. Cazul acestei coroane dove
deşte legea de sus.
Coroana-Dovleac delà Vad e ex
pusă în vitrina librăriei Anca în Cluj.
Atragem atenţia tuturora să privească
acest semn dumnezeesc.

Publicat'une
Toate obiectele depuse ca amanet
cu scadenţă pănâ la 13 Noembrie 1925
şi nerescumpărate în termenul legal,
se vor vinde prin licitaţie publică for
ţată ce se va ţine la 14 Decembre
1925 ora 9 dimineaţa în localul Cassei
de amanet, Cluj, Calea Victoriei 16.
Ionel N. Iliescu
Cassa de Amanet şi de Schimb Cluj.

„cu atâta îndrăsneală" şi chiar în mod
afirmativ".
Noi, ca să încheiem chestia, de
clarăm, că nu am voit şi nici nu voim
să-l compromitem pe d. Crişan, ci am
înregistrat fapte, pe cari înainie de
comentare ni-lea confirmat şi autori
tăţi din Dej şi numai în urma aces
tor confirmări am comentat cazul. Sin
gurul Stefi Boroş, cumnatul nou al
dlui Prefect, ne-a «pus, că nu crede
să fie adevărate chestiile.

— Inaurgurarea ateneului din
In atenţia femeilor!
Turda. Duminecă a avut Ioc inaurgu
In editura Al. Anca din Cluj a
rarea Aleneului din Turda, la care a
apărut în a doua édifie „Albumul de.
participat şi dl N . Iorga, care cu a- modele pentru cusături româneşti' da
ceastă ocazie a vizitat şi pe dl Dr. dna M-iior Chodora, profesoară. Bro
Vaier Moldovan, şeful partidului na şura este foarte bine îngrijită cu mo
dele de ţesături româneşti şi apreciată
ţional din Turda, fiind bolnav.
din partea M , S . Regina Maria şi A.
S. R. Principesa Ileana.
De
Vânzare
Această broşură cosfă 85 Lei plus
Imobilul aflător în Cluj Piaţa
5 lei porto.
Minai Viteazul 32

jumătate sau în întregime

Aranjament de prătfUie
Butoaie, Buţi (50 bucăţi á 500-700
litre). Maşini pentru fabricat brânză
(3 bucăţi) şi un Motor 5 H. P.
Maşini pentru fabricat unt (2 bucăţi).
Informaţiuni la biroul
- R U D O L F
M O S S E
Cluj, Strada Regina Maria 37.

Prin urmare ne-am înţeles !
^Redacţia"

18

Infarmaţiuni
— Editura Anca Cluj pri
meşte spre editare piese teatrale
poporale (drame, comedii, monoloage, dialoage etc.) potrivite
pentru diletanţi şi şcolari. Se
plăteşte 300 lei ae coală (16
pag. à 24X16 cm.) Manuscri
sele se trimit recomandat la adresa de sus. Să nu cuprindă
mai mult de 1—2 coaie.
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La Librăria Alex. Anca
se primesc abonamente
pentru Revista

„TEATRU"
pe un stagiu 200 Lei.
Apare bilunar.

Grăbiţi la Resiaurantul

Esperanto
Abonament lunar 990.
Cupoane de mâncare.

* Imprimate pentru Secretari
Ia librăria Anca.
Tot felul de cărţi şi tipărituri se
pregătesc prompt şi solid la
Instit. Grafic Alex. Anca Cluj.

Cea mai mars îlvmn ro?nainesä§Ea d i n Ardeal

lUj

Fabrică ds clopote, Atere depozit de Ornate, Icoane ş) cărţi bisericeşti.
Poadat 1S08.
Mare Librărie şl Tipografie.
Fondat 1908.

— Partidul maghiar dirijat delà
Budapesta. Unele versiuni anunţă, că
fostul ministru ungar de externe, ba
ronul Banffy, se va stabili în Ardeal
pentru a conduce personal directivele
partidului maghiar din Ardeal, asigurându şi totodată şi majoritatea acţiilor
ziarului „Ellenzék".
— Ungurii şi alegerile comunale.
Dl Ugron,, reprezentant al partidului
maghiar a făcut socialistului Flueraş o
declaraţie, în sensul căreia partidul
maghiar va lua parte în alegerile co
munale alături de orice guvern, care
va prezida aceste alegeri.

— Dl Goga la Rege. Dl Goga a N o u l O nouă Carte de Rugăciuni. N o u !
prezentat M . S . Regelui moţiunea vo
tată de congresul averescan, în sensul C u onoare V ă anunţăm, că a apărut în ediţia mea, şi se află de
Convocare
căreia averescanii pretind să fie în vânzare cea mai nouă şi împrejurărilor actuale cea mai potrivită carte de ru
găciuni, învăţături creştineşti şi cântări, intitulată:
Banca Ardeleană şi Casa de Economii sărcinaţi cu formarea noului guvern.
Din sursă sigură se anunţă însă, că
Societate Anonimă Cluj
dl Averescu nu este încântat de re
are onoare a ivita acţionarii săi la
întocmită din cărţile rituali a Bisericei din orient şi alte cărţi de pietate de
zultatul audienţei dlui Goga.
George Mânzat preot în Dej, cu aprobarea Preasfinţitului Domn Dr. Iuliu
— Dl I. C . Brătianu pare în fine Hossu episcop şi a Ven. Ordinariat de Gherla sub Nr. 581—1925.
care se va ţine la 6 Decembrie 1925 a fi edificat asupra şeanselor liberale
Aceasta carte de un conţinut bogat e întocmită astfel, încât să poată
ora 12 în clădirea institutului, Cluj, în alegerile comunale şi judeţene, de servi spre îndestulii ea lipselor sufleteşti a credincioşilor de toată categoria.
E cea mai potrivită carte pentru elevii din şcoalele medii, normale, pri
Piaţa Unirei 32.
oarece, alarmat de disensiunile din mare, scoale de adulţi şi de meserii, pentru cantori, militari, poporul de rând
Cluj, 17 Noembrie 1925.
sânul organizaţiilor liberale şi de cu delà sate şi oraşe de ambele confesiuni.
Consiliul de Administraţie. rentul anti-liberal, care dominează în
Intelectualii noştri iubitori de biserică, vor afla în urmă într'ânsa, cartea
cea
mai
acomodată pentru trebuinţele lor sufleteşti, iar damele pe lângă tot
Ordinea de zi a adunare! generale opinia publică, a declarat, că va tem
aceea
ce
nobilitează şi înfrumseţează sufletul unei femei, — vor putea avea
extraordinare :
pera pe dl Vintilă Brătianu şi nizueşte cartea cea mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti apă
X. Modificarea statutelor în întregime. să restabilească liniştea şi armonia rute până acum.
2. Alegeri în Consiliul de administraţie. între aderenţii dsale.
Conţine capitoiile următoare :
3. Alegeri în Comisiunea de supraDespre rugăciuni. (învăţături).
Rugăciuni înainte şi după s. Cuminecătură,
— Graţieri militare. Cu ocazia Rugăciuni de dimineaţă.
Rugăciuni ocazionale.
veghiere.
Cinstitul Paraclis a Pr. V. Maria.
sărbătorilor Crăciunului, se vor acorda Rugăciuni la Mânecat.
4. Autorizarea Consiliului de adminis
Despre S, Liturghie. (învăţături).
Canon de mângâiere cătră Domnul Nostru
graţieri, militarilor condamnaţi pentru Rugăciuni la s. Liturghie.
lsus Hristos.
traţie de a spori capitalul social
Troparele şi condacele învierii.
fapte din timpul războiului. Nu s'a Urmarea s. Liturghii.
cu 16 milioane, fixând consiliul
Rugăciuni la însărat (vecerne).
Troparele şi condacele sărbătorilor.
luat încă nici o deciziune, cu privire Rugăciuni de seară.
Pricesne.
epocile şi modalitatea sporirei.
la graţierea condamnanţilor pentru de Despre Taina Pocăinţii. (învăţături).
Troparele morţilor.
Acei acţionari, cari doresc a parti
Rugăciuni înainte şi după Mărturisire. Cei Colinzi şi cântece de stea.
licte, sau crime politice.
şepte ps. penitenţiali.
Viersuri la morţi. (Viersul Iui Lazar... C u
cipa la aceasta adunare generală extra
Despre s. Taină a Cuminecăturii.
lacrimi şi fiori.
— Doliu regal. In urma încetării Învăţături despre s. Taină a Cuminecăturii.
ordinară, vor binevoi a depune acţiu
Cântare de smerenie cătră Domnul Nostru
lsus Hristos.
nile la casieria principală a societăţii din viaţă a reginei-mame Alexandra a Meditaţie despre s. Cuminecătură.
Se
pregătesc
în
următoarele
ediţii (legături) :
în Cluj, împreună cu cupoanele ne Angliei, Curtea M M . LL. Regelui şi
Lei 85 —
scadente contra adeverinţă, cel mai Reginei a luat doliu pe timp de patru Legată în hârtie tare carton buc.
târziu până la 2 Decembrie 1925 ora săptămâni cu începere delà 21 Noem Legata în pânză fină cu cruce aurită bucata „ 14D-—
12 din zi, conform paragrafului 19 brie.
Legată în Piele LUX tipărită pe hârtie velină aurită pi. dame 280 şi 350
din statute.
— Constituirea Uniunei Camere In interesul propriu rog să faceţi comandele de pe acum deoarece s'a pre
gătit în număr limitat.
lor de Industrie şi Comerţ. In 11
Programul Teatrului Naţional :
La
comenzi
până
la
10
exempl.
.,
stimă
Decembrie a. c. va avea loc în C a 

„CĂRAREA

FERICIRII",

C

Dum. 29X11. 1925 (mat.) Dispărut
Marţi 2 XII. 1925 (seara) Festival
Naţional
Joi
4 „
„ Un Erou
Programul Operei Române :
Dum. 29 „ „ Faust (ca oaspe
Dna L. Lipkowska)
Luni 30 „ „ Relâche
Mercuri 2 XII. 1925 „Le Joungleur de
Notre Dame" (Premieră)

mera de Industrie şi Comerţ, adunarea
de const tuire a Uniunei camerelor de
industrie şi comerţ, pentru care s'a
delegat din partea Băncii Naţionale dl
Bungeţianu, iar din partea băncilor dl
1. Sàvescu, director la Banca Româ
nească.

* Imprimate Advocaţiale la
librăria Anca.
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primiţi 5°/ rabat reducere.
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Preţ Curent pentru Ornamente bisericeşti :
Odăjdii

(Vesminte preoţeşti)
tatoare din :

consta

/ Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere,
2Mănecufe,
l 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.

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

Tiparul nstit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

două chipuri sfinte pe două părţi văpsite pe
pânză ichipul 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

