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Apatie culturală
Războiul mondial, a răsturnat
la pământ valorile etice şi eco
nomice de dinainte de el, fără ca
în schimb să repue alte valori în
locul celor dizolvate.
înainte de 1914, viaţa ca atare, se învârtea în cercul unei
mai senine idealităţi, care aducea
cu sine în ritmul social o desă
vârşită armonie.
înainte de 1914, oamenii tră
iau sub înlănţuirea unei mai aspre
logice vitale şi aveau ca prin
cipii călăuzitoare pe cărările vieţii
o mai desăvârşită cinste, o mai
evidentă onestitate şi o mai mare
înţelegere a proplemelor reali
tăţii.
Ipostasul social ante-bellic,
se fundamenta pe principii etice
mai stăpâne de sine, mai rigide,
mai aspre. Noţiunea „moralitate"
era o vie actualitate în sufletul
colectiv uman, de dinainte de
războiu.
In starea socială post-bellică,
valoarea etică a noţiunii „maratate"', a înregistrat o mare de
viere, care ameninţă, să s e tran
sforme într'un real dezechilibru.
Şi noi, nu trebue să uităm
adevărul, că o societate în sufle
tul colectiv al căreia nu primează
„moralitatea", nu este capabilă
nici de efortul cultural, pe care-1
necesită momentul istoric. Şi toc
mai sufletul colectiv, trebue, să
fie exponentul cultural al oricărui
moment istoric, prin care trece
o societate.

*
*

*

Românismul s e află actual
mente în perioada de fortificare,
din punct de vedere cultural.
Ţărănimea noastră, ca atare,
este într'un nivel destul de jos,
din punct de vedere cărturăresc.
Căci peste această ţărănime s e
întinde ca o eşarfă de doliu, obrocul întunericului.
Pătura cultă românească are
marea datorie să lumineze min
ţile straturilor noastre rurale. Tre
bue să cultivăm ţărănimea, căci
numai astfel ne putem fundamenta
p e temelii culturale solide. Cu
atât mai mult, că suntem într'o
acută concurenţă culturală cu ele
mentele eterogene, dintre grani
ţele Daco-Romaniei.
Delà Unirea între noi şi ele
mentele eterpgene s'a angajat o
tacită, dar acută luptă culturală,
care ţinteşte la hegemonie. Şi
cum fundamentul nostru etnic este
pătura ţărănească, trebue să aruncăm în această luptă culturală
batalioanele noastre luminate de
ţărani.
Avem cu noi o covârşitoare'
superioritate numerică. Avem cu
noi predispoziţii superioare tutu
ror elementelor eterogene, pre
dispoziţii ce s e ţin de însăşi struc
tura noastră latină.

I&străina aaeißniplar 4 Lei.

O M A N E S C
ZIAR INDEPENDENT
să s e arunce pe timpul vacanţei
în marea luptă de propagandă
culturală, în s t r a t u r i l e noastre
rurale.
Peste cuprinsul Ardealului, stu
denţimea universitară clujeană, să
se reverse ca o ploaie binefă
cătoare.
Studenţimea are marea mi
siune istorică de a aduce prin
opera sa de propagandă cultu
rală, victoria cărţii româneşti.
Şi printr'o victorie culturală
căpătăm hegemonia efectivă între
graniţele românismului.
Marin Dragnea

Pentru o fortificare din punct
de vedere cărturăresc a ţărănimii
noastre trebue, însă, să ieşim din
impasul cultural în care ne aflăm.
Căci rafturile librăriilor gem de
cărţi, pe cari nimeni nu le răsfoeşte.
Trebue să cetim mai mult.
Şi cel mai activ element pe
tărâmul propovăduirei slovei la
sate, să fie tineretul nostru studios.
S e apropie vacanţa Paştilor.
Batalioanele noastre culturale
de studenţi nu trebue, să s e facă
părtaşi apatiei culturale ce dom
neşte, ci rupând pojghiţa de ghiaţă,

Necesitatea unei episcopii gr.-catolice la Cluj
In Capitala Ardealului viaţa pul
sează cu mai multă intensitate şi pro
blemele religioase se vântură mai
aprig decât aiurea.

Biserica gr.-cat. are nevoe de o
cât mai desăvârşită organizare. Şi această organizare a bisericei gr.-cat.,
nu atinge cu nimic prestigiul bisericei
dominante. Coci ambele b serici ro
mâneşti au aceeaş ţintă:
luminarea
pe cărările vieţii morale a marelui
norod.
într'un timp s'a ventilat ideea, mu
tării episcopiei gr.-cat. din Gherla la
Cluj. Căci poporenii gr.-cat din Cluj
stau sub oblăduirea acestei episcopii,
care, însă, să află situată într'un oră
şel de provincie.

Ori, tocmai în acest centru cultu
ral, are nevoe biserica gr.-cat de spri
jinul unei episcopii.
Căci dacă s e înfiinţează această
episcopie la Cluj, alături de ea se va
înfiinţa şi o facultate de teologie, fapt
care înseamnă un pas în plus pe că
rările culturii noastre naţionale.
Poporaţia gr.-cat. din Cluj cere în
fiinţarea acestei episcopii, cu atât mai
muit că biserica gr.-cat. din localitate
are la îndemână edificiile necesare
pentru instalarea nouei episcopii.

Noi nu cerem desfiinţarea episco
piei din Gherla, ci înfiinţarea unei
episcopii noui gr.-cat. la Cluj sub
conducerea P. S. S. Episcopul Dr.
Iuliu Hossu.
La Cluj, poporaţie gr.-cat. este des
tul de multă. Şi poporenii din Capi
tala Ardealului au nevoe de oblăduirea
unei episcopii gr.-cat., care să se în
grijească de cele sufleteşti potrivit
conceptiunilor acestei religii.

Un exemplar 3 Lei.

Alex. Anca
şi Sfatul Negustoresc
Pentru o clarificare a situaţiei dlui
Alex. Anca, librar şi editor în Cluj,
faţă de ştirile tendenţioase răspândite
în această chestiune din partea unor
fiţuice muribunde ungureşti, publicăm
în întregime demisia pe care dl Al.
Anca şi-a dat-o din Sfatul Negusto
resc înaintată în 19 Februarie a. c. :
Către Onor.
Sfatul

Negustoresc

Cluj.
Cu onoare vă rog a mă considera
demisionat din demnitatea ce deţinea
membru în comitet cât şi ca membru
al sfatului negustoresc pe ziua înain
tării acestei cereri.
Totodată ţin să adaug că deşi
membru fondator al sfatului, nu-mi
asum nici-un fel de răspundere des
pre telul în care s'a procedat până în
prezent în diferitele chestiuni pendinte
de sfat. In locul meu îl recomand pe
dl Nicolae Roşea, care deasemenea
este un bun comerciant, cu autoritate
şi trecere în Cluj.
Prin faptul eşirei mele din sfat nu
prejudiciez cu nimic bunul mers al
instituţiei şi doresc din parte-mi muncă
conducătorilor iar Instituţiei prospe
ritate.
Rog ca demisia mea să fie adusă
la cunoştinţa comitetului.

Cluj, la 19/11. 1925.
Deaceea enoriaşii gr.-cat. din Cluj,
Alexandru Anca
roagă pe I. P. S. S. Mitropolitul dr.
comerciant, directorul ziarului
„Clujul Românesc"
I. Suciu să intervie' pe lângă minis
terul Cultelor şi la Roma, ca să se în
Referitor la această demisie a d-lui
fiinţeze cât de curând această epis Alex. Anca, Sfatul Negustoresc nu
copie atât de necesară în Capitala i-a comunicat încă, dacă abzicerea a
A.
Ardealului.
fost înaintată comitetului sfatului, ceeace dovedeşte îndeajuns neglijenţa ce
dominează în acest sfat.

Boicotarea firmelor
româneşti

Ancheta parlamentară
delà Dej
In ziua de 13 Martie a. c , locui
torii Jud. Solnoc-Dobâca, au primit
oaspeţi mari. Patru parlamentari, doui
liberali şi doui naţionali, au venit la
faţa locului, pentru a ancheta modul,
în care au decurs alegerile delà Dej.

in atenţia D-lui Administrator financiar.
La Administraţia Financiară, insti
tuţie în care elementul unguresc este
foarte bine reprezentat din punct de
vedere al funcţionarilor Administraţiei,
există un domn funcţionar cu numele
Fülöp Gábor, care înţelege de bine, să
boicoteze firmele româneşti în mod
sistematic. Şi anume :
S e ştie că la diferitele chestiuni
pendinte de Administraţie se utilizează
imprimate. Aceste imprimate sunt fur
nizate de diferite firme din Cluj, între
cari şi firma Boroş. Ei, bine, acest
domn Fülöp Gábor îndrumă pe oa
meni, să cumpere imprimate numai
delà librăria Boroş şi refuză să ser
vească pe cel ce vine cu imprimate
delà altă firmă.
Facem atent pe d-nul Administra
tor Financiar că este necesară o an
chetă în chestiunea acestui domn func
ţionar, care înţelege să boicoteze fir
mele româneşti.

Aceşti oaspeţi ai ţinutului Dejului,
au ascultat martori, au dresat proceseverbale şi cu rezultatul „anchetei" s'au
întors la Bucureşti, pentru a face lu
mină în chestiunea alegerii însăşi.
Sunt proaspete în minţile tuturor
peripeţiile alegerii delà Dej. Ştim cu
toţii cum a fost violentată voinţa po
porană a alegătorilor din Jud. SolnocDobâca şi cum liberalii în frunte cu
dl Gl Moşoiu au căutat pe toate căile,
sa facă, să reuşească ca deputat can
didatul lor dl V. Mihali.
Cu toate ingerinţele, însă, sufletul
Jud. Solnoc-Dobâca a fost pentru dl
Dobrescu, pe care l'a proclamat de
ales al Dejului.
Deaceea, oricare ar fi concluziunile
comisiei de anchetă, un fapt rămâne
sigur: că, singurul pe care 1-a dorit
Dejul, să-1 aleagă deputat a fost dl
Dobrescu.

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Către dnii Ingineri! A sosit
I hârtie fină calc şi de desemn
I la librăria Anca.
(

Activitatea culturală
pe frontiera de Vest
In ziua de 17 Mai, vor avea Ioc
la Arad o serie de serbări naţionalculturale. Intr'nna din sălile palatului
Cultural din localitate, s s află expus
bustul marelui istoric ieşian A. D. Xenopol. Acest bust — executat de sculp
torul Romul Ladea — urmează, a fi
aşezat pe un soclu în faţa palatului
cultural şi cu ocazia desvelirei lui vor
avea loc la Arad, frumoasele serbări
din ziua de 17 Mai a. c.
Pentru un cât mai desăvârşit suc
ces al serbărilor — ce vor cinsti me
moria aceluia ce a fost A. D. Xenopol,
s'a format un comitet aranjator şi de
conducere al marilor festivităţi, în
frunte cu dl Gl Scărişoreanu, coman
dantul diviziei I. de cavalerie,
* *

*
Studenţii Facultăţii de Teologie din
Arad, s'au constituit în ultimul timp
într'o societate culturală intitulată : „Societatea de lectură a studenţilor teo'
logi", care ţine regulat şezători în car
tierele româneşti ale Aradului.
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Această societate are de gând să
facă şf un turneu de propagandă cul
turală prin centrele mai însemnate ale
judeţului.
De acord cu societatea tinerilor
teologi lucrează şi „Salonul literar şi
artistic", pus sub conducerea poetului
AL T. Starnatiad, sub a cărui oblă
duire a apărut în ziua de 12 Martie o
revistă literară lunară „Salonul literar",
care aduce cu sine în ţinutul Aradu
lui solia culturei naţionale.

U n ţinut uitat :
Jud. Solnoc-Dobâca
Judeţul Solnoc-Dobâca, se aflaMntr'o stare destul de tristă.
In tot cuprinsul ţării, s'a început
campania de clădire a localurilor de
şcoală, numai în acest judeţ, nu!... Şi
pe cele două Someşe, este mare nevoe de şcoli, deoarece în judeţul Sol
noc-Dobâca sunt foarte mulţi neştiu
tori d e carte.
Nu mai departe, chiar în fruntaşa
comună Reteag, şcoala primară se află
într'o stare deplorabilă.
Atunci, când în Jud. Cojocna, clă
direa nouilor localuri d e şcoală este
în plină activitate, e dureros faptul ca
Jntr'un judeţ limitrof, să nu se desfă
şoare aceeaş muncă pe tărâmul şcolar.
Alături, însă, de lipsa d e şcolj, stă
creşterea continuă a alcoolismului, în
acest ţinut.
Dacă şcolile sunt rare şi neîncăpătoare, cârciumile sunt foarte dese şi
foarte încăpătoare.
In faţa acestei stări de fapt triste
în care s e află Jud. Solnoc-Dobâca,
autorităţile competente, trebue să ia
măsuri.
Trebue, ca autorităţile din Dej să
tntervie p e lângă ministerele în drept,
ca să se remedieze relele ce există
în Jud. Solnoc-Dobâca. Căci astfel ne
facem de râs, faţă d e elementele mi
noritare, cari stau mai bine decât noi,
pe tărâmul şcolar.

Către Domnii

Judecători Advocaţi
şi studenţi î n drept
La Librăria A. ANCA Cluj s e află
de vânzare următoarele cărţi juridice:

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
I35 —
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
Sé
journai de termene Advocaţiale
100'—
IN LUCRARE :
Codul de Comerţ cu adnotări şi
jurisprudenlă.
Dicţionar juridic
— Cu ocazia pelerinajului
la Roma al catolicilor din Ro
mânia se pune la îndemâna pe
lerinilor o „călăuză" a drumului
pe care cei interesaţi o pot co
manda depe acum la librăria
Anca Cluj.
* Imprimate Advocaţiale la
librăria Anca.

Teatru

Clopoţelul de alarmă

1
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DI N. Drăgan prof. universitar va
ţine mâine o conferinţă despre „limba
I cărţilor vechi" în sala festivă a liceu
lui „M. Eminescu" din Satu-Mare.

— Au apărut în editura Anca din
Cluj, „Maistorul Căproni" comedie de
N. Ţinţariu (15 lei), „In calea duşma
nului" (din 1848; piesă teatrală de S.
Russu (10 lei) şi cel mai interesant
m o n o l o g : „Vrea mama s ă mă'nsoare"

-In cadrul unei piose, în care se
— Conservatorul d e muzică şi
oglindesc aspecte din viaţa irnpeiu
oasă a Parisului, Hennequin şi R. artă dramatică din Cluj aranjează Du
Coolus, reuşesc să prezinte laturi ale minecă, 5 Aprilie 1925 orele 4 h. p,
m. Producpunea a IV-a a elevilor cu
vieţii reale.
următorul
program: 1. Pian (ci. A.
Un bancher bogat din Paris, îşi
Voileanu).
Schumann : a) „Warum",
duce viaţa în petreceri fără sfârşit
pânăce se fixează puţin, asupra d-nei b) „Qrhillen,, — dra H. Poiioran an.
Bridac. Aceasta ţinteşte să facă din V. 2. Cânt (cl. L. Pop) P. Tosti : „Vibancher un om casnic, cu atât mai sione" — cu violoncel (di E. Lazar
an. II.) Dra E. Breban an. IV. 3.
mult că un „clopoţel d e alarmă" su
nase : podagra.
Pentru a-1 determina Dramă: (cl. I. Stănescu-Papa). Carasă înceapă altă viaţă, aduce şi rude giale : „Noaptea furtunoasa" act 11. —
de-ale bancherului la Paris, să tră dl N. Antoniu an. IV. (Spiridon) —
iască împreună. Rudele însă se aruncă dra E. Nicoară an III. (Veta) — dra
în viaţa de petreceri ale Capitalei şi E. Muntean an. I. (Ziţa) dl C. Croi
bancherul se îndrăgosteşte de soţia torii an. I. Chiriac. 4. Cânt (cl. L. Pop)
nepotului său. Totuşi când să fugă Puccini : Arie şi duet din op. Madame
amândoui, în sufletul bancherului se Butterfly act. il. dra M. Agh. d d a care
naşte acel simţ al moralităţii şi iubita ,se aşteaptă un desăvârşit succes an.
lui se întoarce cu acelaşi drag către IV. — dra E. Breban an. IV. 5. An
samblu coral (cl. G. Dima). Haydn :
soţul său.
Iarna din oratoriul „Anotimpurile" —
Această piesă cu toate accentele
soli şi cor mixt. — Executanţi : dra
hilariante, nu este o comedie.
A. Ducu (Ioana) — dl G. Ştefanoviciu
In ea se întrupează tablouri din
(LucaJ — dl A Jarotzky (Simon) —
viaţa reală.
corul ţăranilor — la pian dl A. Ronai.
Este o lucrare realistă.
Bilete de intrare : 20 şi 10 Lei. Ve
Artiştii în rolurile încredinţate s'au
nitul destinat pentru fondul Căminului
achitat bine. S'a distins d. Neamţuşi Cantinei elevilor.
Ottonel în rolul bancherului, în care
ne-a prezeniat situaţii bine aprofun
— In Jugoslavia au fost infirmate
date, din punctul de vedere ai psi- 30 mandate ale deputaţilor din partidul
chologiei operei însăşi.
lui Rădici,

da Simiuic (6 ici).

— Pentru

abonaţii noştri» ! Diui

Augustbi
S t a n c i u şi Lazar Dragoş
Americii şi diui A n d r e a s Faikas Wiena:
Am primit cu mulţumiri abonamentele

Dvoastră pentru ziarul nostru.
— Gazetarul Moria Carp, evreu,
a fost condamnat Ia 25 mii Iei despă
gubiri şi 10 mii lei amendă pentru
insultele a d u s e prin presă profesorului
Z e l e a Codreanu,
— Mitropolitul Grec din Turcia
a fost isgonit d e către Turci fapt care
a produs o reală indignare în Grecia.
— Alegerea delà Ciuc pentru un
s c a u n ús s e n a t o r va avea loc în ziua
de 23 Aprilie.

— Maestru G, Dima, directorul
conservatorului din Cluj, a pus în
vânzare la librăria Anca, toate lucră
rile sale muzicale bisericeşti şi lumeşti.
(Liturghii, Irmosuri, cântăce funebrale,
lumeşti, etc. în compoziţii pt. orches
tră, pian, cor bărbătesc şi mixt) C o mandaţi-le urgent !
— La Sofia de câtva timp apare
gazeta „La Macédoine Libre" care
apără interesele etnice, economice şi
cărturăreşti ale Aromânilor.
1

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

Inforrriaţiuni
— Boala M. S. Regelui care într'un timp ameninţa serios, s'a mai
îmbunătăţit.
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A a p ă r u t

în Editura Librăriei A. Anca Cluj

rocedura Civilă
în vigoare astăzi în Ardeal şi este datorită
Dlui O P . T u d o r Moisil advocat Cluj.

— Terminarea procesului admi
nistratorului căminului studenţesc. Tot aici s e află şi
1 expl. Lei 200. plus 10 Lei porto.
Joi 1 1. c. s'a desbătut la tribunalul alte cărţi juridice.
din Cluj procesul dlui Constantin PoA apărut în editura Librăriei
!
poviciu fostul administrator al cămi
Diferite
nului studenţesc din localitate. In d e 
Alexandru Anca Cluj
„Inima mea" (cântece poporale — — 15 —
cursul desbaterilor s'a dovedit nevi
„Imnuri Româneşti" (cântece naţionale) 1 0 - şi s e afiă de vânzare următoarele
novăţia complectă a dlui Popoviciu,
5 —
* „Ecouri" de Traian Dumbrava
—
Piese teatrale
„Umoristice" (Qlume) de Costi — — 1 5 - fiind apoi definitiv achitat. Ne făcând
c e l e mai b u n e pentru sărbări ş c o l a r e
„ Versuri din Răsboi" (poezii poporale) 10-nici procurorul recurs sentinţa s'a ri
şi poporale.
* „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian
dicat la valoare de drept.
şi voce
— — — — — — 15— Bilete pentru concertul dlui
Boskoff, care va avea loc în ziua de
11 Aprilie, se găsesc d e vânzare la
Librăria Anca Cluj.
— Ion Ciolea, mare proprietar în
Alba-Iulia care a decedat de curând,
a donat consistoriului ortodox din Si
biu una sută mii lei ; iar pentru liceul
ce se construeşte în Alba Iulia a lăsat
7 jugăre de pământ. Toate spre vecinică pomenire.
— Ministerul Agriculturii va aduce din Austria, Franţa şi Anglia
maşini d e curăţat seminţele spre fo
losul economilor.
— Alegerile deputaţilor sinodali,
cari vor proceda la alegerea episco
pului Aradului, vor avea loc în zilele
de 5 şi 12 Aprilie. In prima zi va
vota colegiul preoţesc iar în cealaltă
colegiul civil. Candidaturi şi-au anunţat
dnii Dr. Storia şi Magiari.
— Noul voevod al ţiganilor din
America este Frank Mitchell, al cărui
străbun a fost ţigan românesc. El
conduce un milion şi jumătate de
suflete.
— La Bălti s'au descoperit mo
nede vechi de prin anii 1100 cari au
fost donate prefecturei judeţului.

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 — — — — — — 1 5 - 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
— - 20-„Nevasta mea fie îngeri ca ea" ( p o 
porală 3 acte) de Nie. Ţinţariu — 15-—
* „Domnul Primar" (poporală în 3 acte)
de Nrc. Ţinjariu
— — 2 0 "Maestrul Caproni" (comedie înt'un
act) de Nie. Ţinţariu
— — 15-„înfumuratele" comedie în 3 acte de
C. Duniitrescu-Deiavarona
20-„Fiecare cu a lui" (comedie 3 acte)
de A. Şerbănescu-Buzău
— — 20"Oglinda fermecată"
(lirică 4 acte)
I. Jasinsky
— — — — — 15 —
,In calea duşmanului"
din 1848
(într'un act) 'de Simeon Rusu — 1 0 - * „Doine şi Chiuituri" adunate din gura p o poporului de „Siminic" — — — Î5'—
* „ Vrea mama să mă'nsoare... monolog
de Siminic
— — — — — 6—
1

-

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

Cele cu seninul (*) sunt nou apărute.

Tiparul Instit. de Arte Qrafice Alexandru Anca, Cluj.

* „Imnul Studenţesc
Creştin" pentru
Pian şi voce — — — — — 15'—
,Călindare" cărţi cu târgurile — 1 0 - 4 0 Lei
',Dicţionar" român-maghiar
— — 5—
[.Carte de visuri" — — — — — 2 0 - Observări critice delà adunările învă5—
ţătoreşti de I. Pavelea — — —
* Istorie şi Fantazie nouă evoluţii în
istoria românilor de 1. Pavelea — 2 0 - * „La isvoatele vieţii" de M. Velea — I0-—
'„Pentru
Macedonia"imperativul
nos
tru naţional de M. Dragnea
— 10 —
Scrisori a e iubire de după mai mulţi
autori
_
_
_
— — — 10-* „Aventurile fantastice"
ale lui W l
— — 19 —
ilyams Gotthard roman
* „Nenorociţii"
(roman) de A. Şerbă
8—
nescu-Buzău — — — — —
3—
„Trepetnicul" (expl. semnelor — —
Numirea nouă şi veche a străzilor ora
6'—
şului Cluj — — — — — —
8-Vezi ce face beutura
dracului
t

Cărţi şcolare:
* 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 în
limba maghiară de Dr. Szentpéteriné— — — — — — —
* Geografia jud. Cojocna în limba ma
ghiară de Dr. Szentpéteriné
—
* „luliu Caesar de bello Gallico" ma
nual pt. cl. V—VI. de Traian Popa
prof, de liceu — — — — —
* „Lecţii de limba română" de prof.
Murăşan — — — — — —

20
30'
15

15'
35
25

Medicale.
(

„Cartea Moaşelor" de Dr. Grigoriu pentru oate femeile cu
140 ilustraţluni femenine
f

150--

