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delà Def

Cluj

In atenţia Primăriei

ln ziarul „Patria" cu data de
Vineri 19 Decemvrie s'a publicat
scrisoarea a 4 fruntaşi liberali
eşiţi din cadrele partidului natio
nal-liberal.Această scrisoare este adre
sată dlui Ion I. C. Brătianu şi ţine
să facă cunoscută în mod public
situaţia partidului liberal în jude
ţul Solnoc-Dobâca.
După cum r e e s e din scrisoare,
situaţia partidului liberal în numi
tul judeţ, este dintre cele mai
triste. Bărbaţii cari adresează aceasta scrisoare, oameni cu
un
real capital moral, şi-au dat searna
de timpuriu de putregaiul orga
nizaţiei liberale în jud. S o l n o c Dobâca.

C o n t i n u a r e a unei sîtuaţiuni intolerabile la Uzina
Deşi în numărul trecut al ziarului
nostru, ne-am ocupat cu starea deplo
rabilă, în care se află iluminatul ia
Cluj, totuşi spre marea noastră du
rere şi surprindere, această situaţie
intolerabilă continuă.
Am arătat rândul trecut câte pre
judicii aduce comerţului şi industriei
lipsa de curent electric în Capitala
Ardealului.
Revenim asupra insistenţelor noa
stre, de a se remedia această stare
j
deplorabilă.

Şcoala normală de fete
din Cluj în discuţia parlamentului

Căci acest „povârniş moral"
i-a îndemnat, să se adreseze încă
dn
10 Iulie a. c. dlui ministru
Tătărescu, deoarece erau şi sunt
în organizaţia partidului liberal din
jud. S o l n o c - D o b â c a oameni, c e au
pregătit falimentul moral al a c e s 
tui partid.

Electrică.

Căci tuturor ramurilor industriale
Ii-se aduc pagube enorme, prin de
fecţiunea delà Uzina Electrică a ora
şului.
De aceea facem încă odată atentă
Primăria, ca să ia măsuri, pentru cur
marea acestei situaţiuni, ce nu mai
poate dăinui. Căci această situaţie aduce prejudicii materiale şi producă
torilor şi consumatorilor din ace;st
oraş.
De aceee noi socotim că această
stare trebue înlăturată de urgenţă.

Cazul delà şcoala d e
conductori technici din
Cluj

ln şedinţa delà 16 Decemvrie, dl !
Sever Dan, răspunzând dlui ministru j
La şcoala de conductori technici
dr. C. Angelescu, spune între altele, din Cluj s'a întâmplat un caz de o
că la şcoala normală de fete din Cluj extremă gravitate. Din cauza neglis'a întâmplat un caz curios. Şi anume : genţei Direcţiunei acestei şcoli elevii
că o elevă reuşită cea dintâiu 1a e- nu pot pleca acasă de vacanţă. Căci
xamen n'a fost totuşi admisă.
nu lî s*au înmânat carnetele pe baza
Este în afară de orice îndoială că cărora să călătorească cu preţ redus.
Şi în faţa situaţiei de fapt a o comisiune profesorală nu putea faee
In faţa revoltei elevilor şi a insis
partidului aceşti patru bărbaţi ca o astfel de nedreptate. Şi apoi de ce tenţei de a nu părăsi internatul Direc
fruntaşi, încă din 10 Iulie şi-au d. Sever Dan nu şi-a precizat afirma- torul a adus poliţia. Nu înţelegem
luat libertatea de acţiune, faţă de ţiunea sa, comunicând numele elevei ? aceste procedee şi le înfierăm cu ultima
disciplina c e le-o impunea cadrele
Această afirmaţiune pripită are, energie.
partidului.
Dăm mai jos conţinutul plângerei
insă, urmări incalculabile. Strecoară
Intre timp a intervenit alege in sufletele părinţilor elevelor neîn elevilor delà şcoala de conductori, în
rea delà D e j , care a demonstrat credere în corpul profesoral
delà întregime :
până la evidenţă slăbiciunea par- j şcoala normală. Ş i , noi Clujenii, ne-am
In ziua de 18 Dec. ni-s'a afişat de
tidului liberal în acest cerc.
! obişnuit a considera acest corp pro către dl Director Strugariu, că vacanţa
Cei 4 semnatari ai scrisorii fesoral în afară de orice discuţie când Crăciunului ,se'ncepe la 19 Dec. orele
de care ne ocupăm arată ilegali este vorba de îndeplinirea datoriei sale. 6 seara, şi cu data aceasta toţi elevii
tatea, cu care a procedat parti Cu atât mai mult că şcoala normală din internatul şcoalei sunt obligaţi a
dul liberal, în toată goliciunea sa. de fete din Cluj are în fruntea şa o părăsi internatul.
activă directoare, care înţelege în
in ziua de 19 Dec. 1924 d. m. la
„Am fost martori oculari ai
toată plenitudinea lor realităţile pe 5 ore s'a dus o delegaţie dintre băieţi
urbiei electorale deslănţuite în în
dagogice.
la Direcţiune spre a cere carnetele de
treaga circumscripţie şi am asis
De aceea cel mai îndrituit de a identitate.
tat Ia derutul moral care a cul
Nu ni s'au dat, cu scuza că nu
scoate din discuţia opiniei publice aminat cu dispariţia dosarelor din
cest aşezământ de cultură este d, au sosit încă delà Minister şi ni-s'a
două secţii de votare".
Sevef Dan, care are obligaţia să pre spus ca să plecăm cu bilete întregi.
Din declaraţia de mai sus re cizeze afirmaţiunea făcută de D-sa.
Carnetele, pe care ar fi trebuit să le
ese clar şi evident necinstea cu
avem încă delà începutul anului, s'au
care s'a procedat la alegerea de
trimis la Minister cu
câteva zile
zilele trecute.
înainte de crăciun. Spunând băeţii că
n'au parale pentru bilete întregi, au
A c e a s t ă alegere forţată a fost
din
Cluj
fost
daţi afara deia Direcţiune de aitre
urmarea fatală a stării de putre
Directorul Strugariu. Atunci elevii, din
facţie, în care zace partidul libe
Preţurile locurilor la cinematogra
cauza aceasta, şi multe altele au de
ral în Ardeal.
fele din Cluj sunt extreme de ridicate.
S t a r e a în care s e află parti Un student, un funcţionar cu greu clarat grtvă, iar la declararea aceasta
dul liberal în judeţul S o l n o c - D o  poate să ia parte la un spectacol de Directorul a telefonat după poliţie,
care a sosit imediat. Doi agenţi, un
bâca, este identica în toate c e r  cinematograf.
comisar şi 3 patrule. Directorul a voit
curile din Ardeal.
Spre exemplu la cinema „Select"
ca băeţii să fie arestaţi şi a recoman
In Ardeal, partidul liberal nu majoritatea locuiiior sunt de fotoliu dat 3 băieţi ca să-i aresteze, insa băeţii
se întemeează pe simpatia mari care costă 21 lei şi mai mult.
spunând cauzele comisarului, l-ea
lor mase populare. S e întemeează
Se mai adaugă şi faptul că nu sunt dat libertatea, dându-le dreptul.
mimai pe aportul ce-! aduc câţiva, diferite locuri de staluri cum ar tre
cari s'au erijat în conducători ai bui să fie.
Procedura Civifă.
partidului liberal.
Noi considerăm cinematograful ca
;

!

Specula ta Cinematografele

D e aceea înregistrăm aceste
fapte, pentru ca să se ştie că
actualul guvern nu este acela care
are cu el şi adeziunea marilor
m a s e populare.
;

Ai. D.

InstriiiiH un exemplar 4 L e i

nu ce necesar în educaţia modernă
şi deacea preconizăm o cât mai mare
eftenire a locurilor in cinema.
Iar nu specula ce se operează as
tăzi pe spetele exploatatului public
spectator.

In curând va a p a r e „ P r o c e 
dura Civilă A r d e l e a n ă " de Dr.
T u d o r Moisit în editura Anca.
A c e a s t ă c a r t e constitue un e v e 
niment marcant pentru
toată
lumea juriştilor din ţ a r ă .

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.

Tratativele
delà Cetatea-Albă
Tratativele ce au urmat între o
comisiune română şi una rusă au luat
sfârşit.
Comisiunea română s'a prezentat
în frunte cu dl gen. lovanovici iar co
misiunea rusă foarte numeroasă a fost
astfel constituită :
Preşedinta Leonid Jakowski, şeful
siguranţei din Odessa. Membrii au
fost : Serghi Coziana delegatul comi
sariatului de externe, Vladimir Cornewski procuror la Trib. din Odessa,
Ilia Indiu secretar, grefier la Trib. din
Odessa şi Arcadie Mihalis, translator.

Ce s'a discutat.
ln cursul tratativelor delà Cetatea
Albă s'au discutat următoarele ches
tiuni :
1) Navigaţia pe Nistru; 2) Paza
ostrovelor de pe Nistru; 3 ) Trecerea
refugiaţilor; 4) Evitarea incursiunilor.
In legătură cu chestiunile discu
tate s'a luat şi hotărârea că Basarabenii să poată pescui în apele Nis
trului. Iar ostroavele cultivabile să fie
păzite de către comisiunea mixtă,
In ce priveşte chestiunea refugia
ţilor comisia mixtă a redactat propu
neri cari au fost înmânate reciproc
guvernelor rus şi român.
După terriiinarea tratativelor dl gen.
lovanovici a făcut un amănunţit ra
port asupra felului cum au decurs discuţiunile dlui Duca, ministru de e x 
terne. Deasemenea şeful delegaţiei ro
mâne a raportat şi dlui gen. Lupescu
chestiuni privitoare la incidentele delà
Nistru.

Românii la ffiena
Societatea „România Jună" din
Viena, formându-şi comitetul pe anul
1924/925 în frunte cu d. Vlad, stu
dent la politechnică a început munca
printr'o şezătoare culturală, care a
avut loc într'o sală a fostului palat
imperial.
Dl
profesor din Bucureşti Con
stantin Nedelcu fiind în trecere din
Copenhaga a făcut o luminoasă ex
punere privitor Ia impresiunile cu care
se întoarce din Danemarca.
Le această sărbătoare a societăţii
„România J u n ă " a luat parte toată
intelectualitatea română aflătoare la
Viena, în frunte cu d. Mitilineu mi
nistru României Ia Viena,
D. Vlad în cuvinte calde mulţu
meşte distinsei asistenţe şi dlui Ne
delcu
pentru frumoasa
conferinţă
ţinută.
In aceeaş seară Românii au mai
înregistrat şi un mare succes artistic
prin marele tenor Qrozăvescu, care a
cântat la Opera fostă Imperială rolul
lui Vasco de Gama din .Africana"
— A a p ă r a t în editura librăriei Alex.
Anca Cluj, o foarte interesantă broşură care
va ii de un interes vital pentru toată lumea
dornică de a salva poporul nostru delà cea
mai periculoasă boală beţia. Cărticica este
intitulată „Vezi ce face beutura dracului" ?
De vânzare la librăria A. Anca Cluj.

Pagina 2
In atenţia preoţimei
gr.-cat, şi ort. din Cluj
Intrăm în sâibători. Ş i de aceste
sărbători s e l e a g ă foarte multe tradiţiuni creştineşti la cari noi ca buni
creştini ţinem foarte mult.
D e aceea facem din timp atenţi pe
dnii preoţi ottoduxi şi gr. catolici ca
din timp să-şi întocmească lista cre
dincioşilor lor din Cluj pentruca de
Bobotează să fie botezaţi după datină
toţi drept credincioşii în Dzeu.

Noua operă în un act a dlui
N. Bretan

CLUJUL ROMANESC
Cu toată uşurinţa şi simplitatea cu
adevărat americană cu care se pot
desface căsătoriile în Birmania, totuşi
abia una ia sută din căsătorii să des
face cu acest chip, iar mai bine de o
treime din cei divorţaţi să recăsăto
resc mai târziu dintre dânşii.
In cazuri de divorţuri să obicinuieşte ca tatai să ia cu el băieţii, iar
mania fetele. In realitate acest lucru
se afirmă mai mult numai în teorie,
deoarece după cum spun toţi călătorii
citaţi, nimerita nu-şi aduce aminte de
vre'iin caz în care să fi divorţat soţi
binecuvântaţi cu progenituri, ci toate
cazurile de divorţ să produc între soţi
fără copii.

Cu adevărat Birmania e adevăra
Dl Nicoiae Brelan plictisit de a
tul raiu al femeiior.
aştepta zadarnic reluarea operei sale
„Luceafărul" jucată la 1921 (Februarie)
la opera română şi cea maghiară sur
prinde publicul cu o nouă creaţie a
Eugen Horváth
talentului său musical. Marţi în 2 3
Decemvrie apare la pupitrul teatrului
De două săptămâni de zile, par
maghiar din Cluj .ca dirigentul nouei chetul local a început instrucţia în
sale drame musicale în un act „Revolta afacere avocatului Eugen
Horváth.
Omului de lut". Piesa joacă pe la
Acest avocat este acuzat de falsuri în
1600 în atmosfera alchimiştilor şi fă acte publice.
cătorilor de minuni. Musica e scrisă
Instrucţia făcută în această ches
pe textul luat din drama simbolică tiune, scos la iveală vinovăţia numi
alui I. Kaczér cu acelaşi nume, libre- tului advocat şi parchetul local a dis
lisată de componist. E un pandant al pus arestarea lui.
Luceafărului lui Eminescu. Omul de
Deasemenea şi baroul advocaţilor
lut un personagiu straniu creat de
a pornit cercetare disciplinară contra
savantul Magistru doreşte fericirea
lui Horváth.
omenească, cerând Magistrului să'i
Cazul acesta, va pasiona foarte
prefacă sucurile lutului său în carne
mult opinia publică, cu atât mai mult,
şi oase să nu s e îngroziască de el
că în trecut au mai fost advocaţi cari
faţa Magistrului, care zace bolnavă
au stat în faţa justiţiei.
fiindcă el „pământul" a înbrăţişat-o dorindu-o. Luceafărul esenţă superioară,
iar Omul de lut esenţă inferiorsă
omului ambii vreau să fie oameni.
Administraţia Financiară aduce la
Acuşica e orientată, din ea exală par
fumul irmoaselor seculare, povata glii cunoştinţa tuturor exploatatorilor loca
lor dospite de robota braţelor arse de lurilor de spectacole şi distracţie puplică, care nu întrebuinţează bilete de
soare, împodobită cu caracterul opere
intrare,
ca în conformitate cu legea
lor universale simbolisând truda omu
respective
sunt obligaţi ca până la
lui legat de glie. Publicul românesc
23
Dec.
c.
să facă declaraţiuni scrise
pregăteşte în seara de 2 3 Decemvrie
o manifestaţie de simpatie componis- la aceasta Administraţie notând :
1. Numele exploatatorului.
tului.
2. Felul spectacolului.
3. Strada şi Nr. unde funcţionează.
4. Dacă este local permanent sau
de: Pavel Roman farmacist. temporal.
5 In c e clasă s e află clasificat de
(Continuare şi fine.)
către Comisii respective pentru impo
Căsătoria şi Divorţul.
zitul pe consumaţiuni aceasta pentru
Când trupa bărbatului ei fu sur
localurile din oraş, staţiuni balneare
prinsă în somn, înfrântă şi risipită de şi climaterice care s'ar gsi clasificate,
Englezi, ea cu dânsul îşi câutară re
6. Venitul net la care au fost im
fugiul în o pădure, unde prin o că puse de către Comisiunile de recen
dere nenorocoasă femeia îşi frânse un sământ şi impozitul c e au a plăti pe,
picior. Nu era acolo nici urmă de a- anul 1924/1125 pe baza impunerilor
jutor. N'aveau nici de-ale hranei. Ast făcute de numitele comisiuni.
fel Maung Gyl, numai pentru a-şi
Cei ce nu vor face declaraţiuni în
salva soţia să duse să se predea ina termen sunt în contravenţie.
micului.
I

Arestarea avocatului

Publicaţiune

Raiul femeilor

Scriitorul Filding, care în acelaş
timp a fost un înalt funcţionar Angloindian în Birmania, povesteşte despre
un caz când prin energia unei femei
Birmane, lucrând în numele bărbatu
lui ei, a fost mântuită o populaţie în
treagă de o bandă de hoţi.
Să poate întreba cineva, dacă în
acel raiu al femeilor, nu sunt şi căs
nicii nenorocite ? Lucrul nu- să poate
nega, căci nu e nici o regulă fără de
excepţiune, dar sunt foarte rare, şi
divorţuri se ivesc abia din când în
când.
In principiu ori care dintre soţi
poate cere divorţul, fără să fie nevoit
să dea multe' motive ; ajunge să invoace nepotrivirea de caractere. Ra
rele div©rţuri c e se ivesc, nu produc
nici odată scandal, şi nu cer formali
tăţi complicate. T e prezinţi la consi
liul seniorilor, aceştia chibzuiesc de
spre împărţirea averei, şi atribuirea
copiilor — sentinţa e definitivă şi di
vorţul pronunţat.
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Către Domnii

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

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
UTr—
Compendiu de Carte ţunduară de Dr. Anca
60—
Procedura de concordat
forţai de Dr. Anca
80 —
Legea falimentului de Dr.
Anca
80 —
Legea de execuţie de Dr.
Bartha
'
75'—
Vademecum rom. mag. de
Dr. Köves
60Criza Valutară de Dr.
Şerban
i
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.
-

Informafiuni
— In cursul lunei Ianuarie dl Mi
nistru al justiţiei va discuta cu direc
torii de ziare şi reprezentanţii asocia
ţiilor presei
noul proect de lege
penlru fixarea regimului presei con
form constituţiei.
— Autorităţile publice vor lua va
canţă Mari 2 3 1. c. până la 29.
— Joi seara în- 18 Decembrie în
sala Prefecturei a avut loc concertul
dat de corul Episcopiei. Beneficiu? a
fost destinat pentru ediţicarea catedrei.
— In ziua de 2 6 Decembrie va
avea, loc în Comuna Avrig o producţie
teatrală urmată cu dans în folosul ridicărei şcoalei normale „Gh. Lazăr"
— Comunistul Csety János care
în congresul partidului maghiar a de
clarat că face cauză comună cu Mag
hiari a fost arestat.
A apărat în editura Librăriei

Alexandru Anca Cluj
şi s e află de vânzare armatoarele

P i e s e t e a t r a l e şi Poezii
cele mai bune pentru sârbă; i şcolare
şl poporale.

Teatre :

* „A fost odată" (poporală 3 acte) de
Nie. Ţintariu — — —- — — 20 —
* „Doamna mea" (poporală 1 act) de
Nie. Ţintariu — — — — — 1 5 - * „Oara Lumii" (poporală în 3 acte)
de Nie. Ţintariu — — — — 20' * „Duşmanii" (poporala 3 acte) de Nie.
Ţintariu — — — — — — 1 5 - Teatrul Naţional.
„Pentru patrie" (poporală 4 acte de
Nie. Ţintariu — — — — — I 5 - Programul săptămânal:
* „Petitorii" comedie într'un act de Nie.
Ţintariu — — — — — — 1 5 Duminecă, 21 Decemvrie : „Plicul*. !
* „Puiu Codrului" piesă haiducească
Joi, 2 5 Decemvrie prima zi de Crăciun
3 acte de Nie. Ţintariu — — —2 0 - se va relua: „Cinematografu". Cu a- „Nevasta mea fie îngeri ca ea" (po
porală 3 acte) de Nie Ţintariu — 1 5 - celaşi distribuţie care a făcut în tre
* „înfumuratele" comedie în 3 acte de
20C. Dumitrescu-Delavarona
cutele stagiuni, răsânătorul succes al
*
„Fiecare
cu
a
lut*
(comedie
3
acte)
acestei comedii. Vor apare în princi
de A. Şerbănescu-Buzău — — 2 0 palele rolari: dnii I. Stănescu-Papa,
"Oglinda fermecată" (lirică 4 acte)
1. Jasinsky
— — — — —1 5 N. Neamţu Ortonel, D. Mihăilescu* „Doine şi Chiuituri" adunate din gura po
Brătia, Al. Ghibeticor etc. şi dnele
poporului de „Siminic" — — — 1 5 Nat. Ştefănescu, M. Miriam etc. Vineri,
26 Decemvrie (Matiné) „Fioarea de
lămâiţă". Sâmbătă 2 7 D e c e m v r i e :
* A. B. C-dar fonomimic (pt. Şc. mag).
. O s o a r e a " . Duminecă 2 8 Decemvrie
- 20-de Dr. Szentpéterisíé
(matiné) : „Un Erou". Marţi 3 0 De * Aritmetică pt. cl. I. şc. de ucenici de
Cr. Epure— — — — — — 30cemvrie : Va avea loc premierea pie
* Geografia judeţului Alba de Jos în
sei „Năsdrăvâniile divorţului", come
limba maghiară de Dr. Szentpé
die în trei acte de Bisson, care se
teriné— — — — — — — 15 —
repetă sub conducerea dlui I. Stănescu* Geografia jud. Cojocna în limba ma
ghiară de Dr. Szentpéteriné
— 15-Papa, cu dnii N. Neamţu-Oitonel, Al.
* „luliu Caesar de bello Qallico" ma
Ghibericon, C. Simionescu şi dnele
nual pt. cl. V—VI. de Traian Popa
- 3 5 Nat. Ştefănescu, M. Miriam, Sylvia
prof, de liceu — — —
* „lecţii de limba română" de prof. 2 5 Iohescu-Hodoş etc.
Murăşan — — — — — —
Ti>ar*l Ifistit. ic Arte •rafiae Alexandra Ansa, ttaj.

Cărţi şcolare:

— Cu formarea guvernului letonian a fost însărcinat deputatul Chelnius.
— Săptămâna viitoare va pleca la
Sofia dl Bilciureccu numit ..ministru
pienipotenţi?r în Bulgaria.
— După instalarea - dini B:!c;urescu c a ministru !:t sofci v:i sosi !a
Bucureşti, noul ministru plenipotenţiar
al Bulgariei d! Mincof.
— Este probabile demisia d-rei
Ventura delà Comedia franceză.
— La Sighet a apărut revista lite
rară „Zări S e n i n e " s u b conducerea dlui
profesor I. Modreanu.
— După 19 Decembrie, ziua când
Parlamentul ia vacanţă, dl general
Mărdărescu v a pleca în inspecţie în
Ardeal.
— In zilele Jde 2 0 şi 21 D e c e m 
brie va a v e a l o c a l e g e r e a de senator
la Galaţi.
— Luni 22 Decemvrie d. prof.
universitar Ion Paul va ţine la TârguMureş o conferinţă : Gh." Şincai.
— Delà 1 Februarie moneda hâr
tie de unu şi doi lei v a fi înlocuită
prin monedă metalică.
— Elevii şcoalei normale din Sighet
ţin prin diferite centre din judeţ, şe
zători culturale cu caracter naţional şi
religios.
— Dl General Petalla a prezidat o
şezătoare a S o c . „Zorile" ţinută în
ziua de 14 Decembrie la liceul Lazăr
din Bcureşti.
— Dl medic veterinar loan Drăgoi
a fost numit de ministerul instrucţiunei
publice profesor titutar ia catedra de
.istologie şi embriologie" delà facul
tatea de medicină din Cluj.
— ActUdlul guvern german a de
misionat.
— In ziua de 31 Ianuarie va avea
loc şi la Cluj examenul pentru obţi
nerea dreptului de cântăritor public.
— Partidul Naţional va ţine în 20
Ianuarie o mare întrunire publică la
Iaşi.
— Iu ziua de 14 Decembrie a avut
loc la Braşov congresul partidului
maghiar.

Diferite :
Jnima mea" (cântece poporale — — I5-„Imnuri Româneşti" (cântece naţionale) 1 0 * „Ecouri" de Traian Dumbrava — 5 „Umoristice" (Glume) de Costi — — 1 5 „ Versuri din Răsboi" (poezii poporale) 10-* ,Jubirea" (notă muzicală) pentru Pian
şi voce —
_ _ _ _ _ _ 15* „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
Pian şi voce — — — — — 1 5 „Călindare" cărţi cu târgurile — 1 040- Lei
„Dicţionar" român-maghiar
— — 5-„Carte de visuri" — — — — — 2 0 - Observări critice delà adunările învăţătoreşti de I. Pavelea — — —
* Istorie şi Fantazie nouă evoluţii în
istoria românilor de I. Pavelea — 2 0 - * „La isvoarele vieţii" de M. Velea — 1 0 * „Pentru Macedonia" imperativul nos 1 0 tru naţional de M. Dragnea
Scrisori de iubire de după mai mulţi
autori
— — — — — — 10* „Aventurile fantastice" aie lui Wiilyams Gotthard roman
— — 18* „Nenorociţii" (roman) de A. Şerbanescu-Buzău — — — — — 8 3„Trepetnical" (expl. semnelor — —
Numirea nouă şi veche a străzilor ora 6şului Cluj — — — — — —• 8 - Vezi ce face beutura dracului

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

Medicale.
* „Cartea Moaşelor" de Dr. Grigoriu
pentru *oate femeile cu 140 îlustraţluni femenine — — — 1 3 0 Cele cu semnul (*) sunt nou apărute.

