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Cluj 21 Februarie 1926.

ANUL IV.

Abonament :

Redacţii

Pe un an Lei 1 6 0 Pe Vt a" » 8 0 ' Pe V a» » 4 0 "
Pentru Străinătate:
Pe un an Lei 320 —
Pe V, an „ 1 6 0 —
PeV an „
80 —

*1

Administraţia

4

CIuJReg.Marîa43
TELEFON 124

4

Anunţurile s e pri
mesc după tarif

Pe

Librăria Anca

Pentru America
un an 2 dolari

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Cţuj, Piaţa Unirii 32.

BJrector-PrOUT!etSr: Alexandru

8.

Un exemplar 3 Lei.

Anca

Distrugerea parti
dului magnaţilor
După impopularitatea cu care
era tratat până acuma, partidul
magnaţilor, aşa zis maghiar — şi
care se declară reprezentant al
tuturor ungurilor din România, —
a ajuns să se discrediteze com
plect aţâţ în faţa ungurilor cât şi
a celoralalte minorităţi şi români.
Propaganda, pe care condu
cerea partidului maghiar o făcuse
lîn vederea alegerilor comunale, a
dovedit că partidul maghiar nu
mai cu sprijinul autorităţilor şi
propagandei actuale intensive, a
reuşit să facă ceva, recurgând la
'diferite trucuri, Rezultatul propa
gandei însă a dovedit, că dacă
nu era ajutorat "de guvern, parti
dul maghiar. n'ar fi obţinut nici
u n l o c în" consiliile comunale. Şi
aşa
au obţiaut locuri nraî ; multe
numai ungüriV cari nu sunt în
r partidul maghiar.
Iată, deci, la ce se reduce
'popularitatea part-duiuîVmaghiar !
•respective a conducereţ. -partidufur maghiar^ — pv.itruca parti
zani nu are — a şi început să se
ivească rezultatul pactului înche
iat* mai multe comitete provin
ciáié au început să se desolida
rizeze de partidul maghiar. Ast
feh s'au pis bâzele unui nou par
tid maghiar democratic, pentru a
colabora tai românii şi a distruge
partidul magnaţilor. Ziarul „Er
délyi Újság* dm Târgumureş şi
Az Est" din Cluj, împreună cu
alte îziare TŞÎ organizaţii, cu acest
scop şf-au început apariţia.
Partidúl maghiar în tot cazul
acuma este în agonie, iar după
alegeri va deceda desigur, neavând încrederea populaţiei ma
ghiare, ceeace am putut constata
şi din rezultatul alegerilor co
munale.
lW

(

Ungurii prin aceste apucături
speră să-i dea o nouă injecţie
partidului maghiar ameninţat în
descompunerea-i rapidă cu dis
trugerea totală.

Videant Consules!

Voturile furate în Cluj
Unele ziare au susţinut, că în Cluj
s'ar fi furat' voturi de ale cetăţenilor
de către d, consilier Peptea, Coman
dantul de sergenţi Poruţiu etc.
Interesându-ne în această chestie,
am aflat, că nici vorbă n'a fost de
astfel de lucruri deoarece toţi solicita
torii şi-au primit legitimaţiile de votare.
D consilier Peptea ne-a deciarat,
că d-sa a luat câteva voturi, însă numei pentru a le indica adresele ace
lora, cărora nu le era Introdusă adresa. Toata legitimaţiile râmase ne
cunoscute le-a dat apoi Judecătoriei
de ocol pentru a le distribui solicita
torilor. C e a mai mare dovada despre
corectitudinea alegerilor din Ouj ne-o
dă faptul, că nimenea nu şi-a recla
mat buletinul de vot, pentriică fiecare
, ş o | c i j ş J p | i l'a pr|mit djeja ^Judecătorie,3acă "nu tşt-a avut adresa. '
•
Versiunile :despre reţinerea legiti
maţiilor, prin urmare nu sunt, decât
nişte simple aiurări din domeniul fan^
testei, respective fanatismului de in
teres de partide !

Magnaţii delà Budapesta,
frunte cu regentul Horthy, au ţi- j
nat să-şi evidenţieze bucuria faţă «
de guvernul român, care a în che*
iat acordul cu magnaţii ardeleni,
înghiesuiţi în partidul maghiar „al
tuturor ungurilor din România"
în. număr de vre-o 5 0 — 6 0 mag
naţi şi magnatofili.
Ziarele magnaţilor cu această
locazie au început să sară de bu• curie, observând, că magnaţii din
Ardeal au reuşit să-şi introducă
ui consiliile comunale ardelene
câţiva agenţi, pentru a-i ţinea în
curent p e cei delà Budapesta cu
toate informaţiile secrete, de care
oficialitatea delà Budapesta are
•nevoe. Din acest motiv s'a ma
nifestat marea bucurie a unguri
lor din Ungaria „ciuntită", după
cura, se evidenţiază în ziarele
magnaţilor din Ardeal şi Ungaria.

1 iittriitâtilQ m mwkt 4 Lei.

Pariidul maghiar compromis
se distruge.

complect,

Rezultatul alegerilor comunale a
dovedit pe depin ceeace am susţinut
în mai multe rfinduri, anume, că : par
tidul maghiar nu reprezintă unguri
mea
din România. Partidul maghiar,
deşi în tovarăşe- cu liberalii, s'a com
promis pretutindeni, înregistrând re
zultate numai cu ajutorul liberalilor,
dar numai în vré-o cinci localităţi
maghiare.
Rezultatul de până acuma al ale
gerilor este* de altfel următorul in ora
şele unde au fost alegeri :
Opoziţia unită a învins in Bucu
reşti, Cluj, Orşova, Ploeşii, Blaj, Albaiulia, Ibaşfalău, Gherla, Lugoj, Oradea
Mare, Timişoara, Petroşani, Sillsîra,
Brăila, Galaţi, Cernăuţi, Teleaga, B a zargic, Piteşti, Dobrici, Chişinău, Con
stanţa, Năsăud, Vaslui, Fălticeni, T . Măgurele, Rădăuţ, Orăştie, Mangalia,
T.-Severin, Tighina, Făgăraş, Hârlău,
Alexandria, Soroca, Careţi-Mari, Aiud.
In Craiova şi Iaşi s'a/ declarat ba
lotaj, urmând sá se faoá azi noui a(egeri.
'
In Mediaş şt Sibiu au învins un
gurii cu saşii.
Ungurii cu liberalii au învins în
Cojocna, Odorhei, Arad, Turda, Târgu
mureş, Diciosânmàrtin.
Liberalii au învins în Turtucaia,
Slatina, Hârsova, Vâlcea, Tecuci.

Enigma tsnplop compromiţătoap
Scopul tovărăşiilor.
in numărul trecuT~am accentuat,
că tovărăşiile făcute sunt compromi
ţătoare pentru români şi dejositoare
pentru consiliile comunale.
Persoanele minoritare din ambele
liste au fost obiecţionate, deoarece
nici una nu prezintă nici o valoare.

In privţnţa persoanelor minoritare
am primit informaţii detailate. Unii
susţin, că persoanele minoritare eu
fost luate în liste numai pentru a câş
tiga şi votul minorilarilor şl inadins
au fost luate incnpscitaţi dintre mino
ritari, ca să nu facă multă zarvă.
în : . Chestia cu toate aceste este în altă

Intenîliie upnişiilor

Rezultatul
alegerilor comunale

variaţie, tocmai incapacităţile fac zsrvă
pe când capacităţile se mărginesc la
argumentări liniştite.
Cel mai mare rău este din toate
faptul, că în foarte multe loca iiăţi
s'au preferat să fie primari dintre mi
norităţi, ceeace jigneşte sentimentul
românesc.
Toţi românii de inimă sunt de acord, că nu se poate tolera să ne
conducă minorităţile.
întorsătura aceasta va avea, pro
babil, grave urmări neprevăzute şi
din acest motiv este bine să întâmpi
năm totul înainte de a fi prea târziu.

Chestia canalizărei oraşului
__________

/

;

Primăria ezită să ne lămurească, dar dt Savu, d rectorul apeduc
tului a căutat să ne lămurească. — Cât şi cum s'a cheltuit, însă
nici consiliu', nu ne-a lămurit complect.
Chestia canalizăref oraşului, publi- ] oficios consiliul delà care le-am so
cată în ziarul „Clujul" a stârnit un / licitat.
viu interes atât in masele publicului,
Consiliul comunal prin adresa No.
cât şi în rândurile autorităţilor, în spe 2246 —926 cons. în fine ne-a dat urcial pentrucă am cerut să na lămu mătoareie lămuriri :
„Lucrările de canalizare s'au făcut
rească, cât s'a cheltuit, pentru c e ca
nalizări şi cui, prin c e modalitate pe baza de concurs ia licitaţia din
25/^1—1925 de sub Nr. 10688/925 la
l-s'au încredinţat lucrările.
Dl Savu, directorul apaductului, & care au concurat 12 firme şi consiliul
căutat să ne dea lămuririle necesare oraşului la 3 Iulie 1925 a adjudecat
imediat după apariţia articolului din oferta firmei A. Maksay, care hotărâre
chestie. D s a ' a formulat lămuririle ne s'a aprobat de consiliul comunal techcesare, pentru a le pune la dispoziţia nic superior, de Min. de Interne şi
consiliului comunal, ca să ni-le dea de Consiliul d e Miniştrii prin jurnalul

Nr. 2 7 0 din 19 Aug. 1925 pt. suma
de Lei 3.635.965 din cari până acum
s'au spesat Lei 1,500.000 terminânduse canalizarea străzilor Petroasă, Negruţi şi Tunarilor rămânând încă Ca
lea Victoriei în aceasta primăvară."
La aceste lămuriri ale Consiliului
comunal noi mai insistăm să ni-se
precizeze: 1. cari au fost cele 12
firme concurente ; 2. unde s'a publi
cat concursul şi când ; 3. cui şi sub
ce pretext s'a dat suma de 1.500.000
lei ; ce canalizări necesită Calea Vic
toriei, care este deja canalizată; ce
dată conţine planul canalizărilor, îm
preună cu sumele specificate şi al cui
plan s'a aplicat?
, Toate aceste le solicităm, ca să nu
zică consiliul, c ă mai întâi nu solici
tăm lămuririle oficioase.
Lămuririle aceste le aşteptăm pen
tru numărul viitor, adică cel mai târ
ziu până Vineri, ca să Ie putem
tem publica la timp, pentru a nu face
obiecţiuni prealabile după documentele
pe cari le avem în legătură cu chestia
în care antreprenorul Maksay este de
clarat „omul Primăriei".

Repartizarea nouilor
consilieri
Prin aplicarea legii administrative
s'au creiat la Primărie serviciile : eco
nomic, financiar, sanitar, zootechnie,
contencios şi technic, cari s e împart
în diferite-biurouri, după necesitate,
desfiinţându-se secţia industrială şi
comercială împreună cu secţia militară.
Dl consilier Moga, indicâodu-ne aceste date, ne-a declarat, c ă fiecare
serviciu îşi are designat câte un şef
de secţie, d-sa rămânând secretar
general.
La administraţia generală este re
partizat d. dr. Cărpinişan, la finanţe
d. Peptea, la secţia technică d. Ciortea, la contencios d. dr. Dionisiu Pop,
jurisconsultul oraşului, la secţia sani
tară d. dr. Fodor, la secţia zootechnică d. dr. Quguian.
La fiecare secţie se repartizează şi
câte un delegat permanent al Consi
liului Comunal, în calitate de referent
al consiliului.
*
Primarul nou devine şeful consiliului,
respective comisiei interimare, prezi
dând consiliile. Locţiitor al acestuia
pentru prezidarea consiliului este cel
mai bătrân membru din consiliu.
Consilierii vor avea latitudinea de-a
desbate chestiile ce vin în consilii, iar
referenţii sunt şi raportori în consilii,
fără să fie încadraţi ca funcţionari,

Bilan(ul gospodăriei
oraşului
Ce

ne evidenţiază noui b u g e t ? S e
r e c e r e o conducere economică
raţională,

Dl Grr Peptea, consilierul finan
ciar ai oraşului ne-a evidenţiat noul
buget de pe anul 1926 al oraşului, pe
care nt-l-a pus la dispoziţie dl Fărcaş,,
şef de biurou.
Noul buget ne evidenţiază la ve
niturile ordinare din : impozite comu-

CLUJUL ROMANESC

lia 2
nale
13.979.000,
taxe
comunele
23.194.400, venitul averilor imobiliare
9.953.900, veniturile capitalurilor 69.700,
cotizată 1.795.900, subvenţii delà stat
261.300, venituri diverse 13,620.000,
uzina electrică 26.000.000, uzina de
apă 18.000.000, fabrica de ghiaţă
800.000, uzina de gaz 2 3 8 0 0 0 lei,
deci 108.112 200 lei, iar la venituri
extraordinare şi fonduri speciale din :
venituri extraordinare 15.568.000, is
lazul comunal 1 2 0 0 , fondul bolnavilor
1 7 5 0 0 0 , fondul tăbăcarilor 8 0 0 , deci
15.775.000,
în total
prin
urmare
123.887.200 lei. Acesta este bugetul
veniturilor.

Lumea este de părerea, că auto
rităţile locale caulă să arate publicului,
că se interesează île binele obştesc, dar
publicului nu-i convine, ca să vadăcum se mătură în Cluj, deoarece n'are
poftă de-a înghiţi praful ce se ridică
cu maturarea stiăzilor.
Salariaţii etc. mergând dimineaţa
la servicii sunt nevoiţi să înghite imensul praf răscolit prin măturarea
străzilor în tot parcursul până la ser
vicii, iar la amiazi când s e reîntorc,
delà servicii sunt nevoiţi să mai în
ghite şi o a doua doză de praf, pentrucă în oraş azi, (în vederea alegeri
lor comunale !) se mătură şi la amiazi.

In bugetul cheltuelilor ordinare se
evidenţiază la administraţie 2 8 . 8 8 0 . 6 4 8
serviciul technic 9.201.086, serviciul
învăţământului 8.926 672, instituţii cul
turale
2.820000,
serviciul
sanitar
11.939.018, serviciul veterinar şi zoo
technie 2.530.115, serviciul siiviculturei 2.288.400, • cheltueli de cotizaţii
1.324.000, uzina electrică 22.026.510,
•uzina de apă 11 978.546, fabrica de
ghiaţă 937.000, strandul 7 / 7 . 0 0 0 , fon
duri pentru deschiderea de eredik
suplimentare şi extraordinare 2.223.017,
deci 107,601.076 , iar pentru cheljueii
extraordinare 16.192.000, deci prin ur
mare în total 123.793.076« lei.

Atrăgându-ni-se a t e n ţ i a
as'jpra acestor absurdităţi
dăunătoare
plămânilor publicului, atragem şi noi
atenţia autorităţilor locale pentru a lua
dispoziţii să se măture dimineaţa la
timp, adică înainte de ora 6, ca în
trecut, evitând infectarea publicului.

46

— „Clujul" a apărut de această
dată în 2 pagini din cauza lipsei de
hârtie.

54

„
„
„
„
„

„
Turneu Eftinvu
„
(mat.) N u n t a lui Figaro
(premiera) Papa Lebjnard
Papa LeliouarU
Papa Lebonard

Programul Operei Române :
21

-

Carmen.

— Editura Anca C l u j pri

meşte spre editare piese teatrale
poporale {drame., comedii, monoloage, dialoage etc.) potrivite
pentru diletanţi şi şcolari. Se
plăteşte 300 'lei de coală (16
pag. à 24X16 cm.) Manuscri
sele se trimit recomandat la adresa de sus. Să nu cuprindă
mai mult de 1—2 coaie.

(f, E S P E R A N T O ) ceî mai cunoscut şi
ieftin restaurant pentru studenţi şi ofi

cianţi cu trei piese.

Abonament cu cupoane 0 9 0 iei.
* Femei ! „Cartea Moaşelor"
cu 140 fotografii feminine Lei 150
ia librăria Anca.

In ultimul timp pare a se da maî
mare atenţie salubrităţii oraşului, însă
ş e ponstata foarte uşor, că această
atenţie pare a fi o pripire silnică, pentrucă altfel nu ne putem închipui de
ce trebue să să se măture străzile

aboneze

Ziarul

„CLUJUL"

e

fim

91

CLUJ, PIAŢA UNIRII 7.

4 8 , 0 0 0 . 0 0 0 LEI.

J o i : .Alexandra*.
ridicate.

Preţuri

Vineri : „Alexandra".
ridicate.

moderat

Preţuri moderat

Sâmbătă, orele 4 : „Stăvarul" Repre
zentaţie pentru tinerime. Preţuri de
tot redase.
Sâmbătă s e a r a : „Alexandra" Preţuri
moderat ridicate.
Duminecă orele lO ^ : „Concertul J e a n
Ath.masiu şi Hevesi Piroska". Pre
ţuri o b ş n u i t e .
Dumineca, orele 2%:
Preţuri obişnuite.

„Alexandra".

Dumineca, orele 6 : „Mişelul" Preţuri
reduse.
s

Duminecă, orele 8 / : „Alexandra".
Preţuri moderat ridicate.

In Turda, Odorheiu, Aiud şi Reghinul-Săsesc.

Cel mai favorabil execută orice afacere de bancă.
I n t r e p o z i t e lângă gara Cluj.

DE

DEVIZE.

Ceà mai nouă şi c e a mai bună carte de

CĂRAREA

A apărut în editura Librăriei
I
CO

AUTORIZAŢIE

ni";

Alexandru Anca Cluj
şi se aftă de vânzare următoarele

Teatre Poporale :

Depozit

Cea mai bună

de

fabricaţiune
germană şi bi

ciclete.
de cusut.
Atelier de reparaţiuni cu garanjă.

A S Z T A L O S
Cíuj, Strada N. Sorga No. 2.

rugăciuni

F E R I C I R I I"

Legată în hârtie tare carton buc.
Lei 85 —
Legată în pânză fină cu cruce aurită bucata „ 140"—
Legată în Piele L U X tipărită pe hârtie velină aurită pi. dame 280 şl W

Sucursale : Dej, Alba-Ialia, T.-Mureş şi Diciosânmărtin.

3-4

Mercuri, orele 1 0 : „Manechinul senti
mental". (Turneul oficial : MarÎoara
Voiculescu. Preţuri ridicate.)

de preotul G e o r g e Mânzat cu aprobarea Ven. Ordinariat sub Nr. 581—1Q25.
Aceasta carte de un conţinut bogat cuprinde tot felul de rugăciuni pentru
orice ocaziune, cu 2 4 capitole mari în 3 6 6 pag. E cea mai potrivită carte
*penfru elevii din şcoalele medii, normale, primare, scoale de adulţi şi de
meserii, pentru cantori, militari, poporul de rând delà sate şi oraşe de am
bele confesiuni. In toate şcolile trebue introdusă cea de 8 5 Lei.

Banca de Credit Soc. An.

A.

lui

FstfeielS
clopote. Mars össoz't de Orrais, fcoaae $í cărţi bisericeşti.
Vmási !30«.
fAer* LRüwe şi Tipografe,
Feadat 1908.

v

Şi

Maşini

Mercuri, orele 7%':.. „Concertul
B é ' a Bartok". Preţuri ridicate.

cel mai bine informat întru toate.

C a s s a de P ă s t r a r e

CAPITAL SOCIAL:

Marţi : „Alexandra" Operetă. Premieră;
Preţuri moderat ridicate.

mwmmm Anca.,

— Toată lumea trebue să

T o a t e obiectele depuse ca amenef
cu scadenţa până li 7 Febr 1926 şi
nerescumpărate în termenul legal, se
vor vinde prin licitaţiune publică for
ţată c e se va ţine la 8 Martie 1926
ora 8 dimineaţa în localul casei din
Calea Victoriei No. 16.
Ionel N, Iliescu
Casă de Amanet şi de Schimb
Cluj.

Salubritatea oraşului o periclitează
însăşi oficialitatea.

Luni :*„Cabaretul de sfârşit de car
naval" cu întregul program (Papa
îşi face examenul) noutate. (Profesorui do ir;Iigie> noutate. (Parodia
Dolly) (In caftnea).

m n

Publicatiuoe.

Oraşul se infectează

SAFE-DEPOZIT.

20
21
24
25
27

4

— S ' a pierdut cartea de lucru de
văpsitorie şi carnetul de identitate cu
numele Cârlea Vasile Cluj, Str. Tre
cătoare 8 şi prin această cale le de
clar nevalabile în mâna oricui s'arafh.
Cârlea Vasile.

De altfel vom mal reveni cu lămu
riri oficioase şi obiecţiunile necesare.

Instituţii afiliate:

Repertoriul Săptămânal.
Programul Teatrului Naţional :

1

— Corul S î . Tteime. Duminecă
în ziua de 21 Febr. a. c. în biserica
ortodoxă română din Cluj va cânta
corul Societăţii S t , Treime din Cluj.

Bugetul prezintă un excedent de
9 4 . 1 2 3 lei la spese.
Din noul buget putem constata, că
unele întreprinderi ale oraşului luc
rează cu deficit şi aceste ar fi de do
rit ori să se vândă, ori să s e închiri
eze, pentru a nu păgubi oraşul, Aceasta ne-o impune necesitatea con
ducere! economice raţionale pentru a
ne creiacât de multe venituri.

Teatrul Maghiar

T E A T R A L E

Restaurantul Rí)

mm

4C

Nr. 8 .

* „A fost odată" (poporala 3 acte) de
Nie. Ţinţariu — — — — —
* „Doamna mea" — — — — —
de Nie. Ţintariu (poporală 1 act)
* „Gara Lumii" (poporală tu 3 acte)
de Nie. Ţinţariu — — — —
* „Duşmanii* (poporală 3 acte) de
Nie. Ţintariu — — — — —
„Pentru patrie* (poporală 4 acte de
Nie. {"mţariu -r — — — —
* „Petitorii" comedie într'un act de Nie.
Ţinţariu — — — — — —
* „Puiu Codrului" piesă haiducească
3 acte de Nie. Ţinţaviu — — —
„Nevasta mea fie îngeri ca ea* (po
porală 3 acte) de Nie. Ţinţariu —
* „Domnul Primar" (poporajă tn 3 acte)
de Nie. Ţintariu — — — —
* „Maestrul Caproni" (comedie înt'un
act) de Nie. Ţinţariu — — —
* „înfumuratele" comedie în 3 acte de
C. Dumitrescu-Delavarona
* „Fiecare cu a lui" (comedie 3 acte)
de A. Şerbănescu-Buzău — —
"Oglinda fermecată" (lirică 4 acte)
I.^Jasinaky
— — — — —
* „In calea duşmanului" din 1848
(tntr'un act) de Simeon Rusu —
^Pedeapsa Păcatului* piesă teatrală
(in două acte) de Simeon Rusu

TiparuJ mm. de Arte Grafic* Alexandru Anca <Çluj.
f

20'15-—
2015'20'15'20-—
20-20-15'2020'15 —
10-15 -

„ Vrăjitoarea" comedie tn versuri(într*un •
act) de Simeon Rusu. — — —• J5"—;
* „Doine şi Chiuituri" de „Siminic" 10'—
Monoloage — Dialoage:
* „ Vrea mama să mă'nsoare... monolog
de Siminic
— — — — — 6-—
, Teofll" monolog de S. Rusu — — 10„Drotarul" monolog de S. Rusu
— 10 —
„Ştefan si Victoria" dialog de S. Rusa 10'„Căntecul cocoşului sau Moartea stelniţei* dialog de S. Kusu — — — 10 D i f e r i t e :
„Inima mea* (cântece poporale ~ — 15'„Imnuri Româneşti" (cântece naţionale) 15'—
* „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian
• şi voce — _ . _ — — — Jg..
* „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
Pian şi voce — — — — — !5'„Carte de visuri" — — — — — 2 0 - Scrisori de iubire după mai mulţi autori 10 —
Vezi ce face beutura dracului
8'—
„Viorele* poesii de Rusu
Lei 15--<
Cârti p r e o ţ e ş t i :
* „Predici la Morţi" de prot. 1. Marga 55" * „Predici pentru postul mare" (ciclu
duplu) de protopop I. Marga — 45*-* „Păstorul sufletesc" (1—Vi. vol.) — 120'-.
Predici la cununii şi alte predici
ocazionale
—• — — — Lei 100*^M e d i c a l e :
* „Cartea Moaşelor" de Dr. Qrigoriu pentru *oate femeile cu
140 ilustraţiun: femenine

150*-

