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Librăria Anca
Cluj, Piaţa Unirii 32.

taciûF-PropriÉ.: Alexandru Anca.
Orientările politice
Viitorul guvern şi alegerile comunale.

Stabilirea termenului alegeri
lor comunale a venit pe neaştep
tate» surprinzând partidele politice.
In prezent toate grupările po
litice se străduesc, ca să-şi asi
gure reuşita în apropiatele ale
geri comunale, deoarece rezultaul acestor alegeri decide soar
ea guvernului, cu toatecă antu
rajul liberalilor susţine să nu se
dea culorit politic acestor alegeri.
Guvernul a luat chiar şi disjoziţii, ca alegerile să se facă în
colaborare cu alte partide politice,
jentru a asigura preponderenţa
românilor şi la oraşe, toate gruările politice româneşti stabilinu-şi candidaturile în înţelegere
}t o singură listă.
Opoziţia-unită deocamdată reuză categoric propunerile decqaborare ale guvernului.
Averescanii de asemenea au
făcut opoziţiei unite propuneri de
colaborare, dar opoziţia urtită a
refuzat să pornească tratative în
acest sens.
Situaţia în prezent'deci pâre
: a fi în mâna opoziţiei unite, pentrucă altfel averescanii — şi cu
atât-mai puţin liberalii — n'ar
căuta colaborarea în alegeri cu
opoziţia unită.
Deocamdată toate aceste îm
prejurări nu contribue, decât la
accelerarea fuziunei naţional-ţărăttiste şi totodată, eventual şi la
apropiata restabilire a raporturilor
amicale dintre partidele existente
a noi în ţară, deoarece aceasta
5 reclamă şi interesele României.
Diferitele grupări politice, se
|rea poate, ca succesiv să facă
ire-o apropiere între ele, elimi
nând neînţelegerile, şicanele şi
orturile reciproce, ajungând la
convingerea, că fiind un nou stat,
Sare are nevoe de forţe unite în
;

Consolidare, — România reclamă
mifatea şi na destinarea ro
mânilor!
V. 1. M.

Mişcarea antisemită
Mişcarea antisemită, capătă
\t mai mulţi aderenţi. Astfel, în
|d. Roman, antisemitismul stă pe
ima linie.
{• In acest judeţ, prădat în mod
emilos de Evrei, L. A. N. C.
a organizat în mod temeinic a\: ând aderente vre-o 5 0 comune.
; Toţi preoţii şi învăţătorii din
ideţ s'au grupat în jurul acestei
lişcări şi voesc ca prin lupta
jr să scape judeţul Roman de
Rostea streinismului.
Căci însăşi Capitala, cetatea
Roman-Vodă, care este un
itr% cultural cu episcopie, se
í i k p a d i t a de Evrei.

M

u utBplar 4 Lei.

Manuscrisele
nu s e înapoiază.

R O M A N E S C
ZIAR INDEPENDENT

Un exemplar 3 Lei.

Desfiinţarea inspestoratelor artelor
Sciziunea partidului maghiar. — F a z a alegerilor comunale.
dlui Ministru Lapedatu.
Pregătirile pentru alegerile comu
nale sunt în curs, propaganda interisificându-se pretutindeni.
'[
Guvernul a luat dispoziţii să-şi de
signeze prefecţii oamenii, cari să pre
zideze alegerile la sate, iar în oraşe
au primit instrucţiuni în acest sens
preşedinţii tribunalelor.
Prefectura judeţului Cluj, conformându-se instrucţiilor primite, a şi de
signat oamenii, cari să prezideze ale
gerile la sate şi d. Prefect a discutat
formele alegerilor şi cu d. Preşedinte
al Tribunalului Cluj, care va prezida
alegerile la Cluj. Instrucţiuni în vede
rea alegerilor s'au dat şi preturilor şi
secretariatelor, guvernul pretutindeni
pregătindu-şi succesul.
ÍJ

D. Ministru Lapedatu, intreţinându-se zilele aceste la Cluj în vedere»
pregătirei alegerilor, s'a consultat cit
mai mulţi preoţi şi corifei liberali per^
tru a asigura reuşita guvernului.
Zi

Declaraţiile

Folosindu-ne de ocazie, am cerut
dlui Ministru lămuriri asupra versiu
nilor referitoare Ia desfiinţarea inspec
toratelor artelor.
D. Ministru Lapedatu ne-a decla
rat, că nu este deocamdată vorba
despre desfiinţarea inspectoratelor, ci
numai de suprimarea inspectoratului
artelor delà Oradea-Mare.
Pe d. Ministru Lapedatu l-am in
format apoi asupra sciziunei partidu
lui maghiar, amintindu-i că şi în TârguMureş s'a constituit o grupare pentru
înlăturarea magnaţilor delà conducerea
vieţei politice maghiare, susţinând, că
mai mulţi unguri caută să înfiinţeze
un partid separat, democratic, care do
reşte să colaboreze cu românii, editându-şi peste câteva zile un ziar în
Târgu-Mureş, sub titlu] „Erdélyi Új
ság", condus de eminentul ziarist ma
ghiar Székely Béla delà Bucureşti.
M.

T

BssuoIínrED olului $1 ampliiicarea uzinelor

•
j
;
'

vernul actual trebue să-şi urmă
rească pe mai departe, politica
pe care o face de 4 ani, decand
se află la cârma ţării : politica de
romanizare. In sensul, că cele
mai multe candidaturi, pe cari le
va sprijini la noi, în Ardeal, să
reprezinte un coeficient românesc.
Ardealul are nevoe de o cât
mai desăvârşită romanizare. De
aceea guvernul actual — care are
multe şanse la alegerile din F e 
bruarie — în stabilirea candida
turilor, să pornească delà afirma
rea primatului românesc, în con
curenţa cu elementele eterogene.
In aceşti patru ani de guver
nare liberală, ţara a trecut printrV
criză inerentă stărilor de fapt,
creiate de războiu. Totuşi, deasupra tuturor neajunsurilor de tot
felul, trebue, să recunoaştem, că
privind lucrurile în mod obiectiv,
stările politice, economice şi so
ciale s'au consolidat întrucâtva.
Şi succesul cel mare l-am înre
gistrat în direcţia romanizării nouilor provincii alipite, în care sălăşluesc o diversitate întreagă de
elemente eterogene : Unguri, Slavi,
Germani şi* Evreir
Guvernarea liberală ce-a durat
4 ani, a adus marea ofensivă:

Primăriei i-se ofere mari împrumuturi cu amortizare. — Chestia
Uzinelor. — Modernizarea oraşului. — Declaraţiile dlui Dr.
Utalea, primarul oraşului.

nationalisa-economică, prin a-

Dl dr. Utalea, primarul oraşului
Cluj, întrebat asupra mai multor pro
bleme ale oraşului, a binevoit a né
declara următoarele :
In privinţa împrumutului oraşului :
am primit trei oferte americane până
în prezent, pentru câte un milion do
lari împrumut cu amotizare de 15 aţii
şi în condiţiuni de plată destul de avantagioase. Din împrumutul solicitat
ar fi să se construiască un palat al
primăriei,» — cele existente închiriindu-ss pentru a face noui venituri ora
şului şi pentru a se concentra toatè j
serviciile primăriei la un loc. Tot din
împrumutul din chestie ar fi să se
construiască în Cluj o baie modernă
-şi higienică, deoarece actualele două
băi sunt insuficiente şi nu sunt atât
de moderne şi higienice, ca să cores-;?
pundă cerinţelor de modernizare şi
desvoltarea acestui oraş. S e plănueŞjte
şi construirea unui cinematograf oraj-|
şenesc, pentru a spori şi prin a c e ş t i
veniturile oraşului.

eterogene: pe Evrei.

-împrumuturi de aceste au făcut şfi*
alte oraşe, ca de pildă Timişoara 30^f;
milioane, Târgu-Mureş, Sibiu etc.
— Amplificarea uzinelor electrice;
nu s e va face din împrumutul solici
tat, ci din alte fonduri, dacă se va
decide definitiv asupra vr'unei ofeite,Deocamdată dintre oferte mai priel
nice sunt considerate cele întocmitei
de dnii Konţ şi Roată şi apoi de uzi
nele reprezentate prin Adorján. Bună
este şi oferta firmei Ganz.
— Chestia amplificărei nu se v a
mai amâna, fiind o chestie, care re
clamă o soluţionare urgentă.
— Chestia conducerei uzinelor î i t
fine s'a putut aranja, dl Ing. Roată

rămânând director, iar pentru a satis
face toate cerinţele importante, am
creiat şi un post de subdirector pen
tru dl Ing. Meteş. Dl Roată a rămas
director pentru faptul, că este un foarte
bun specialist şi a muncit enorm în
interesul uzinelor electrice, dând pu
blicului dovadă despre interesul, pe
care M poartă. Ba chiar de multe ori
a suferit în unele cauze, pe nedrept
şi nu merita să fie nebăgat în seamă,
după meritele, pe care şi-Ie-a câştigat
în privinţa administrărei uzinelor şi
interesului obştesc.

ceea că a delăturat delà acapa
rarea averilor naţionale, pé cel
mai periculos dintre elementele
De aceea în faţa alegerilor co
munale, guvernul actual pe lângă
lipsuri, se prezintă şi cu un ca
pital moral. Este capitalul moral
ce i-1 dă experienţa guvernării şi
politica pur românească, pe care
o face, când îi stau în mâini frâ
nele României-Mari.
M. D .

Spre concentrare
In faţa alegrilor comunale, par
tidele politice, trebue, să por
nească pe calea concentrării. A-

nume : toate partidele politice din
ţară, să stabilească un acord,
pentru salvarea intereselor ro
alegerilor comunale mâneşti, între graniţele Ardea
Este în deobşte cunoscut, ca lului

Guvernul în faţa

drul luptei, plină de impetuositate, pe care-1 marchează luptele
politice, delà noi, în ipostasul
post-bellic.
Aceste lupte, aceste frămân
tări acute, trăesc viu în însăşi
mentalitatea oamenilor politici ro
mâni. In ţara noastră, a ajuns un
lucru obişnuit, violenţa cât mai
crasă, ce domneşte cu ocazia evenimentelor politice, pe care le
ocazionează alegerile. Căci, dacă
guvernul delà cârmă, caută să-şi
asigure majoritatea, prin faptul că
exercită presiuni asupra voinţei
alegătorilor, opoziţia de cele mai
multe ori, încearcă să-şi asigure
reuşita, prin mijloace tot atât de
nepermise în cadrele luptelor po
litice.
In faţa alegerilor comunale, ce
vor avea loc în luna viitoare, gu

Comunele din Ardeal au ne
voe ca dregătorii lor să fie ro
mâni. Şi acest succes, nu-1 pot
obţine, decât
concentrându-se
toate forţele politice naţionale, în
vederea sprijinirei candidaturilor
româneşti.
In Ardeal există o reală con
curenţă între elementul băştinaş
şi formaţiunile eterogene.
Pentru a asigura primatul ro
mânesc, toate partidele politice,
trebue să-şi dea mâna.
In acest sens actualul guvern
a făcut propuneri concrete, frun
taşilor opoziţionişti din Cluj.
Aşteptăm cu nerăbdare, să
vedem, la ce rezultat vor duce
ofertele guvernului, care amăsurat situaţiei face o politică pur
naţională, cu ocazia alegerilor co
munale.
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Serbarea zilei Conflictul oraşului cu comisia
de 2 4 Ianuarie la Cluj
agrapră

— Fes îvafoif delà Teatrul Naţional. —

Intru prăznuirea zilei de 2 4
Ianuarie, Dumineca trecută, a avut
loc la Cluj, un frumos festival la
Teatrul Naţional, organizat în ca
drele „Ligii Culturale".
Festivitatea o deschide corul
şcoalei normale de sub conduce
rea d-lui A. Béna, cu „imnulregal".
Ţinem să amintim publicului
că acest cor al şcoalei normale
de fete din localitate, — şcoală
care se află sub direcţiunea dis
tinsei d-re J e a n a Gabor, — a
produs o profundă impresie pu
blicului ascultăor, prin cântările
ce Ie-a* intonat. Acest cor al amintitei scoale a seuls aplauzele
îndelungate din partea publicului
select.
D. G. Moroianu, preşedintele
Ligii Culturale din localitate, în
cuvinte alese reliefează colabo
rarea francezilor cu tinerii „bon
jurişti", plecaţi la studii în Paris.
Iar d. Vladimir Ghidionescu, prof.
universitar, în cadrele unei con
ferinţe accentuiază importanţa mo
mentului istoric delà 1 8 5 9 şi ro
lul conducător al marilor perso
nalităţi, ce-au promovat Unirea
Principatelor.
După conferinţe a declamat
versuri patriotice d-nii Şerban şi
Psata. D. Stănescu-Papa a cetit
frumos „Moş Ión Roată" iar d.
Ghiberîcon a stârnit râs prin glu
mele sale.
Serbarea o închee şcoala nor
mală de fete dansând „Hora-Unirii *.
!

Zilele trecute, a încetat din
viaţă marele om politic, care a
fost : Ferichide Venerabilul băr
bat, se stinge dintre noi, după
82 de ani de vieţuire rodnică.
Ferichide a fost una dintre
cele mai distinse personalităţi din
cadrele partidului liberal. A cola
borat tn munca sa constructivă şi
cu D. Stürza şi cu actualul şef
al guvernului.
Ferichide moare după 50 ani
de activitate politică. In cursul açestei activităţi a fost de mai multe
ori prezident în corpurile legiui
toare. Pe când I. I. C. Brătianu
şe afla , la Paris, pentru tratarea
păcii, Ferichide a prezidat con
siliul de miniştri şi în această ca
litate a însoţit familia regală, în
turneul său prin Ardeal.
Temperament armonic, pon
derat, sobru, Ferichide lasă un
gol simţit nu numai în partidul
său, ci şi în viaţa politică gene
rală a României-Mari.
Programul Teatrului Naţional:
31

lan. (seara) Ruy-Blas
2 Febr, Controlorul vagoanelor de
[dormit
4
„ Nunta lui Figaro
6
„ Scrisoarea Perdută
7
„ (matineu) Fetiţa
9
„ (premieră) Poveste de iarnă
11
„
detto
Programul Operei Române :

Puminecă 31 1. 926. .Zâna păpuşeior",
„Mărgăritarele iui Jafta" şi „Du
nărea albastră".
Luni 1 Febr. „Ebrea" (Premieră).
Marţi 2 Febr. (matineu) „Cavareria
Rusticană" şi Zâna păpuşelor".
Mercuri 3. Febr. „Ebrea".
Vineri 5 F e b r . „Ebrea".
Duminecă 7 Febr: „Madame Butterfly".

Funcţionarilor li-s'au dat loturi la periferie, pe când terenurile
expropriabile din apropierea centrului, au fost eludate particu
larilor. — Intervenţia Ministerului de interne.
Primăria oraşului a primit mai
mulle plângeri, în cari s e evidenţia,
că cei mai mulţi funcţionari au primit
locuri de case în afară de oraş, pe
când te intravilanurile expropiabile din
imediata apropiere a oraşului au fost
eludate particularilor, scutindu-se de
expropiere prin parcelare.
Autorizaţii de parcelare au primit
mai mai mulţi particulari. Toate aceste
parcelări s'au făcut cu consimţămân
tul consiliului orăşenesc, deşi terenu
rile parcelate erau să Ie revină func
ţionarilor.
Consiliul oraşului în fine, în urma
deselor doleanţe a intervenit la Minis
terul de Interne, cerând înstrucţii în
privinţa terenurilor parcelate în ime
diata apropiere a centrului oraşului,
având în vedere, că şi oficiul ingine
resc a făcut un plan pentru înfrumusetirea oraşului şi parcelările făcute
sunt contraste planului făcut. Minis
terul de Interne, în cunoştinţa cauzei
a sfătuit consiliul orăşenesc ca să nu
libereze autorizaţii de construire con-

Oricine poate fi secretar
Concursurile pentru posturile de sec
retari comunali se publică
zilele aceste.
Concursurile pentru ocuparea pos
turilor de secretari comunali, se vor
publica zilele aceste, dipă cum ni-se
afirmă delà Prefectură.
La posturile de secretari comunali
poate reflecta ^rfóáié cetgţean, fie chiar
cu patru clase primare.
Unele ziare, în legătură cu înfiin
ţarea posturilor de secretari comunali,
susţineau, câ secretarii cercuali nu vor
mai avea nici un rost după înfiinţarea
corpului secretarilor comunali.
Aproape toate ziarele ardelene au
confundat secretarii comunali cu cei
cercuali şi astfel nu ne mirăm, că s e
numeau, cum de nu se recere delà
secretarii comunali pregătiri şcolare.
Secretarii comunali de altfel sunt
un fel de organe administrative rurale
cum erau ajutorii de primari (kisbirăii,)
la sate în fosta Austro-Ungarie şi nici
decum nu pot fi deci confundaţi, cu
secretarii cercuali, cari şi în viitor ră
mân organe cercuale administrative şi
de control.

Ihformaţiuni
— Io urma crizei de hârtie
provenită în oraşul nostru nu
mărul de azi al ziaru'.ui suntem
siliţi a-1 scoate numai în două
pagini.

frare planului de înfiumuşeţire a ora
şului.
Consiliul oraşului, conformându-se
instrucţiunilor Ministerului de Interne,
suma refuză să mai dea pentru te
renurile din chestie, autorizaţii de
construire. Prin aceste dispoziţii însă
au ajuns în grea dilemă şi câţiva
funcţionari, cari cu chiu şi vai, au reu
şit să-şi obţină din terenurile indicate
deoarece nici lor nu li-se dă acuma
autorizaţii de construire pe aceste te
renuri.
Mai
gravă se prezintă situaţia pen
tru funcţionarii, cărora li-s'au dat lo
turi in afară de oraş, deoarece acest a,
neconvenindu-le depărtarea, caută mo
dalităţi să se reconpenseze cumva,
displăcându-le să-şi facă aşa de de
parte case.
Cazuri de aceste de altfel s'au
ivit şi în alte oraşe, sau mai bine z's,
aproape în toate oraşele, sporind ne
mulţumirile funcţionarilor, încât ar fi
çecesarà o dispoziţie urgentă pentru a
satisface baremi dorinţele aceste ale
funcţionarilor.
— Locuitorii delà graniţa dintre
Cehoslovacia şi România vor avea pe
yiitor paşapoarte cu fotografii cu care
yor putea trece depe un teritoriu pe
altul. Aceste dispoziţiuni s'au luat
pentru locuitorii cari au pământ şi
într'o ţară şi în cealaltă.
— Cununia maiorului Gh. Băgulescu va avea Ioc mâine la Bucureşti
în biserica şf. Spiridon. Marele româji se căsătoreşte cu tf-ra Eterra B k
rnitriu, care are o atitudine demnă în
susţinerea intereselor româneşti.
r

?

—
L'ga Apărării Naţionale va
lupta singură în alegerile generale ce
yor avea loc în curând. Liga nu vrea
şă stabilească acord politic cu nici-un
partid existent între graniţele ţării.
— In viitoarele alegeri Evreii clin
Ardeal vor lupta alături de Unguri.
La toate întrunirile Ungurilor jidanii
au stat alături.

Reprezentanţi, flgenp etc. mare câştig
fără cunoştinţi speciale şi fără capital
' oferă firmă străină de prim rang.
Sub
„Ertiägnisreichste Vertretung 9535"
la Piras A. G „ Prag. Jindrisca ÎS C. S. R.
n stabilimentul meu industria
pentru aurit, Blondei şi confec
ţionare de cadre pentru tablouri, aflător
în Str. Iuliu Maniu 7, primesc spre repa
raţie şi aurit din nou totfelul de cadre
antice şi altele
cadre vechi

flViz!

tfihail Sonlyai.

— Germania nu va adera Ia S o 
cietatea Naţiunilor pânăce teritoriul
său nu ,va fi complect evacuat d e a r 
matele aliate în baza tratatului deia
Locarno.

— Toată lumea trebue să
aboneze Ziarul „CLUJUL" e
cel mai bine informat întru toate.
No. 242-IÖ26.

Publicaţie de licitaţie
In baza autorizaţiei cuprinse în procesul
verbal dresat cu Nrul de mai sus, aduc fa
cunoştinţă generală, că Hermann Gratz, firmă
înregistrată din Cluj, ya vinde în seesul act.
351.
al C Com., pe lângă intervenţia mea în
licitaţie publică, 144 buc. tablouri pictate în
uleu şi acvarele, toate pictate de pictori re
numiţi, în valoare de evaluare totală de
493,400 Lei, — precum şi 14 buc. mobile
antiche, ca garnituri de salon, paturi, comode,
vitrine, etc. în valoarea de evaluare de 154,200
Lei, cu acelaş ,pre{ de strigare, — în dauna
şi la pericolul lui Francise Roth, comerciant
de obiecte artistice din Cernăuţi, cumpărător
tardiv în recepjie şi plată, — în subsolul lo
calului de prăvălie a firmei Hermán Qrátz,
Cluj, Piaţa Unirei Nr. 8., în zilele de 4 şi 5
Februarie 1926, între 4—1 p. m.
Picturile şi mobilele se vor vinde fiecare
bucată în parte şi amatorii vor fi obligaţi
înaintea începerii licitaţiei a depune fn numé^
rar 10y„ din preţul de strigare drept vadiu.
Cumpărătorii sunt obligaţi a plăti preţul
de cumpărare împreună cu 1 % taxă de cum
părare şi l ° / taxă de lux imediat tn numata*. 0

Cluj, la 30 Ianuarie 1926.
Dr.

Laurent?!! Nestor
notar public.

Eu nu mă mut
şi tocmai din acest
motiv vând ieftin.

Preţuri de săptămână:
Service
Service
Service
Ciaşcă
bilă
Service

de masă pt. 6 pers. 1650 L.
de ceai, vi. 6 pers.
395 L,
de cafea pt. 6 pers.
395 L.
pt. ceai, marcă verita
de Karlsbad 1 păreche
21l.
de sticlă şlefuită
181 L.

Tacâmuri de Berndorf,
Figuri
difente
din
a

veritabile
străinătate.

Vă rugăm, să binevoiţi
vedea preţurile
în
galantar;

SOMLYAI
Magazin de sticlărie
1

* Imprimate pentru Secretari
la librăria Anca.

— In luna viitoare va avea loc
un congres naţional bisericesc care
se va ocupa cu aplicarea legii de or
ganizare a bisericii ortodoxe. Congre
sul va alege şi pe noul episcop al
Tomisului — care probabil s e va alege în persoana P. S S. dr. Stroe
episcop II ilitar.

Clüj, Cafea Victoriei NK^ét5-6

Cea

Depozit
de

— D. Gh. Ţiţeica prof. la Univer
sitatea din Bucureşti a fost invitat să
ţie prelegeri la Sorbona despre geo
metria superioară. Alături de N. Iorga,
d. Ţiţeica duce faima ştiinţei româ
neşti în capitala Franţei.
— L . A. N. C. a ţinut în 2 6 Ia
nuarie o consfătuire la Bucureşti în
care a fixat candidaturile pentru ale
gerile viitoare.

—
„Cântarea României" delà
„Fundat a Principele
Carol* din Bu
cureşti, organizează
în Teatrul Na
ţional din C'uj pe ziua de 30 fanuarie a. c. iun grandios
concert
coral,
având
peste 100 corişti.
„Cântarea
României)
fiind unul dintre cele mai
mari coruri române, va, face
o ade
vărată senzaţie
în Cluj, având
ele
mente bineinstruite.
Bilete se
găsesc
la librăria
ANCA.

mai bună
f abricaţiune

MaŞini

1^®

germană ş T b k

de cusut

^Ç^*"^

ciclete.

Atelier de reparaţiuni cu garantă.

A.

ASZTALOS
Cluj, Strada N. Iorga Mo. 2.
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Tiparul nstlt. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.
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