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J u g o s l a v i a a urmat tratative pentru
reluarea raporturilor politice şi e c o 
nomice ruso-jugoslave.
Rykow, preşedintele sovietelor ru
seşti a declarat ziarului sovietic „Isvestia", că Rusia ar dori să s e reali
zeze o apropiere româno-rusă, dar aceasta este imposibilă, până c e gu
vernul român nu încetează cu persecu
tarea elementului rusesc din Basarabia.
In legătură cu aceasta amintim, că
ambasadorul Jugoslaviei cu al sovie
telor, în Berlin au au avut întreve
deri, Ia cari au discutat modalităţile
unei apropieri ruso-jugoslave.
Cu
această ocazie, ambasadorul
sovietic s'a interesat, care ar fi atitu
dinea Jugoslaviei într'un eventual con
flict rusoromân. Chestiile au rămas a
se
perfectua direct între Belgrad şi
Moscova, când se va aranja complect
şi reluarea relaţiilor ruso jugoslave.

Ardealului

La 1 Decembre s'au împlinit şapte
ani delà adunarea, care a avut loc în
Alba-Iulia la 1 Decembre 1918 şi în
care s'a hotărît, pe baza punctelor
vilsoniene, unirea Ardeiului cu PatriaMamă.
Aniversarea s'a sărbătorit cu mare
solemnitate, celebrându-se în toate lo
calităţile servicii divine, împreunate cu
serbări şcolare şi teatrale, la cari s'a
evidenţiat însemnătatea zilei de 1 De
cembrie.

Revoluţie antibolşevică
Berlin. — Se anunţă din Moscova
că marinarii întregei flote de război
bolşevice din Marea Caspicà, s'au
răsculat contra guvernului sovietic rus.
Răsculaţii au omorît pe toţi comi
sarii politici ataşaţi flotei, ca şi pe ofiţerii cunoscuţi că simpatizează regi
mul bolşevic, după care au arborat pe
catargele vapoareler drapelul fostului
guvern Kerenski
Vapoarele răzvrătiţilor au fost bom
bardate de artileria grea bolşevică aflată pe malul mării Caspice, dar fără
rezultat.
Vapoarele au plecat apoi în portul
persian Astara, unde au fost dezar
mate, iar răsculaţii internaţi în lagăre.
Constantinopol. — S e comunică
din Teheran că guvernul persian a
ordonat dezarmarea vapoarelor de războiu din Marea Caspică, ale căror
echipage s'au răsculat.
Aceste vase se află în portul As
tara, unde au fost aduse de răsculaţi.
Guvernul sovietic rus a cerut la
Teheran restituirea acestor vapoare, ca
şi predarea marinarilor răzvrătiţi. Ca
binetul persian, care, după cum se
ştie, se află sub influenţa Angliei, a
refuzat până în prezent să satisfacă
cererea guvernului sovietic.
Din
această cauză este posibil să
isbucnească un grav conflict între Peri
sia şi Rusia sovietică.
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ZIAR INDEPENDENT

tfldiul înţelegePEi neţionfll-ţăronistB
Numai fuziunea o acceptă naţionaliştii, evitând colaborarea coalistă.
Tratativele naţional-ţărăniste se părea
că au ajuns în stadiul decisiv, rezolvându-se aproape toate chestiile, în
afară de repartizarea complectă a mi
nisterelor şi reprezentanţei parlamentară.
Naţionaliştii din portofoliile minis
teriale au insistat şi pentru al minis
terului de interne în chestia cărui ţă
răniştii n'au voii să cedeze, iar în pri
vinţa reprezentanţei parlamentare, pen
tru a putea guverna liniştiţi, naţiona
liştii şi au pretins majoritatea locurilor
de deputaţi, ceeace ţărăniştii de ase
menea n'au voit să accepteze.
in ultimul stadiu s'a alcătuit deja
şi lista ministerială, exclusiv ministe
rul de interne şi prezidenţia consiliului

iar
în privinţa reprezentanţei parla
mentare aproape s'a căzut de acord
ca în Ardeal şi Banat naţionaliştii, iar
în Basarab a ţărăniştii separat să-şi
facă toate candidaturile, pe când în
celelalte regiuni, împreună.
Naţionaliştii în ultimul timp au pre
tins însă fuziune şi nu colaborare şi
la aceste propuneri tratativele s'au
amânat, partidul ţărănist cerând toate
propunerile în scris.

Lei.

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.
In Martie vor avea loc
alegerile comunale
In ultima consfătuire delà dl
Al. Constantinescu Ia care au
participat, în afară
de miniştri,
un număr important de foşti mi
niştri şi corifei liberali, s'a conti
nuat analiza situaţiei din
Ardeal
şi s'a discutat în privinţa alege
rilor comunale.
S ' a constatat, cu acest prilej,
că dnii Al. Constantinescu, Vin
tilă Brătianu şi Q . G . Mârzescu
se arată optimişti, în c e priveşte
rezultatul unor atari alegeri.

După informaţiunile pe cari le avem
Primul ministru e s t e şi d-sa
suntem deja aproape siguri că naţio
partizanul
alegerilor comunale, dar
naliştii numai fuzionarea o vor accepta
fără
preocupare
de rezultat, ci
învăţând ceva din tăinuirile dlui Ionel »
din motive principiale. Dl Ionel
Brătianu.
Brătianu ţine să se realizeze, cu
orice chip, cele prevăzute în C o n s 
tituţie cu privire la viitoarea com
poziţie a Senatului.

Dl Brătianu despre succesiune
Nu va tolera un guvern naţional-ţărănist, deoarece ţărăniştii s'ar
întări pentru formarea unui guvern sistem Stambulinsky.

Comemorarea
unirei

M

Dl. Ionel Brătianu, după informa
ţiile lansate din anturajul d-sale, unelteşte mereu pentru eşuarea trata
tivelor naţional-ţărăniste, declarând, că
mai bucuros este pentru un guvern
al unui singur partid, decât pentru un
guvern de coaliţie.
Atitudinea aceasta şi-o formaseră
d. Brătianu încă cu ocazia reînceperei
tratativelor naţional-ţărăniste. Ideia evitărei unui guvern de coaliţie d. Bră
tianu o susţine pentrcă are impresia,
că un guvern de coaliţie poate face
ţărei mai mult rău decât bine, parti
dele lintr'un eventual guvern de coa
liţie lucrându-se reciproc în frămân
tări. Pe de altă parte această atitu
dine şi-o menţine şi pentru a evita
un guvern naţional-ţărănist.

ţărănist nu convine intereselor liberale.
Şi poate că are dreptate dl Brătianu
atunci, când este de părerea, că un
guvern de coaliţie naţional-ţărănistă,
evident, ar contribui Ia întărirea ţără
niştilor şi slăbirea naţionaliştilor, în care
caz
ne-am trezi apoi cu un regim
de-al ţărăniştilor streini de interesele
ţăranilor.
Naţionaliştii prin urmare proce
dează foarte corect, când susţin nece
sitatea fuzionărei şi nu numai a colaborărei ţărăniştilor într'un viitor guvern.

înlocuirea impozitului
pe cifra afacerilor

— Impunerea depunerilor. —
Un guvern naţional ţărănist d. Bră
Comisia de unificare a legei
tianu nu va tolera din motivul, că timbrului, lucrează în sensul, ca
într'un astfel de guvern naţionaliştii să s e impună progresiv toate de
ar slăbi, conducând guvernul, pe când punerile spre fructificare, apliţărăniştii s'ar întări, încât ar putea cându-li-se timbre.
forma guvernul de apoi. Şi acel gu
In legătură cu unificarea legei
vern, după părea dlui Brătianu, de timbrului, dl Vintilă Brătianu in
sigur ar guverna după sistemul gu- ; tenţionează să desfiinţeze şi im
vernului bulgarului Stambulinsky, deci pozitul pe cifra afacerilor, înlone-ar ruina ţara. In schimb un gu cuindu-1 cu timbre, cari se vor
vern al partidului naţional ar contri aplica pe facturile de cumpără
bui la fărâmiţarea partidului ţărănist, turi în proporţia de un leu la va
din ai cărui membri o mare parte ar loarea de câte una mie lei a
trece în partidul naţional, slăbindu-i mărfurilor.
astfel pe ţărănişti. In aceste împreju
La scontarea şi reescontarea
rări ar dispărea partidul averescan,
efectelor de asemenea se va so
rămânând două partide de guvernă
coti după valoare de fiecare mie
mânt : unul de stânga, (cei naţionalist)
lei un leu.
şi unul de dreapta (cel liberal).
Dl Brătianu din acest motiv lu
crează din răsputeri pentru a împie
dica un eventual guvern naţional-ţă
rănist, declarând, că dacă totuş ar
reuşi, atunci va solicita prezidarea vii
toarelor alegeri pentru a da eventua
lului guvern naţional-ţărănist, un par
lament cât se poate mixt. Cu un ast
fel de parlament apoi va putea răs
turna guvernul naţional-ţărănist atunci,
când va voi.
Din toate aceste păreri ale dlui
Brătianu reiese, că un guvein naţional-

Lovitură de Stat
în Germania?
Radicalii de dreapta dezmint
zvonul că ar fi cu putinţă azi o
lovitură de stat din partea naţio
naliştilor.
Cu toate acestea mişcarea îm
potriva recunoaşterii tratatelor delà
Locarno e pe cale de a fi siste
matizată şi organizată în chip
unitar.

In urma lungilor discuţiuni ur
mate, s'a decis în mod definitiv
ca alegerile generale comunale să
fie efectuate la începutul lunei
Martie.
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Interesantul proces editorial al dlui Al. Anca
Reclamanţii Győri Illyés István, Marton
Andor, L e c h n e r Emil, Paul B o i l i an
pierdut definitiv procesul edito
rial faţă de dl. Al. A n c a

Győri Illyés István, Marton Andor,
Lechner Emil, Paul Boila etc. încă în
anul 1921 au pornit proces de despă
gubire contra dlui Al. Anca, directorul
ziarului „Clujul", pentrucă dsa voind
să editeze în anul 1921 ziarul ungu
resc „Rendkívüli Újság" abea existent
de 7 zile a făcut o convenţie cu re
clamaţii indicaţi, pentru redactarea şi
administrarea ziarului „Rendkívüli Új
ság" însă n'a apărut şi astfel dl Anca
era degajat de obligaţiunile, pe cari
şi-le-a luat în mod provizoriu şi nu
definitiv.
La procesul care a avut Ioc la J u 
decătoria Urbană Cluj, reclamaţii, din
întâmplare au câştigat procesul, dl
Urmösi, judecător, obligându-I pe dl
Anca prin sentinţă, să plătească des
păgubiri reclamanţilor, deşi aceştia nu
erau angajaţi decât formal, urmând
să se închee ulterior contractul definitiv.
Dl Anca a făcut apel şi astfel şi-a
câştigat dreptatea. Au apelat însă re
clamanţii, dar în defavorul lor, deoa
rece Curtea de Casafie a susţinut
dreptatea dlui Anca şi astfel recla
maţii au rămas în loc de câştig ne
muncit, cu o daună, pe care puteau
s'o evite. Au fost obligaţi să achite
spesele procesului. Aceste se urcă la
vre-o 2 5 — 3 0 mii lei.
Iată deci proverbul în faţa ochilor :
„cine-i sapă groapă altuia, singurşi cade
în ea" 1
învăţătura din aceasta o rezumăm :
nu pretinde ce nu-i al tău ; banii ne
munciţi, sunt bani furaţi, cari nu-ţi
aparţin, deci nu-i pretinde" !

M.
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Europa îşi reia legăturile Ofi(eri greci spânzuraţi
politice şi economice cu Rusia?
pentru fraude
D. B e n e ş , ministrul de externe al
Cehoslovaciei, sosind la Londra îm
preună cu d. Briand, a declarat presei,
că restabilirea complectă a circuitului
economic şi politic cu Rusia, este ne
cesară şi va fi posibilă, dacă sovie
tele vor îndeplini anumite momente
psichologice.
Problema rusă va forma de altfel
obiectul unei discuţii speciale între
ministrul Chamberlain al Angliei, Briand
al Franţei, Beneş al Cehoslovaciei,
Skrzinsky al Poloniei şi alţi miniştri.
In legătură cu aceste se confirmă
ştirea, că după semnarea tratatelor,
miniştri de externe ai ţărilor aliate vor
avea o importanta conferinţă, in care
se va discuta în special chestia apropierei de Rusia. Totodată se anunţă
şi sosirea la Londra a comisarului Cicerin, care a avut zilele aceste o în
trevedere cu d. Briand la Paris.
Guvernul englez de altfel păstrează
oreşcare rezerve faţă de vizita comi
sarului sovietic, Cicerin, la Londra.

tendentil

Locotenent-coloneiul Drakatos, c o 
mandantul jandarmeriei din Salonic,
şi comandantul Zanfop dos, au fost
spânzuraţi J o i dimineaţă în faţa unei
mulţimi imense în Aihcna.
Ei au fost condamnaţi la moarte
de către consiliul de război al corpu
lui I de armată, pe motiv că au
stat în fruntea unei organizaţii puter
nice care a delapidat peste 26 de mi
lioane de drehtie din fondurile sta
tului ce-au fost destinate pentru plata
rechiziţiilor făcute în Asia Mică pe
timpul războiuui.
Această pedeapsă este prima care
a fost executată în Grecia : dubla executare prin spânzurătoare a făcut o
impresie mare în toată Grecia.
Astfel de pedepse pentru defraudări, abuzuri şi altfel de ilegalităţi
n'ar strica nici ia noi pentru restabi
lirea respectului legei şi cinstei admi
nistrative.

Editura

Anca

Cluj

TEATRALE.

pri

— A. S. R . Principele Carol la
Londra. Cu Simplonul de Luni seara
a părăsit Capitala A. S . R. Principele
Carol, plecând la Londra, spre a re
prezenta pe M. M. L. L. Regele şi
Regina României, la înmormântarea
reginei mame Alexandra a Angliei.
Curtea româRă a luat doliu pe timp
de 4 săptămâni.

ra

— P a r a s t a s maestrului Dima. Sâm
bătă în 5 1. c. la orele 10 a. m. în
biserica gr. orientală a avut loc pa
rastasul
de 6 luni delà moartea maes
Prima premieră a Operei Române
In stagiunea aceasta a avut loc Mier trului Gheorghe Dima. Cu această ocuri în 2 Dec, reprezentându-se „Jon- cazie, un numeros public select a do
gleurul din Notre Dame" al lui M a s - vedit, că amintirea marelui maestru
trăeşte în sufletele tuturora, iar din
senet.
Unica dulce şi atrăgătoare combi partea M. S. Reginei Maria i-s'a de
nată cu maestria cântăreţilor şi deco pus o cunună de flori. Corul Conser
rurile, a făcut să avem un spectacol vatorului a răspuns slujbei oficiate de
foarte reuşit. Dl Constantin Pavel, în d. protopop Vasu iar solo a fost sus
rolul Jongleurului a cântat cu mult ţinut de d. A. Bena, directorul Con
sentiment şi pricepere, fiind mult a- servatorului.
plaudat. Frumos şi sonor a cântat dl
— „Az E s t " din greşală a publi
,Ujescu în „Priorul". S ' a mai distins cat în numărul de Duminecă, că spe
dl Crişan (Bucătarul) şi dl Lepădatu sele de proces în afacerea Anca—
(Călăuz musician). Splendidă a fost Győri şi soţii le-ar achita dl Anca.
arătarea S f . Fecioare în actul III. şi De aceea rectificăm ştirea, amintind,
în general tot ensamblul a contribuit că spesele, natural le plătesc recla
Ia succesul obţinut.
manţii, Győri etc. pierzând procesul.
Sala însă n'a fost plină cum ar fi
trebuit. Nici nu ne mirăm de altfel,
căci nu mulţi şi-au putut permite lu
xul de a fi prezenţi, pe lângă pretu
rile colosale c e au fost fixate pentru
această premieră dată în favorul clă
dirii Catedralei Ortodoxă Română din
Cluj. Poate chiar şi acest fapt a reţi
nut pe mulţi dintre amatorii de naţio
nalitate streină să meargă la această
premieră ştiind scopul reprezentaţii
care sperăm ca în viitor să aibă un
public numeros, însă cu preţurile obi
cinuite ale reprezentaţiilor operei. A.

Programul Operei Române :
Dum.
Luni

6 XII 9 2 5 Carmen (matineu)
7 „
„ Jongleurul din Notre
Dame
Mercuri 9 „
„ Aida
Vineri 10 „
„ Turneul Bulrinsky
Dum. 13 „
„ Madame Butterfly

Judecători, Advocaţi
şi studenţi în drept
La Librăria A. A N C A Cluj s e află
d e v â n z a e următoarele cărţi juridice:
Procedura Civîiă da dr. T. Mo sil
Legea Í. dm 191! cu tcate
modifi
cările ş/ întreghi/e
ce i-s'au
adus
prin Legi, decrete şi ordouanfe şt
Legea din vechiul regat. Lei 250'—

— Un oaspe nepoftit. A sosii de
curând la Bucureşti un franţuz cu nu
mele Henri Barbusse, care cică a ve
nit să v^dă cum se poartă România
noastră cu poporul din Basarabia.
Dumnealui se pare însă că a venit,
mai mult ca să afle cum decurge pro
cesul bolşevicilor, cari au făcut răs
coala delà Tatar Bunar, din anii tre
cuţi. De aceştia îi doare tare, căci
Henri Barbusse îşi are legăturile lui
cu comuniştii. In acest caz d Bar
busse este un oaspe nepoftit şi trebuia
oprit la graniţă.

* imprimate
librăria A n c a .

Advocatiaie

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
135'Compendiu de Carte ţunduară de Dr. Anca
60 —
Procedura de concordat
forţat de Dr. Anca
80 —
Legea falimentului de Dr.
Anca
80 —
Legea de execuţie de Dr.
Bartha
'
75 —
Vademecum rom. mag. de
Dr. Köves
60Criza Valutară de Dr.
Şerban
35' —
la Journal de termene Advo
catiaie
100'—

Cea mai mmrm firmă românească din Arasai

meşte spre editare piese teatrale
poporale
(drame, comedii, mohabsburgici la tronul Ungariei
noloage, dialoage etc.) potrivite
Se
afirmă că la Sarvar s'a pentru diletanţi şi şcolari. Se
încheiat un acord între reprezen plăteşte 300 'lei de coală {16
tanţii lui Otto de Habsburg şi ai pag.
à 24X16
cm) Manuscri
ex-arhiducelui Albrecht în sensul sele se trimit recomandat la aca Albrecht să s e lege cu jură dresa de sus. Să nu cuprindă
mânt că nu va mai întreprinde mai mult de 1—2 coaie.
nimic ca s ă câştige tronul Unga
riei până la 1 9 3 6 , când Otto va
deveni major.
Dacă până la acea dată Otto
nu va reuşi să-şi recâştige tronul,
atunci Albrecht îşi va recâştiga
întreaga libertate de acţiune.

— C e - a păţit o femee măritată,
c a r e şi-a retezat părui ? F u n d a Maria
Gíilinsk: dir! Cernăuţi şi-a retezat pă
rul după modă, vezi Doamne, însă
b a i b d t u l ei din răzbunare, i a dat -evj
hacuri să * doarmă, şi cu maşina de
tuns a făcut-o... mai ia modă. Când
s'a trezit a urmat o „mică" ceartă
tpoi o,,, păruială. Urmarea a fost că
soţul s'a despărţit de soţie până îi va
creşte parul

nformaţiuni
—

Nr. 4 9 .

— A l e g e r e a delà barou. Dumi
necă în 6 Decemvrie va avea loc ale
gerea decanului baroului advocaţilor
din Cluj, în urma demisiunei actua
lului şef al acestui barou, dl dr. Ion
Suciu. S e face propagandă între mi
noritari pentru alegerea în aceasta ca
litate a dlui dr. Milea. Advocaţii ro
mâni au obligaţiunea morală luată mai
înainte, ca ştful lor să nu se lase din
partea minoritarilor. Ş i avem convin
gerea, că nu vor părăsi aceasta linie
de conduită.
— Iarnă g r e a . Din bătrâni se
spune, că atunci, când sobolii scot
prin grădini şi pe lunci muşuroaie mari
de pământ, de cu toamna, va fi iarnă
grea. In anul acesta, de fapt, dacă ie
şim în grădină, ori pe câmp, vedem
multe şi mari muşuroaie de pământ
proaspăt. Semn de iama grea, c e ne
aşteaptă !

mm
m

ea, Cluj

Fabrică de clopote. Maro depozit de Ornate, Icoane şl cărţi bisericeşti.
Fondat 1903.
Mars Librărie şi Tipografie.
Poadat 1908.

mmm
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m
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nouă Carte de Rugăciuni,

flou?

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. 5 8 1 — 1 9 2 5 .
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, pentru 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 nobi'itează şi înfrumseţează sufletul unei femei, — vor putea avea
cartea cea mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti apă
rute până acum.

Conţine capitoliie 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.

Se

Rugăciuni înainte şi după s. Cuminecătură,
Rugăciuni ocazionale.
Cinstitul Paraclis a Pr. 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.

pregătesc în următoarele ediţii (legături) :

Legată în hârtie tare carton buc.
Lei 85 —
Le gata în pânză fină cu cruce aurită bucata „ 140-—
Legată în Piele L U X tipărită pe hârUe velină aurita pt. dame 280 şi 350
In interesul propriu rog să faceţi comandele de pe acum
gătit în număr limitat.
La

comenzi până la 10 exempl.
primiţi 5 % rnbat reducere.
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Preţ Curent pentru Ornamente bisericeşti:
Odăjdii

(Vesminte
preoţeşti)
tatoare din :

consta

/ Félon, 1 Epitraftr, 2 Aere, 2 Mânecuţe,
l Brâu, 1 Acoperitor de sf. potir, în diferite
mutive şi colori din daniast de mătase în ca
lităţi deosebite cu preţui de 80Ü0—25000 Lei.

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

Tiparul nstit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Q u i .

două chipuri sfinte pe două părţi văpsite pe
pânză schipul după dorinţăj 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

