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chimbarea guvernului
p i uimi Presen pentru cazul nereuşitei blocului national - Chestia deisiei úlui Lapedatu - ficţiunea domnilor dr. lupu şi lunian - Liberalii caută o
mi apropiere de naţionalişti, pentru a-i desbina ds t i
In ultimele zile s'a început să
B lanseze svonul, că guvernul
ctual este pe ducă.
Svomrrile despre schimbarea
iVernului s e bazau pe unele
enimente interesante. Intre acesevenimente s e evidenţa şi iniarea deputaţilor şi senatorilor
ijoritari, pentru a lua parte la
esbaterile parlamentare. Acest
veniment se lansa ca o bază a
ăbirei guvernului, contra căruia
- după unele versiuni — s e
regăteşte să s e dea vot de
lam, când vor fi puţini deputaţi
uvernamentali la desbaterile parimentare.
Schimbarea guvernului s e mai
i n s a şi din motivul, că dl Ionel
.rătianu a apărut în Senat, îm! reună cu di. Presan. Cu acest
I Hfëj á'a lansat şi combinaţia
nui guvern de tranziţie, în frunte
u dl Presan. Acest guvern însă
r veni la putere numai în cazul,
ă n'ar reuşi blocul naţional în
î\u\ dorit de liberalii, cari caută
ă-şi pregătească drumul pentru
I veni în urmă singuri la guvern,
:a de obicei.
Liberalii deocamdată încearcă
! nouă apropiere de naţionalişti,
'rin această încercare liberalii
tenţioneazâ ca să răsvrătească
rtidul naţional-ţărănist, destul
e încurcat şi acuma, în urma
cţiunei, pe care o urmăreşte dl
iupu pentru a-şi forma o nouă
rupare. Eşirea dlui Lupu cu adenţii dsale din partidul naţionalrânesc, evident, ar însemna o
are pierdere pentru naţionalrănîştî. Din punct de vedere
aţional însă partidul naţionalrănesc numai de câştigat are
rin ieşirea dlui Lupu zis Wolf
in rândul
naţional-ţărăniştilor,
lentrucă astfel în partidul naţionalrănesc rămân adevăraţii români.
Svonurile schimbărei guvernui s e mai întemeia şi pe conflic<) ivit între dnii miniştri Lapeatu şi Manoilescu, crezându-se,
ă întrucât s'ar presiona să
iem\s\oneze dl Lapedatu, atunci
r demisiona şi ceialalţi naţioalisti goldişti, solidarizându-se cu
I Lapedatu şi provocând astfel
nouă criză de guvern, care ar
trage căderea întregului guvern.
Combinaţiile, în tot cazul, par
evidenţa latenta criză de guvern,
cât este foarte probabil să s e
roducă o schimbare de guvern,
timp destul de scurt. Nu s e
itie însă sigur, dacă după acest
uvern va veni un guvern Presan,
ri guvernul blocului naţional ini
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ţiat, dar atâta s e ştie, că ambele
ar fi de tranziţie. S e prea poate
însă, ca să rămână actualul gu
vern remanindu-se pentru tranziţie,
cu intrarea câtorva liberali în
această combinaţie, pentru depar
tamentul de război şi de interne,
după cum plănuiau liberalii, pen
tru a-şi acapara forţa armată şi
conducerea administraţiei interne,
ca să evite surprizele, pe cari le
cred în perspectivă. Liberalii nu
mai după aceste combinaţii de
guvern intenţionează să revină
singuri la putere.
Evenimentele s e vor clarifica
de altfel în foarte scurt timp,
după cum s e presupune şi din
apariţia dlui Ionel Brătianu la
Senat, deoarece dl Ionel Brătianu
în opoziţie nu prea are obicei să
participe la desbaterile parlamen
tului.
M.

Manuscrisele
nu s e înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.

Realizarea blocului antisoyietic
Răsboiul antisovietic e s t e iminent — In fruntea blocului antis o v i e t i c figurează America, Anglia şi Japonia — La agonia
comunismului contribue şi mişcarea ţărănimei ruseşti
Frontul antisovietic iniţiat pare a
lua mari proporţii, în urma evenimen
telor din China, unde războiul civil
al chinezilor este propriu zis un ràsboi ruso englez mascat.
Chinezii, sub diferite lozinci şi cu
diferite concepţii, se bat în realitate,
fără să ştie, deoparte pentru interesele
engleze, iar de altă parte, pentru in
teresele ruseşti
Anglia a ezitat mereu să ia dispo
ziţii p e faţă contra sovietelor, cari
conduc mişcarea chinezilor contra en
glezilor. Ezitarea a fost însă numai
pentruca Anglia să-şi poată câştiga
dovezile necesare asupra comp|icitaţ i
sovietelor în desordinea din China.
De aceste dovezi a avut nevoe
Anglia, pentru a-şi asigura şi spriginul altor puteri la realizarea blocului
antisovietic. Aceasta i a şi reuşit, o b 
ţinând sprig'ru! Americei şi Japoniei
şi pare că şi al Italiei, pentru o ac
ţiune militară n China Dar această
acţiune este îndreptată mai mult con
tra Rusiei şi este foarte probabil, că
frontul antisovietic, incepându-şi ac
ţiunea militară în China, desigur va
sfârşi cu un mare răsboi fcntisovietic,
in care scop poate ajuta foarte mult

şi ţărănimea rusă, d e sub conducerea
iscusitului Stalin, pornită contra con
ducătorilor comunişti ai sovietelor.
Anglia, desigur va rupe relaţiile
sale diplomatice în scurt timp cu
Rusia şi această ruptură va accelera
desfăşorarea evenimentelor ce par a
provoca răsboiul antibolsevic inevita
M. biL

Acţiunea ungurilor liberali
Ungurii din partidul liberai nu-şi însu
şesc programul liberalilor. - Ei îşi fac
un program separat.
Ungurii înscrişi în partidul liberal,
au început să-şi stabilească un prog
ram separat, ca grupare independentă
a partidului liberal.
Gruparea maghiară a partidului li
beral şi-a formulat părerile şi con
vingerile, într'un memoriu, pe care
voesc să-1 trimită Ia Bucureşti săptă
mâna aceasta, dlui Ionel Brătianu,
accentuând, că insistă pentru întreg
programul stabilit, fără srîiimbări.

Regele Suediei la Berlin
S'a stins o stea »..
Marele Tenor Grozăvescu
Ca o săgeată ne-a străbătut trista
ştire a morţii tragice a cunoscutului
tenor Grozăvescu. El este jertfa obici
nuitelor hărţueli casnice. Soţia lui"
n'a putut înţelege anume, că un stare
artist este ai întregei masse admira
toare a publicului, care îl adora şi-şi
manifesta admiraţiunea în modul cel
mai eclatant. Dânsa ar fi dorit să-1
poată păstra numai şi numai pentru
sine, şi de aceea adesea provoca scene
de gelozie exagerată, E de înţeles, că
un bărbat cu calităţi fizice şi intelec
tuale ca ale lui Grozăvescu, în floa
rea vârstei, Ia 30 ani, să impună sexu
lui slab şi eventual să-şi permită unele
mici aventuri. Soţia sa însă — o damă
de aceiaşi vârstă şi extrem de ner
voasă — îi interzicea orice paş de a
ajunge în societatea altor dame, s'au
de a face vre-un turneu fără dânsa.
Astfel s'a petrecut şi groaznica neno
rocire de alaltăeri. Tenorul Grozăvescu
avea angajament la câteva reprezentaţii
la Berlin, unde voia să călătorească
singur, nestingherit şi plictisit de vecinicele discuţii familiare, iar soţia
după o ceartă îndelungată, într'un
acces de furie i-a trimis în créer glonţele vestitor de moarte, şi mort a ră
mas p e loc.
L'am cunoscut cu toţi pe Traten
Grozăvescu. Am avut plăcerea de a-1

Berlin. — Regele Suediei în drum
spre Roma, s'a oprit Duminecă la
Berlin. In cursul zilei, M. S. Regele
Suediei, a primit la Legaţia Suediei
vizita preşedintelui Reichului, pe care
1-a reţinut la un d<=jun intim.

vedea jucând la Opera noastră. De
aici ş i a luat avântul cătră apus, unde
au ştiut să-1 aprecieze streinii mai
mult de cât noi. l-se prezicea viitorul
cel mai strălucit, făcându-ne totodată
şi nouă fală, de a fi dat un geniu
Ziarele din Bucureşti comentează
neasemănător.
foarte
viu evenimentele ce se vor pe
Am cunoscut-o şi pe dânsa, vecinicul satelit al cântăreţului. Cu ocazia trece la banchetul proectat pe Sâmbătă,
vizitei la Cluj, am observat lanţul au unde dl Lupu poate va anunţa ple
toritar al soţiei care cu încăpăţânare carea dsale, din partid, formând un
nestrămutată controla şi cel mai ne
însemnat pas al lui. Chestiile finan nou partie".
Motivul este conflictul recent din
ciare deasemenea dânsa le aranja. Am
avut ocazia să asistăm la cumpărarea partidul nou fuzionat Naţional-Ţărănisr.
unor note muzicale în librăria Anca. Se afirmă că mulţi aderenţi o să-1
Cântăreţul anume voia ca melodioasele
composiţii ale maestrului Dima să le urmeze şi că va avea cel puţin 5—6
ducă cu sine şi în streinătate, ale- deputaţi.
gându-şi pentru acest scop vre-o 15
piese după plac. Doamna însă găsi că
Geruri neprăznice în
e superflu această cheltuială şi teno
Rusia
rul trebui să s e îndestulească cu două
bucăţi din cele 15. alese, — Deastfel
Moscova. (Ceps.) — In Estul Sibe
nu trebue să mai dăm detailii, deoa riei gerurile au atins 52° sub zero.
rece résulta şi din ultimul ei gest S'a constatat că termometri au fost
către soţul său, că a mers aşa de complect defectaţi din cauza gerului.
parte cu despotismul, încât şi-a permis In o inul(ime de sate şi oraşe popu
a dispune şi asupra vieţii lui, p e care laţia nu poate eşi pe străzi. Au fost
i-a răpus-o prea curând.
înregistrate numeroase victime ome
li păstrăm cu toţi o vie amintire şi neşti cari au îngheţat pe drum.
regrete unanime.
Alexandru Anca

01 lupu va forma un nou partid?

Moartea unui episcop

Acţiunea dlui Osvadă nu ne-a evidenţiat încă nimic precis — Ce este cu con
trolul speselor făcute de către Direct unea Apaductului ?
Dl. Osvadă, devenind primar al ora
şului Cluj, a promis să controleze
spesele făcute d e consiliul precedent,
pentru a afla ilegalităţile ce s'ar fi fă
cut. Până în prezent însă nu ne-a dat
dovezi precise în privinţa speselor fă

cute. Intre aceste se încadrează şi o se
rie de spese făcute de către Direcţiu
nea Apaductului. In tot cazul, am dori
să vedem şi noi ceva din descoperi
rile, respective constatările domnului
Osvadă.

La Mânăstirea Neamţului a încetat
din viaţă episcopul Tecdosie, fost
mulţi ani titular el eparhiei Romanului.
Bătrân şi bolnav, episcopul Teodosie se retrăsese din fruntea eparhiei
acum câţiva ani, iar în ultimul timp
căutase odihnă în mânăstirea Neam
ţului.
Episcopul Teodosie a fost un erarh
vrednic şi moare plâns d e foştii lui
păstoriţi şi de toţi cei cari l-au cunos
cut,
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Restabilirea monarchiei în Ungaria
nrchiducele l i l n c M de Habsburg se pregăteşte si ia tronul Ilegalei - Rezistenta
guvernatorului Horthy - Rivalitatea archlcilor losif si Hlbrecht
In Ungaria s'au răspândit în ultimul
timp diferite svonuri în legătură cu
archiducele Albrecht de Habsburg.
Astfel în legătură cu o comandă,
pe care o făcuse archiducele Albrecht
la firma Földváry din Budapesta, pen
tru un număr mai mare de livrée şi
uniforme de funcţionari, s'au răspân
dit svonul, că archiducele Albrecht se
pregăteşte să se instaleze pe tronul
Ungariei.
In Ungaria, svonurile din chestie au
dat ocazie la diferite interpretări, avându-se în vedere, că şi archiducele lo
sif de Habsburg reflectează la tronul
Ungariei, iar Horthy doreşte să-şi men
ţină pentru sine stăpânirea Ungariei.
Intre aderenţii guvernatorului Horthy
şi ai celor doi archiduci de Habsburg,

losif şi Albrecht, iar pe de altă parte
între legitimiştii aderenţi ai exprintului
Otto de Habsburg, sunt mari diver
siuni pe chestia restabilirei monarchiei
ungare, pentrucă fiecare grupare caută
să asigure tronul Ungariei pentru fa
voritul său.
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Cutremur la Belgrad. Belgrad, i
dimineaţa s'a simţit un cutremur acce
tuat, care a durat câteva minute, d
râmându-se multe case şi s'au int,
gistrat cazuri de răniri şi mortualită
Readucerea vestitului cântăreţ r o 
Legea chiriilor. Comisia parlame^
mân în ţară.
tară a hotărît ca să se p r e l u n g e a s '
Tragedia marelui nostru cântăreţ contractele de închiriere pe timp
Traian Grozăvescu, împuşcat din ge doi ani pentru funcţionarii statulrti
lozie în Viena d e către nevasta sa, invalizii şi pensionarii. Aceştia v-j
Nelli născută Kövesdy, a provocat plăti de 16 ori chiria din 1916. Ti
dureroase surprize în toate cercurile. ceialalţi chiriaşi vor plăti d e 30 <
chiria din 1916.
Tinerimea romană, al cărei intim
Noul secretar al congregaţiei „Pi
prieten a fost Traian Grozăvescu, a
iniţiat funerarii naţionale pentru ma Ecclesia orientali." „L'Osservatore R
rele artist, care atâtea glorii a câşti mano" delà 1 Februarie c. anunţă, c<
gat României şi neamului românesc, din cauză de boală, sf. Părinte al R,<
mei a primit demisiunea Cardinalul
pe scenele străine.
Tenorul Grozăvescu se readuce în Ioan Tacci din postul de secretar
tară, făcându-i-se şi în Viena mari congregaţiei orientale, numind în loc
ceremonii, din partea vienezilor, al că lui pe Cardinalul Luigi Sincero, pri
ror favorit era tânărul nostru mare secretarul de până acum al acest
congregaţii.
cântăreţ.
Fără de lucru în Londra. Nu mări
Desromanîzarea adminis muncitorilor fără lucru la 17 Ianuar
traţiei în nouile ţinuturi a atins 1.391.000, adică cu 41.014 m j
Situa(ia in Ardeal şî Banat
puţini decât în săptămâna precedent
In ultimul timp administraţia a în şi cu 125.125 mai mul{i decât ani ^
ceput să se cam împestriţeze în nouile trecut.
teritorii, în special prin alegerea con
O nouă sectă religioasă. In unei
siliilor comunale.
localităţi de peste Prut au fost găsi
„Viitorul" liberalilor, în urma aces diferiţi inşi, cari par sê formeze <
tor constatări a început să protesteze sectă religioasă cu totul curioasă. Prii
vehement, cerând guvernului, ca să tre altele, ei se închină unor idoli p
nu desromanizeze administraţia română. cari şi-i cioplesc din lemn. Doi dintr '
aceşti sectanţi Hersum Ipate şi Crt
cicor Ifrim din Căpreşti (Soroca), a
fost surprinşi închinându-se unui f<
de mumie, reprezentând pe un „drac,
Zileie aceste am avut de înregistrat şi pe care şi l-au cioplit din lemn d
moartea unui harnic coleg, care era mesteacăn, fapt pentru care ambii a
Constantin Miile.
fost condamnaţi la câte o lună închi
Miile Constantin scria Ia ziarele soare.
„Adevărul" şi „Dimineaţa" unde, cu
Armonisarea claselor sociale esl
atitudinea ziarelor din chestie, a atras un desiderat sociologic. Sociologi
asupra sa ura tinerimei române, pen creştină în baza principiilor omise d]
tru faptul, că ataca studenţimea şi în Isus Hristos, condamnă lupta de clasl
„Lupta", unde scria în ultimul timp Ea zice că toţi suntem fraţi, fii ai aa |
mai mult.
luiaşi Părinte, fiecare să considere ii
celalalt p e semenul său — deaproa
pele său — nevoit să trăiască şi el
pentrucă la viaţă şi existenţă are dreje
în baza legei positive şi fireşti.
Un nou pelerinaj la Roma. „Vesti
— GRATUIT PRIMEŞTE Ut
torul", Blaj, anunţă, că în primăvara
acestui an (prin lunile Maiu sau Iunie) CALENDAR acela, care ne tri '
se va aranja, dm prilejul jubileului
de 150 ani delà înfiinţarea acelei mite cinci abonamente de ziar.
eparchii, un pelerinaj la Roma. Lumea
înaltă distincţie. Aflăm cu plăceri
îl va primi des gur cu multă bucurie că vrednicul şi în cinste încărunţiţi ^
şi de aceea ne grăbim să anunţăm şi general în retragere Ioan Boeriu, cari
noi pe toţi cari se gândesc sä se ata la timpul său a organizat armata ai
şeze acestui pelerinaj, că costul aproxi deleanâ după revoluţie, ca comandai!
mativ va fi cel mult 15 mii Iei, cu- militar în Sibiu, — a fost înaintat prit
prinzându-se aici totul: tren, cvartir Inalt Decret Regal la gradul de ge
vipt. Data precisă şi itinerariul amă neral de corp de armată, care grai
nunţit s e va fix-) ulterior. Şi până a- nu-1 au decât câţiva generali, fiina ct
tunci însă, doritorii de-a participa sunt mai înalt în ierarhia militară. — Luăn
rugaţi să s e anunţe de pe acum epis cu deosebită satisfacţie cunoştinţă di
copiei române unite din Oradea (Piaţa această bine meritată răsplată a eins
Unirii 3 )
tei şi vredniciei, recunoscută unui ar
delean,
care nici când nu s'a îmbulzit
Copilă arsă. Femeia Zamfira din
ci totdeauna şi-a făcut cu conştienţi
Bucium ducându-se la o prietenă, a lă ositate datoria de bun român, după
sat acasă copila ei în vârstă de 6 ani. cum îi vedem şi în zilele d e azi.
.
In timpul lipsei de acasă, copila juC ă l ă u l S o f i e i este arestat
cându-secu focul, s'a aprins. Din cauza Iusein Iaşarof, călăul Sofiei, care i
rănilor a încetat din viată, iar casa executat peste 20 condamnaţi la moarte
este acuzat de încercare de asasinat
i-a ars.
pentru care, procurorul cere pedeapsi
Ne năpădesc străinii. Zică cine ce cu moartea. Iaşarof care nu este de
va vrea, România este ţara cea mai cât un ţigan de rând, se află arestat
eftină a Emopei. Dovadă că, în nici o iar procesul începe peste câteva zile
ţară nu s e îmbulzesc atâţia străini ca
la noi. Astfel de pildă în cursul anului
trecut au venit în tura noastră nu mai
puţin de 64 mii 964 străini, singur
numai prin sintia Episcopia Bihorului.
De eşit n'au eşit decât abia 10 mii
900. Aşadarâ au năpădit în ţara n o 
astră printr'o singură staţie 54,065
stiăini, şi aceia aici au şi rămas.
frumos şi bun pentru 6 per
Taxele pentru baluri şi serate. Dl.
soane de vânzare
ministru Gnga călătorind prin Cluj a
Preţul 14D.000 lei
spus reprezentanţilor ziarelor, că noul
tarif pentru localurile de petrecere nu
se va aplica seratelor şi petrecerilor,
cari au scop de interes comun de uma
nitate sau binefacere.
Şofer ucigaş In ziua de 9 Febr.
a. c. fostul şofer la subprefectura din
Turda, Alban, angajat de prezent la o
soaietate din Cluj. a călcat în comuna
Someşeni lângă Cluj, un bărbat din
La librăria Anca Cluj
Str. Regina Maria 43.
acea comună omorăndu-1 pe loc. Vic
tima are 5 copii. Şoferul ucigaş a
fost arestat.

înmormântarea
tenorului
Grozăvescu
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Guvernatorul Horthy de altfel este
contra înstalărei Habsburgilor pe tro
nul Ungariei, pentrucă instalarea vr'unui
pretendent pe tronul Ungariei, însem
nează sfârşitul
domniei regentului
Horthy. Şi Horthy doreşte sà stăpâ
nească singur Ungaria. Din acest mo
tiv a păşit atât de energic contra în
cercare! exregelui Carol de a s e rein
stala pe tronul Ungariei.

Desbinarea partidului m a g h i a r

1

1

Sporirea numărului ungurilor înscrişi în partidele române — Separarea
diferitelor fracţiuni ale ungurilor
Conducerea partidului maghiar, a
început să se îngrijoreze zi de zi, simţând, că creşte numărul ungurilor tre
cuţi din partidul maghiar în diferite
partide române.
In partidul maghiar, în urma diferi
telor neînţelegeri, au început să se
formeze diferite grupări, pentru acţi
uni contrare intenţiilor conducătorilor
partidului maghiar. O astfel de tabără
este de convingerea pentru a trece Ia
liberali, iar o altă grupare, -în frunte
cu dr. Weiss Alexandru, directorul zi
arului .Keleti Újság" încă nu şi-a ho

tărât atitudinea, dar este pornită con
tra conducerei partidului maghiar, de
care caută să se separe.
Acţiunea fracţiunei Koos, a inspirat
la acţiune şi fracţiunea democraţilor,
încât în scurt timp vom avea de în
registrat disolvarea partidului maghiar,
dacă nu va interveni vr'un eveniment
favorabil conducerei acestui partid. Un
nou partid maghiar, democrat, însă cu
toate aceste se lansează cu siguranţă
de realizare şi astfel şi ungurii vor fi
grupaţi în diferite organizaţii.

grevei tor

Direcţiunea Operei Române din Cluj,
n'a soluţionat complect nici greva ul
timă, pantrucă a satisfăcut numai par
ţial, cererile coriştilor, acordând un

spor lunar d e 500 lei însă numai
acelor corişti, cari au o vechime de 6
ani la Opera Română din Cluj. Ace
astă soluţie o putea aplica înaintea
începerei grevei, pentrucă numai pen
tru un anumit timp asigură reprezen
taţiile Operei Române.
Întrucât nu se va soluţiona mulţu
mitor chestia salarizărilor la Opera
Română, în scurt timp vom avea noui
greve, după cum suntem informaţi din
surse competente, pentrucă artiştii nu
pot să se întreţină din micile lefuri,
cari se acordă la Teatrul Naţional şi
Opera Română din Cluj.
In consecinţă, după cum am mai
susţinut, ar trebui reduse debuturile
ocazionale delà 30 - 40 mii pe seară
şi diferenţa să se repartizeze, ca spor,
la salariile artiştilor stabili !
M,

îndreptăţirea moţilor
Cumpărarea pădurilor expropriate moţilor — Soluţio
narea concesiei dată pentru exploatări d e păduri
evreilor Tischler, Fischer etc.
In fine pare a se soluţiona nedrep
tatea, care s'a săvârşit contra moţilor
împroprietăriţi cu pădurile, a căror
exploatare s'a concesionat evreilor
Tischler, Fischer etc. neluându-se în
considerare nenumăratele proteste şi
memorii ale moţilor.
Guvernul actual, ca şi cel precedent,
de asemenea a tolerat, ca să exploa
teze pădurile moţilor, evreii Tischler,
Fischer etc. în loc să le fi recédât
moţilor. In fine însă a fost nevoit să
ia măsuri, în urma nemulţumirilor ce
s'au manifestat din partea moţilor. Dar
aceste măsuri nu sunt dupăcum se

Citiţi „Clujul!"

Moartea ziaristului
Miile Constantin

Informaţiuni

O nouă g r e v ă în perspectivă — Cum şi-au reluat activitatea
coriştii — Pierderile Operei Române
Cu ocazia ultimei greve a coriştilor,
Opera Română a pierdut aproape
200.000 lei, din cauza nehotarărei
direcţiunei, care în loc să soluţioneze
repede cererile coriştilor, ca şi acuma,
la încetarea grevei, a ezitat, până când
a observat că cu încăpăţinarea sa
periclitează existenţa Operei Române
din Cluj.
Continuele greve, cari s'au iscat la
Opera Română din Cluj, au fost d e
asemenea rezultatul ezitărei, respective,
încăpătinărei amintite şi în decursul
acestor greve, Opera Română din
Cluj, a înregistrat pierderi de milioane,
cari se puteau întrebuinţa în interesul
prosperărei Operei Române din Cluj.

(

sperau. Guvernul a. înţeles să soluţio
neze chestia moţilor pe bază de tran
zacţie, oferindu-se, ca să cumpere
pădurile moţilor delà jidani, pentru a-i
îndreptăţi pe moti.
Soluţia din chestie, evident, este
şi în favoarea moţilor, dar este mal
mult în favoarea evreilor exploatatori,
cari au rămas şi cu lemnele exploa
tate şi se aleg şi cu paralele, cu cari
li-se cumpăra — concesia. Din toate
aceste, prin urmare, numai statul iese
rău, pentrucă piateste o concesie
ilegală, p e care guvernul o putea
anula.

* Imprimate pentru Secretari
la librăria Anca.
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Camera
In şedinţa de azi a Camerei dl mi
nistru Garofild cere să se amâne
ipertractarea arlic. 148 din proiectul
reformei agrare.
Ministrul Cudalbu depune spre ra
mificare conventiunea P. T. T. delà
rStokhoIm.
©I deputat Hantş cere o sporire de
-salar cu 25 procente a preoţilor.
Se hotare jte a desfiinţa toate birou
rile de presă a ministerelor şi se va
-concentra într'unul singur Ia preşe
dinţia ministerială.
Cu 103 voturi s e votează.

Senatul
In şedinţa de azi a Senatului dl
ministru Văleanu depune convenţia de
rectificare a C. F. locale din Marma
ra. Expune apoi că, pentru naufragiul
vaporului împăratul Traian, nimeni
nu poate fi tras la răspundere.
S'a procedat la alegerea a doi se
natori, cari urmează a fi trimişi în
consiliul pe direcţia C. F. R.
S'a votat 8 articole din proectul
Ca erilor de Muncă.
rf

m

Creiarea unui fond Grozavescu —
Iniţiativa Sindicatului Presei Române
din Ardeal şi Banat
Sindicatul Presei Române din Ar
deal şi Banat a hotărât să dea un
festival pentru a creia un fond pe
numele şi în amintirea tenorului Groza
vescu. Acest fond ar servi peutru a
trimite în streinătate pentru studii ar
tişti din tânăra noastră generaţie.

Repertoriul
Duminecă, 20 Februarie 1927: Mme
Butterfly.
Luni, 21 Februarie 1927: Lakme.
Premeră.
Mercuri, 23 Februarie 1927: Lakme.
Vineri, 25 Februarie 1927: Balul
mascat.
Duminecă (Matineu), 27 Februarie
1927 : Făt Frnmos.

Se cântă doar pe toate terenurile că
suntem în România-Mare, din moşistrămoşi stăpânită de noi.
Dar de ce nu vedem putregaiul care
nu surpă ? De ce lăsăm duhoarea
răului să ne otrăvească şi nu reac
ţionăm ?
Aşa ne tot întrebăm delà un amar
de vreme.
De ce (iarăşi) înlesniri neîngăduite
de lege şi bunul simţ, celor ce ne
înjură şi ne batjocoresc ?
Ţirelsohnii ne 'njürá şi d! ministru
al instrucţiunii le răspunde încuviinţând
o cerere a evreilor de a nu da exa
mene în zi de Sâmbătă.
Iar noi, Românii trebue totuşi să
muncim la examene în zi de Dumi
nică ; excepţie pentru ovrei, pentru
noi însă nu. E batjocură, d i e minis
tru ! Râd ovreii de noi şi de d-ta d i e
ministru !
Né terfelesc pe faţă şi noi îi coco
loşim !
R. M.

Propaganda militară în
Rusia sovietică

Teatrul Naţional
Repertoriul
20
22
24
26
27

Teatrul Maghiar

Constatări

Sărbătorirea memoriei
tenorului Grozavescu

Opera Română

Pagina 3

II. Matineu : D!. delà ora 5.
„ Hoţii.
„ Hoţii.
, Hoţii.
„ Bărbatul Domnişoarei.

Repertoriul Săptămânal.
Marţi: Frasquita. (Reprezentaţi iubilară
a 25 ora. Cu Karácsonyi, Tolnajr,
Ihász. Abonament de zi 50 A. Seria
291.
Biletele acestei reprezentaţii
dau dreptul posesorului de a putea
participa la iubileul din ziua urmă
toare a operetei Contesa Mariţa cu
o reducere de 50°/ a biletului ce
doreşte a-şi cumpăra.)
0

Mercuri : Contesa Mariţa. (Reprezen
taţie iubilară a 25 ora. Cu Karácso
nyi, Tolnay, Ihász. Abonament de zi
50 B. Seria 292.)
Joi: Bizanţul. (Cc distribuţia nouă a
rolurilor. Ca oaspe dl Francise Táray.
Cu Lili Poór şi dr. Eugen Janovics.
Abonament de premieră 50. Seria
293.)
Vineri : Bizanţul. (Abonament de zi 51
A. Seria 294.
Sâmbătă, orele 3 : Bunicul. (Reprezen
taţie pentru tinerime cu preţuri de
tot reduse. Sărbătorirea a 86 ani
delà naşterea dlui Ştefan Szent
györgyi. Conferează Dnul Ştefan
Márton. Seria 295.)
Orele 8 : Şoarecele Alb. (Premieră.
Cu Lili Neményi. Abonament de
premieră 51, Seria 296.)

Moscova. (Ceps.) — Ziua de 2 3
Februarie a fost proclamată la Mos
cova o zi de propagandă militară în
tot cuprinsul Uniunii sovietice. Tot la
această dată va fi comemorată şi Duminecă, orele 11V» a- m.: Unicul
noua aniversare a înfiinţării armatei
concert a celebrei virtuoze de violină
roşii In toate oraşele Rusiei sunt
Albertina Ferrari. (Preturi moderat
anunţate numeroase conferinţe mi
ridicate. Abonament de zi 51 B.
litare.
Seria 297. Abonamentele la dorinţa
se pot preschimba la secretariat.
Oreie 3 / : Vitrina parisiană. (A 7
ora. Cu Neményi, Ihász. Preţuri
reduse. Seria 298.)
Ttraducător juridic germanoOrele 7 : Soldatul Necunoscut. (Cu
maghiaro-român la LIBRĂRIA
Táray, Poór Lili. Abonament şters.
Seria 300.)
ANCA Cluj.

monitorul Oficial
Delà 1 Ianuarie a. c. se găseşte de
vânzare zilnic la

x
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Cea mai mare firmă românească în Ardeal

A L E X A N D R U
CLUJ

Mare depozit a celor mai vestite fabrici d e
clopote bune de extra-calîtate.

A N C A
Mare depozit de ornamente, icoane şi recvisite bisericeşti d e prima calitate.
Telefon 1 2 4 .

Fondat 1908.

Ornamente şi rec visite bisericeşti.
Ce! mai bun cadou la orice

CEA MAI MARE FIRMĂ

ocaziune!

Comandaţi!!

Cea mai nouă şi cea mai bună carte de rugăciuni

românească în ţară delà care s ă pot c o 
manda recvisite bisericeşti, cruci, potire, pra250
pori C,OPOLE DE
DELA 2 5

Icoane frumoase '

..CĂRAREA FERICIRII"

S Ä *

de preotul George Mâtizat cu aprobarea Ven. Ordinariat sub Nr.
avem tot felul în diferite mărimi : Tn -——'gl
581—1925. Aceasta carte d e un conţinut bogat cuprinde ot felul de
rugăciuni pentru orice ocaziune cu 24 capitole mari 366 pagini.
Legată in hârtie tare carton pentrn elevii tuturor şcoalelor bucata Lei 85.—
Legată în pânză fină cu cruce aurită bucata Lei 140 —
Legati in Piele lux tipărită pe hârtie velină aurită pentru dame Lei 280—350

In toate şcolile sunt introduse cadou pentru examen.
Ilustritatea S a Episcopul Gherlei recomandă »Carare a
Fericiri h în următorul circular apărut în Oficiosul
„Curierul Creştin" nr. 1 — 9 2 6 :

Preotul nostru din Dej, Onoratul George Mânzat, in
editura Al. Anca din Cluj, a scos cărticica de rugăciuni
învăţături creştineşti şi cântări, întitulată „Cărarea Fericirii",
aprobată de cătră noi cu ord. cons. Nr. 581/925.
In această cărticică, de 366 pagini, sunt adunate în
văţături şi rugăciuni pentru toate nevoile ale credincioşilor.
Se recomandă această carte de rugăciuni pentru cre In
dincioşi, mai cu seamă însă pentru elevii de scoale mai mari. In
Gherla, la 29 Dec. 1925.
Nr. 6222/1925. In
Episcop Dr. luliu Hossu.

Preţ

curent

mărime
mărime
mărime
In mărime
In mărime

pentru

de 33[43
de 52|4o
de 47|63
de 74|55
de 72|loo

Ornamente bisericeşti :

La comandă să s e dea numărul şi lărgimea cotarului plastronului şi a beretei. — Din colare se trimit cel puţin 2 bucăţi.

! Sfinţi figuri sculptate (statui) din imitaţie de fildeş şi maiolica, reprezentând sfinţi în miniatură şi relief (12—26 cm.)
mărime. Preţul 200—500 lei bucata. Toate să pot comanda şi în mărime mare. Cereţi oferte.
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! Aten
D-le Advocat

IM E D I T U R A A. A N C A LUJ

RMENE
pentru Advocaţii

bine îngrijită cu un exterior, frumos şi costă numai 2 5 0 Lei. Şi nu 3 5 0 - 4 8 0 Lei, după cum ştiţi
că să vinde această condică la alte edituri străine. Rog a face comanda urgent ! ! !

Apare în scurt timp în editura noastră

DICŢIONAR
bine îngrigit şi pregătit în formă mică
pentru buzunar
Tot în editura noastră apare în 15 Februarie
1»

îs

Dr. Leontin Anca judecător
Tioarui

Irsstit oe

Arte

Grafice Alexandru Anca, Clui.

