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O opoziţie unită

A N E S C
ZIAR INDEPENDENT

In chestiunea vadului comercial

Regimul politic care dăinueşte
de 3 ani, a înşelat aşteptările şi
a spulberat multe speranţe. Căci
partidul national-liberal, cu toată
abilitatea oamenilor din cadrele
sale, nu a îmbunătăţit deloc pre
cara s t a r e materială a ţării. Este
un fapt cert, că din 1922 încoace,
viaţa s'a scumpit treptat, treptat,
pânăce am ajuns la disperata si
tuaţie actuală.

d e : Alexandru Anca
co;nersant, membru intern al Camerei de Comerţ
şi al Sfatului Negustoresc Cluj.

Comerţul românesc, în Ardeal, ac
tualmente trece prin împrejurări foarte
grele. Regimul importului şi expor
tului, fluctuaţiile valutei, instabilitatea
marcantă în relaţiunile economice,
sun* tot atâtea motive de debilizare a
comerţului între graniţele noastre.
Legiuirea ce se va plăsmui, va
Toţi cei cari doresc ca tre trebui pe viitor, să tindă numai la
burile publice să meargă pe un fortificarea şi stabilizarea relaţiunilor
făgaş drept, au preconizat un gu comerciale. Şi mai trebue să tindă şi
vern' de colaborare. Un guvern la altceva legiuirea viitoare privitor la
în care să fie înmănuchiate toate comerţ : întărirea comerţului românesc.
forţele noastre politice.
Noua lege a chiriilor va cuprinde
Am văzut, însă, că un gu în rândurile sale şi dispoziţiuni ce
vern de colaborare este o im privesc comerţul. Şi anume : legea
posibilitate, din cauza divirgen- vadului comercial.
ţelor de păreri, între oamenii no
Aceste dispoziţiuni caută să rezi
ştri politici şi mai cu seamă a lieze pe viitor contractele negustorilor
metodelor puse în practică.
noui în favoruj proprietarilor.
Stând în faţa unej imposibili'
In Ardeal, însă, comerţul româ
taţi d e a s e alcătui un guvern de nesc
care trebue sprijinit — este
colaborare, bărbaţii politici s'au de dată recentă.
gândit la altă formă de a strânge
Abia după unire pQpoyafia arde
la un loc elementele de seamă leană s'a putut extinde p e tărâmul
ale tării ; opoziţia unită,
cemercial. Căci până la Unire, comer
In acest scop s'au urmat,.Jtö.\ ţul \n Ardea! se aria în mâinile strei
tative îndelungate între ţărănişti nilor : unguri, şi mai c u seamă Evrei.
şi partidul naţional pentru a da
Ungurii şi Evreii sunt însă — deşi
la iveală un bloc opoziţionist pe cetăţeni români — protivnici bunului
care să-1 pună în valoare prac mers al intereselor româneşti. Ei nu
tică în eventuale noi alegeri.
contribuesc în mod ejecthf la întărirea
Insă, tratativele purtate între comerţului nostru. Ei îşi fac numai
aceste două partide, au scos la interesele lor particulare. Ori, noi cant
iveală următorul a d e v ă r ; Că suc siderăm că orice comerciant este un
cesiunea liberalilor nu o poate lua factor de propăşire pe tărâmul econo
un singur partid din opoziţie ci miei noastre naţionale. Este un agent
că numai o colaborare de cel de validitare a mersului înainte a miş
puţin două dintre partidele opozi cării noastre eoonomice.
ţioniste ar fi o reală chezăşie de
s p r e o guvernare mai potrivită
împrejurărilor grele prin care trece
actualmente ţara românească.
Când s'au început tratativele In atenţia Regionalei IV. C F R .
dintre cele două partide amintite
intre Cluj şi Bistriţa, trenurile
toţi am nădăjduit în realizarea
unui bloc de opoziţie. Eşecul a- nu circulă tocmai convenabil, pen
cestei dorinţe unanime n'a adus tru publicul p a s a g e r . Căci p e adecât îngrijorare în sufletele a- cest parcurs nu există în 24 ore
celora, cari văd în toată clarita decât un tren care pleacă din
tea sa situaţia politică existentă. Cluj după miejul nopţii şi altul
O opoziţie unită înseamnă o care se întoarce delà Bistriţa, tot
contrabalansare a arbitrariului şi atunci.
P e lângă acest inconvenient
a apucăturilor politice dăunătoare.
şi care trebue înlăturat,
marcant
In Ardeal partidul naţional li
se
mai
adaugă
şi faptul, că va
beral nu s e bizue pe aderenţa
goanele
acestui
tren sunt slab
maselor populare ci numai p e
faptul că sunt la guvern. Căci la încălzite şi iluminate. Ori publi
Dej cu toate apucăturile greu de cul călător care plăteşte o mul
calificat ale unor partizani de-ai ţime de bani pentru un drum ori
liberalilor a reuşit să fie ales can cât de mic, a r e şi el pretenţia
didatul partidului naţional, date să călătorească în condiţiuni ceva
fiind ingerinţele în deobşte cu- mai favorabile şi mai. conforta
bile, decât cum le oferă trenurile
•vie.
/Uegérea delà Dej, a demon someşene.
D e aceea facem atentă R e 
ii, a i tuturor, că opoziţia este des
tui CVÎ tare, ca să trimeată în par- gionala IV. C F R . să ia măsurile
i U i . t aleşi dai săi. D e aceia ce se ca vin.
ii considerăm, că în eventuale
— La Librăria Anca. Au sosit
-••'i noui, o~opoziţie unită, ar
călindare nouă p è anul 1925. Cereţi
a constitui un parlament şi
şi comandaţi urgent.
;tvern care să constitu/e a: î t a v-iwifi a marilor ;mase
* Imprimate Advocaţiale la
ire.
V
Ai.; o.
librăria Anca. f%

Trenurile Someşene
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Făcând deosebirea între negustori
vechi şi noui, noua lege a vadului
comercial loveşte în interesele negus
torilor noui. Insă, tocmai aceştia, trebuesc smţinuţi, ca unii ce sunt abia
în stare de formaţiune. Nici-odată o
legiuire românească nu trebue să lo
vească în interesele unei anumite ca
tegorii de negustori români. Ba, din
contră, toate dispoziţiile cu caracter de
lege, trébue, să sprijine comerţul ro
mânesc care în Ardeal abia a început
a se înfiripa.
Prin legea vadului comercial, dacă
va favoriza pe proprietari sunt loviţi în
special Românii, deoarece numai ei
surit propriu zis negustori noui, adică
intraţi în ramura comerţului abia delà
1918 încoace.
Vadul comercial, este o realitate
economică şi nu trebue disconsiderat,
fiindcă el validitează bunul mers al
afacerilor unui negustor.
Inchipuiasca-şi oricine, ce situaţie
&e creiază unui negustor din Piaja
Unirii, sau Regele Ferdinand mutat
pe o stradă lăturalnică dinspre Mănăştur,
Noi nu suntem contra dreptului de
proprietate, însă ţinem, să accentuăm,
asupra necesităţii de a se menaja in
teresele negustorilor.
Şi noua lege a vadului comercial,
dacă se va înfăptui, are datoria, să
ocrotească pe negustorii români cari
aici în Ardeal, sunt d e dată recentă,
considerând majoritatea cazurilor.

DI Vasile Goldiş
şi Partidul Naţional
Sunt în deobşte cunoscute împre
jurările, cari au ocazionat punerea în
arena noastră politică a unai ches
tiuni Vasile Goldiş.

Manuscrisele
nu s e înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.
O operă românească
pe s c e n ă
„Seara Mare" d e d l T i b e r i u B r e d i c e a n u

Muzica românească, a început a se
înfiripa în cadrele operei. încet. Ea
marchează o lentă evoluţie şi tinde să
se validiteze ca operă de creaţie p e
scena noastră naţională.
Muzica poporană, ca atare, a fost
un veşnic motiv d e inspiraţie pentru
creiatorii noştri muzicali. Ea dat im
puls la viată preţuitelor lieduri ale
dlui Dima, directorul Conservatorului
din Cluj, şi tot ca o lucrare isvorâta
din concepţia poporană, trebue con
siderată şi frumoasa concepţie muzi
cală a lui Scheletti din „ C e te legeni
Codrule".
Pornind delà frumuseţile nepieri
toare ale cântecului poporan, noua operă a dlui prediceanu, este o lucrare
menită să trăiască cu intensitate în
sufletul nostru national. Căci, ea în
trupează tot frumosul, tot pitorescul
obiceiurilor noastre poporane, cu oca
zia sărbătorilor naşterii lui Isus.
Opera dlui Brediceanu trebue con
siderată, ca o creanţie, care întrupează
în cadre estetice toată amploarea tradiţiunei. Ea evoacă şi purifică. Evoacă
frumuseţea patriarcîiatuîui şi purifică
sufletele d e asperitatea ce i-o impreg
nează greutatea clipei.
Astfel privită, opera dlui Bredi
ceanu, capătă semnificaţia unei lucrări
naţionale.
Autorul „Şezătorii", în care a îm
pletit aceeaş nuanţă poporană cu o
înaltă cultură muzicală şi cu o euro
peană concepţie despre muzică în g e 
nere şi al doinelor noastre nostalgice,
ne-a adus de astădată pe scena Ope
rei Române din Cluj, o lucrare d e
creaţie în care se îmbină înţelegerea
realităţilor artistice naţionale, cu tot
aparatul operei de proporţii eterne.
Dl Tiberiu Brediceanu a aranjat şi
decorul scenei cu ocazia reprezentării
operei de sărbători şi a reuşit să facă
pe spectatori, să trăiască întreaga fru
museţe a daunelor noastre patriarchale,
'
A. Anca.

De sărbătorile Crăciunului d. Gol
diş a vorbit deschis prin ziarul „Ade
vărul" în această privinţă. D sa a măr
turisit că a ţintit numai ca să se în
In ziua de 25 şi 26 Dec. au avut
făptuiască fuziunea cu ţărăniştii şi ni
în Com, Baciu o serie de frumoase
loc
mic mai mult. Dacă această fuziune
nu se va face D-sa va rămâne acelaş serbări culturale organizate de dl plu
străjer neclintit al partidului national. tonier major G. Pocol cu concursul
corului tinerimei din comună şi a dlui
Astfel s'a împrăştiat ca fumul, spe
Croitoru, elev la conservatorul de artă
ranţa tutnror cari doriau o desbinare
dramatică.
în partidul national. Căci, aceasta de
Câştigul rezultat deia această ser
claraţie publică, întăreşte tuturor con
bare a fost destinat p e seama şcolii
vingerea, că d. V. Goldiş nu încearcă
şi a bisericei din Baciu.
o temerară aventură politică, cum au
In Comuna Baciu, care este emiavut aerul mulţi s'o creadă.
mamente ungurească, astfel de serbări
româneşti sunt bine venite şi ţintesc
la întărirea culturei naţionale într'o
Procedura Civilă.
comună înstreinată de neamul nostru.
In curând va apare „Proce
Graţie dlui plutonier major Pocol
dura Civilă Ardeleană" de Dr. se vor mai organiza şi în viitor astfel
Tudor Moisil în editura Anca. de serbări.

Serbăre
li dinComunaB

A c e a s t ă carte constitue un e v e 
niment marcant pentru
toată
i u m e a juriştilor din ţară.

* Femei ! „Cartea Moaşelor"
cu 140 fotografii feminine Lei 12(3
la librăria Anca.
.
,
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tru a mânca, în această scurtă exis
tenţă, dacă are nenorocul se mănânce
,1a birt, 9 luni le pierde... aşteptând
chelnerul să vie şă-1 servească. (Aceasta
e în Anglia, iar cât priveşte România,
Din ordinul guvernului în timpu! sărbă
e mai mult ca sigur că un obişnuit al
torilor Crâciunnjui a fost suspendată Revista
restauranteleor
noastre, îşi pierde mai
„Acţiunea Românească" din Cluj. Prin sus
rnuit
ça
2
ani
din
viaţă bătând zadarnic
pendarea acestei reviste cu caracter pur ro
ţn masă.,)
mânesc să răreşte încă cu uaa nrul atât de
restrâns al publicaţiilor româneşti din Ardea!.
In aceşti 60 de 'ani din viaţă, un
Mai este de notat că suspendarea numitei re
om lucrează cam 19 ani ; afară nu
viste s'a făcut nerespectând dispoziţiunile re
mai dacă presupunem că e rentier
feritoare la libertatea presei prevăzute în con
s a u . . . . ocupat cu evacuarea grădi
stituţie şi în legea presei în vigoare. Un ofiţer
delà Consiliul de Războiu al Corpului VI Ar nilor de muşte. 7 ani şi jumătate îi
mată a descins la tipografia unde s e tipărea
întrebuinţează pentru a petrece, 6 ani
„Acţiunea Românească" şi fără a anunţa în
şi jumătate pentru a umbla. 2 ani şi
scris tipografia a procedat la confiscarea ma
6 luni pentru a-şi face toaleta. •
terialului revistei şi la suspendarea ei.
7
(Aici trebue să deschidem o paran
Contra acestui odios atentai Ia libertatea
teză
dacă e vorba de o persoană de
scrisului suspendâdu-se o publicaţie-fără ară
tarea unui motiv legal printr'un abuz de pu sex femenin ; în acest caz e evident,
tere care, nu are nici cel puţin scuza de a fi că toaleta răpeşte cel puţin 35 ani din
primul comitetul de conducere al revistei
60 .,). Bărbieritul răpeşte omului 7 luni
„Acţiunea Românească' a protestat telegrafic
din viaţă, iar îmbrăcatul şi desbrăcatul,
la Domnul Preşedinte al Consiliului de Mi
alle 9 luni.
niştri, denunţând fotodată cazul opiniei pu

Suspendarea Revistei

„Acţiunea Românească"

1

blice care va şti să-şi spună părerea faţă de
un astfel abuz. Iată textul protestului telegrafic
înaintat primului Ministru :
„Suspendându-se fără nici o indicaţiase
de motiv legal Revista „Acţiunea Românească"
al cărei prsgram şi metodă se concentrează
în lupta pe tărâmul legalităţii pentru întâie
tatea românului în ţara lui, subsemnaţii con
ducători ai numitei reviste protestăm cu adâncă
indignare contra odiosului atentat la libertatea
presei ; atragem atenţia guvernului că prin
atari abuzuri de putere, comise în dispreţul
unei dispoziţii precise din constituţia ce a fost
întocmită spre a fi respectată iar nu călcată,
nu s e aduce declt sporirea ănarchiei morale,
eare fatal se propagă delà guvernanţi la gu
vernaţi; totdeodată denunţăm hitregei opinii
publice româneşti că suspendarea revistei întră
în politică nenorocită de a înăbuşi glasul
intereselor permanent naţionale, fiind sacrifi
cate din porunca jidanilor atot-puternici în
România întregită, tocmai în ceasul când ne
voia consolidării ne impune să ne întărim din
răsputeri naţionalitatea şi tocmai de către
guvernu4 unui partid care se împăunează cu
titlul de a fi national-liberal.
/. C. Cătuneanu
Dr. Mia Hăţiegait
Dr. Valeria Pop.

Cum trăim ?
de:

P a v e l R o m a n farmacist.

Un publicist englez, la vârsta de
60 ani, a avut originala idee, să facă
socoteala feliului, cum şi-a întrebuinţat
viaţa în timpul aceasta ? Nu ştiu dacă
fiecare din cetitori, făcând aceaşi so
coteală, chiar când n'au ajuns vârsta
de mai sus, ar î< mulţumiţi de „bi
lanţul" la care ar ajunge ; englezul de
care vorbim nu e mulţumit de loc.
Şi iată pentru ce :
Din cele 24 oare din fiecare zi,
publicistul englez, 8 le doarme, o oară
şi jumătate îi trebue pentru mâncare,
7 oare lucrează, 3 oare se distrează,
2 /* oare face eserciţii d e tot feliul, o
oară îşi face toaletă, o oară o con
sacră muzicei, fiind pasionat pentru
flaut. Dar veţi întreba d-voastră pentru
ce cineva este nemulţumit de acest fel
d e v i a t ă ? Englezul cu pricina munceşte
7 oare pe zi — mai puţin chiar decât
idealul muncitorului socialist — dar
are mângâierea că munceşte cu creerul ;
doarme 8 oare pe zi, dar sunt miniştri
despre care câte odată gurile rele
spun că odihnesc mai mult ; însfârşit
englezul nostru acordând distracţiei
3 oare, nu e mai condamnabil decât
alţi oameni, cari sunt toată viaţa lor...
distraţi, iar oara pe care o consacră
muzicei, nu i-se poate lua în nume de
rău, căci singurii protestatori ar fi...
vecinii amatorului de flaut.
1

Nemulţumirea publicistului englez
provine din altă parte. Luând drept
model feliul său de aşi întrebuinţa
timpul, şi făcând socoteala, iată care
sunt cifrele statistice desasperante :
Din aceşti 60 de ani cât îi trăeşte
cineva, 20 ani îi jertfeşte somnului,
Trei din aceşti 60 ani îi jertfeşte pen

Staticianul englez apucând odată
pe aceasta cale, mai face şi alte socoteli.
Astfel în timp de un an, un indi
vid fără de prea multe cunoştinţe,
strânge mâna celor cu cari se întâl
neşte de 12.000 ori, cea ce acumu
lează o forţă în stare se ridice o greu
tate de 25.000 tone. In un an omul
pronunţă 11,800,000 de cuvinte, afară
numai dacă nu ţine muile discursuri
la Dacia, şi clipeşte din ochii 95.000.000
de ori. Cu energia pe care o risipeşte
astfel, s'ar putea ridica până la 10
metri înălţime, un vagon cu pasageri
cu tot.

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.
Şerb an
Sé
journai de termene Advocaţiale
100'IN LUCRARE :
Codul de Comerţ cu adnotări şi
Jurisprudenţă.
Dicţionar
juridic
Procedura
Civilă de Dr. Moisil
advocat în Cluj.

Ni

— Astă seara la Teatrul Maghiar
se reprezintă a doua oară „Omul de
Lut" opera dlui N. Bretan. După aceasta va urma „Cavalleria Rusticana"
tot sub bagheta dlui Bretan.
— In ziua de 7 Ianuarie A. S. R.
Principele Carol pleacă într'o călătorie
de studiu aeromantice în Franţa, Italia
ş\ Anglia.
— In ziua de 15 Februarie Banca
Naţională convoacă pe toţi acţionarii
săi în adunare generală ordinară.
— In preseara anului nou a avut
loc la Cincea o reuşită producţie tea
trală, al cărei câştig s'a destinat infiinţărei unai casine în localitate.
— In preseara anului nou a avut
loc la Orăştie o convenire organizată
de „Societatea Femeilor Române din
Orăştie urmată de dans.
La 4 Ianuarie are loc la Cluj
un concurs de patinaj organizat d e
Comitetul regional sportiv din loca
litate.
— Căminurile studenţeşti din Cluj
vor fi redeschise în 10 Ianuarie a. c.
— A doua zi de Crăciun a avut
loc la Chintău o frumoasă serbare.

— Poliţia de siguranţă a arestat
pe comunişti Al. Dobrogeanu, Ghera
şi Marcel Panker.
— Dl Tzancoff primul ministtru
Bulgar a sosit Ia Bucureşti pentru a
negocia o apropiere între noi, Belgrad
şi Sofia. Toate trei guvernele sunt
favorabile acestei apropieri.
— In comuna Crăciuneşti judeţul
Hunedoara la îndemnul George Mihoc,
prim-şef de mină> s'a alcătuit un cor
biserjcesc din şcolarii comunei. Ase
menea fapte merită toată lauda.

t > ;

— Pentru August 192a c. .poraţu,
meseriaşilor "din Dev r. •;: o ex
poziţie industrială jucU-{e£'u<.
9

— Delà 1 Ianuarii
tru înscrierea bileţel
va achita cu timbre
scop.
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i — Darurile de -„rúii,.,
S. Regelui . Casa Majestăţei , Sale
Regelui, anul acesta ca şi anul trecut,
a înaintat Ministerului cultelor şi ar
telor suma de 70.000 Iei ca dar din
partea MM. LL. de sf. sărbători ale
Crăciunului, populaţiunei sărmane din
Transilvania, Banat şi Basarabia. Suma
aceasta s'a distribuit de Minister pro
porţional tuturor confesiunilor din n u 
mitele ţinuturi, prin "şefii lor ierarhici.
— La Turda a răposat vrednicul
român Vasile E. Moldovan Drumariu,
care pe tărâmul activităţii publice, c a
ziarist, a desvoltat o frumoasă muncă
spre binele Neamului. Odihnească în
pace !

— La Cluj sunt 2208 ucenici din
tre cari 560 sunt români, 1314 unguri
şi 330' evrei.

— Om sălbătăcit. In Austria s'a
descoperit un ucigaş d e oameni, c o 
merciantul Denke, care fiind arestat
s'a sinucis. La locuinţa sa s'au găsit
oale cu carne de om, puse la murătoare aşa ca heringii, — pe care apoi
o mênea singur.

— A treia zi de Crăciun a avut
loc o frumoasă producţie în Simeria.
Venitul a fost destinat pentru Biblio•teca Căminului.

— In ziua de 8 Ianuarie va avea
loc la Deva^, inaugurarea deschiderii
cursurilor şcoaţei normale pentru con
ducătoare de grădini de copii.

In curând va lua fiinţă la Gilău
un cor al poporenilor pentru biserică.

i

— In ziua de 24 Ianuarie va avea
loc în Deva balul funcţionarilor admi
nistrativi din judeţ, în sala de recepţie
a Prefecturei din localitate. Câştigul
realizat va fi destinat pentru sporirea
fondurilor „Crucii Roşii".
*
ín ziua de 14 Decembrie" áriul
trecut grupul religios al preoţilor din
jurul Simeriei şi cercul cultural al în
văţătorilor şi-au ţinut conferinţele în
Simeria col.
4)9«« 7«MA o maşină de sfredelit.
YCtUfcCţl» A se adresa la ziar.

Alexandru Anca Cluj
şi se află de vânzare următoarele

P i e s e teatrale şi Poezii
c e l e mai b u n e pentru sărbări ş c o l a r e
şi poporale.

de vânzare americane
cu ramă d e 33X23 şi
46X33, nu funcţionează din lipsă de reparaJ:e. Ambele 50.000 Lei. A d r e s a : Librăria
Anca, Cluj.
*
—
1

Cftitt de Vânzare
Turnătorie de aramă în_ Cluj bine
asortată '"adresa"ta librăria" Anca.

„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 —
* „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian
şi voce
— — — — — — 15 —
* „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
Pian şi voce — — — — — 15 —
„Călindare" cărţi cu târgurile — 1 0 - 4 0 Lei
„Dicţionar" român-maghiar
— — 5—
„Carte de visuri" — — — — — 20- —
Observări critice delà adunările învăţătoreşti de I. Pavelea — — — 5 —
* Istorie şi Fantazie nouă evoluţii în
istoria românilor de I. Pavelea — 20 —
* „La isvoarele vieţii" de M. Velea — 10-—
* „Pentru Macedonia" imperativul nos
tru naţional de M. Dragnea
— 10'—
Scrisori de iubire de după mai mulţi
autori
_ _
— — _ — io-—
* „Aventurile fantastice" ale lui Willyams Gotthard roman
— — 19-—
* „Nenorociţii" (roman) de A. Şerbă
nescu-Buzău — — — — — g-—
„Trepetnicul" (expl. semnelor — — 3 —
Numirea nouă şi veche a străzilor ora
şului Cluj — — — — — — 6*—
Vezi ce face beutura dracului
8—
-

Teatre :

-

* „A fost odată" (poporală 3 acte) de
Nie. Ţinţariu — — — — — 20-—
* „Doamna mea" (poporală 1 act) de
Nie. Ţinţariu — — — — — 15 —
* „Gara Lumii" (poporală în 3 acte)
de Nie. Ţinţariu — — — — 20'—
* „Duşmanii" (poporală 3 acte) de Nie.
Ţinţariu — — — — — — 15-—
„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 — — — 20 —
„Nevasta mea fie îngeri ca ea" (po
porală 3 acte) de Nie. Ţinţariu — 15-—
* „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)
1. Jasinsky
— — — — — 15 —
* „Doine şi Chiuituri" adunate din gura p o poporului de „Siminic" — — — 15-—
-

-

-

Cărţi şcolare:

— A apărut în editura librăriei Alex.
Anca Cluj, o foarte interesantă broşură care
va fi de un interes vital pentru toată lumea
dornică de a salva poporul nostru delà cea
mai periculoasă boala beţia. Cărticica este
intitulată „Vezi ce tace beutura dracului" ?
De vânzare la librăria A. Anca Cluj.

Diferite :

A apărut în editura Librăriei

-

— In urma păşirii energice a dlui
Vaida-Voievod, la autorităţile supe
rioare din Cluj, au fost puşi în liber
tate cei zece ţărani cari au fost ares
taţi la Dej, cu prilegiul furtunoasei
alegeri de deputat de acolo.

— Noul notar al . . 1. u
este dl Constantin T.SM, h, .c, -mz: Ia
ca$a cercuală din Iocalitat;-

-

Cărţi preofeşti:

Carte de rugăciuni, Mângăerea Suite
tului de I. Gent
—
~- 25Carte de rugăciuni, Mângăerea Sufle
tului de I. Genţ ediţie de lux — 1
20'—
* „Predici la Morf de pwt. 1. Marga
* „Predici pentru postul .mare" (ciclu
30 —
duplu) de protopop l. Ma-ça
* „Păstorul sufletesc" (1—Vi. v
"5-:
Icoane sfinte diferite mărimi
15 —
nc
,

—

—

* A. B. C-dar fonomimic (pt. Şc. mag).
de Dr. Szentpéteriné — — —
* Aritmetică pt. cl. I. şc. de ucenici de
Cr. Epure— — — — — —
* Geografia judeţului Alba de Jos in
limba maghiară de Dr. Szentpé
teriné — — — — — — —
* Geografia jud. Cojocnaîn limba ma
ghiară de Dr. Szeiitpéteriné
— 15 —
* „Iuliu Caesar de bello Oallico" ma
* „Cartea Moaşelor" de Dr.
nual pt. cl. V—VI. de Traian Popa
pentru *oate femeile cu 1
prof, de liceu — — — — — 35 —
traţluni femenine .— -yc
* „Lecţii de limba română" de prof.
C
e
l
e
c i i s e m n u l (*) fcţnt
Murăşan — — — — — — 25 —

Tiparul Instit. ie Arte €rafi*e Alexandru Ansa, CHuj.

Medicale

-
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