ANUL III.

Cluj 1 Martie 1925.

Nr.

Abonament :

Redacţia
] Administraţia
Cluj R e g . M a r i a 14
:-; T E L E F O N 1 2 4 :Anunţurile se primesc după tarif.
Librăria

Anca

l Cluj, P i a ţ a Unirii 32.

CLUJUL

tiâlat: Alexandru Anca.
In

9.

preajma alegerii

Ardealul şi vechiul regat

delà Reghin
j

In ziua de 2 8 Februarie, a. c.
a Reghin au loc alegeri noui.
)in partea partidului naţional canl^didesză d. Voicu Niţescu, din
artea averescanilor d. Oct. G o g a ;
ar din rândurile partidului liberal
Antonescu.
După cum rândul trecut la
ej, s'a dat una dintre cele mai
ormidabile bătălii electorale, tot
astfel şi la Reghin, batalioanele
lectorale, s e vor încleşta amaric. Căci la Reghin caşi la Dej
regătirea alegerii însăşi promite
luptă pe vieaţă şi pe moarte.
Date fiind personalităţile c e
ntră în lupta alegerii delà Re
chin, este de prevăzut o amariiică încleştare. Căci, toate trei
oartidele, vor ţinti, să-şi susţină
:u ultima energie pe candidatul
"espectiv.

S

i
E s t e un fapt incontestabil, jul e c â n d obiectiv, că singurul par
id stăpân pe situaţie la Reghin
:ste partibul naţional. Terenul paridului naţional e solid şi de sine
tătător; pe când al celorlalte
iMtMe~e*" teren fugitiv.
Insă, lupta aprigă şi dârză se
a da între d. Voicu Niţescu şi
andidatul liberal.
Partidul naţional a trimis în
ircumscripţia Reghinului o adeărată avantgardă de propaganişti. Aceştia întrupează prograîul execuţional al partidului ce
a trimis. Ei reprezintă spiritul
poziţionist şi arată în cuvinte
alde programul democratic al
artiduiui naţional. Iar alegătorii
ela Reghin îi privesc ca pe aevăraţii luptători ai Ardealului.

Í

Partidul liberal va căuta pe
*)ate cărările să asigure reuşita
andidatului său. In acest scop
-ici la Reghin nu va alege mij>acele. Iar se va violenta voinţa
joporană în chipul cel mai resingător. Din nou vor începe malevrele de noapte, cu voturile
-instit exprimate ale cetăţenilor,
aionetele vor complecta decoiil. Sperăm, însă, c ă la Reghin nu
a reuşi candidatul liberal ci unul
in opoziţipnişti. Şi dintre aceştia
'ele mai multe şanse le are dl
^oicu Niţescu.
Când alegătorii delà Reghin
3or păşi la vot, vor face acest
icru cu inimile îndoite. Căci vo; ţa lor nu va fi suverană, ci fur
ii de peste noapte al urnelor,
a vorbi îş* locul cinstii şi al coïctitudinëi/
Aşa n e s p u n e experienţa.
Totuşi, alegătorii din
cercul
eghinului d o r e s c alegeri libere.
- oresc ca voinţa lor să fie lege.
u pot tolera cu nici-un chipfalh'carea dorinţei lor unanime. Şi
:eastă dorinţă unanimă este penu Reghin, de a avea un repre• mtat, care să facă parte dintr'un
;jrtid cu adevărat democratic.
!

Ai. D.

lislNURtt unexemplar 4 Lei.
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Intr'un articol de fond apărut în
ziarul „Adevărul", din săptămâna aceasta, se pune iarăşi problema Ar
dealului şi a vechiului regat.
Ardealul n'a venit în conflict cu
vechiul regat decât pe tărâmul lup
telor politice. Şi anume : s'au întâlnit
în arena politică două concepţii an
tagoniste.
Ardealul a adus cu sine din punct
de vedere politic, un partid, care în
era dominaţiei maghiare a avut rolul
său istoric. Acest partid care se fun
damenta pe tot ce avea mai sănătos
matca etnică a românismului de peste
Carpaţi, urma, să aducă în viaţa po
litică a României-Mari o concepţie cu
adevărat democratică.
Bazându-se pe democratismul său
partidul naţional s'a încleştat într'o
luptă formidabilă cu elementul reac
ţionar din vechiul regat — în cele
mai multe cazuri — n'au înţeles sen
sul momentului istoric post-bellic.
ale

Alegeri ilegale, violentări brutale
voinţei poporane, iată care a fost

liberal. Căci de 3 ani asistăm la adâncirea şanţului despărţitor între băr
baţii politici ardeleni şi cei din v e 
chiul regat.
Este însă un fapt cert.
Practica introdusă în viaţa politică
de elementele reacţionare din vechiul
regat, nu este de aşa natură, încât să
zdruncine Unirea făcută cu atâtea sa
crificii. Ardealul este unit cu vechiul
regat prin structura sa psichologică,
care este pur latină şi aceasta omogeneitate sufletească nu poate fi sfă
râmată de luptele politice cari sunt
temporare.
Unirea partidului naţional cu par
tidul dlui N. Iorga este un pas în plus
către reconcilierea politică a elemen
telor democratice ardeleneşti cu cele
din vechiul regat.
De aceea ziarul nostru preconi
zează o unire generală a forţelor opo
ziţioniste şi democratice, cari sunt în
Ardeal şi'n vechiul regat.
Căci partidul isvorât din sinteza
tuturor partidelor de opoziţie, ar în
lătura delà conducere pe liberali şi ca
eţ şanţul despărţitor, din viata politică.

Sbuciumul tinerirneî
Puterea concepţiei materialiste a
lumei actuale, este cel mai îndărătnic
duşman în lupta pentru evidenţiarea
valorii idealurilor unui neam.
într'o astfel de luptă inegală unde
monstruositatea interesului material şi
egoist stăvileşte orice posibilitate în
stimularea muncii pentru crearea re
zervelor de forţe spirituale trebuin
cioase unui popor în refacere, este un
lucru natural, ca acele caractere pu
ternice, care sunt create pentru reali
zarea binelui obştesc, să lâncezească.
Aceasta situaţie dureroasă chinueşte aprig sufletele generaţiilor tinere,
care pretind imperios şi cu drep cu
vânt asigurarea unei vieţi progresive,
când aceasta viaţă este încontinuu ameninţată de cereri de sacrificii zadar
nice, disconziderate de mentalitatea
unilaterală a acelora care nu vreau
să ştie că, activitatea vieţii sănătoase
a elementelor tinere este condiţionată
de libertatea ideii şi mai ales de li
bera funcţiune a organelor, care dau
posibilitatea de-a cunoaşte
valoarea
ideii şi metoda de-a o pune în practică.
Nu este de mirat că avântările tinerimei dezinteresate, în urma unui
astfel de sbucium sufletesc să fie pe
riclitate de un oareşcare desechilibru
micşorător a conştiinţei pure şi a gândirei creatoare, care trebue să stăvi
lească crearea superficialităţilor, a non
valorilor sociale, culturale sau poli
tice, periculoase mecanismului nostru
national.
Oare societatea noastră dealtcum
şubredă, nu trebue apărată din vreme,
pentru- a deveni şi absurdă şi imorală?
Dacă îndreptătorii geniului tineresc
sunt purtătorii faclei distrugătoare a
întunerecului, tinerimea este însăşi

facla luminătoare, care îşi risipeşte ra
zele în direcţia în care este purtată.
Conducătorii tinerimei au datoria
sfântă de-a purta această făclie vigu
roasă pe căile adevărului şi idealului,
pentru consacrarea forţei germenului
altruistic conservat în cea mai mare
parte în sufletele tinere.
Dacă tendinţa energiilor juvenile
pentru recâştigarea unor drepturi pier
dute este o slăbire conziderabilă în
munca de construcţie a ţării, acei care
sunt însărcinaţi cu aplanarea conflic
telor şi alinarea durerilor obşteşti ar
trebui să înţeleagă, că încercările de
sufocare a unei acţiuni ideale este o
durere adâncă şi sguduitoare pentru
popor.
Tinerimea de astăzi trebue să-şi
rănească însuşi trupul ei, pentru sal
varea vieţii şi puterilor care mâine vor
conduce destinele neamului.
Oare aceste răni nu vor lăsa urme
adânci pe terenul slab a culturii noa
stre naţionale?
Oct. Boeriu
stud, în drept.

Concertul
dlui Camilla de Angelis
la Nervi
S p i c u i r i din .11 Giornal« di Genova".

Dl Camillo de Angelis, cunoscut
publicului clujan ca fost profesor la
Conservatorul local şi ca violoncelist la
Opera Română, a dat Dumineca tre
cută un reuşit concert în saloanele ho
telului óNervi" din Genova. In faţa
unui public select şi impunător numericeşte, Dl de Angelis, a făcut o
reuşită probă a valorii sale muzicale,
interpretând cu o expresiune perfectă

Pe un an Lei 1 6 0 Pe Vi an „ 80*—
Pe V an „ 4 0 ' —
Pentru Străinătate:
Pe un an Lei 3 2 0 —
Pe V» an „ 160 —
Pe Vi an „
80 —
4

'Pentru America
Pe un an 2 dolari
Manuscrisele
nu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.
sunetele delicioase din Bach, Schu
mann, Saint-Saens etc.
Publicul plăcut impresionat de execuţia excelentă a bucăţilor clasice,
din numiţii autori, a aplaudat în delung pe vestitul violoncelist.
Harnicul Camillo de Angelis va
da în curând un al doilea concert de
muzică românească.
In faţa succeselor ce le obţine în
streinătate, publicul clujan nu poate fi
decât îndurerat, că a pierdut din mij
locul său un atare element muzical.
Cu atât mai mult că a fost delăturaţ
delà Conservatorul local printr'o „abilitate politică".

Teatale.
99

Macbeth«

Premiera din 2 4 Febr. a fost una
din clasicele piese ale lui S h a k e s 
peare : .Macbeth".
Nu ne îndoim că în epoca când
această piesă s'a jucat pentru primaoară şi chiar mult timp după a c e e a
— a plăcut omenimei de atunci, însă
pretenţiile generale ale timpului de faţă
nu se mai pot împăca cu această bucată
învechită. Nu Ş M n t e n ţ J n ^ a r ^ i c j
o pricepe nici a o aprecia.
Crează o mulţime de roluri, unele
înzestrate cu puteri
supra-natürale
cari toate sunt extrem de greoaie în
predare. Chiar cel mai puternic trage
dian al zilelor noastre riscă să piardă
din farmecele talentului său, prezéntându-se în oricare rol al acestei piese.
Privind în sala ticsită a teatrului,
observai feţele mai mult sau m a i pu
ţin chinuite ale unui public în majo
ritate neîndestulit şi mai ales obosit,
— aproape mai obosit decât însuşi
actorii, cari abia cu mari sforţări reuşiau să s e achite de rolurile lor.
Simpaticul şi mult preţuitul artist:
Zaharie Bârsan (Macbeth) a pus multă
arţa în coloritul graiului, dar Pani văzut
jucând mult mai bine de altă dată.
Actul din urmă i-afost cu toate astea
foarte reuşit. Dna Olimpia Bârsan
(Lady Macbeth) şi-a înţeles bine r o 
lul şi a fost aproape întotdeauna la
'nălţime.

%

Foarte potrivit în rolul său (Macduff) care Ta jucat cu multă prieepere
a fost dl Psatta. Ireproşabil dl Dimitriu (Banque). Dl Şei ban (Malcolm) a pus
mult suflet în dialogul cu Macduff.
Un rol foarte greu au avut cele trei
vrăjitoare (Dra Borsa, Dna Ei. Bănuţiu şi Ath. Rally)cari au trebuit admi
rate de puterea redării fidele a unor
fiinţe aproape imposibile. Restul an
samblului şi-a dat toate silinţele ca să
contribue la reuşita piesei, care totuşi
a fost mai puţin reuşită decât alte
premiere ale acestei stagiuni.
A.

A.

— O ordonanţă a guvernului jugo-slav interzice vorbirea limbii un
gare şi germane în biurourile statului.
Acest ordin e necesar şi la noi.
— Dl V. B o g r e a va ţine mâine o
conferinţă la Satu-Mare cu titlul
„Limba noastră."

Pagina 2Unificarealimbiireligioase

Limba în bisericile noastre, nu are
omogenitatea necesară. In Ardeal pre
domină sistemul ciparian, in Munte
nia cel italian al lui Heliade-Rădulescú, iar în Bucovina acel al lui Arune
Pumnul.
Insă, cu toată diferenţa dialectală,
limba românească a stăpânit necon
tenit în biserică, exceptând Basarabia,
unde graiul moldovenesc a* fost înlo
cuit cu limba pravoslavnicului rus.

#

Pentru o sintetizare a diferitelor
sisteme limbistice, Academia română,
s'a adresat ministerului Cultelor şi
Artelor, cu intenţia să se constitue o
comisiune, care să procedeze Ia uni
ficarea limbii bisericeşti.
Ideea este nimerită şi ne bucurăm
că se v a pune capăt diferenţelor de
limbă din biserică, aduse de sistemele
amintite.

Greva studenţească
la Cluj
La Cluj, greva studenţilor decurge
în cea mai perfectă ordine. Mare parte
dintre studenţi au plecat pelacăminurile părinteşti.
Cursurile le frequentează o palidă
minoritate.
Pentru încetarea grevei studenţeşti,
ne adresăm Ministeralui Instrucţiunei
Publice cu o părere. Şi anume; să
satisfacă cât mai curând cererile tine
retului studios, care sunt de pur in
teres profesional şifărănicl-o atingere
cu idei de ordin politic.
De altfel, însăşi mişcarea na este
de ordin politic, ci o mişcare princi
pială, o mişcare de idei.
Deaceea socotim îndreptăţite cere
rile studenţimei şi preconizăm tradu
cerea lor în fapt.

0 profeţie împlinita
după „Astra" d e : Pavel Roman farm.
Pela sfârşitul secolului ai 18, în
cepuse să se clatine credinţa în arta
profeţirilor de tot felul, fie prin citi
rea în stele sau în drojdie de cafea.
Numai în massele podorului de jos
mai persistă şi uneori mai pătrundea,
pe scările din dos şi prin casele celor
din clasele superioare.
învăţaţii scriau tot felul de opere
însemnate în contra superstiţiilor în
toate felurile şi formele lor, şi prin
aceştia era şi profesorul Wolgast delà
Göttingen. Din tragerea-i de inimă
eselusivă pentru ştiinţă, el rămăsese
necăsătorit, şi căsnicia i-o conducea
cu mare zel şi pricepere, sora sa, care
îl adora ca frate şi mare savant.
Wolgast lucra nopţi întregi de-a
rândul şi era uneori suferind din cauza
surmenărei. Sora sa îngrijorată îi te
mea viaţa, şi consultă un Astrolog.
Acesta îi proroci, că Wolgast are
să moară în urma unei certe mari.
Dar
de unde c e a r t ă ?
Odată în îngrijorarea ei sora lui
Wolgast îi povesti întâmplarea cu con
sultarea astrologului — iar urmarea fu
că savantul o dojeni, spunându-i că
de altă dată să nu mai plece urechea
la astfel de copilării sau lucrări bă
beşti. Peste vie-o câţiva ani Wolgast
căzu greu bolnav, Prietenii lui che
mară mai mulţi medici în consiliu, ca
să-i poată ajuta. După ce-1 examinară
pe rând şi se retraseră în camera de
alături ca să s e consulte, Wolgast se
întoarse spre sora sa şi z i s e : A h !
Doamne, iată o să se împlinească pror o d a ! Acum ăia de acolo o să în
ceapă să s e certe şi eu am să fiu
victima !

CLUJUL ROMANESC

Nr.

0 chestiune de onoare

—
S o c i e t a t e a corală din H u e d i n
va da astăseară o producţie urmată de
dans.

In ziua de 2 3 I.e. dl Marin Dragnea student în drept şi publicist a ce
rut
satisfacţie pe cale cavalerească,
dlui dr. Lusztig Jeno advocat în Cluj,
într'o chestiune de onoare. Pentru elu
darea chestiunei martorii constituiţi au
adresat următoarea scrisoare dl ui Ma
rin Dragnea:

—
Congresul partidului naţional
va avea loc în ziua de 8 Martie ia
Bucureşti.

Iubite amice,
Ca răspuns Ia rugămintea ta de a
te reprezenta în incidentul cu di dr.
Eug.
Lusztig, îţi putem comunica ur
mătoarele:
Departe de a-şi constitui martorii,
numitului a refuzat de a da satisfacţie
pe cale cavalerească, pe motivul că
în calitatea sa de advocat stă Ia dis
poziţie pe cale judecătorească. Atitu
dinea dlui Lusztig nu ne poate face
decât să regretăm faptul de a fi fost
puşi în contact cu dsa, cu toate c ă
este departe de a merita gestul tău
cavaleresc.
Cluj, 2 3 Februarie 1§25.
Cu deosebită dragoste:
Arghirescu Adrian
ziarist.
Octavian Boeriu
Secr. Pref. Cojocna.
Tot in aceeaş chestiune s'a dresat
şi următorul proces verbal:
Proces-Verbal,
Astăzi 1925 luna Februarie 2 3 ,
subsemnaţii prezentându-ne, cu man
dat în regulă din partea dlui Marin
Dragnea ziarist din Cluj, în chestiu
nea incidentului ivit între dsa şi dl
dr,
Eug. Lusztig avocat din Cluj, cu
mult regret am constatat următoarele :
Dl dr. Eug. Lusztig a refuzat ca
tegoric de a da satisfacţie pe cale ca
valerească dlui M. Dragnea, menţio
nând că nu este dispus a aplana con
flictul decât pe cale judiciară, având
totodată o atitudine c e ne îndreptă
ţeşte să credem că dl Lusztig este
departe de a-şi da seama de îndato
ririle dictate de poziţia sa socială.
Drept care am dresat prezentul
proces-verbal.
Cluj, la 23 Februarie 1925.
Martori :
Arghirescu Adrian
ziarist
Octavian Boeriu
Secretarul Prefecturei Cojocna.

— M. S. Regele a dăruit două
terenuri pentru construirea de şcoli
in Predeal.
—
Sindicatul Naţional „Avram
lancu* din Braşov va ţine adunare
generală ordinară pe ziua de 1 Mar
tie a. c. în amfiteatrul liceului de fete
„Principesa Elena".
— L e g e a administrativă ce se va
înfăptui decretează de muncipii regale,
următoarele o r a ş e : Braşovul, Sibiul,
Timişoara, Clujul, Tg.-Mureş şi Oradea-Mare.
•
—
Clubul liberal din B r a ş o v s e
va inaugura în prezenţa dlui Dr. C .
Angelebcu, ministru] instrucţiunei pu
blice.
Expoziţia generală din Chişi
nău va avea loc între 15 August şi 1
Octombrie.
—

Dl Simeon Mândrescu, profe
sor universitar, a dăruit casa sa din
Bucureşti Societăţii culturale „Graiul
Românesc".

— Reuniunea de cântări din Cugir va da o frumoasă serbare urmată
de dans în ziua de 1 Martie a. c.

mmEEEmEtmammmmmEEmEmEa
Către Domnii

Judecători Advocaţi

— Examenele de definitivat pt.
învăţători încép la Satu-Mare în ziua
de 1 Martie.

— L a Dorohoi în luna Martie se
va desveli un monument al eroilor
dorohoenl, căzuţi pe câmpul de luptă.
— Studenţii teologi din Cluj s'au
organizat în cadrele unei societăţi cu
numele «Credinţa ortodoxă".
— P. S. Episcopul Clujului a cer
cetat din punct de vedere bisericesc
oraşul Turda.
-— Pontificele Plus al X I a împli
nit în ziua de 12 Februarie trei mi
delà încoronarea sa solemnă.
— Lui Jókai Mor, marele roman
cier maghiar, i-s'a serbat Joi în 19
Februarie 100 de ani delà naştere.
— Hârtia monedă de 1 şi 2 Iei
va fi retrasă din circulaţie pe ziua de
1 Aprilie a. c.

NOU !

şi studenţi în drept
La

Librăria A. ANCA Cluj s e 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

advocaţi, Magistraţi, Studenţi

^QU !

pă r u t
Librăriei A. Anca Cluj

A

a

în Editura
P r o c e d u r a Civilă
în

vigoare astăzi în Ardeal şi este datorită
Dlui Or. Tudor Moisil advocat Cluj.

Tot aici se afia şi
alte cărţi juridice.

1 expl. Lei 2 0 0 . plus 10 Lei porto.

A apărut în editura Librăriei

şl se află

de vânzare următoarele

Piese teatrale şi Poezii
c e l e mai bune pentru sărbăr! ş c o l a r e
şi poporale.

Teatre:
t „A

fost odată" (poporală 3 acte) de
Nie. Ţintariu — — — — — 20 —
• .Doamna mea' (poporală 1 act) de
Nie. Ţinţariu — — — — — 1 5 —
• .Oara 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 —
• .Puiu Codrului
piesă haiducească
3 acte de Nie Ţinţariu — — — 2 0 —
„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 lut* (comedie 3 acte)
de A. Şerbănescu-Buzău
— — 20 —
'Oglinda fermecată"
(lirică 4 acte)
I. Jasinsky
— — — — — 15-—
,fioine şi Chiuituri" adunate din gura popoporului de „Siminic" — — — 15-—
1

-

1

—

— R e c r u t a r e a clasei 1 9 2 5 va avea
loc în cursul lunei Martie în Judeţul
Hunedoara.

— L a mormântul lui Vasiie Ale
xandri în curând se va ridica o fru
moasă capelă.

Alexandru Anca Cluj

Informaţiuni

—
L a F ă l t i c e n i s e va îniiinţa o
cooperativă de consum pt.gfuncţionari.

— DI N. Batzaria a luat condu
cerea societăţii .Graiul Românesc".

— Dl E . Petrini fost director g e 
neral al agriculturei în Ardeal, se află
actualmente ia Paris, în comisia de
reparaţii.

9.

Cărţi şcolare:

• A. B. C-dar fonomimic (pt. Şc. mag).
de Dr. Szentpéteriné — — — 2 0 —
• Aritmetică pt. cl. I. şc. de ucenici de
Cr. Epure— — — — — — 30 —
• Geografia
judeţului Alba de Jos în
limba maghiară de Dr. Szentpé
In atenţia femeilor I
teriné— — — — — — — 15"—
• Geografia jud. Cojocna în limba ma
In edituia Al. Anca din Cluj a
ghiară de Dr. Szentpéteriné
— 15*—
apărut o broşură foarte bine îngrijită
• „luliu Caesar de bello Gallico" ma
cu modele de ţesături româneşti dato
nual p t cl. V—VI. de Traian Popa
prof, de liceu — — — — — 35*—
rită dnei Maior, profesoară. Această
• „Lecţii de limba română'
de prof.
broşură costă 6 5 Lei plus 5 lei porto.
Murăşan - - - - - 25-Tlparul Instit de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.
1

Dif erite :
„Inima mea" (cântece poporale — — 15-—
„Imnuri Româneşti" (cântece naţionale) 10-—
* „Ecouri" de Traian Dumbrava
— 5-—
„Umoristice" (Glume) de Costî— — 15-„ Versuri din Răsboi" (poezii poporale) 10-* „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian
şi voce — — — — — —
* „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
Pian şi voce — — — — — 15 —
,Călindare" cărţi cu târgurile — 10— 40 Lei
5'',Dicţionar" român-maghiar
— —
\ Carte de visuri" — — — — — 2 0 - Observări critice delà adunările învăţătoreşti de I. Pavelea — — —
5-—
* 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
tru naţional de M. Dragnea
— 10Scrisori de iubire de după mai mulţi
autori
_ _ _ _ _
— 10-* „Aventurile fantastice" ale lui Wiilyams Gotthard roman
— — ie-_
* „Nenorociţii" (roman) de A. Şerbă
nescu-Buzău — — — — —
8-—
„Trepetnicul" (expl. semnelor — —
3 —
Numirea nouă şi veche a străzilor ora
şului Cluj — — — — — —
6 —
Vezi ce face beutura dracului
8t

t

Cărţi preofeşti:
Carte de rugăciuni, Mângăerea Sufle
tului de I. Genţ — — — — 25* „Predici la Mort" 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 ilustraţiuni femenine

150-—

C e l e c u semnul ( * ) sunt nou apărute.

