Cluj

ANUL-m.

agftttarm? i$2ţk

Nr.>

4t

Abonament :

Redacţia

Pe un an Lei 1 6 0 Pe Vi an „ 8 0 ' Pe U an „ 4 0 Pentru Străinătate:
Pe un an Lei 3 2 0 —
Pe Vt an „ 160 —
Pe V. an „
80 —
Pentru America
Pe un. an 2 dolari

Şi

Administraţia

l

Cluj R e g . Maria 14
:-: TELEFON 124 :
Anunţurile s e pri
mesc după tarif.

Librăria Anca

Manuscrisele
nu se înapoiază»

CInJ, Piaţa Unirii 32.

!f; Alexandru Anca.

24 ianuarie
S e împlinesc "66 de ani, de
când Principatele româneşti s'au
unit, alegând* acelaşi domnitor în
persoana lui Cuza-Vodă, care
doarme somnul drepţilor lângă
bisericuţa din Ruginoasa.
Privit din punct de vedere
istoric, actul unirei Principatelor
este în strânsă legătură cu ches
tiunea orientală. Delà 1 6 9 9 , delà
pacea din Carlovitz, chestiunea
orientală a gravitat în strânsa le
gătură cu ţările româneşti, cari
au trăit necurmat potrivit evolu
ţiei c e a marcat această ches
tiune.
Delà 1 6 9 9 înainte, în c e pri
veşte soarta orientului european,
s'au manifestat două curente con
tradictorii şi cari necurmat s'au
tradus în faptă prin încleştări ar
mate. P e deoparte subsista ten
dinţa turcească, de a-şi menţine
hegemonia neştirbită asupra ţă
rilor de sub suzeranitatea sa, pe
de altă parte tendinţa contrară a
Rusiei de a-şi întinde protecto
ratul peste creştinii lor din Imperiul
turcesc.
^
Aceasta era situaţia la 1 8 5 9 .
Boerii luminaţi, ai ţărilor ro
mâneşti, însă, nu au luat în con
sideraţie dezideratele pseudo-protectorilor, ci au ascultat glasul in
tereselor româneşti. Şi au ales
pe Cuza domnitor peste o R o 
mânie unitară.
Actul unirii Principatelor nu
trebue privit însă numai, sub r a 
portul istoric. El constitue şi o
mare faptă culturală.
întreaga literatură din preajma
anului 1 8 5 9 este insuflată de do
rinţa Unirei. Exponent al acestei
dorinţe vitale pentru neamul ro
mânesc este marele nostru poet
naţional
Grigore Alexandrescu
care presimţind cărările luminate
ale viitorului c e avea să vie, ex
clamă entuziasmat :
:

ZIAR INDEPENDENT

Aceste armate aduceau pe
plaiurile Ardealului un suflu cald
de poezie latină, -care avea să
toarne în sufletele fraţilor robiţi
balsamul mângăetor al speranţei.
Căci, în momentul în care solda
tul român a păşit peste culmile
Carpaţilor împăduriţi, unirea era
realizată. De aceea de acum îna

inte, ar trebui, să considerăm
unirea Ardealului, BosarabieJ şi
Bucovinei cu vechiul regat, ca
înfăptuite din ziua intrării ar
matelor româneşti în războiul
mondial, din 15 August 1916.
Această unire, însă, nu s'ä
înfăptuit integral. Căci imediat a
apărut în vocabularul limbii noa
stre noţiunea de „ardelean" şi
cea
de „regăţean", cari nu ne
fac cinste de loc.

Un exemplar 3 Lei.

Vechiul regat' tiu este
părţit de Ardeal prin nimic.
avem acelaşi suflet latin şi
leaşi aspiraţiuni de viitor,
una
suntem.

des
Toţi
ace
încât

Amintirea Unirei Principatelor
să plămădească în sufletele tu
turor o năzuinţă robustă către p
unificare desăvârşită.
Trebue c a pe viitor să ţintim
la o viaţă armonică, plină de nă
zuinţa realizării binelui, a adevă
rului şi frumosului.
Toţi trebue să tindem la o
unire ideală şi desăvârşită por
nind delà concepţia: că toţi for

măm
temelia actuală a româ
nismului — unit
Ai. D. '-.

Scandalul cu tripoul
delà Sfatul Negustoresc din Capitală.
Intrun articol inserat în coloanele capăt acestei situaţiuni intolerabile;
revistei „Jos Masca", (Nr. 1 din 18 nici-o lege nu se făureşte, pentruca
Decembrie 1924), reprodus partial de şa retragă din mâna unei.-ptnoitne
ziarul „Răspunderea" din 18 Ianuarie morale putinţa de-a* patrdiia jocul de
sub- «emnătura dlui Alex, Frâncu, se foărţi. Şi iCft.^ste ma* trist,, e-faptul, că
denun(ă fapte scandaloase, cari au Ioc din asemenea apucături ruşinoase —
la sfatul negustoresc din Capitală. Şi cum este jocul de. cărţi —, se Îmbo
anume: este acuzat directorul că frus găţesc atâţia, cari mai apoi stropesc
trează fiscul falsificând cupoanele delà cu noroiu nevoiaşii, cari luptă din
greu cu viata şi cu nevoile zilnice.
finanţe.
Crupierul îi plăteşte zilnic câte
Din «ele expuse mai sus rezultă
1500 lei, pentru ca să-şi poată exer că la clubul sfatului negustoresc se
cita meseria ; deasemenea bufetierul petrec lucruri grave. Căci nu este
îi dă zeciuiala sa şi chiar bacşişurile uşoară acuzaţia adusă acestei instituţii,
personalului sunt făcmănile de el. Şi, că în ea se frustrează fiscul.
adaugă articolul citat, că acest fluviu
Preşedintele acestui sfat este dl
de bani se realizează delà nenorociţii
Jean
Luca Niculescu. deputat al Ca
jucători de cărţi, cari vând la masa de
joc
moşii, case, averi agonisite cu pitalei', iar secretar general dl D. Mtrudă sau moştenite, câte odată chjar culescu-Rièiz, ajutor de primar.
cinstea soţiilor sau a fiicelor, pentru
Dl AléK. Frâncu cere anchetarea
a-şi satisface ud viţiu vinovat.
cazului şi denunţarea rezultatului opi
Nici-o dispoziţie nu vine, să pue niei publice.

regat urmează a se face în mod evo
lutiv, armonic şi proporţionat
Şi cei mai bun agent de propa
gare a unificării sufleteşti e : şcoala.
Şcoala are menirea să plămădească
în sufletele tinerilor vlăstare concepţia
că nu există provincie „cucerită" ci
.alipită'. Că între .ardelean" şi „re
găţean" qu există nici-o deosebire,
nici din punct de vedere al structurei
sufleteşti, nici a aspiraţiilor de viitor.
„Blocul ardelenesc", pe care au
Încercat, să-1 constitue unii oameni politici din Ardeal, nu trebue privit de
cât ca un aviz dat în atenţia guver
nului. «
Să înceteze violentările şi înce
tează şi discuţia despre noţiunea „re
găţean".
Nu e mai puţin adevărat, că sunt
şi oameni din Ardeal, cari au atentat
la bunul mers ai treburilor ardeleneşti.
Aceştia, însă, sunt oameni cari nu în
ţeleg sensul momentului istoric şi as
piraţiile noastre de unificare legală,
armonică şi cinstită.

Nici demagogie
nici regionalism
In articolul de fond al ziarului
.Carpaţii", cu data de 18 Ianuarie
1925,
se fac afirmaţii de o marcantă
temeritate şi de o evidentă uşurinţă.
Mai întâiu vorbeşte despre „re
gionalismul vinovat" al partidului na
ţional, care după pararea confratelui
delà Braşov este .compromis în ochii
poporului de aici prin nefasta condu
cere a Consiliului Dirigent". Şi după
ce vorbeşte despre regionalimul ace
stui partid care a trecut de mult munţii
prin fuziunea cu tachiştii, se agaţă de
conferinţa ardeleană care a avut ioc
la Cluj.
Afirmă ziarul amintit, că în ca
drele conferinţei ardelene dl O.ct. Goga
a răsărit deodată ca un regionalist,

întrebăm însă? în ce constă regio
Goga, care a propus ca
nalismul
Cătră Camera de Comerţ I petente pentru o remediare a ieşirea dindluiimpasul
politic de azi o
I răului.
Români! sfântă e unirea; ascultaţi
şi Industrie din Cluj !
Ori Primăria să facă pe compt soluţie nu tocmai regionalistă ? Căci
giasu-i răsună,
propriu amplificarea ori să con d-sa a fost pentru o alipire la parti
De!a
fii României cere patrie comună.
In chestiunea iluminatului.
cesioneze această lucrare unei so dul poporului — care-i din vechiul
Pentru c a mai apoi să adauge :
in coloanele ziarului nostru, cietăţi particulare. Căci aşa cum regat — a întregului bloc ardelenesc.
Căci a patriei iubire,
ne-am ocupat în mai multe rân se prezintă actualmente ilumina
Şi apoi a apăra interesele unui
E averea cea mai scumpă, cea mai
duri, cu reaua stare în care se tul la Cluj este un adevăzat ţinut amintit, înseamnă a face regio
rară moştenire.
nalism? Prin însăşi structura sa geo
află iluminatul la Cluj.
scandal.
„Bonjuriştii" delà 1848, "în
grafica România-Mare este împărţită
După cercetările noastre în
preaja anului 1 8 5 9 , se transformă această chestiune am ajuns la con
pe anumite regiuni, fiecare cu carac
în agenţi de propagare ai cre cluzia, că personalul uzinelor eterele sale distincte şi interese proprii.
zului salvator al unirei. Toată in lectrice, nu este în afară de orice
Ori, conferinţa ardeleană, a adu
telectualitatea Principatelor s'a vinovăţie, în c e priveşte mersul
nat
pe toţi fruntaşii politici ai Transil
Delà unirea înfăptuită în 1918,
pus deodată în slujba unirei şi a rău al iluminatului în localitate.
până astăzi, Ardealul a fost necon vaniei, ca să afle modalitatea eşirei
înfăptuit-o spulberând în vânt atât
Uzina electrică este în funcţie tenit bruscat şi violentat. Căci înce din încurcătura politică, în care se
tentativele opoziţiei cât şi do
de cursul apelor Someşului şi nu pând cu schimbul coroanelor nedrep zbate actualmente ţara noastră.
rinţa protectorilor noştri, de a
poate satisface în stadiul actual tăţile au apăsat greu pe spatele bietei
Pseudo- regionalismul dlui Goga
vedea ţările româneşti dezbinate
nevoile
crescânde
ale
oraşului,
nu-şi
are nici-o temeinicie, iar dema
provincii, unite cu vechiul regat.
şi înduşmâm'te. Şi astfel prin fac
gogia
ce-ar fi brodat-o pe acest pseudoEste de datoria Primăriei să
Ca într'un caleiposcop, poţi vedea,
torii c e au înfăptuit unirea, acest
regionalism
este o ficţiune. Căci în
act poate fi privit ca o manifes intervină. Şi anume: uzina elec toate ilegalităţile ce s'au comis în Ar
trică trebue amplificată căci alt deal. O unificare cu furca a fost plă conferinţa ardeleană d. Oct. Goga s'a
tare culturală.
fel numai merge.
mădită în sarcina acestui ţinut. S'au purtat ca un temerar om politic, care
Cum
Primăria nu face nimic adăugat ápoi violentările brutale ale nu are multe de ascuns.
In 15 August 1 9 1 6 , armatele
De aceea considerăm afirmaţiunile
vechiului regat treceau Carpaţii, în acest sens, atragem atenţia voinţei poporane, în alegeri, ceeace a
confratelui
delà Braşov de şubrede şi
provotat
o
nemulţumire
evidentă.
pentru a înfăptui unirea în inte Camerei de Comerţ şi Industrie
neavenits.
Unificarea Ardealului cu vechiul
să intervină pe lângă forurile comgritatea ei.

Unificare sufletească

iBstraioH uflBxemplar 4 Lei.
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lui, ce a vizat graniţele lărgite aie ro
mânismului întregit.
întruchiparea plastică a chipului
lui Eminescu va fi cea mai frumoasă
podoabă culturală pentru capitala României-Mari.
Deaceea îndemânăm publicul arde
lean să contribue ia această colectă.

— Di vasile Pârvan, directorul
şcoalei române din Roma a fost ales
membru al «Academiei Pontificii" şi
al .Academiei pentru istoria patriei"
din Roma.

Memoriul lui Goldiş
Esta destui de bine cunoscută, ches
tiunea Vasile Goldiş, în straturile opi
niei noastre publice. Şi anume: intre
dl V. Goldiş partidul naţional s'a pro
dus la început o răceală, care mai
apoi a ameninţat să producă o ade
vărată ruptură intre partid şi fracţiu
nea dsale.
Mărul discordiei s'a potenţat cu
ocazia ruperei tratativelor dintre ţără
nişti şi partidul naţional. Căci dl
Goldiş a vizat legitimat o unire a
celor două partide opoziţioniste.
In scopul clarificârei lucrurilor, di
Goldiş, împreună cu cei 28 ai dsale,
a redactat un memoriu pe care 1-a
adresat dlui Maniu.
Ce cuprinde memoriul.
In partea istorică, dl Goldiş, ridică
acuzaţii la adresa conducerii partidului
naţional, acuzându-1 : de lipsă de con*
secvenţă politică ; de neparticiparea la
încoronare şi botezul principelui „Mihaiu" ; de nealegerea dsale ca preşe
dinte al Constituantei ; de zădărnicirea
tratativelor cu ţărăniştii; de republi
carea „Cărţii negre"; de părtinirea
elementului unit din partid etc..
Adaugă apoi toate ofensele ce iau
adus conducerea partidului naţional şi
pentru o reconciliere cu naţionaliştii,
ajunge la următoarele concluzii :
Instituirea unui directorat de 5
membri ; ca dsa să fie pus in curent
cu toate dispoziţiunfle ce se iau In
partid; director al ziarului .Patria* să
fie numit dl Lupaş; înfăptuirea acor
dului cu ţărăniştii.
Concluzii,
Memoriul dlui V. Goldiş astfel cum
apare în lumina adevărului obiectiv,
este un act politic de o mare impor
tanţă pentru Ardeal. Căci în bună
parte reconcilierea cu partidul naţional
nu se va putea face decât dacă acest
partid va accepta majoritatea punctelor
cuprinse în memoriul amintit.
Nu ştim dacă dl V. Goldiş va ceda,
atunci când îi va răspunde dl Maniu.
Informatori neautorizaţi însă, afirmă
că dl Maniu va păstra o atitudine
foarte împăciuitoare.
Dacă memoriul dlui Goldiş va aduce
ruptura în partidul naţional, acest fapt
va fi salutat cu bucurie de toţi repre
zentanţii partidului liberal. Căci libe
ralii doar atât aşteaptă.
Ruptura, ca atare, înseamnă o reală
slăbire a partidului naţional şi o zdrun
cinare a puterii sale de opoziţie.
Rezumativ, ruptura ar marca o
reală pierdere pentru democraţia ro
mânească.

Un monument
Iui Eminescu
Cercul literar ai revistei Gândirea,
a luat iniţiativa stângerei unui fond,
prin colectă publică, pentru a ridica
un monument în Bucureşti, marelui
nostru poet: Mihail Eminescu.
Capitala ţării nu are o statue a
marelui vizionar care a fost poetul iz
vodit din Ipoteştii din Jud. Botoşani.
Asupra operei genialului poet s'au
scris multe critici explicative. Poeziile
sale sunt în deobşte cunoscute mare
lui public şi acum este necesar, ca
orice om să ia contract şi cu artico
lele sale politice.
Aceste scrieri politice, minunate în
logica ce Ie încheagă, ca şi In senti
mentul ce le aninează, sunt insuflate
de principiul ideii naţionale.
Astăzi când această „idee" agită
straturile tinereşti şi cu ele pătura
noastră rurală, se impune o cât mai
aprofundata cercetare a operei poetu-

•

Sulamita

— Elevi de-ai liceului »Gh. Bariţ"
au strâns bani delà inimile caritabile
pentru spitalul din Abrud;
— Adunarea generală a Corpora
ţiei industriale din Cluj va avea Ioc
ziua de 29 Martie.
— Episcopul Clujului pleacă mâine
ia Bucureşti pentru a lua parte ia dez
baterile senatului.
— in ziua de 25 Ianuarie în sala
festivă a Curţii de Apel magistraţii şi
advocaţii români din Cluj se vor în
truni pentru întemeerea unui ,Cerc
de studii".
— Episcopul Ignatie din eparhia
ortodoxă a Aradului, a încetat din
viaţă.
— Expresul de Bucureşti care a
plecat Miercuri din Cluj la orele 7 1 9
seara a suferit un mare accident între
staţiile Feldioara şi Halta-Roşu. Sunt
mulţi răniţi cari au fost transportaţi la
spitalul din Braşov. - •— - - • .

Teatrul Naţional.
Programul săptămânal:
Sâmbătă 24 Ianuarie „Când vine
viforul*.
Duminică 25 ianuarie matineu:
„Avarul",
Marţi 27 Ianuarie Premieră .Pa
tima Roşie".
joi 29 Ianuarie „Patima Roşie*.
Sâmbătă 31 Ianuarie „Patima
Roşie".
Luni 2 Februarie matineu: „Cine
matograful".
Marţi 3 Februarie: Premieră „Mărgelos
Joi 5 Februarie „Mărgeluş".
Sâmbătă 7 Februarie „Mărgeluş*.

— Astă seară are loc în saloanele
hotelului New-York baiul aviatorilor
aranjat după cele mai moderne planuri.

întreprinderea de Instalajiuni Electrice a
Oraşului Cluj

ataşata Uzinelor Electrice
Cjuj^

Calea Regele Ferdinand fio. 30.

EXECUTĂ : Instalaţiuni electrice de înaltă şi joasă ten
siune pentru iluminat şi forţă motrică, mon
tări de tot felul de motoare, transforma
toare şi aparate electrice, rebobina] şi reparafinui în mod radical. Staţiune specială :
de verificat contoare electrice cari se şt
repară şl instalează din nou.

Aflăm ca multă plăcere că
dl Alexandru Anca preot gr.
cat. în comuna Chiraleş„ a fost
înaintat de I. P. S. S. Episcopul
Hossu la rangul de protopop
onorar. Ji urăm ca şi această
carieră să o păstorească tot atât
de conştiincios cum a fost vreme
îndelungată în cariera preoţiei.
Felicitările noastre.

•— In ziua de 30 Ianuarie, corpul
didactic al şcolilor secundare din Blaj
organizează un bal filantropic.

I. P. S. Mitropolitul Dr. N.
Bârlan a plecat în ziua de bobotează
la Viena pentru un consult rredical.

— P. S. S . 'Vaieriu Frenţiu, epis
copul gr.-cat. din Oradea-Mare a dă
ruit suma de 7000 iei pentru reno
varea casei parohiale şi a capitalei
din Galşa.

fapta bine meritaţi.

— La alegerea de protopop pen
tru eparhia ortodoxă a Clujului au
întrunit: dl George Suciu preot în
Cojocna 27 voturi ; Nicolae Vasiu pro
fesor în Banat 20 voturi ; şi părintele
Laurenţiu Curea, secretar consistorial
5 voturi. Dintre aceşti 3 candidaţi ur
mează, ca P. S. S. Episcopul Nicolae
să aleagă pe acel care-t va crede
mai apt.

— In editura librăriei Alexandru
Anca din Cluj în curând va apare
„Politica", introducere în ştiinţele de
stat, de dr. Cassiu Maniu profesor
universitar ia Cluj.

— Dl N. lorga şi-a început cursu
rile la Sobrona în ziua de 15 Ianuarie.

Informaţiuni
O

—- Papa Piu al XI a primit în au
dienţă privată pe boxeurul Johnny
Dundee de origine italian.

— S e aduce ia cunoştinţa celor
interesaţi că, cu privire la cererile de
paşapoarte, s'au făcuta die către Dom
nul Prefect a! Poliţiei Ovidiu Gritta
următoarea înlesnire: Toţi acei, cari
au mai primit în trecut paşapoarte
deia dl prefect Ovidiu Gritta, cu oca
zia reînoirii paşaportului, vor înainta
numai o simplă cerere, la care vor
anexa paşaportul vechia şi" dovada, că
sunt în curent cu plata impozitului.
Dacă şi are aceste acte în regulă,
poate să obţină în curs de două ore
paşaportul.

Cârti noui.

4«: A. I. Kapria.
Cartea lui A.*I. Kuprin, a văzut de
puţin timp lumina tiparului, în l"'mba
românească, tradusă de dna Zina Dr.
G. Moroianu după originalul rusesc.
Autorul acestei lucrări, este în
deobşte cunoscut marelui public euro
pean, graţie romanului „lama", care
a rupt de mult zăgazurile hotarelor
ruseşti.
Kùprin în Sulamita estetizează fru
museţea dragostii pământeşti. Solomon
care nu-şi găsea fericirea în meleagu
rile terestre, o află ia sânul unei fe
cioare din via lui domnească. Această
fiică a câmpurilor, este nevinovata
Sulamita, pe care Solomon o odoară.
Totuşi, regina de Saba invidioasă
şi geloasă pe fericirea Sulamitei, tri
mite noaptea un gardian care omoară
pe nevinovata Sulamita. Iar Solomon
îşi găseşte mângăerea în sferele se
nine ale divinităţii eterne.
Lucrarea lui Kupin punctată în faţă
două principii : principiul ferictrei pă
mânteşti şi ai idealităţii divine.
Pământescul e trecător.
Divinul însă e etern.
Şi tocmai pentru acea, Solomon îşi
leagă ultimele speranţe de dumnezeire.

Nr. 4 .

\

Depozit de lămpi electrice, material de in
stalaţiuni, piese de schimb etc.
Planuri, Proecte,
Oferte şi devize efectuate de specialişti

A apărut fn editura Librăriei

la cerere

J

Dif erite :

Alexandru Anca Cluj

„Inlma mea* (cântece poporale — — 15 —
„Imnuri Româneşti* (cântece nationale) 1 0 • „Ecouri* de Traian Dumbrava — 5 —
Piese teatrale şi Poezii
„Umoristice* (Glume) de Costi — — 1 5 „ Versuri din Răsboi" (poezii poporale) 1 0 - cele mai bane pentru sirbiri şcolare
şi poporale.
• „Iubirea" (notă muzicali) pentru Pian
şi voce — — — — — — 1 5 Teatre :
• „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
* „A fost odaia* (poporală 3 acte) de
Pian şi voce ~ — — — — 15 —
Nie. Ţintariu — — — — — 2 0 ,Călindare" cărţi cu târgurile — 10-40 Lei
* „Doamna mea' (poporali 1 act) de
Dicţionar" român-maghiar
— — 5•—
Nie. Ţintariu — —• — _ — 15 — ,Carte de visuri" — — — — — 20- —
* „Oara Lumii" (poporală în 3 acte)
Observări critice delà adunările învăde Nie. Ţintariu — — — — 20- ţătoreşti de 1. Pavelea — — — 5 —
* „Duşmanii* (poporala 3 acte) de Nie.
• Istorie şi Fantazie nouă evoluţii tn
Ţintariu — — — — — — 15istoria românilor de J. Pavelea — 20 —
„Pentru patrie* (poporali 4 acte de
• „La isvoarele vieţii" de M. Velea — 10-—
Nie. Ţintariu — — — — — 1 5 • „Pentru Macedonia" imperativul nos
* „Petitorii* comedietatr'unact de Nie
tru national de M. Dragnea — 1 0 Ţintariu — — — — — — 1 5 Scrisori de iubire de după mai mulţi
* „Puiu Codrului* piesa haiducească
autori
_ _ _ _ _ _ 103 acte de Nie. Ţintariu — — — 20 — "„Aventurile
fantastice"
ale lui Wi„Nevasta mea fie îngeri ca ea* (po
•ilyams Gotthard roman
——
porali 3 acte) de Nie. Ţintariu — I 5 - - • „Nenorociţii"
(roman) de A. Şerbâ* „înfumuratele" comedie tn 3 acte de
nescu-Buzău — — — — — 8 —
C. Dumitrescu-Delavarona
2 0 - - „Trepetnicut"
(expl. semnelor — — 3 * „Fiecare cu a ter" (comedie 3 acte)
Numirea
nouă
şi veche a străzilor ora
de A. Şerbanescu-Buzău — — 2 0 şului Cluj— — — — — — 6 —
"Oglinda fermecată* (lirică 4 acte)
8-T. Jasinsky
— — — — 15 — Vezi ce face beutura dracului
,£>oint şi Chiuituri" adunate din gura popoporului de „Siminic" — — — 15'—
Cărţi preofeşti:
şi se afli de vânzare următoarele

t

)t
t

Cârti şcolare:

•A. B. C-dar fonomimic (pt. Şc. mag),
de Dr. Szentpéteriné — — —
* Aritmetică pt. ci. I. şc. de ucenici de
Cr. Epure — — — — — —
* Geografia judeţului Alba de Joa In
limba maghiari de Or. Szentpé
teriné— _ _ — - _ —
* Geografia jud. Cejocnatn limba ma
ghiară de Dr. Szeutpéteriné
* „iuliu Caesar de bello Qallico" ma
nual pt. cl. V—VI. de Traian Popa
prof. de liceu — — — — —
*- „Leejti d* limba română* de prof.
Murisán —Anca,— —
— ——
Tiparul IttstJt, de Arte Grafice: Alexandru
Cluj.

20-

15-15-

Carte de rugăciuni, Mângăerea Sufle
tului de I. Genţ — — — — 25-—
* „Predici la Morf' de prot. 1. Marga 45* * „Predici pentru postul mare" (ciclu
duplu) 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 ilustraţluni femenine
150 —
Cele cu semnal ( • ) sânt noa apărate.
f
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