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Consolidarea dictaturii
fasciste în Italia
Secretarul general al organizaţiunilor fasciste Farimacci a d e 
clarat într'o şedinţă a comitetelor
d e o r g a n i z a ţ i u n i că ar trebui să
p r o c e d e z e cu deosebită p r u d e n t a
la admiterea în fascii a tinerilor
candidaţi intelectuali pentru că în
curând se va vota o lege prin
c a r e fasciile vor a v e a r e p r e z e n 
tanţi d e drept în administraţiile
comunale şi judeţene, precum şi
în Senat.

Demonstraţii comuniste
îa Londra
In apropierea închisorii din
W a n d s w o r t h , mai multe mii d e
partizani ai celor 12 comunişti
arestaţi au organizat o demon
straţie de protestare, îndreptată
în special contra ministerului de
interne. S'au petrecut cu acest
prilej scene sgitate. Un puternic
cordon d e poliţişti a împiedecat
a p B p i e r e a "MŞ&®ar
închisorii.

Aniversarea
mîşcărei studenţeşti
Vineri a avut loc a treia aniver
sare a mişcărd studenţeşti. Cu acea
stă ocazie s'au anuîsţit mari demon
straţii î,i toate cer.trcle universitäre,
dar demonstraţiile au fest oprite din
partea autorităţilor.

s a
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— „Preamărirea" diui Crişan din Dej
Am scris ca titlu : „stâlpul
jigodiei" după cum ni-s'a eviden
ţiat într'un articol injurios la adres-i diui Anca, director-proprietarul gazetei noastre, articol pu
blicat de către uri anumit consort
în dărăpănita gazetă „Someşul"
a bietului lacob Goldştein, sub/
pseodonimul G. I. Dâmb. T o t aşa
am fi putut să-i dăm titlu la ar
ticol, foarte potrivit : jigodia...
stâlpului, dar noi nu voim să fo
losim cuvinte atât de josnice, ca
şi... „Dâmb -ul, care susţine că
nu-i cunoaşte pe dl. Crişan, pre-fectul judeţului S o m e ş şi totuş, ba
poate chiar din acest motiv, to
tuş c r e d e necesar sâ-1 preamă
rească — în ce speranţă : îl iun
portă - numai ca să dovedească
— înjurând p e dl Anca — cât
de... slugă plecată este.
u

Mai interesant în chestie este
tocmai, că „ D â m b " - n i cu
-jşgte g . ^ r 4 p ^ . d l ^ p a ^ i i b preç
tekt, că âY^Pèv1delipàl1fî ziarul
„Clujul" câteva... isprăviţii de ale
diui Crişan, deşi dl- Anca e r a
atunci la Bucureşti şi chiar la acelaş restaurant la „Continental"
cu dl şi dna Crişan, cu cari a şi
vorbit când s'a scris articolul din
pricină.
„Dâmb"-ui declară, ea nu-i cu
noaşte pe dl Crişan şi cu toate
aceste atât de departe ajunge în
a-l lăuda, încât îl aseamână cu un

jigodiile
:

stâlp, pe care jigodiile îl
„ridicându-şi — piciorul".

udă...

La aceste, evident, nu mai
este nevoe să mai adăugăm ni
mic, deoarece din toate relatările
aceste
reiese adevărul nostru,
pentru, care nici nu mai este n e 
voe să insistăm, ci insistăm pen
tru cererea noastră repetitá d e a
ne da redacţia „Someşul" numele
făuritorului de "jigodii" şi „stâlpi"
pentru a ne convinge mai de aproape că de ce îi place să lingă
...stâlpul — udat de jigodii. Pentrucă noi nu suntem
clarificaţi
că oare nu în speranţa
de
a căpăta vre-un ciolan d e r o s ?
In acest caz îl sfătuim să s e gră
bească cu linsul şi rosul, dar nu
prin mijlocul murdar de a ponegri
persoane cu vechi renume, în ar
ticole p e cari îi e s t e frică şi ru
şine să le subscrie.
Iar dacă nu are nici în clin,
nici îăiuânec,^—^precum o .zice
la începutul murdarei sale scrieri
— atunci de ce s e contrazice în
acelaş articol, căci dacă nu ai
cu cineva nimic, nu poţi vorbi
despre el nici bine nici rău.
De altfel dl Anca, în calitate
de director al ziarului nostru, nici
nu crede necesar să s e ocupe cu
înjurii în special atât de ordinare,
ca acele, cari i-s'au adus în „So
meşul".
„Redacţia'"

In Cluj — excepţlonând CÎ«ZU1
Costa-Foru — nu s'a întârr p'at vi'un
incident mai marcant cu ocazia ani
versarei, inlensiiicându-se paza şi sporindu-se patrulele jandarmilor şi po Preşecinte'.e Ugron Ia Geneva, iar episcopul N a g y la Budapesta
sondează terenul, până când magnaţii în Ardeal ameninţă g u 
liţiştilor.

lunilor

vernul. — P ă r e r e a ministerului de e x t e r n e şi a „Viitorului".

Cauzele gerului mare
— Descoperirea abatèl»: Gabriel. —
Iarna aceasia se anunţă mari ge
ruri din toate păsţ le. Aceste ştiri au
determinat lumea ştiinţifică să cerce
teze provenienţa maîiior geruri.
Dintre cercetciï'e făcute una din
tre cea mai interesantă c-ste a abate
lui Gîbfiil, care şi-a descoperit rezul
tatul cercetărilor şi la academia de
înalte ştiinţe din Paris.
In cercetările sale abatele Gabriel
a pornit delà ideia, că există un ciclu
luno-solar, adică o perioadă de 744
ani,- care se împarte în două şi apoi
în patru perioade mai mici, fiecare
perioadă leaducând aceleaşi condiţiuni meteorologice.
Notăm, că aşa cam prin secolul al
18-lea s'a întâmplat, după cum ne
spun bătrânii, că Someşul a făcut o
ghiaţă groasă de tot, încât a fost nevoe s'o spargă cu dinamit. După teo
riile abatelui, deci, ar fi să revină aceeaş perioadă de înghit.
In tot cazul

vom avea ocazia să

Vedem ce va fi.

In etrâinutato un Oiumnlar A i

Tratativele liberalo-maghiare încă
nu s'au în-; hetat, dar cu toate aceste
magnaţii au început s ă i ameninţe g u 
vernul cu Lîg i Naţiunilor etc. Ba ce-i
mai mult: preşedintele partidului ma
ghiar, Ugrcn Gábor, a şi plecat deja
la Qeníva.
Ministerul de externe, prinţi'un co
municat, este de părerea, că Ugron, a
plecat ia Geneva pentru a a r e , ca Liga
Naţiunilor să amâe discuţia asupra do
leanţelor minoritare din România, până
se va încheia acordul cu guvernul
român.

Pe de alia parte episcopul refor
mat Nsgy din Cluj a plecat la Buda
pesta, uupă „Viitorul", ca să ceară
directive delà guvernul maghiar cu
privire la atitudinea, pe care să o ia
partidul maghiar faţă de guvernul
român.
In fine având în vedere alarma
unor ziare, că delegaţii minoritari caută
să terorizeze guvernul liberai în ches
tia concesiilor pretinse în decursul
tratativelor cu liberalii, putem fi siguri,
că atât Ugron, cât şi episcopul Nagy
au plecat să facă insinuări şi denun
ţuri conira românilor.

De ce a fost bătut Costa-Foru
Apostolul umanităţii „Adevărului", „Dimineţii" şi al agentului
s o v i e t i c Barbusse a ajuns în conîiict cu studenţii români.
Vineri seara, venind delà congre
sul ziariştilor unguri din Oradea-Mare
— publicistul Adevărului, Dimineţii
e c. în gara Cluj a fost atacat, afir
mative de un grup de studenţi şi bă
tut până la sânge. Cercetările; s'csu şi
pornit imediat p.-nt.ru descop rirea autocilor, C 3 P !b-tut pe Costa-Foru

şi în urma acestor cercetări a fost
arestai tânărul student Zenco Bai bal,
despre care se alirmă, că a fost printre
aceia, cari l-au bătut pe Costa-Foru
şi au dispărut cu trăsurile în oraş.
Ştirea agresiunei contra diui CostaForu a provorat mare sensaţie în public.
Unii sujjţHi, ca Cosi Foru a f<»t

bătut pentrucă a condus pe „apostolul
B U busse sâ-i arate... barbariile „ro
mâne" faţă de agenţii etc. sovietici,
arătându-i cum suprimă românii propagandanda umanitară a bolşevicilor.
Alţii sunt de părerea că Costa-Furu
a fost bălut pentru propaganda im
românească, pe care o desvoită la
„Adevărul şi „Dimineaţa" patronata
de o sumedenie de evrei în favoarea
comisarilor sovietici. O altă parte sus
ţine ambele păreri.
Oii cum stă chestia însă, CostaForu nu trebuia să procedeze în ţiira
care-i dă pânea, aşa, cum a procedat
pentrucă mai mult rău, decât b ne
ne-a făcut ţărei cu activitatea sa. Ati
tudine! sale se atnbue duşmănia r j mânilor, a căror ură şi a atras-o asupra sa, intensificâridu-o până a ajuns
la cazul regretabil, pe care îl putea evita, dacă nu se amesteca printre duş
manii ţărei noastre.
Apostolul Adevărului, Dimineţii şi
al altor uneititori ai noştri prin ur
inare ar face foarte corect, dacă n'^r
mai căuta cu şefii şi ucenicii săi sa
provoace opinia românească. Dar noi
ştim, că bocetele de urlete ale Ade
vărului, Dimineţii şi tovarăşilor s-ii,
iar vor provoca opinia românească..

Alegerea

decanului

Baroului Avocaţial din Cluj
Pe Duminecă s'a convocat o nouă a l e g e r e .

Dumineca trecută era să aibă loc
alegerea decanului Baroului Avocaţial
din Cluj, în locul diui dr. I. Suciu de
misionat.
Alegerea s'a amânat însă pe Du
mineca aceasta demisionând şi comi
tetul. Dl dr. Suciu a demisionat, dej i
a şaptea oară, susţinând, că nu poate
lucra cu comitetul ales. Din acest mo
tiv a demisionat apoi şi comitelui, ur
mând, ca în această Duminecă să se
aleagă comitetul-din nou.
Şeanse pentru a fi aies decan are
dl dr. Valentin Poruţiu, cu toatecă
unii îl susţin pe d. dr. Müea, în spe
cial minoritarii. Preşedinte de onoare
este vorba să fie reales d. dr. Isac.

U8ÉÍU
Di GhJmbăşe3n Cornel, doctorand
în drept la Cluj a descoperit anul
trecut în podul casei unui negustor
din lbaşfalău un tablou din anul 1564
care reprezintă pe primul Habsburg
Ferdinand I. mort.
Tabloul are o lungime de 58 cm.
şi o lăţime de 50 cm. şi jumătate şi
este pictat cu uleiu pe lemn.
Pe dos tabloul are sigilul casei de
Habsburg şi sigilul muzeului din Flo
renţa ceeace înseamnă că acest tablou
a stat în galeria delà Floranţa,
într'un colţ al tabloului se află ur
mătoarea inscripţie : „Divi Ferdinandum Imperatoris Magnum in lius morte
simulacrum Wien ? A u s t r i a c . Anus
MDLX1II Me.,, iubii Die Divi lacob...
post festivităţii".
Aceasta descoperire preţioasă se
datoreşîe diui Comei Ghiubăşean
d r e o înţeles toată semnificat!* istariCd r
.riisucâ a t b.ouim.
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— Adunarea generală a Conser
vatorului de muzică şi artă din Cluj,
va avea loc în 13 Decembrie a. c.
„Präger Prese" anunţă că ex stebiîindu se în ordinea de zi chest'i
plorări făcute de către adminis de interes administrativ.

Banca Ardeleană Terenuri aurifere desco
şi Cassa de Economie S. A. perite în Cehoslovacia
în adunarea generală extraordinară ţi
nută în ziua de 6 1. c. sub prezidenţia
dlui Grof Wass Be)a a hotărît ur
carea capitalului la 40 milioane lei şi
a luat în regulament tente dispoziţiunile necesare conform legei.
S'au ales următorii membrii noui
în direcţiune : Preşedinte : Jesn Chrissovelonl; vicepreşedinte : Weis Fülöp;
Const. Argetoianu f. ministru ; dr. Franz
Chorian; Conrad Otto, dir. Băncii
Comerciale Ungare din Pesta; Barbu
Dumitrescu; Const. Garoflid f. mi
nistru; Ntcolae Lahovary; Alex Mişu;
Emil Pantazi; Mihai Popovici depu
tat; P. I. Vassalopol şi P. O. Vassalopol dir. gen. al Băncii Chrisoveloni.
Adunarea Generală aduce la cu
noştinţă că Banca Ardeleană şi Csssa
de Economii S. A. R. este definitiv na
ţionalizată şi că d e aici înainte în le
gătură de interese comune comerciale
cu Banca Chrissoveloni şi Banca Co
mercială Ungară din Pesta va func
ţiona şi în viitor în rândul primelor
inst'tiMMini financiare din Ardeal.
TEATRALE.
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I R E N A "
de Adrian Pasca

Premiera acestei săptămâni a fost
„Irena" comedie în trei acte de Adrian
Pascu. In tot mersul piesei figurează
• nişte personagii caracteristice vieţii de
provincie. Un tip bun de mahalageoaică este „Coana Doctoroaia" care
toate le ştie şi le află şi-i place să
vorbească despre toţi. Astfel nu-i con
vine de persoana Irenei o femee tâ
nără şi frumoasă, sosită în acel oră
şel dimpreună cu soţul ei Radu Sbiera
şi pe socoteala căreia scoate o mul
ţime d e vorbe. In sfârşit îi reuşeşte
să descopere trecutul Irenei, fostă c â n
tăreaţă de varieteu, dar care de pre
zent trăeşte în cea u ai mare armonie
şi fericire cu Radu Sbiera. Vestea din
din gura „Doctoroaiei* se răspândeşte
în întregul orăşel şi astfel fericirea
Irenei e sfărâmată şi nu poate face
altceva, decât să părăsească acest oraş.
Rolul Irenei a fost încredinţat dnei
Jeana Popovici-Voina, care în primele
două acte a fost la 'nălţime însă în
actul HI, am recunoscut că nu are
temperament pentru scene dramatice.
Foarte corectă în rolul Doctoroaiei a
a fost dna Aura Fotino, iar rolul Doc
torului a fost bine interpretat de dl
Ghibericon. Sincer şi cu multă price
pere a jucat dl Stănescu-Papa rolul
Iui Conu Toderiţă Mantea, deasemenea dna Ştefănescu în Coana Nataliţa. Judecătorul bine interpretat de d.
Ştefănescu, iar Radu Sbiera ne-a fost
înfăţişat prin d. Braborescu, care de
altădată a avut roluri mai importante
şi mai corăspunzătoare talentului său.
Ansamblul a contribuit la reuşita pie
sei, iar punerea în scenă — deasemenea reuşită — se. datoreşte dlui
Mihăescu.
A.
;

Programul Operei Române :
Dum.
13 XII 1925 J o n g l e u r u l "
Luni
14 „
„ „M. Butterfly"
Mercuri 16 ,
„ „Carmen" (ca
oaspe Dna Lucezarskaia)
Vineri 18 „
„ „Trubadurul" ca
oaspe Dna E. Lucezarskaia)
Dum,
20 „
„
„Cavalleria" şi
Balet
Luni
21 „
„ „Aida* (ca oaspe
Dna E. Lucezarskaia)

* Imprimate pentru Secretari
la librăria Anca.

traţia minferă a statului pentru a
da de cupru în apropiere de fa
brica de hârtie din Harmanee
(comitatul Altochul), au dus la
descopierea unei vine de quarţ,
ce cuprinde aur în cantităţi în
semnate.
După părerea specialiştilor este
vorba de un filon de aur foarte
promiţător, şi se crede că şi în
regiunile înconjurătoare a locali
tăţii Harmanee s e va găsi aur.

; — Organizarea just ţ'^I ardelene.
La justiţia ardeleană s'a dispus să se
întroducă delà 1 Ianuarie, sistemul
portăreilor, în locul executorilor, după
sistemul din vechiul Rt gat. Examenul
de portărei are loc în 20 Dec. a. c.

— întreprindere! „Farból" din
Cluj. î-s'a pornit acţiune de faliment
din partea creditorilor, urmând să se
constitue consiliul creditorilor în ziua
de 14 Dec. a. c Ia Tribunalul Cluj.

Judecători, Advocaţi
şi studenţi în drept
La Librăria A. ANCA Cluj s e află
de vânzare următoarele cărţi juridice:
:

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

Io itiiiea OR. Peu!
Atragem atenţiunea On.
Public şi clientelă că

Serbarea sf. Nicolae
la şcoala normală d e fete Clu)

tipografia

Sâmbăta trecută elevele şcoalei
normale de fete din localitate, de sub
conducerea distinsei directoare d-ra
Jeana Gabor, au prâznuit seara 6f.
Nicolae în cadrele unei frumoase ser
bări şcolare.
Elevele frumos îmbrăcate au cân
tat colinde şi alte cântări religioase.
Din grija d-rei Gabor s'au împăr
ţit cadouri elevelor. Astfel d e serbări
intime dau prilej d şoarelor eleve sâ
intre în relaţiuni amicale cu profe
soarele lor.
După serbare elevele şcoalei nor
male a cântat „Mulţi ani trăiască"
d-rei Gabor care ca o adevărată mamă
a lor ia iniţiativa unor astfel de ser
bări frumoase.
Rep.

noastră s'a mutat în

Str. Regina Moria 43,
casa proprie.

Tipografia Anca Cluj

Compendiu de drept Civil
135'—
de Dr. Anca
Compendiu de Carte funduară de Dr. Anca
60'—
Procedura de concordat
80'—
forţai de Dr. Anca
Legea falimentului de Dr.
Anca
80 —
Legea de execuţie de Dr.
Bartha
'
75'—
Vademecum rom. mag. de
Dr. Köves
60 —
Criza Valutară de Dr.
Şerban
35' —
Journal de termene Advocaţiale
100'—
* Imprimate Advocaţiale la
librăria Anca.

mal mára firmă românească din Ardsat
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Informaţiuni
Pentru G. I,-Dâmb. jigodia
ziarului „Someşul".
Nu te ţin de vrednic să-ţi
răspund ia preastele d-tale idei,
ci te voi trage la răspundere
prin forul competent
Alexandru Anca
editor, director de ziar.

— Ugron la Geneva. S'a spus că
d. Ştefan Ugron preşedintele partidu
lui maghiar a plecat la Geneva cu un
memoriu-protest împotriva legii învă
ţământului particular.
La ministerul nostru de externe se j
afirmă că scopul călătoriei dlui Ugron
este de a cere consiliului Ligii să amâne discuţia, de oarece minoritatea
maghiară speră să obţină concesiunile
dorite prin bună înţelegere.

Cel mai bun cadou de Crăciun şi Anul Nou!
Ä

Cea mai nouă şi cea mai bună carte de rugăciuni

„ C Ă R A R E A

F E R I C I R I I "

de'preotul G e o r g e Mânzat cu aprobarea Ven. Ordinariat sub Nr. 581—1925.
Aceasta carte de un conţinut bogat cuprinde tot felul de rugăciuni pentru
orfce ocaziune, cu 24 capitole mari în 366 pag. E cea mai potrivita carte
pentru elevii din şcoalele medii, normale, primare, scoale de adulţi şi d e
meserii, pentru cantori, militari, poporul de rând delà sate şi oraşe de a m 
bele confesiuni. In toate şcolile trebue introdusă cea de 85 Lei.

— Delà Camera dé Comerţ. Având
în vedere că în acest an, sărbătorile
Legată In hârtie tare carton buc.
Lei 8 5 —
Crăciunului cad în zilele de Vineri şi
Legată In pânză fină cu cruce aurită bucata „ 140*—
Sâmbătă, iar sensul legii repausului
duminecal fiind, că a treia zi d e Cră Legată în Piele LUX tipărită pe hărUe.vellnă aurită pt. dame 280 şi 850
ciun prăvăliile să fie deschise, chiar
pedeapsa Păcatului' piesă teatrală
Â apărut în editura Librăriei
fîn două acte) de Simeon Rusu
de este o zi de Duminecă sau altă
15, Vrăjitoarea" comedie în versuri (tntr'un
săibâtoare •legală. Dl Ministru al
act) de Simeon Rusu. — — — 15-—
Muncii cu Nr. 21837 din 4 Decem
10'• „Doine şi Chiuituri" de „Siminic"
şi ş e află de vânzare următoarele
Monoloage — Dlaloage:
vrie 1925 a decis, că ziua de 27 De
• „ Vrea mama să mă'nsoare... monolog
cemvrie 1925, va fi considerată ca zi
Teatre Poporale :
de Siminic
— — — — _ 6-„Teofil" monolog de S. Rusu — — 1 0 de lucru, până la ora 12 din zi.
* „A fost odată" (poporală 3 acte) de

Alexandru Anca Cluj

— Curtea cu juri, după sistemul
din vechiul Regat, se Introduce şi în
justiţia ardeleană începând cu 1 Ianuaiie. Unele ziare române, având în
vedere, că la noi în oraşe sunt foarte
multe elemente streine, insistă pentru
a se lua dispoziţii, ca în aceste curţi
cu juri să nu fie prépondérant ele
mentul neromânesc
— Proiectul legei electorale s'a
modificat în sensul, ca să aibă drept
de eiegibllitate în afară d e cetăţeni,
atât preoţii, profesorii şi învăţătorii,
cât şi medicii, aceştia anterior nefigu
rând printre elegibili. Proiectul s'a pre
zentat senatului pentru a i e lua în
discuţie.

Nie. Ţinţariu — — — — — 20'—
* „Doamna mea" — — — — —
Nie. Ţinţariu (poporală t act) de 15 —
* „Qura Lumii* — — — — ->
de Nie. Ţi (poporală In 3 acte) 20-—
* „Duşmanii" (nţariu — — — —
Ţinţariu poporală 3 acte) de Nie. 15'—
„Pentru patrie'* (poporală 4 acte de
Nie. Ţinţariu — — — — — 20"—
* „Petitoriii comedie într'iîh act de Nie.
Ţinţariu — — — — — — 1 5 ' * „Putu Codrului* piesă haiducească
3 acte de Nie. Ţinţariu — — — 20"—
„Nevasta mea fie îngeri ca ea* (po
porală 3 acte) de Nie Ţinţariu — 20'—
* „Domnul Primar" (poporală In 3 acte)
de Nie. Ţiniariu — — — — 20-—
* „Maestrul Caproni" (comedie tnt'un
act) de Nie. Ţinţariu — — — 15'—
* „Înfumuratele" comedie în 3 acte de
C. Dumitrescu-Delavarona
20 — \
* „Fiecare cu a lui* (comedie 3 acte)
de A. Şerbănescu-Buzău
— — 20'—
'Oglinda fermecată' (lirică 4 acte)
1. Jasinsky
__ — — _ —
* „In calea duşmanului*
din 1848
(tntr'un act) de Simeon Rusu — 10 —
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„Drotarul" monolog de S. Rusu — 10 —
„Ştefan şi Victoria" dialog de S. Rusu IO"—
„Cântecul cocoşului sau Moartea stei
niţei" dialog de S. *usu — — -_ 1 0 D i f e r i t e :
„Inima mea" (cântece poporale — — I V „Imnuri Romaneşti" (cântece naţionale) 1 5 ' • „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian
şi voce — — — — — —
— 15• „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
Pian şi voce — — — — — J 5 - _
„Carte de visuri" — — — — — 20- Scrisori de iubire după mai mulţi autori 10 —
Vezi ce face beutura dracului
8-—
„Viorele" poesii de Rusu
Lei 13*—
Cârti preoţeşti:
* „Predici la Morţi" de prot. 1. Marga 5 5 - * „Predici pentru postul mare" (ciclu
duplu) de protopop 1. Marga — 4 5 * * „Păstorul sufletesc ' (1—VI. voi) — 120 —
Predici la cununii şi alte predici
ocazionale
— — — — Lei 100 —
M e d i c a l e :
•„Cartea Moaşelor" de Dr. Origoriu pentru 'qaţe femeile cu
150140 ilustraţiuni femenine
14
1

