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Problema Macedoniei
Intr'o broşură de propagandă
naţională, ce-am publicat anul tre
cut sub titlul : Pentru Macedonia,
puneam succint problema M a c e 
doniei, aşa cum se prezintă pe
atunci.
De un an încoace, starea fra
ţilor noştri din Pind s'a înrăutăţit
treptat, până c e a ajuns actual
mente într'un ipostas disperat.
Căci, cu toate intervenţiile minis
trului nostru delà Atena, în spe
cial, nu s'a putut ajunge până
astăzi la o soluţionare favorabilă
Aromânilor, în problema Mace
doniei. Delà fraţii din Pind vin
ştiri îngrijorătoare.
Insă, de problema Românilor din
Balcani, s e leagă un numai situa
ţia Aromânilor, cari actualmente
se află sub dominaţia Grecilor,
Bulgarilor şi Sârbilor ci şi starea
etnică a fraţilor noştri c e trăiesc
masaţi sub egida de stat a J u goslaviei.
Românii din Balcani sunt gru
paţi în jurul marilor centre : B i talia, Veria şi lanina ca şi pe
văile Moravei şi Timocului, în ba
natul românesc de sub dominaţia
Sârbilor ; iar în Istria se află o
insulă izolată de români grupaţi
în câteva sate. Contra fraţilor
noştri ce sălăşuesc în peninsula
balcanică, s e încearcă în prezent
cele mai odioase violentări, care
ţintesc la slăbirea românismului
din Balcani, din punct de vedere
etnic, cărturăresc şi economic.
Astfel, faţă de românii din J u goslavia, Sârbii încearcă să le
stingă fiinţa naţională prin închi
derea şcolilor şi bisericilor des
considerând cele mai elementare
norme de politica internaţională
ale veacului al X X - l e a .
Situaţia Aromânilor pe cât
este de grea, pe atât este de apăsătoare.
Coloniştii greci aduşi din Asia
Mică căşunează mari neajunsuri
poporaţiei Aromânilor. Căci statut
g r e c e s c , ca atare, despoie de pro
prietate pe Aromâni, cari astfel
' sunt nevoiţi să ia drumul pribegiei.
Nici odată simţul de dreptate
n'a fost mai brutal violentat în
secolul al X X ca în Macedonia,
astăzi.
Astă-zi în Macedonia se aten• tează la fiinţa noastră naţională
în modul cel mai barbar. »
Contra acestor brutalităţi re
petate din partea popoarelor bal
canice, faţă de fraţii noştrii din
Pind, România trebue să ia o ati
tudine hotărâtă.
Trebue să ne îngrijim de si
tuaţia Românilor de peste hotare,
[aşa
cum ne îngrijim de starea
; românismului dintre graniţele întregite ale Daco-Romaniei.
Politica noastră externă tre; bue să năzuiască la întărirea eleI meniului românesc de peste graîniţă, ca unul ce este avangarda

í lustrăiiiite uDexemoa
l r 4 Lei.

E S C
ZIAR INDEPENDENT

statului nostru naţional de mâine.
Căci după cum spuneam în bro
şura amintită:
„suntem ca stat aproape în
hotarele Daciei însă departe de
graniţele tracice".
Românii macedoneni, care din
cauza mizeriilor de tot felul sunt
nevoiţi, să părăsească locurile lor
de baştină, să fie aduşi la noi
în ţară.
In România întregită elemen
tul macedonean ar avea o mare
misiune etnică: întărirea elemen

tului românesc în cuprinsul Da
ciei, precum şi validitarea ele
mentului nostru naţional, în luptă
cu elementele eterogene, dintre

care ca cel mai periculos se re
marcă actualmente e l e m e n t u l
semit.
Avem nevoie de români în
Quadrilater, în Dobrogea, în unele
ţinuturi din Transilvania, precum
şi dealungul malului drept al Nis
trului.
Şi românii macedoneni sunt
bine veniţi pe aceste meleaguri,
ca unii ce vor aduce cu ei trăi
nicia etnică a unui popor bine
conservat şi cu predispoziţiuni.
superioare, tuturor elementelor eterogene, c e sălăşluiesc actual
mente între graniţele noastre na
tionale.
Marin Dragnea.

Congresul partidului
naţional r o m â n
Mâine, Duminecă 8 Martie a. c ,
la Bucureşti se va ţine congresul par
tidului naţional-român. In acest con
gres, după convocarea redactată de
însuşi d. Iuliu Maniu, comitetul cen
tral îşi va face raportul activităţii sale
şi se va discuta propunerea de fu
ziune cu partidul naţionalist al popo
rului, de sub prezidenţia diui N. Iorga.
Dintre aceste două puncte de pro
gram ale congresului, acel care va
anima mult consfătuirea, va fi cel pri
vitor la fuziune.

tachiştii, câştigul deşi a fost simţit,
totuşi n'a fost covârşitor, cum este în
cazul fuziunei cu partitul naţionalist
al poporului.
Cu partidul de curând fuzionat vin
în rândurile partidului naţional ele
mente cu adevărat democratice. Vin
elemente luminate şi cari au o con
cepţie cinstită despre conceptul „po
liticei". Vin elemente pregătite sufle
teşte şi cu o ideologie bine formată,

Prin fuziunea cu partidul naţio
nalist al poporului, partidul naţional
va câştiga foarte mult. Va câştiga aderenţe solide în vechiul regat. Căci
partidul dlui lorga în afară de faptul
că are înregimentat în rândurile sale
o mulţime de intelectuali, dar are şi
simpatia câtorva cercuri electorale din
Moldova şi Muntenia,
Când partidul naţional s'a unit cu

Aduce o personalitate : N. Iorga;
D. N. Iorga este cea mai idealistă
dirttre figurile noastre politice, care
nu vede fazele politicei decât prin
prisma celei mai desăvârşite mora
lităţi.
D. N. Iorga este figura clasică a
politicianului dezinteresat.
De aceea aportul personalităţii sale
este covârşitor.

Alegerea delà Reghin l

Pentru Aurel Vlaicu

Şi mai aduce încă ceva partidul
naţionalist al poporului.

Alegerea de deputat în circum- •
Comitetul „Astrei", despărţământul
scripţia electorală a Reghinului, va Orăştiei, a luat frumoasa şl lăudabila
avea ioc în ziua de 2 3 Martie.
iniţiativă, ca în piaţa oraşului Orăştie,
De această dată în locul dlui S i  să se ridice o frumoasă statue, în ameon Mândrescu, liberalii au renun mintirea zburătorului: Aurel Vlaicu.
Această statue are menirea de a
ţat, de a mai candida pe cineva. Aşa,
că vor apărea în arena electorală, lea- ţine trează în conştiinţa românismului,
derul averescanilor din Ardeal, d. Oct. amintirea genialului inginer din BinGoga şi d. dr. Voicu Niţescu advocat ţinţi, care şi-a zdrobit aripile, pe când
căuta, să stabilească prin văzduh uni
din partidul naţional.
tatea noastră naţională.
Lipsind candindatul guvernului la
Totodată, s'au luat dispoziţii pen
Reghin se întrezăresc alegeri libere.
tru a se bate o placă comemorativă
Şi circumscripţia Reghinului toc
pe pereţii casei părinteşti a lui Vlaicu,
mai acest lucru îl doreşte.
din Binţinţi.
Poporaţia rurală din Ardeal este
La liceul din Orăştie, care poartă
însetată de libertate, atunci când se numele genialului zburător, se va în
pune pe tapet chestiunea exprimării fiinţa şi un muzeu în care se vor
votului său.
păstra lucrurile rămase delà Vlaicu,
Dl Oct. Goga aduce în campania ca : unelte, cărţi, hărţi etc. Şi care vor
electorală ce s'a încins în circumscrip fi cumpărate delà mama şi fratele lui
ţia Reghinului, capitalul său moral de Vlaicu.
om politic cu vază şi de luptător na
Pentru înfăptuirea tuturor acestor
ţional ; iar d. dr. Voicu Niţescu aduce lucruri frumoase, s'a deschis o listă
un frumos trecut de erou în războiu de subscripţie, la care au datoria să
şi calitatea sa de om cinstit.
contribue toţi bunii români.
Reghinul va alege între aceşti doui
Banii se pot trimite ziarului „Solia
candidaţi. Insă, mai multe şanse le Dreptăţii", s a u Direcţiunei liceului
are candidatul partidului naţional.
„Aurel Vlaicu" din Orăştie.

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.
In chestiunea vadului
comercial
Legiferarea vadului comercial a fost
amânată. Acest fapt a duce m real
prejudiciu material tuturor negustori
lor, astfel fiind lăsaţi la bunul plac al
proprietarilor.
In Ardeal* comerţul şi manifestă
rile sale economice, au nevoe de o
cât mai urgentă legiferare.
In Ardeal comerţul ca şi imobilele
mari din oraşe se află în mâinile mi
noritarilor. Minoritarii sunt stăpâni pe
situaţie.
Ins>ă, legile ce le va face parla
mentul ţării noastre, caută a întări co
merţul românesc. Aceste legi urmează
a validita elementul naţional pe tărâ
mul manifestărilor sale economice. Şi
cu atât e mai necesară această legife
rare, pentru Ardeal, unde comerţul ro
mânesc e de dată recentă şi unde se
află abia la începutul formaţiunii sale.

Un

m a r e incendiu
la Cluj

Astă noapte, la Cluj, s'a tntärriplat
un mare incediu. Prăvălia firmei d .
Şarga din Cajea Regele Ferdinand a
ars complet, cu toată străduinţa ce-au
depus-o pompierii pentru a localiza
focul.
Corpul pompierilor a depus toată
truda ca să stingă focul iscat. Insă,
n'au avut cu ce, deoarece pe con
ducte nu venea apă.
Pentru evitarea altor nenorociri eventuale, facem atentă Direcţia Apaductului, ca pe viitor să ia dispoziţiuni, pentruca să curgă apă în cursul
întregei nopţi. Căci absenţa apei peste
noapte, expune oraşul Cluj la multe
dezastre, cum s'a întâmplat astănoapte
firmei G. Şarga.

O promoţie de doctori
Azi 6 Martie 1925 şi-au» susţinut
teza de doctori în medicină şi chjrurgice dnii dr. Ioan Vonica „Contubaţiuni la studiul epiderniologiei diftericî
scarlatinei şi pojarului", şi dl dr, Ioan
Codoriu „Metebolismul Colesterinei".
Amândoi buni elevi cari fac cinste
Universităţii din Cluj aducând contiibuţiuni personale de importanţă în
studiul medianei fiind vechi prepara*
tori şi asistenţi în curent cu metodele
noi de laborator.
Pentru tezele susţinute ambii au
primit menţiunea „cum laude".
— Dl dr, Voicu Niţescu, candi
datul partidului naţional la Reghin a
făcut o excursiune electorală în cerc
în cursul acestei săptămâni. Pretutin
deni a fost primit cu entuziasm.
— Dl A. C. Cuza a fost citat ca
inculpat pe ziua de 3 0 Martie îh faţa
Comisiunei de Judecată instituită de
Ministerul Instrucţiunei Publice.
— Z e c e studenţi delà Academia
teologică ortodoxă din Qradea-Mare,
au fost eliminaţi pe motivul c ă soHdarizându-se cu greva studenţească,
n'au vroit să participe la cursuri.
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Cafea falsificată
In comerţ s'a constatat, că se vinde
cafea falsificată. Să face din făină
(aluat) de fasole şi de ghindă. Mări
mea,
cotoarea şi forma sunt întocmai
ca la cafeaua veritabilă. Mulţi vând
cafeaua falsificată, aşa cum este, unii
pun în ea şi cafea bună.
Forma boabelor acestei cafele fal
sificate să capătă prin nescari maşini.
Falsificarea se poate cunoaşte uşor:
Punând boabele suspecte în apă să
se înmoaie. Boabele artificiale să des
fac după câteva ceasuri, pe când cele
veritabile rămân întregi în apă.

Păstrarea ouălor
de:

Pavel Roman farm.

0*uăle pe cari voim să le conser
văm, trebue să fie proaspete de tot şi
întregi, de aceea trebuesc bine cer
cetate. Ouăle se conservă, dacă oxygenul din aer nu pătrunde în ele spre
a le descompune. Trebuie să le muiem în unt de lemn sau în grăsime,
sau şi în ceară topită, ori le ungem
cu o pensulă cu collodiu sau gumă
disolvată. Aşa unse se aşează în ce
nuşă sau nisip, fie chiar şi în târâte
etc. ca să nu le atingă aerul. S ă în
trebuinţează şi ghipsul spre acest scop,
il ardem şi fierbându-1 obţinem un
terci cu apă. In acest liquid muiem
ouăle pe rând.
In acest chip să formează pe ouă
o coajă tare. Apoi să pun în nisip în
rânduri. Silicatul de sodiu sau pota
siu e întrebuinţat cu mult succes. Să
încălzeşte cam la 2 0 grade să pun
ouăle în aceasta soluţie.
Coaja capătă o luciditate care nu
lasă să pătrundă aerul şi ele se con
servă mult timp proaspete.
Comercianţii italieni se servesc de
următorul mijloc pentru a conserva
mai mult timp ouăle: Dizoalvă 5 0
grame Acid salicylic în alcohol. Pune
să stea ouăle timp de un ceas în aceasta soluţie, apoi le pune în cutii
cu pae mărunte.
Un alt mijloc e următorul;
Aşezăm ouăle în totdeauna cu vâr
ful în sus într'un vas cu cenuşă, ca
de un deget, apoi le acoperim iar cu
cenuşă, aşezăm, un alt rând şi aco
perim iar cu cenuşă, urmând aşa până
ce să umple vasul sau cutia, pe care
o ţinem în aer uscat la loc curat.

— L e g e a muncii obligatorii se
va înfăptui din nou în Bulgaria pentru
cetăţenii dintre 2 0 şi 4 0 ani.
O lege necesare şi la noi.

Judecători, Advocaţi
şi

studenţi î n drept

La Librăria A. A N C A Cluj se află
de vânzare următoarele cărţi juridice:

Informaţiuni
— P. Ş. S. Episcopul Nicolae al
Clujului a vizitat incognito
oraşul
Huedin.

— Ploi au căzut pe cuprinsul în
tregii {ari. In regiunea Dunării au şi
început arăturile de primăvară.
— Inginerii din Timişoara se vor
constitui în adunare generală pe ziua
de 15 Martie la şcoala politechnică
din Timişoara.
—
Regretatul D. Alexandrescu,
fost profesor la Universitatea din Iaşi
şi-a dăruit prin testament biblioteca
Fundaţiei Principele Garol.
— Artistul Nicolescu-Basu va da
mâine un concert la Timişoara.
— Refugiaţii bulgari în Quadrilator spun că au fugit din Bulgaria
din cauza foametei şi a neajunsurilor
de tot soiul.
— La Mărăşeştf s'a înfiinţat-o ju
decătoria de ocol.
— Comisiunile ce vor judeca ape
lurile făcute în chestii de impuneri se
vor convoca pe ziua de 15 Martie.

— Preşedintele Germaniei, Ebert,
a încetat din viată.

—

Biletele de 5 0 0 lei, actuale,
vor
fi înlocuite cu altele cu desemn
schimbat.

* Femei! „Cartea Moaşelor"
cu 1 4 0 fotografii feminine Lei 1 2 0
la librăria Anca.

— Elevii liceului din Deva au dat
o frumoaaă serbare în comuna Banoptoc.

—
Elevii liceului din Turda au
dat în ziua de 1 Martie o producţie
în sala de gimnastică a liceului.

Nmi
i

— Proiectul de lege privitor la
cârciumi se va depune pe biuroul ca
meră în cursul lunii Martie.

l

u

l

!
*

t

Advocaţi, Magistraţi, Studenţi
în drept

A

Nou!

a p ă r u t

în Editura Librăriei A. Anca Cluj

— T r a g e r e a loteriei „Sindicatului
Presei române din Ardeal şi Banat"
va avea loc în mod irevocabil pe ziua
de 16 Audust 1925.

Procedura Civilă

— Hârtia monedă de 1 şi 2 iei
nu va mai avea nici-o valoare delà
1 Aprilie 1925.

în vigoare astăzi în Ardeal şi este datorită

Dlui D r . T u d o r Moisil advocat Cluj.

—

O expoziţie de tauri de p r ă 
sită se va aranja în ziua de 8 Martie
pe terenul târgului de vite din Arad.
va

— A l e g e r e a episcopului Aradului
avea loc în ziua de Dumineca Tomii.

Asistenta socjală la Cluj

— Profesorii liceului „ E . Gojdu"
din Oradea-Mare au înfiinţat o uni
versitate liberă în cadrele căreia das
călii vor ţine o scrie de conferinţe.
— La Brăila a apărut o nouă ga
zetă „Cotidianul" ziar independent de
informaţiuni care se prezintă în codiţiuni foarte bune. Această gazetă ser
veşte interesele brăilene şi este des
tul de bine redactată. Urăm noului
confrate viată îndelungată.
—

Congresul

ţine Ia Florenţa.

presei latine se va

r

Alexandru Anca Cluj

—
Serbările pentru pomenirea
lui Aurel Vlaicuvor avea loc la Binţinţi în ziua de Sf. Constantin şi Elena.

—
C o m e m o r a r e a lui Emanoil
Gojdu patronul liceului din OradeaMare a avut loc în ziua de 22 F e b 
ruarie a. c.

e x

Diferite

A apărut în editura Librăriei

In atenţia femeilor!

— Cartea verde care va trata con
flictul nostru economic cu Germania
vafi alcătuită de dl Oscar Kiriacescu,
director la banca naţională.

i p l . Lei 200. plus 10 Lei porto.

Tot
aici se află şi
alte cărţi juridice.

,

la

au

— Lângă T g . Mureş oaia unui
cioban a născut un miel cu opt pi
cioare şi trei urechi care a fost dăruit
unui muzeu delà Tg.-Mureş.

— Procesul studentului Corneliu
Zelea-Codreanu se va judeca în ziua
de 16 Martie înaintea Curţii cu juraţi
din Focşani.

— Concertul Corfescu a avut loc
în zilele de 3 şi 4 Martie în sala tea
trului orăşenesc din Deva.

* Imprimate Advocaţiale
librăria Anca.

— Funcţionarii căilor ferate
cerut Dir. Gle. mărirea salariilor.

Octombrie şi 1 lauuarie al fiecărui an.

In editura Al. Anca din Cluj a
apărut o broşură foarte bine îngrijită
cu modele de ţesături româneşti dato
rită dnei Maior, profesoară. Această
broşură costă 6 5 Lei plus 5 lei porto.

In acest aşezământ sunt hrăniţi
gratuit şi li se dă întreţinerea întreagă
la vre-o 100 de bătrâni, cari sunt
complet mulţumiţi de omeneasca în
grijire cu care sunt trataţi.
De aceea urăm priceputului con
ducător al „azilului săracilor", pros
peritate în opera sa umană ce o reali
zează, cu aceşti bătrâni nenorociţi.

— Profesorul Aron D e a c din Blaj
a încetat din viată în vârstă de 6 9 ani.

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
135 —
— Conferinţa miniştrilor „Micei
'Compendiu de Carte funAntante" va începe la Bucureşti în
duară de Dr. Anca
60 — ziua de 2 0 Martie a. c,
Procedura de concordat
J
— Investirea noului Patriarch r o 
forţat de Dr. Anca
80'— mân se va face în ziua de Sf. Cons
Legea falimentului de Dr.
tantin şi Elena.
Anca
80 —
— Membrii comitetului executiv
Legea de execuţie de Dr.
şi parlamentarii partidului naţional au
Bartha
75 — fost convocaţi pe astăzi la Clubul parVademecum rom. mag. de
\ tidului din Bucureşti întro consfătuire
Dr. Köves
60 — în vederea congresului de mâine.
Criza Valutară de Dr.
— Dl Const. Hiotu a fost numit
Şerban
35'—
pe
ziua de 1 Martie, ministrul Casei
Journal de termene Advo
Regale.
caţiale
100'Către dnii Ingineri! A sosit
IN LUCRARE :
hârtie fină calc şi de desemn
Codul de Comerţ cu adnotări şi la librăria Anca.
jurisprudenţă.
— Vânatul nu va fi permis de
Dicţionar juridic
acum doi ani înainte decât între 1

şi se află

Acest azil, care este întreţinut de
Primăria oraşului, adăposteşte bătrâni,
bărbaţi şi femei şi se află sub condu
cerea directorului Haralambie Nicolescu.

— Reuniunea meseriaşilor şi c o 
mercianţilor [români din Blaj au ţinut
în ziua de 1 Martie adunarea generală.

— Géza S z ő c s senator de Ciuc a
încetat din viaţă. Defunctul a fost un
mare filo-român şi a iost printre cei
dintâiu care a depus jurământul de
credinţă statului nostru.

Să nu ţinem ouăle în pivniţă sau
la un loc umed.
>
Cel mai simplu procedeu e urmă
torul: Facem găuri multe în o scân
dură, aşa ca să se potrivească ouăle.
La fiecare 14 zile întoarcem ouăle cu
celalalt capăt în sus, fără însă să le
scuturăm. In modul acesta să con
servă ouăle o jumătate an bune.

In strada G. Coşbuc, din oraşul
nostru, se află un aşezământ de bine
facere, „Azilul săracilor", unde bă
trânii săraci, incapabili de a munci,
găsesc adăpost anilor oboselii fizice,

Nr. 10.

de vânzare următoarele

Piese teatrale şi Poezii
cele mai bune pentru sărbărl şcolare
şl poporale.

Teatre:
fost odată" (poporală 3 acte) de
Nie. Ţintariu — — — — — 20-—
* „Doamna mea' (poporală 1 act) de
Nie. Ţintariu — — — — — 15 —
* „Gara Lumii" (poporală în 3 acte)
de Nie. Ţintariu — — — — 20'—
* „Duşmanii' (poporală 3 acte) de Nie.
Ţintariu — — — — — — 15 —
„Pentru patrie* (poporală 4 acte de
Nie. Ţintariu — — — — — 15 —
* „Petitorii" comedie într'un act de Nie.
Ţintariu — — — — — — 15 —
*%Puiu Codrului" piesă haiducească
3 acte de Nie. Ţintariu — • — — 20 —
„Nevasta mea fie îngeri ca ea (po
porală 3 acte) de Nie. Ţintariu — 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 popoporului de „Siminic" — — — 15 —
-

1

u

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

Tiparu) Ingtit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

„Inima mea" (cântece poporale ~ — 15 —
„Imnuri Româneşti" (cântece nationale) 10-—
* „Ecouri" de Traian Dumbrava
— 5 —
„Umoristice" (Glume) de Costi — — 1 5 „ Versuri din Răsboi" (poezii poporale) 10-—
* „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian
şi voce — — — — — — 1 5 * „Imnul Studenţesc Creştin" pentru
Pian şi voce — — — — — 15 —
,Călindare" cărţi cu târgurile — 1 0 - 40 Lei
,Dicţionar" român-maghiar
— — 5 —
[.Carte de visuri" — — — — — 2 0 - Observări critice delà adunările învă
5 —
ţătoreşti de I. Pavelea —
* Istorie şi Fantazie nouă evoluţii în
istoria românilor de 1. Pavelea — 2 0 * „La isvoarele vieţii" de M. Velea — 1 0 "„Pentru Macedonia"imperativul
nos
tru naţional de M. Dragnea
— 10-Scrisori de iubire de după mai mulţi
autori
_ _ _ _ _
— 10-* „Aventurile fantastice"
ale lui Wiilyams Gotthard roman
— — ia* „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
8-t

t

Cărţi preofeşti:
Carre de rugăciuni, Mângăerea Sufle
tului de I. Genţ
— — — — 25 —
* „Predici la Morţ" de prot. 1. Marga 45"—
* „Predici pentru postul mare" (ciclu
duplu) de protopop 1. Marga — 20"—
* „Păstorul sufletesc" (1—VI. voi.) — 120.—
Icoane sfinte diferite mărimi
45—200 —

Medicale.
* „Cartea Moaşelor" de Dr. Grigoriu pentru toate femeile cu
140 ilustraţlun: femenine

150-—

Cele cu semnul ( * ) sunt nou apărute

