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Dorim un guvern tare

O M Â N E S C
ZIAR INDEPENDENT

In faţa acestei stări politice
precare dorim un guvern tare.

Vrem ca viitorul guvern să
După războiu, situaţia politică fie expresia parlamentului; iar
din ţara noastră, s'a complicat parlamentul expresia voinţei po
atât de mult, încât, astăzi, am a- porane.
juns într'o stare aproape, chaotică.
Acest guvern, care să poată
Şi tocmai după războiu simface
faţă greutăţilor existente, nu
ţiam necesitatea unui guvern tare,
care să limpezească întreaga stare poate, să se înfăptuiască decât
adusă de încleştarea armată din pe două cărări: sau dint?o co
laborare a tuturor partidelor de
1914.
concentrare
Când a venit la guvern dl ordine, sau printr'o
a
forţelor
opoziţiei
actuale.
Al. Vaida cu ţărăniştii în 1919,
democraţia românească a salutat
Colaborarea tuturor partidelor
cu mult entuziasm formarea ace este aproape o imposibilitate dată
lui cabinet şi parlamentul său, ca fiind adversitatea ce domneşte în
unul ce era expresia nesilită a
voinţei poporane. Şi toţi am nă
dăjduit în ivirea zorilar luminoase
ale democraţiei, pe tărâmul prac
ticei noastre politice.
Se cunosc in deobşte împrejurările
Insă, printr'o abilitate, acest grele prin cari trece iluminatul la Cluj.
guvern — expresie a parlamen Cauzele răului le-am expus în numă
tului — a fost delăturat delà con rul trecut ai ziarului nostru.
ducerea frânelor statului.
Dl Ing. Roată directorul uzinelor
In locul lui a venit la cârmă
a expus Primăriei întreaga situaţie
partidul poporului în frunte cu dl
grea a uzinelor electrice.
G-ral Averescu. Acest partid îşi
Ca o primă necesitate de a eşi din
legitima existenţa pe o populari
impas
în ce priveşte iluminatul la
tate dusă până la adoraţie, ce se
Cluj
este
ampiifîcatea uzinelor. In sta
întrupa în persoana marelui ge
neral. Ţărănimea în tot timpul diul actual uzina este în imposibili
marelui războiu a avut o nădejde tate de a satisface nevoile crescânde
şi o speranţă legitimată: gene ale Clujului.
Uzina electrică a oraşului depinde
ralul Averescû. De aceea, acea
stă ţărănime a ţinut, să vadă pri de cursul apelor Someşului. Dacă vine
ceperea generalului la conduce apă pe albia râului şi cantitatea de
curent electric se măreşte. Când area destinelor neamului.
Toată nădejdea pusă de pă pele stagnează uzina nu poate pro
tura rurală în marele general a duce curent şi rămânem în impasul
fost spulberată ca fumul. Căci cunoscut destul de bine de către ce
sub oblăduirea generalului Ave tăţenii Clujului.
rescu s'a înjghebat un guvern re
La 1 Ianuarie 1923 contractul fir
lativ slab şi care n'a avut capa mei „Ganz" expirând, Primăria ora
citatea de a face faţă greutăţilor şului Cluj din lipsă de specialişti a
de guvernământ. Nu este mai puţin găsit cu cale de a prelungi încă pe
adevărat, că această guvernare
privită obiectiv n'a fost dintre
cele mai puţin fructuoase. Insă
această guvernare n'a fost la înăl
operă într'un act.
ţimea greutăţilor, ce o prezentau
de : N. Bretan.
împrejurările de atunci.

rlndurile noastre politice. Şanţul
despărţitor între actualul guvern
şi opoziţie este atât de adâncit,
astăzi, încât cu greu se mai poate
aduce o notă conciliantă între par
tidul liberal şi opoziţie.
In faţa neputinţei de a se în
făptui o guvernare de colaborare,
nu rămâne decât o soluţie: con
centrarea forţelor
opoziţioniste.
De aceea am salutat cu bu
curie tratativele ce s'au purtat
între partidul naţional şi ţărănesc.
Căci avem convingerea, că
numai o opoziţie unită poate să
dea ţării, guvernul tare ce-1 dorim
M. D.
cu toţii.

Un exemplar 3 Lei.

9 murit Orumoru!

Vasile E. Moîdovan, care în timpul
neutralităţii a apărut süb numele de
Drumaru pe arena de luptă naţională
a vechiului regat, a trecut Ia cele
eterne în prima zi de Crăciun.
Drumaru s'a născut în 1881 la
Turda, tatăl său fiind apreciatul avocat
de pe vremuri Ananie Moldovan. Ră
mas orfan de timpuriu, a fost crescut
de părintele Moldovan din MihaiuVodă, moşul său. Dupăce termine li
ceul se înscrie la facultatea de drept
din Budapesta, pe care însă n'a ter
minat-o.
La Budepesta în colaborare cu Octavian Goga se apucă de scris şl lu
crează cu râvnă ia „Luceafărul", ce
ţinea trează conştiinţa culturei româ
un an vechiul contract al firmei Ganz neşti în Ardeal.
Neterminând studiile universitare,
cu avizul Ministerului de Interne. Din
pentru
Drumaru sorţii se aruncaseră:
diferite motive Ministerul n'a aprobat
avea
să
rămăe gazetar.
prelungirea contractului şi a răspuns
Predispoziţiile lui de scriitor se evi
Primăriei oraşului Cluj că va aduce
de timpuriu. Ca elev de liceu
denţiază
specialişti români ceeaces'a şi făcut,
scrie
un
roman
„Meteorul", care amin
întrucât prin Minist, de Interne s'a
teşte
romantismul
lui Chateanbriand
delegat din partea soc. „Creditul pen
a
întregei
maniere
literare ce pornea
şi
tru întreprinderi electrice" din Bucu
delà
o
concepţie
fugară
despre viaţă
reşti d. Ing. Roată subdirectorul acelei
In genere.
societăţi.
După începuturi sfioase pe tărâmul
Delà 10 Maiu 1923 i-s'a dat dlui
scrisului,
Drumaru se înregimentează
Ing. Roată pline puteri din partea oraşului de a conduce exploatarea uzi ca redactor la Tribuna din Sibiu. In
urma unui articol vehement a fost
nelor electrice.
condamnat
la şease luni închisoare la
Uzinele electrice au învestit delà
Seghedin.
preluare suma de 3 milioane Iei pen
Dupăce Tribuna şi-a încetat apa
tru amenajarea instalaţiunilor. Insă am
riţia,
Drumaru scoate la Cluj revista
plificarea Uzinei — pentru complectă
„Orizontul",
unde apare tot talentul
satisfacere a nevoilor — nu poate veni
său
de
ziarist.
Articole de polemică
decât sau din partea Primăriei, sau
naţională,
de
luptă
tânără şi dârză
din partea unei societăţi particulare,
printre cari credem că cea mai indi apar în coloanele acestei reviste, ca
cată ar fi chiar Societatea, ce-a dele un corolaral unui temperament impetuos.
Zdrobit şi decepţionat de lupta
gat-o Ministerul pentru a da concurs
grea
ce ducea, Drumaru ia drumul
Primăriei oraşului Cluj.
pribegiei şi pleacă în America. Acolo,
în statele Unite, înfiinţează ziarul „Roce căutau piatra filosofală a vieţii în mânui", care ducea graiul românesc la
compunerea elementelor fizice.
Românii de peste Ocean,
Pe această concepţie ar fi fost mai
Streinătatea, însă era grea pentru
nimerită să se aplice o muzică sobră, Drumaru. De aceea în toiul războiu
Ca prilejul celei de-t doua reprezentapi.
plină de taina concepţiei mistice iar lui balcanic se întoarce în ţară şi se
Succesiunea partidului popo
Sâmbăta trecută la Teatrul Ma nu muzica cu caracter oriental mai aşează în vechiul regat.
rului a luat-o partidul liberal ce
ghiar s'a reprezentat pentru a doua lejeră şi mai elastică.
Pe timpul neutralităţii Drumaru se
cârmueşte şi astăzi.
Muzica
orientală
este
o
muzică
cu
pune în fruntea mişcării naţionale şi
oară Omul de Lut operă într'un act
Sub acest guvernământ cu
accente de un sentimentalism uşor, alături de N. Filipescu luptă pentru
de N. Bretan.
toată capacitatea oamenilor poli
Pornind delà o concepţie mistică care întrupează laturea emotivităţii su intrarea în acţiune alături de antantă.
tici din partidul liberal, situaţia
fleteşti în toată amploarea ei,
Suflet idealist, plămădit din aluatul
ţării s'a înăsprit din ce în ce mai despre viaţă în genere d. N. Bretan
Insă muzica ce se pretează unui vizionarilor mari, Drumaru a fost o
mult. Am asistat la două falimente împleteşte în cadrele operei sale eter
nul conflict dintre două principii : omul libret cu caracter mistic este muzica mare figură istorică şl de aceea îi
paralele, a căror realitate atinge
de speţă inferioară şi cel al superio de înaltă concepţie filosofică, care ţâş zicem: „să se odihnească în pace",
greu latinitatea delà Dunăre.
neşte din ascunzişurile etice ale su în cimitirul din Mihaiu-Vodă unde a
rităţii eterne.
Sub această guvernare s'a
fost purtat la cele veşnice de un car
Atât magistrul cât şi omul de lut fletului uman.
produs un efectiv faliment eco
De aceea noi socotim, că adevă cu 4 boi împodobiţi cu verdeaţă, A .
nomic, alături de care a stat fa stau la doui poli opuşi. Unul repre
ratul gen muzical potrivit concepţiei
limentul moral. Căci starea ma zintă aspiraţiile terestre, celalalt mar
operei dlui Bretan, ar fi fost genul
chează
năzuinţa
către
sferele
senine
Procedura Civila.
terială a ţării s'a înrăutăţit trep
unui dramatic cu accente metalice.
ale
idealităţii
eterne.
Şi
conflictul
ţâş
tat. Viaţa s'a scumpit enorm şi cei
In curând va apare „Proce
In rolurile încredinţate artiştii au
nevoiaşi luptă din greu cu pove neşte tocmai din antagonismul dintre
dura
Civilă Ardeleană" de Dr.
rile ce le oferă stările economice aceste două puncte de vedere opuse executat bine în special s'a distins
faţă de conceptul .existenţă pămân „omul de lut" prin vocea sa atât so Tudor Moisil în editura Anca.
prezente.
tească".
noră de tenor dramatic.
Această carte constitue un eve
Falimentul moralităţii a atins
M. Dragnea.
Muzica
pe
care
este
brodat
acest
niment marcant pentru toată
toate treptele sociale exceptând
ţărănimea. Fraudele s'au ţinut lanţ libret are caracter oriental.
lumea juriştilor din ţară.
* Femei! „Cartea Moaşelor"
şi onestitatea şi buna credinţă a
Concepţia, ca atare, a operei dlui
zburat în vânt, din legile ce câr- Bretan este mistică şi îşi are rădăcini cu 140 fotografii feminine Lei 120
* Imprimate Advocaţiale la
muesc raporturile dintre oameni. în lumea alchimiştilor, în lumea celor la librăria Anca.
librăria Anca.
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Conferinţa Ardeleană Oela Servictal ie Tracţiune
Din iniţiativa revistei „Societatea
de Mâine", s'a ţinut zilele trecute la
Cluj, o conferinţă Ia care a luat parte
oamenii politici de seamă şi reprezen
tanţii tuturor ramurilor economice din
Ardeal.
Conferinţa S'a ţinut din iniţiativa
conducătorilor revistei „Societatea de
Mâine" : I. Clopoţel, V. Goldiş, Gh.
Bogdan-Duică.
Delà această consfătuire prezidată
de P. S. S. Episcopul ivan al Cluju
lui, Vadului şi Feleacului, s'au obţinut
reprezentanţii ofi.iali ai partidului na-:
ţional. Această rezervă, însă, a frun
taşilor partidului naţional a fost foarte
puţin justificată, deoarece conferinţa
ardeleană nu a avut cadrele unei con
sfătuiri de partid, ci a unei întruniri
în afara luptelor politice.
Totuşi arma politică n'a lipsit din
această adunare. Căci, spre exemplu
Dl Oct. Goga a ridicat acele învinuiri
grave la adresa partidului naţional,
cunoscute din presa ce-a relatat aceste
lucruri.
Când s'a emis însă ideea unei con
ferinţe ardelene noi ne-am făurit cu
totul alte idealuri despre această întru
nire. Căci dată fiind pregătirea supe
rioară a bărbaţilor ce au luat parte la
conferinţă, discuţia urmă, să rămâe în
cadrul pur teoretic, fără nici-o atingere
cu micimile zilei. Aceasta nu înseamnă
însă că vorbirile n'au avut un caracter
academic. Din contră. A fost una dintre
consfătuirile în cari patima politică a
avut un loc de nimic.
Au fost în discuţie chestiuni ce pri
vesc Ardealul, sub toate fetele ce se
pot prezenta. S'au luat în considerare
toate păsurile Ardealului toate nevoile.
In rezumat conferinţa ardeleană a fost
un aviz pentru oamenii politici delà
Bucureşti.
Un aviz necesar şi oportun.

Educaţie d e prinţ
de : Pavel Roman farmacist.

La masa Regelui Cristian IX al
Danemarcei un fiu al său îl întrebă
săi explice însemnătatea unui cuvânt
popular pe care o auzise şi pe care
nu o înţelegea, aşa d. e. cum ar fi în
limba românească cuvântul „Scatoalcă".
Regele s'a mirat, că de unde a
putut auzi copilul aceasta vorbă atât
de puţin elegantă? Curiozitatea 1-a
făcut pe Rege să se intereseze mai
întâlu că de unde a auzit copilul cu
vântul? Copilul la întrebarea Regelui
n'a voit să dea nici un fel de răspuns.
Insistând cu seriositate Regele a
scos delà copil mărturisirea următoare :
Plimbăndu-mă pe stradă m'am
amuzat, trăgând pe ici colo clopoţelul
pe la porţi, şi pe urmă fugeam.
Unul din portari zărindu-mă m'a
ameninţat aşa că o să-mi tragă o
; scatoalcă".
După ce prinţul îşi termină spovedenia, tatăl său îi zise foarte serios :
„Bine dragul meu, pedeapsa ai meritat-o, şi ea va fi că imediat după
masă, vei merge cu mine, Ia portarul
acela şi li vei cere iertare, pentru
gluma stupidă cu care l-ai năcăjit!
Ori şi cât prinţul s'a codit a merge
a fost înzădar. Regele l-a luat de
mână şi I-a dus să-şi ceară iertare
delà portarul supărat... Noroc că la a
doua sunare a fost şi regele de faţă,
căci dacă portarul ar fi recunoscut
acum pe „ştrengarul de odinioară",
poate că i-ar fi explicat ad hominem
ce va.să zică „scatoalcă".
De atunci micul prinţ nu à mai
repetat nici odată acest fel de distracţie.

din Regionala Cluj

Serv'ciul de Tracţiune din Regio
nala Cluj, a fost greu atins în ulti
mul timp de către fraudele săvârşite
de Condeescu si Cioc. Aceşti doui
indivizi au operat fraude în cadrele
amintitului serviciu.
Pentru a curma răul şi a aduce în
ordine lucrurile delà Tracţiunea din
Regionala Cluj, în locul dlui Ing. Teodorescu, a fost permutat ca şef de
serviciu cl I. dl Ing. Gheorghe Ange
lescu delà Regionala Braşov.
Dl Ing. Gheorghe Angelesen este
un om cu o experienţă desăvârşită, în
ce priveşte treburile delà Tracţiune.
Personalitate integră, cu un trecut ire
proşabil, dl Ing. Angelescu, va pune
la punct stările delà Tracţiune şi va
ridica prestigiul atins al acestui ser
viciu.
Dealtfel dl Ing. Angelescu este un
om de carieră în laturea tracţiunei şi
nădăjduim că experienţa adusă de
d-sa în acest serviciu, va fi fructu
oasă şi plină de urmări bune.

Infarmaţi uni

Ht. 1
— in Austria la 1 Ianuarie s'a in
trodus o nouă*monedă.

— Primaria oraşului Cluj a cerul
— Conform art. 287 din legea
sporirea fondului pentru Casa de uce pentru unificarea judecătorească delà
nici din localitate.
1 Ianuarie 1925 judecătoriile comunale
au fost desfiinţate urmând ca chestiu
— Noul regim al grâului şi deri
nile de competinta lor să fie pe viitor
vatelor va intra în vigoare pe ziua
judecate de către judecătoriile de ocol,
de 15 Ianuarie.
— Pe ziua de \ Februarie vor fi
— Termenul de a înainta tablou
încorporaţi nouii recruţi.
rile de medicamentele neautorizate ce
— In ziua de 18 Ianuare va avea
au in depozit de către farmacişti şi
droghişti s'a prelungit până la 20 loc în teatrul orăşenesc din Sibiu o
frumoasă serbare dată de şcoala nor
ianuarie.
mală „Adreiu Şaguna" întru pome
— Dl Th. V. Capitanovici a fost
nire lui Avram lancu.
reconfirmat în funcţia de vice-gene— In ziua de 5 Ianuarie a avut
rator al Băncii Nationale.
loc
inaugurarea nouloi Tribunal din
— Săptămâna viitoare pleacă în
Făgăraş.
streinătate Dl M. Oromolu, guverna
torul Băncii Nationale.
— Examenele particulare ia liceul
Ferdinand din Turda încep la
Regele
— O parte dintre comunişti deţinuţi
26
Ianuarie.
Candidaţii să achite taxele.
la Jilava au declarat greva foamei.

— La Bucureşti a încetat din viaţă
— Universitatea din Iaşi se va re
venerabilul
profesor de ştiinţe natu
deschide la 16 Ianuarie, deocamdată
rale:
N.
Moisescu.
numai facultăţile de litere şi ştiinţe.
— Dl Dr. Aurel Cosma fost mi
— Pe anomite teritorii din Jud,
nistru
a donat Casei învăţătorilor din
Cojocna s'a interzis vânarea cerbilor
Timişoara
1000 de volume.
şi căprioarelor cu începere delà 15
Ianuarie, pe termen de 2 ani,
— Pentru a se evita furtul de
— O comlsrune de profesori uni- urne pe viitor alegerile din Ardeal se
versitnri va cerceta amestecul dlui A. vor face într'o singură zi.
funcţionarilor publici din Cin) C. Cuza în mişcările studenţeşti.
— Clujul are pe viitor instalaţie
radio-telegrafrcă.
—
In
zilele
de
4
7
Ianuarie
au
In curând o categorie dintre func
ţionarii publici din Cluj vor fi puşi în avut loc la Râmnicul-Valcea frumoase
— A «pirat In editura librăriei Alex.
posesiunea câte unui lot de casă în serbări sportive organizate de Socie Anca Cluj, o foarte interesanta broşuri care
tatea Sportivă Vâlceană»
terenurile delà liziera oraşului.
va fi de un interes vital pentru toată lumea
dornici de a salva poporul nostru delà cea
—
Episcopia
unită
din
Orade-Mare
Primăria oraşului a şi luat în con
mai periculoasă boala befia, Clrticica este
sideraţie pavarea, canalizarea şi ilumi va înfiinţa la Beiuş o şcoală inferioară intitulată „Vezi ce face beutara dracului" ?
de agricultură.
narea cartierilor noui.
De vânzare la librăria A. Anca Cluj.

Terenurile destinate

Pe aceste terenuri se vor face
parcuri, şcoli primare şi tot ce se leagă
de alcătuirea unor cartiere model.
S'au destinat la Cluj astfel de pă
mânturi pentru funcţionarii publici în
prelungirea străzilor Pata, Andreiu
Mureşeanu, Gh. Grigorescu.

— Grecia a făcut în Anglia un
împrumut 7.500.000 Hre sterline pen
tru ajutorarea refugiaţilor greci.
— Belgia a făcut în America un
Împrumut de 50 milioane dolari pen
tru a aduce în bună stare ţinuturile
distruse de războiu.

Aceste cartiere noui vor fi o po
— La Făgăraş şi-a început activi
doabă evidentă pentru Capitala Ardea tatea fabrica de explosibile. Această
lului deoarece se vor alcătui după un fabrică va livra dinamită pentru băile
plan esretic prestabilit. Şi va descon de cărbuni şi carierele de peatră.
gestiona oraşul, rezolvând în mare
mare parte şi chestiunea crizei de
A apărat în editura Librăriei
locuinţe.

Maşini ile tipografie i:
46x33, au funcţionează din Ups*, de repara
ţie Ambele 50.000 Lei. Adresa: Ubrătia
Anca, Cluj.

de sfredelit.
üt Vânzare oA maşină
se adresa la ziar.
— La Librăria Anca. Au sosit
câlindare nouă pe anul 1925. Cereţi
şi comandaţi urgent.

Diferite :

Alexandru Anca Cluj

Către Domnii

Judecători Advocaţi
şi studenţi îri drept
La Librăria A. ANCA Cluj se afla
de vânzare următoarele cărţi juridice:

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
13 )'—
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
6fr—
Criza Valutară de Dr.
Şerban
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.
e

ţftto de Vânzare
Turnătorie de aramă în Cluj bine
asortată adresa ia librăria Anca.

„Inima mea" (cântece poporale — — 15'—
„Imnuri Romaneşti" (cântece naţionale) 10—
ş! se află de vânzare armatoarele
* „Ecouri" de Traian Dumbrava
— 5—
„Umoristice" (Glume) de Costi — — 15—
Piese teatrale şi Poezii
„ Versuri din Răsboi" (poezii poporale) 10—
cele mai bane pentru sârbiri şcolare
* Jubirea" (notă muzicală) pentru Pian
ş! poporale.
şi voce — — — — — — 15 —
* „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
Pian şi voce — — — — — 15—
* „A fost odată' (poporali 3 acte) de
„Călindare" cărţi cu târgurile — 10-40 Lei
Nie. Ţinţariu — — — — — 20— „Dicţionar*' român-maghiar
— — 5—
* „Doamna mea" (poporali 1 act) de
„Carte de visuri" - 20- Nie. Ţintariu — — — — — 15—
Observări critice delà adunările Invă* „Oara Lumii" (poporală tn 3 acte)
ţătoreeti de I. Pavelea — — — 9 —
de Nie Ţinţariu — — — — 20—
* „Duşmanii" (poporală 3 acte) de Nie
* Istorie şi Pantazie nouă evoluţii tn
Ţintariu — — — — — — 15—
istoria romanilor de I. Pavelea — 20—
„Pentru patrie" (poporali 4 acte de
*
„La
isvourele vieţii" de M. Velea — 10—
Nie. Ţinţariu — — — — — 15 —
* „Pentru Macedonia" imperativul nos
» „Petitorii* comedie într'un act de Nie.
Ţinţariu — — — — — — 15—
— 10 —
tru naţional de M. Dragnea
* „Puia Codrului* piesa haiduceasca
Strisort de iubire de după mai mulţi
3 acte de Nie Ţinţariu — — — 20—
autori
— — — — — — io—
„Nevasta mea fie îngeri ca ea* (po
porală 3 acte) de Nie Ţinţariu — 15— * „Aventurile fantastice" ale lui Willyams Gotthard roman
— — lt—
* „înfumuratele" comedie în 3 acte de
C. Dumitrescu-Delavarona
20— * „Nenorocită" (roman) de A. Şerbă
nescu-Buzău — — — — — 8—
* „Fiecare cu a lui" (comedie 3 acte)
de A. Şerbănescu-Buzău
— — 20— „Trepetntcut" (expl. semnelor — — 3 —
"Oglinda fermecată* (lirică 4 acte)
Numirea nouă şi veche a străzilor ora
I. Jasinsky
— — — — — 15—
şului Cluj — — — — — — 6—
* .JDoine şi Chiuituri" adunate din gura po- Veti ce face beutara dracului
8—
poporului de „Siminic" — — — 15—

Teatre:

Cărţi şcolare:
* A. B. C-dar fonomimic (pt Şc. mag).
de Dr. Szentpéteriné — — — 20—
* Aritmetică pt. cl. 1. sc. de ucenici de
Cr. Epure— — — — — — 30—
* Geografia judeţului Alba de Jos hi
limba maghiară de Dr. Szentpé
teriné— — — — — — — 15—
* Geografia jud. Cojocna in limba ma
ghiară de Dr. Szentpéteriné
— 15—
* »lulto Caesar de bello Gallico" ma
nual pt. cl. V—VI. de Traian Popa
prof. de liceu — — — — — 35—
* „Lecţii de limba română" de prof.
Murăsan — — — — — — 25 —

Tipaml Imrtit. de Arte Grafice Alexandru Anca, ©uj.

Cărţi preoţeşti:

Carte de rugăciuni, Mângâerea Sufle
tului de 1. Genţ — — — — 25—
Carre de rugăciuni, Mângăerea Sufle
tului de I. Genţ ediţie de lux — 1 0 0 "„Predici ta Morţ" de prot. 1. Marga 4 5 * „Predici pentru postul mare" (ciclu
duplu) de protopop 1. Marga — 20—
* „Păstorul sufletesc" (l—VI. voi) — 120.—
hoane sfinte diferite mărimi
45—200 —

Medicale.
* „Cartea Moaşelor" de Dr. Grigorhi
pentru toate femeile cu 140 tluatraţluni femenine — — —
r30'— »
Cele

ca MOtnul (*) sânt aoa «pirate.

