ANUL II.

Cluj 7 Decemvrie 1924.

Nr.

Abonament :

Redacţia

Pe un an Lei 1 6 0 Pe Vs an „ 8Q-Pe '/* an
„ 40
Pentru S t r ă i n ă t a t e ;
Pe un an Lei 3 2 0 —
Pe V an „ 1 6 0 Pe V, an „
80—

Administraţia
riuj R e g . M a r i a 14
: T E L E F O N 124 :-:

s

Anunţurile se pri
m e s c după tarif

Pentru America
Pe un an 2 dolari

Librăria Anca

A N E S
Z I A R INDEPENDENT

C l u j , Piaţa Unirii 32.

frectOr-Proprielar:
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Alexandru Anca.

u prilejul alegerei delà Dej
Ziarele de aseară, ne-au adus
reşti îngrijorătoare, în c e priveşte
legerea care a avut loc la D e j .
Lupta între cele două partide
ari au apărut în arena politică,
Dej,
a fost dintre c e l e mai
ncordate.
Of'ciesul guvernului delà Cluj
înfrăţirea", aduce grave învinuiri
ărbaţilor politici ai partidului naipnal, cari au luat parte la ale
gere ca susţinători ai candidatului
or. Sigur că şi în „Patria" vor
irma aceleaşi învinuiri grave la
idresa guvernului. Iar vor fi aduse
e tapet falsificările, furtul de
irne şi toate procedeele, pe cari
e-a întonat în viaţa publică contepţia despre politică, postbelică.
Intr'o lapidară informaţie apăută în ziarul „Újság" de azi dinineaţă este declarat ales ca delutat în circumscripţia D e j , dl
Hctor Mihali, candidatul partidutti liberal.
Aceasta reuşită, însă, nu va
urprinde pe nimeni date fiind
irecedentele.
Dacă şi la alegerea delà D e j ,
,'a .uzat de aceleaşi mijloace de
violentare a voinţei poporului, ca
a alegerile trecute, reuşita dlui
fiihail a fost asigurată.
Circumscripţia
electorală a
dejului a dorit însă cu totul altceva.
In momentul când au păşit la
»legere, alegătorii din Dej, au
jornit cu gândul, de a-şi exprima
rotul cinstit aşa cum le dictau
or convingerile.
Nu ştim precis, până în monentul când punem gazeta sub
ipar, dacă la Dej a decurs o ae g e r e liberă sau nu.
C e e a c e ştim, însă, cu precitiune, este făptui pregătirei acetei alegeri, care a promis o luptă
ndârjită, D e a c e e a a priori afirnăm, că la Dej s'a dat una din
re cele mai formidabile bătălii
îlectorale.
Când se vor şti exact faptele
)etrecute in circumscripţia elecorală a Dejului, un desgust mai
nuit sau mai puţin pronunţat va
uprinde marea opinie publică,
^ăci, probabil că şi la Dej s'au
eînviat deoparte demagogia, de
ealaltă parte arbitrariul. Ş i acete două ipostasuri nu fac altceva
ecât să desguste pe oameni şi
5ă le strecoare îngrijorare în
uflete.
Ardealul a mai cunoscut lupte
lectorale îndârjite. P e timpul stăiânirei maghiare, însă, lupte s e
ădea între două principii naţiolale. pe atunci se ciocneau două
oncepţii ppuse despre conceptul
libertate*. Ş i lupta se purta penru apărarea noastră şi pentru armarea noastră naţională.

jpttfiliiitate yn exeiplir 4 Lei.

Astăzi alegerile ar trebui să
decurgă în cea mai complectă
ordine şi cea mai desăvârşită în
ţelegere.
In alcătuirea noastră de stat
liber de dinainte de războiu, în
vechiul regat, luptele electorale
se purtau într'o atmosferă de ur
banitate, de seninătate şi de mai
multă libertate.
După războiu însă oamenii po
litici au luat apucături rele, cari
sugrumă libertatea exprimărei vo
tului.
Şi aceasta este o reală
dere pentru democraţie.
M.

per
D.

0 opoziţie unită
In timpul cuvântărei la Mesaj
a dlui Halipa, d. Al. V a i d a a făcut
un apel convingător către opo
ziţie, . de a lucra pe viitor viri

O

la Oradea-Mare
Pe zidurile seminarului g r e c o catolic şi a liceului Qojdu, s'au
lipit zilele trecute, nişte manifeste
incendiare din partea
grupărei
comuniste.
Aceste manifeste solicitau ti
neretul studios din Oradea-Mare,
să adere la mişcarea comunistă
şi se încheiau cu cuviutele „tră
iască guvernul muncitoresc ţă
rănesc".
Poliţia din localitate, prinzând
de veste, a luat la timp măsurile
de îndepărtarea manifestelor şi a
început cercetările pentru desco
perirea autorilor.
Insă, atare mişcare subversivă
este departe de a prinde în rân
durile elementului studios din Ora
dea-Mare, deoarece este bine ştiut
că şi tinerimea cărturărească din
Oradea-Mare este aderenta ideii
naţionale iar nu a curentelor c e
pe căi piezişe caută să s e furi
şeze în sufletele tinerilor vlăstare.

Nu înţelegem care ar fi destrucţia adusă de o opoziţie unită.
înţelegem însă foarte clar, că
dacă opoziţia s'ar uni într'un mare
bloc, aceasta ar însemna înceta
rea regimului liberal. Ş i nu sunt
puţini acei ce doresc încetarea
acestui regim.
Căci, sub guvernarea liberală
situaţia economică departe de a
se îmbunătăţi, s'a înrăutăţit şi mai
mult.
Trăim vremuri destul de grele
sub raportul economiei naţionale
a ţării. Ţara este înglotată în să
răcie, din care stare nu o poate
scoate decât un guvern de cola
borare.
De a c e e a credem că un gu
vern ieşit din rândurile opoziţiei
unite ar fi un guvern care ar şti
mai bine, să facă faţă greutăţilor
guvernământului de azi.

ŞCOALA DE NOTARI
DIN

ARAD

Cei admişi la şcoala de notari, trebue,
să se prezinte în localul subprefecturei din Arad, în zilele de 1—5
Decembrie. La acea dată vor fi obli
gaţi, să achite şi taxa de înscriere pe
semestrul 1. în sumă de lei 500.
Cursurile şcoalei de notari încep în
ziua de 8 Decembrie a. c. Cu ocazia
deschiderei cursurilor se va face o
slujbă religioasă la biserica ortodoxă
din Arad.
Examenul de admitere va consta
din probe la limba română çi georafie.
Cei
ce nu se vor prezenta în ter
men
la examenul de admitere, se
vor considera retraşi.

Şomajul în Ardeal
De curând şomajul a început a se
pe plaiurile Ardealului.
Astfel în Maramureş stau fără lucru
8000 de muncitori şi 2000 de ţărani
cari până acum erau întrebuinţaţi în
agricultură.
La
Cluj statistica inspectoratului
muncii arată că se găsesc fără lucru
450 metalurgici. Concendierile au avut
loc şi din alte ramuri ale industriei.
La Braşov au fost concediaţi mulţi
lucrători tâmplari.
Mulţi lucrători nu şi-au primit lefu
rile. Astfel la întreprinderea forestieră
Zobola sunt 6 0 0 lucrători neplătiţi de
o lună. Iar în Secuime
şi pe Valea
Mureşului 1700 lucrători cari muncesc
la tăiatul lemnelor în păduri nu sunt
plătiţi de cinci săptămâni.
Situaţia creiată tuturor acestor mun
citori este dintre cele mai grele dată
fiind situaţia scumpetei actuale.
ivi

Noul buget
Pentru anul viitor, s'a alcă
tuit şi noul buget al ţării. Noul
buget însă este în aşa fel con
ceput, că probabil, nu va aduce o
eftenire a traiului şi nici o ame
liorare simţită a situaţiei finan
ciare din ţară.
Criza de numerar va merge
crescând iar impozitele s e vor
mări, ambele constituind circum
stanţe c e vor aduce o scumpire
a traiului.
Noul buget aduce o uşoară
modificare, în ce priveşte impo
zitul pe cifra de afaceri, privitor
la comerţ.
In ramura industriei, se vor
spori tarifele de transport şi im
pozitele indirecte, însă, probabil
că se vor reduce taxele de export.
Perspectivele oferite de noul
buget nu sunt dintre cele mai
fericite.

Manuscrisele
se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.

Manifeste comuniste

bus unitis.
Imediat gazetele guvernamen
tale s'au grăbit, să accentueze că
unirea opoziţiei, nu ar avea altă
semnificaţie decât începutul unei
opere de destrucţie.

nu

RUGINOA6A.
Nebănuind, se face dimineaţă...
Plugarii nu urnesc, că-i sârba'
toare.
Şi'n Jur de sat ce miros de
verdeaţă.
Ce parfumat adie teiu'n floare !
Prin pomi bisericuţa se ridică,
Ocrotirea unui trist mormânt.
Din turla el scântei de aur pică,
Iar mortul doarme somnul lui
de sfânt.
Bang! bang!
Bang! bang!
Clopotul,
Ropotul,
Văilor,
Cu

glas trăgănat mormintelor
vorbeşte.
înfiorate şi păsările — au amuţit,
Căci pân'la cer s'a înălţat stri
garea,
Din dangăte de clopote pornită:
Atât de drept, dar cine i-a iubit/...
Marin Dragnea.

Pentru studenţii
clin Bucureşti
Studenţimei universitari din Bucu
reşti, în curând i se va construi într'o
aripă a Universităţii o „Casă a stu
denţilor.
Prin lista de subscripţie lansată de
ziarul „Universul" s'au strâns 4 mi
lioane de lei în acest scop. Căci, într'o
conferinţă cate a avut loc între direc
torul Universului şi dnii minştri Angelescu şi Lapedatu s'a fixat locul de
edificare şi s'a redactat şi un proect
de lege, care va fi prezentat parla
mentului pentru cedarea terenului.
„Casa studenţilor" va fi o casă
modermâ care va încorpora în ea :
cantină, sală de sport, sală de lec
tură, cafenea şi bufet e t c . .
După cât vedem ideea „Univer
sului* a dat roade. Şi ceeace trebue
să ne bucure este în special faptul,
că marele public a contribuit şi va
mai contribui pentru ameliorarea siărei
studenţilor universitari.
într'un articol publicai în Universul
de Marţi 2 Decemvrie a. c. d. Stelian
Popescu arată toate îmbunătăţirile ce
se vor face în traiul studenţimei şi
îndeamnă studenţimea universitară ca
să rămâe în cadrele cărţii, departe de
orice luptă de ordin politic. Căci mai
presus de orice, studentul trebue, să
rămâe un factor cultural, iar nu în
lupta în care armele nu se aleg a
vieţii noastre politice.

— R e g e l e A l e x a n d r u al J u g o slaviei a distins pe d-na Cantacuzino cu ordinul S f . Sava în
gradul de comandor. D-na Cantacuzino este preşedinta Micei
Antante femenine.

etüJÜL

Pagina 2
Â murii Puccini!
Marele compozitor italian, Qiacomo
Puccini, a încetat din via{â. Pentru
marile sale merite muzicale guvernul
italian a hotăra?, sâ-i facă funerarii
naţionale.
Născut Ia 1858 dintr'o familie de
muzicanţi, a studiat la conservatorul
din Milano. La 1884 s'a jucat pe
scena Scalei prima sa operă de creiaţie „La Vili". Nici această operă nici
„Edgar" a doua, jucată la 1889 nu
l-au afirmat pe Puccini, ca un com
pozitor de înaltă concepţie muzicală.
Numai „Bohema" 1-a consacrat când
s'a jucat la 1 9 0 0 pe scena Operei
din Paris.
Au urmat apoi „Tosca" jucată pen
tru prîma dată la Roma în 1900 şi
„Butterfly" cântată întâi Ia Milano în
anul 1904.
Un abil mânuitor al melodiei, a
cunoscut în mod intuitiv foarte bine,
laturea sentimentului uman.
Wagnerienii sunt adversarii lui ire
ductibili, şi chiar îl acuză de oare
care „dulcegărie" în opera sa de creiaţie.
Ori câte scăderi ar avea opera lui
Puccini, faţă de creiaţia lui Wagner,
totuşi, el rămâne ca una dintre celebri
tăţile creiatoare ale geniului muzical
mondial.

Către Domnii

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

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
135-—
Compendiu de Carte funduară 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
60-~
Criza Valutară de Dr.
Şerban
35 —
Journal de termene Advocaţiale
100 —
IN LUCRARE :
Codul de Comerţ cu adnotări şi
jurisprudenţă.
Dicţionar juridic
Procedura Civilă de Dr. Moisil
advocat în Cluj.

Raiul femeilor
de: Pavel Roman farmacist.
(Continuare.)

Căsătoria şi Divorţul.

europeni, chinezii, mohamedanii cari
călătoresc prin Birrotmia, nu arare ori
să căsătoresc acolo şi nu se mai reîn
torc nici odată în patria lor de origină,
chiar şi Hinduşii cari sunt recunoscuţi
de cei mai nostalgici (doritori de pat
rie),
dacă să căsătoresc acolo, nu se
mai reîntorc acasii. Sunt multe poves
tiri despre strânsa unire ce sâ stabi
leşte între soţi în Birmania, precum şi
despre calităţile deosebite ale femeilor
de acolo.
Vom
reproduce una aici :
Maung Gyl, care a ocupat o înaltă
funcţiune în serviciul regelui Birtnaniei, mai târziu în al Englezilor, şi-a
luat de soţie o actriţă, pe câl de fru
moasă, pe atât de respectată, că mo
ravurile în Birmania sunt aşa, că ac
triţele nici nu sunt, nici nu merită să
fie despreţuite ca viaţă intimă, Soţii
nu aveau copii, dar trăiau fericiţi. C â r d
după detronarea regelui Thibau, a isbucnit răsboiul, Maung Gyl un cre
dincios patriot, se puse în fruntea a
lor 3 mii oameni, ca să ţină piept ina
micului. Iar nevasta lui ? II însoţea
pretutindeni şi lua parte la toate lup
tele, nu ca soldat ci ca observatoare,
voind să fie de faţă numai de cât în
cazul când s'ar fi întâmplat bărbatului
ei ceva. lntrebându-o cineva că ce se
expune atâtor neplăceri şi neajunsuri
în Ioc să stea acasă, cum i-ar fi fost
dreptul, ea răspunse: „Ori şi ce pot
să îndur mai uşor, decât să stau acasă
fără G y l " .
(Urmează).

Informaţiuni
—

D. Ministru al Finanţelor

a depus
neral al
Discuţia
ce se va

Nr.

R0MANB5C

în parlament bugetul ge
statului pe anul 1 9 2 5 .
bugetului va începe după
termina discuţia la mesaj.

— Poetul Ştefan Petică a fost
comemorat în ziua de 3 0 Noemvrie
de Ateneul Cultural din Tecuciu, cu
ocazia împlinirei a 2 0 ani delà moar
tea poetului.
— Fruntaşul partidului naţional d.
Mihau Popoviciu a provocat la duel
pe d. I. Manolescu-Strunga, simţindu-se insultat de acesta.
— L a Aiud Societăţile „Ocrotirea
Oifanilor de războiu" şi „Principele
Mircea" vor organiza a doua zi de
Crăciun un festival teatral cu scopuri
filantropice, pentru mărirea fondurilor
societăţilor amintite. S e va juca „Doc
torul fără voe* de Molière şi se vor
cânta diferite cântări.

— Sâmbătă 6 Decemvrie a.
c. la orele 10 dimineaţa va avea
loc în sala festivă a Primăriei,
distribuirea diplomelor participan
ţilor la concursul de galantare
delà 6-^-14 Septemvrie a. c. care
a fost organizat de C a m e r a de
Comerţ şi Industrie şi Sfatul Ne
gustoresc din Cluj, sub patrona
jul dlui primar dr. Utalea.

Tot ce femeia aduce ca zestre, ră
mâne proprietatea e>, ca şi tot cea ce
câştigă pe urmă prin muncă. Cea ce
soţii câştigă prin muncă împreună, e
— Tnii N. Bănescu şi N. Drăgan
proprietatea lor comună ; dar în cele ambii profesori la Universitatea din
mai multe cazuri, fiecare dintre ei are Cluj au fost numiţi membri în Comio altă ocupaţie, alt câştig şi deci altă siunea de judecată a corpului didactic.
avere, întru cât prisoseşte după chel
— Dl Dr. C. Rădulescu, decanul
tuiala gospodăriei, la care contribuesc
facultăţii
de drept din Cernăuţi a fost
în parte. Femeia Birmană e îndeobiceiu o soţie ideală, care să pricepe de revocat delà decanat pe ziua de 2 9
minune să facă bărbatului viaţa cas Noemvrie.
nică plăcută, să-1 reţie la cămin. Dacă
— Societatea „Ocrotirea Orfani
nu e reţinută de propriile ei ocupaţii, lor din războiu" vinde la licitaţie .pu
îl însoţeşte în călătoriile lui, la nevoe blică 3 0 0 0 cutii goale de conserve* din
ştie să-i reprezinte interesele cu ener tablă şi tocuri vechi de uşi în ziua
gie şi cu pricepere, Peste tot se inte de 12 Decemvrie 924, orele. 11 a. m.
resează şi afacerile lui, cu toate ocu la Orfelinatul „Principele Carol". In
paţiile ei deosebite.
) formaţii mai precise se pot lua la bi
Dar
nu numai Indigenii preţuiesc roul regional din str. Cogălniceanu
Nr. 8, orele a. m.
calităţile femeii birmane ; ci şi străini

—

Guvernul Pasici a dizol
vat
parlamentul. Alegerile noui
vor avea loc Ia 8 Februarie în
Jugoslavia.
— Şcoala normală din Făgăraş se
va inaugura în 14 Decemvrie a. c.
— „Crucea rotsle" aduce vii mul
ţumiri tuturcr prietenilor, sprijinitorilor,
cari i-au dat concursul la reuşita raatineului din Redută Duminecă 16 No
emvrie prin suprasolvire sau că au
trimis diferite mâncări pentru bufet,
obiecte de tombolă. Mulţumeşte zia
relor locale cari au dat ajutor prin
publicaţiile lor şi marelui public care
prin prezenţa sa a asigurat şi reuşita
morală. Ş i dlui profesor universitar V.
Bogrea pentru valoroasa conferinţă
ţinută la 27 Noemvrie în Universi
tate. Comitetul.
— Duminecă 7 Decemvrie va avea loc în comuna Mădăras o şeză
toare culturală cu concursul protopo
pului Buzilă.
— Protopopul dr iosif Blaga va
fi instalat ca protopop al Braşovului
pe ziua de 6 Decemvrie.
— Jubileu, in Iaşi în ziua de 23
Noemvrie 1924, Seminarul pedagogic
de pe lângă Universitatea din Iaşi şi-a
sărbătorit jubileul de 2 5 ani de acti
vitate rodnică în domeniul cultural
românesc. întemeietorul şi directorul
acestei instituţii este d. profesor uni
versitar de pedagogie Io3n Găvănescul
care a înţeles menirea unei asemenea
şcoli de pregătire a profesorilor secun
dari. Domniei-sale şi tuturor domnilor
profesori ai acestei şcoli, le urăm
mulţi ani.
— A. S. C. din Iaşi a intervenit
pe cale legală Ia d. Rector, pentru a
aproba serbarea studenţească din 10
Decemvrie. Domnia-sa a asigurat de
legaţia studenţilor că va face tot po
sibilul pentru ca această dorinţă să fie
satisfăcută, totuşi, Senatul Universitar
a respins cererea studenţilor.
— In fiecare Mercuri între orele
8—9
A. S. C. ţine întrunirile sale în
localul din Bulevardul Elisabeta.
A

apărut în editura Librăriei

Alexandru Anca Cluj
şi se află de vânzare următoarele

Piese teatrale şi Poezii
cele mai bune pentru sărbărl şcolare
şi poporale.

Teatre :
* „A fost odaia" (poporală 3 acte) de
_
_ _ _ 2 0 Nie. Ţinţariu
* „Doamna mea" (poporală 1 act)
act) de
Nie. Ţinţariu — —
— — 15* „Gura Lumii* (poporală în 3 acte)
de Nie. Ţinţariu — — — — 2 0 * „Duşmanii" (poporală 3 acte) de Nie.
Ţinţariu — — — — — — I 5 - „Pentru patrie" (poporală 4 acte de
Nie. Ţinţariu — — — — — 15-—
* „Petitorii" comedie într'un act de Nie.
Ţinţariu — —
— 15-* „Puia Codrului" piesă haiducească
3 acte de Nie. Ţinţariu — — — 2 0 „Nevasta mea fie îngeri ca ea" (po
porală 3 acte) de Nie. Ţinţariu — 1 5 * „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)
I. Jasinsky
— — — — — 15 —
* „Doine şi Chiuituri" adunate din gura popoporului de „Siminic" — — — 15'—

Car(i şcolare:
* A. B. C-dar fonomimic (pt. Şc. mag).
de Dr. Szentpéteriné *- — — 20 —
* Aritmetică pt. cl. 1. şc. de ucenici de
Cr. Epure— — — — — — 3 0 —
* Geografia
judeţului Alba de Jos în
limba maghiară de Dr. Szentpé
teriné— — — — — — — 15 —
* Geografia jud. Cojocna în limba ma
ghiară de Dr. Szentpéteriné
— 15—
* „Mia Caesar de bello Gallico" ma
nual pt. cl. V—VI. de Traian Popa
prof, de liceu — — — — — 35 —
* „Lecţii de limba română" de prof.
Murăşan — — — — — — 25 —

Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru A n » , © u j .
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— A S. C. a organizat un cicli
de conferinţe cari au loc în fiecan
Duminecă între orele 8 — 9.
— „Conservatorul de Muzică ţ
Artă dramatica din Cluj. caută pentn
închiriere edificiu S 3 U apartament co
răspunzător unui carniii al elevilor,
Ofertele se primtsc la Direcţiunea
Conservatorului in Str. I. C Brätiam
Nr. 14."

—

Pentruce nu avem sarft

Până la Crăciun aproape fiecan
gospodar îşi tae porcul, că vezi
nu se poate aştepta Crăciunu
fără o leacă de unsoare, de cât
naţ, cârtaboş ori alte bunătăţi
L-ai tăia însă, dar n'ai cu cesăra, pentrucă am ajuns până a
colo, în această ţară a tuturo
bunătăţilor, de nici mămăliguţa nt
mai avem cu c e ni-o săra.
Vina nu o poartă neguţătorii
nici ocnele de sare. Ne-am inte
resat şi am aflat c ă la Dej ş
Maramureş sunt comandate 13CH
vagoane de sare şi stau gata di
transport, la Uioara sunt la I(X
de mii de vagoane aşezate clăii
pe grămadă, dară, nu s e po
transporta, din lipsa da vagoane
Aşadară tot nefericitele de C . F
R. poartă vina la toate. C . F . R
(Căile ferate Române) şi P. T. 1
(Posta, telegraf şi telefon) sun
într'o stare de nici în Africa ni
se poate mai altfel.

ţftitt ic Vânzare
Turnătorie de aramă în Cluj bim
asortată adresa la librăria Anca.
— A apărat în editura librăriei Alţi
Anca Cluj, o foarte interesantă broşură cari
va fi de un interes vital pentru toată lume
dornică de a salva poporul nostru delà ce
mai periculoasă boală beţia. Cărticica est
intitulată „Vezi ce face beutura dracului*]
De vânzare la librăria A. Anca Cluj.
— L a Librăria Anca. Au sosi
călindare nouă pe anul 1925. Cere)
şi comandaţi urgent.
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Diferite :
„Inima mea" (cântece poporale — — 15-„Imnuri Româneşti" (cântece naţionale) 10* „Ecouri" de Traian Dumbrava
— 5„Umoristice" (Glume) de Costi — — 15'.
„ Versuri din Răsboi" (poezii poporale) 10--I
* „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian
— — 15şi voce — — —
* „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
Pian şi voce — — — — — 15-„Călindare" cărţi cu târgurile — 10 - 40 Le]
„Dicţionar" român-maghiar
— — 5-„Carte de visuri" — — — — — 20Observări critice delà adunările învăţătoreşti de I. Pavelea — — —
* Istorie şi Fantazie nouă evoluţii tn
istoria românilor de I. Pavelea — 20;* „La isvomtele vieţii" de M. Velea — 10-* „Pentru Macedonia" imperativul nos
tru naţional de M. Dragnea
— 10'Scrisori de iubire de după mai mulţi
autori
— — — — — — 10-* „Aventurile fantastice"
ale lui Willyams Gotthard roman
— —
* „Nenorociţii"
(roman) de A. Şerbânescu-Buzău — — — — — 8 „Trepetnicul" (expl. semnelor — — 3Nurnirea nouă şi veche a străzilor ora
şului Cluj— — — — — — 6 Vezi ce face beutura dracului
81

Cărţi preoţeşti:
Carte de rugăciuni, Mângăerea Sufle
tului de I. Genţ
— — — - 25-Carte de rugăciuni, Mângăerea Sufle
tului de I. Genţ ediţie de lux - 100-1
* „Predici la Morf de prot. I. Marga 45
* „Predici oeniru postul mare" (ciclu
duplu) de protopop I. Marga — 20-* „Păstorul sufletesc" (I—VI. voi.) — 120.
Icoane sfinte diferite mărimi
45—200-

Medicale.
* „Cartea Moaşelor" de Dr. Grî^oriu
pentru «oate femeile cu 140 îlustraţluni fetnenine — — —
150>
Cele cu semnul ( * ) sunt nou «piraţi,

