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Sportul întăreşte nu numai muşchii»
Ici colo, abia câte un izolat uni
dar dă o elasticitate şi înviorare şl versitar poate prinde cumsecade flo
trurjului şi sufletului, mărind t o l t ä reta sau sabia în mână, iar codul de
Cit prilejul emulaţiei de Scrimă
curajul şi încrederea în sine. Univer duel şi regulile lui sunt noţiuni ade mâine.
sităţile din străinătate pun mare preţ proape necunoscute chiar şi in rându
£ iegea firii, că pomii, cari n'au pe această lăture a educaţiei. Biblio rile suprapuse ale societăţii române.
căldură şi îngrijire primărara, nu în tecile superbe, sălile imense pentru
Pentru întărirea afirmaţiei mele aş
sporturi, arenele splendide de joc şi căfloresc şi nu dau roade toamna.
putea
enumera mai multe cazuri nos
La fel se întâmplă şi cu tinerimea minurile gratuite, constituesc în alté ţări time,-ridicole chiar. Nu de mult se bat
unei ţări. Educaţia tinerlmei este pro elementul principal de îngrijire al e- reciproc într'un local public doui domni
blema cea mai gingaşă şi arzătoare azi, ducaţiei tineretului fără deosebire de din elita Clujului. Bătaia aceasta ie
mai ales pentru noaua noastră alcă clase sociale.
şită din comun trebuia tranşată printr'o
La noi, durere, există cu totul o eşire Ia teren cu pistolul sau cu sabia.
tuire de stat, care are marea misiune
istorică de a fi conducătorul şi avan altă concepţie despre importanţa spor Ofenza era gravă. Ce se întâmplă
turilor. Universitatea din Cluj a făcut însă? Martorii nepricepuţi hotărăsc,
garda civilizaţiei latine în Orient.
E adevăr etern : cuvântul e ca şi din a sa mare sală de gimnastică uh ca partidele să se bată cu ciomagul
sămânţa bună. Semeni sămânţă sănă necercetat muzeu, iar studenţimea res în separeul restaurantului New-York
toasă, răsare hoaldă frumoasă şi rod firată ca făina orbului, fără căminuri fără nici o asistenţă medicală. Un
nică. Neamul românesc are virtuţi suficiente, fără nici o sală de gimnas martor îmbolnăvindu-se întâmplător a
alese. Acest neam pe vremuri însă n'a tică şi fără burse îndestulătoare co fost înlocuit cu un altul mai iscusit şi
avut norocul să-şi evidenţieze calită lindă pe străzile oraşului, uitându-se intervenţia energică a acestui nou mar
ţile şi să scoată la suprafaţă tăria vi cu jale la sălile de gimnastică a mi tor a schimbat în ultimul moment cio
gorilor sale etnice. Cronicarul Neculcea noritarilor, pline de lüme şi foarte magul în pistol.
spunea cu drept cuvânt : „Poporul ro cercetate.
Cum se va putea deci imprima sprin
Lacunele acestea îşi vor da roa
mân n'a avut noroc în trecut",
tul
cavaleresc atât de necesar moravuri
Astăzi însă, când norocul ne-a dele lor chiar şi la emulaţia de scrimă lor noastre exotice de azi, cari uneori
ivenit din belşug, trebue să ne folosim şi floretă, care va avea Ioc mâine aici delà sabie şi nu delà ciomag aşteaptă
jde el cu multă Înţelepciune şi abne- în Cluj. Cu acest prilej minoritarii se o îndreptare ? Unde este cavalerismul
vor ciocni cu mai multă şansă cu prea
igaţiune naţională.
puţinele elemente româneşti diu Ar nostru strămoşesc şi caracteristic ginţii
Menirea noastră e sâ cultivăm na
deal şi rezultatul acestei emulaţii nu- latine? Unde?...,
ţionalismul altruist «' curat Politica
mal măgulitor şi glorios nu va putea
Dr, Ion Giurgiu
pumnului e o politică de concepţie
fi pentru noi Românii.
Bucureşti.
advocat, fost deputat.
medievrată şi o armă cu două tăişuri.
Poporul, care şi-a legat existenţa sa
numai de forţa brută a pumnului şi
n'a cultivat ştiinţa, arta şi altruismul,
la dispărut ca entitate etnică de pe faţa
Ţara românească, ţară eminamente
pământului.
Insă, pe lângă condiţiunile grele
Câte odată şi pumnul îşi are rostul agricolă, înfometează. Pâineas'a scum de ordin pur agricol se mai adaugă şi
său. Dar alături trebuesc cultivate în pit colosal de mult în raport cu re slaba politică economică a guvernului
chip armonic şi celealalte facultăţii fi sursele de traiu ale mulţimii nevoiaşe. actual.
Astăzi pâinea neagră se vinde cu 18
zice şi intelectuale.
Grâul românesc se află într'o aLei
kgr., iar cea albă cu 24 Lei kgr. cută concurenţă cu grâul din Argen
Armonizarea facultăţilor trupeşti cu
Pentru o stabilire a cauzelor râu tina, pe pia(a mondială. Şi de aici
cele sufleteşti a fost problema, care a
frământat seria întreagă a generaţiilor lui trebuesc luate în consideraţie mai două consecinţe logice: pe deoparte
trecute, din cele mai vechi timpuri şi multe împrejurări existente astăzi.
scumpete între graniţele noastre şi
împroprietărirea ţăranilor nu s'a vindere pe un preţ mic în caz de
astăzi, în generaţia actuală, se pune
cu atât mai imperativ această educare înfăptuit în cele mal bune condiţiuni. export.
a fizicului uman — alături de cultura Această împroprietărire nu a creiat
Politica economică a guvernului,
mica gospodărie rurală, care să fie
sufletului şi a minţii.
trebue,
să tindă la o intensificare ag
Sparthanii azvârleau de pe muntele temelia maréi gospodării a tării.
ricolă.
Trebuesc
aduse maşini agricole,
Pe lângă aceasta, împroprietăriţilor
Thaygetos pe copii schilavi, cari nu ar
cari să fie date în folosinţa ţăranilor
fi fost mai târziu capabili de muncă. nu li s'a dat pe deplin putinţa, de a şi terminată împroprietărirea.
Noi Români însă nu ne putem îngădui pune în valoare terenurile, ce li s'au
Agricultura noastră să fie îndru
acest lux păgân. Noi trebue să punem încredinţat. Astfel, mare pare a ţără
nu
are
vitele
de
muncă
nimii
noastre
mată spre cultura intensivă. Căci, aîn valoare orice vigoare naţională, in
necesare
şi
nici
unelte
agricole
de
lipsă.
tunci
când vom avea o cultură agfïdiferent că porneşte dintr'o umilită co
Toate
aceste
împrejurări
vitrege
colă
intensivă,
nu vom mai asista ia
libă sau dintr'un palat somptuos Noi
pentru
agricultură,
aduc
după
ele
criza
tristul
ipostas
de
a cumpăra pâinea
trebue să facem educaţia necesară, —
de
grâu,
fapt
care
ocazionează
scum
neagră
cu
18
lei
Kgr.,
într'o ţară agri
prin şcoli şi căminuri gratuite chiar,
pirea
pâinii.
colă ca a noastră.
— tuturor acelor tineri, ce mâine vor
avea grandioasa menire de a ţine o
despre cultură, care domină în Ro
armä de ostaş în mâna lor.
mânia de eri.
Armata română, ca atare, este ad
Insă în mentalitatea budapestană a
mirată de toate ţările civilizate şi
partidului naţional nu credem de loc.
Cu ocazia discuţiunei în Parlament
culte, ca cea mai disciplinată şi cea
Ardelenii ştiu foarte bine ce în
mai vitează azi, în acest timp, când a alegerii delà Reghin, s'a pus şi ches seamnă pentru Ardeal partidul naţio
curentul bolşevic înundă fără cruţare tia a două mentalităţi: a poetului Ar nal. Acest partid este cel mai real
dealului — dl Oct. Goga — care sprijinitor al intereselor trans-carpagraniţele ţărilor europene.
tine. Şi tocmai pentru acest fapt se
Studenţimea studioasă are astăzi o spune dsa că este o mentalitate bu- bucură şi de adesiunea- marilor mase
frumoasă menire: să întreacă prin ap cureşteană şi a partidului naţional, populare ardeleneşti.
Insă, regionalismul partidului na
titudinile sale fizice şi intelectuale, în care tot după afirmaţiunea dsale, ar
ţional nu trebue, să facă notă discor
săşi armata română, ca una, ce va fi fl budapestană.
In mentalitatea bucureşteană a dlui dantă cu politica generală a ţării ro
conducătoarea de drept şi fapt a aces
mâneşti. El trebue, să se adapteze, să
tei armate mâine şi oţetită în trup şi Oct. Goga credem cu temeiu. Dsa a se coordoneze cu mersul general al
suflet să creeze curentul de purifi avut de mult strânse relaţiuni cu ve acestei politici.
care, înfrăţire, validitareşi înflorire al chiul regat şi s'a adaptat de timpuriu
Şi atunci dispar şi cele două men
concepţiei franceze, despre viaţă şi talităţi.
neamului românesc...

Studenţimea şi sportul
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nu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.

Concertul
pianistului Boskoff
Marţia trecută, a avut Ioc îrf sala
Piefecturei locale, concertul marelui
pianist, care este Boskoff.
Pianistul Boskoff a avut ocazia să
demonstreze publicului clujean, înăl
ţimea lucrărilor de mare concepţie
muzicală pe care le-a executat.
A scos acorduri de o distinsă es
tetică de sub clapele clavirului, cân
tând din Schubert, Glazounow, Scriabin&
In deosebi a impresionat plăcut,
selectul auditor, ,Caprice Vienuois",
operă a pianistului Boskoff. Aceasta
lucrare care oglindeşte o lăture a vieţii
vieneze, a smuls îndelung aplauzele
asistenţei.
La cererea publicului, d, Boskoff,
a cântat din lucrările sale originale,
arătând vigoarea talentului său de
compozitor.
Asistenţa a plecat profund mişcată
delà acest concert, care â constituit
un adevărat eveniment muzical pentru
publicul clujean.

Un liceiu model
Liceul „Titu Maiorescu" din Alud.

v

C r i z a de

Celedouă mentalităţi

UitfulBitite iieiiiplar 4 Lei.

pâine

In Aiudul depe valea Mureşului,
cetate eminamente ungurească până
în 1918. suflul cald al vieţii româneşti
a început a se înfiripa cu greu. Căci,
puţina poporaţie funcţionărească care
se află în acest oraş, nu avea putinţa
să dea o nuanţă pur românească, ci
tadelei de eri a Maghiarilor.
Cu enorme greutăţi, însă, s'a în
fiinţat în acest oraş liceul românesc,
care poartă numele doctrinarului cul
turel nationale din veacul al XlX-lea,
numele marelui Titu Maiorescu.
Acest liceu se află sub conducerea
poetului Ovidiu Hulea. Directorul acestui liceu, în afara preocupărilor sale
literare, a depus o muncă demnă de
admirat pentru fortificarea intelectuală
a institutului ce conduce. Astăzi şcoala
cea mai înaltă din Aiud are 7 clase
iar în anul viitor va avea curs complect.
Pentru întărirea românismului în
Aiudul înstreinat, dl Ovidiu Hulea înmănunchiază activitatea sa de director
cu mişcarea publică. Astfel ţine con
ferinţe în toate împrejurările naţionalfestive, făcând educaţie naţională tine
rilor vlăstare ce se instruesc la liceul
„Titu Maiorescu".
Ziarul „Clujul" nu are decât cu
vinte de iaudă, pentru activitatea cul
turală ce se desfăşură la liceul din
Aiud, care a întrecut cu mult colegiul
„Bethlen" din acelaş oraş. Căci atât
corpul profesoral, directorul Ovidiu
Hulea, cât şi elevii liceului „Titu Ma
iorescu", demonstrează vizitatorului
Aiudului o mentalitate accidentală şi o
conduită pur naţională în toate îm
prejurările.

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

Jubileul lui
Zah. Bârsan
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Informaţiuni

Banca Ardeleană

şi Cassa de Economie S. A.
De curând ziarele vieneze ne-aduc
\ — Dna Angela lonescu-Djragnea,
îmbucurătoarea veste că o româncă,
profesoară la şcoală normali de fete a ţinut în ziua de 24Aprilie Adunarea
Dşoara
Constanţa
Bădescu,
fiica
me
închiderea stagiunei teatrale din
cftn Cluj, a dat în ziua de 26 Aprilie ei generală anuală. Profitul curat rea
dicului
General
Dr.
Bădescu
dir
Cluj,
anul acesta, însemnează pentru pu
a. c , un frumos concert în Aiud, cân lizat ("exclusiv Lei 1,000.000 — plasat
blicul clujean un mare eveniment. Dl cu prilejul debutului ei în povestirile tând din compozitorii clasici şi români. pentru fondul de rezervă al creanţelor
Zaharia Bârsan, directorul teatrului lo lui Hoffmann, a atras atenţiunea cu Concertul amintit a fost o frumoasă dubioase) a fost de lei 2,250 000*—
cal, va fi sărbătorit în cadrele scenei, noscătorilor în ale muzicei.
sărbătoare naţională, deoarece a avut In privinţa reparlizărei acestui profit
Iată
spre
pildă
ce
spune
criticul
cu ocazia împlinirii a 25~ de ani de
loc in sala liceului din localitate, cu adunarea generală a acceptat propu
muzical
al
răspânditului
„Neues
Wie
activitate teatrală.
care ocazie au convenit în cadrele nerea direcţiunei, în sensul ca Lei
D. Zaharia Bârsan va fi sărbătorit ner-Journal" :
Unei distinse festivităţi muzicale ele 200.000— se vor plasa în capitalul
„Printre
forţele
muzicale
cu
o
re
de rezervă ordinar: Lei 1,920.000 —
mâine ca actor. Va juca cu această
mentul românesc şi cel minoritar.
marcabilă
şcoală
înaltă,
impuse
cu
se vor plăti cu dividendă de 8°/ ca
ocazie în Oedip Rege şi va arăta încă
— D. Herîot, fost premier al re- pitalului acţionar de Lei 24,000.000-*„ocazia
reprezentării
poveştilor
lui
odată marea sa înţelegere psicholo„Hoffmann, trebue relevată şi Con publicei franceze, a fost ales preşe Acţiunile în val. nom. de Lei 500'—
gică, în rolurile ce i se încredinţează.
stanta Bădescu, o cântăreaţă de dinte al Camerii.
cu cupoanele No. 30 vor putea fi pre
Actualul director al teatrului a fă
— „Sentinela Română" va fi ti schimbate pentru suma de Lei 40'—
„colotătară
şi
aleasă
nobilitate
a
cut o frumoasă carieră de actor la
„vocei, cu o tehnică dibace şi o tlul nouei gazete săptămânale ce va de bucată, delà 1 ale lunei viitoare, la
Bucureşti ; iar astăzi conduce cu o a„deosebită exprimare a sunetelor apare la Cernăuţi.
casşieria principală a institutului şi la
dâncă înţelegere artistică, instituţia ce
Jnalte.
filialele
sale, cum a fost cazul şi în
— Pelerinii catolici se vor întâlni
are marea misiune de a, tine trează
anul
trecut.
Dşoara Constanta Bădescu, o tâ în ziua de 19 Maiu la Timişoara de
conştiinţa culturii nationale pe aceste
nără
artistă e şi talentă pianistă. Cju- unde în după amiaza aceleiaşi zi vor
Adunarea generaiă a ales pe ter
meleaguri.
men de trei ani următorii membrii în
Alături de înălţimea vederilor sale jul o cunoaşte ca atare şi aşteaptă ca porni spre Roma.
— Hindenburg a fost proclamat oonsiliul de administraţie: Contele
ea actor, personalitatea sărbătoritului în curând să se manifeste şi ca mare
pe
scena
Operei
Române.
cântăreaţă
ales
de Preşedinte al Republicei Ger Bela Bethlen, moşier, Conrad Czell,
de mâine, este caracterizată şi de un
mane cu 14,650-000 voturi, faţă de mare industriaş, loan Lapedatu, de
suflu de inspiraţie poetică.
Nr.
37-1925.
Marx care a obţinut 13.750.000 voturi. putat, Carol Nagy, episcop ev. ref.
D. Zaharia Bârsan este autorul a
frumoase poezii şl al piesei de teatru
— Procesul studentului Corneliu (nou), Dr. Iosif Papp, prefect în pen
Licitaţie
ce va rămâne în cadrele literaturii
Zelea-Codreanu se va judeca tot la sie, Dr. Augustin Pordea, deputat şi
Contele Bela Wass, moşier. Ca mem
noastre: „Trandafirii roşii".
Comitetul parohiei ort. rom. din Focşani în luna Maiu.
Mănăşturul-Unguresc, judeţul Cojocna,
— D. Iuliu Florea a fost ales se brii ai comisiunei de supraveghiere au
dă în întreprindere în cale de licitaţie nator în circumscripţia Ciucului, fiind fost aleşi: Contele Rudolf HorvathTholdy, moşier, Liviu Lazar, director
publică lucrările de construire ale unei candidat al guvernului.
de bancă, Dr. Octavian Ütalea, pri
—
Asociaţia
patronilor
şi
marilor
noui biserici şi invită pe antreprenorii
marul oraşului nostru şi Coloman VIStudenţimea universitară a pornit cu cualificaţîe cerută pentru clădiri pu industriaşi din Cluj convoacă pe mem kol, preşedintele Sedriei orfanale în
spre sate. In acest scop, au scos un blice, cari doresc a lua parte la acea brii săi în şedinţă extraordinară în pensiune.
ziar la Bucureşti, prin care să ţie con sta licitaţie ca până în ziua de 17 localul Asociaţiei, Marti 5 Maiu a. c.
tactul cu pătura noastră rurală. „Cu Maiu a. c. ora 12 a. m. să-şi înain
rentul studenţesc", este organul menit teze ofertele în scris sigilate şi pro- N m i !
Advocaţi, Magistraţi, Studenţi
a pune în strânsă legătură ţărănimea văzute cu vadiu de 50.000 lei în nu A ™ u
*
în drept
merar, în hârtii de valoare ori bilete
cu straturile tinere ale studenţimei.
de bancă acceptabile, la comitetul pa
In numărul de Paşti, care ne cade
rohial din Mănăşturul-Unguresc. Lici
mână, vedem articole semnate de dnii
taţia se va ţinea în aceeaş zi la 3 ore
Simeon Mehedinţi, C. Rădulescu-Mop. m. vadiul se va extrada celui în
tru şi mulţi studenţi. Din rândurile acredinţat numai după terminarea şi coceştor articole se vede năzuinţa ac
laudarea lucrărilor, iar celorlalţi re
tuală a studenţimei : drumul spre sate,
flectanţi imediat după hotărîre.
în scopul bine legitimat de a lamina
safletele şi minţile ţărănimei, cu po
Comuna bisericească prestează în
în vigoare astăzi în Ardeal şi este datorită
doaba învăţăturii.
treg materialul de peatră, 40 metri
cub.
lemn
nefasonat,
iar
40
metri
cub.
In scopul unei intensificări culturale
Dlui Or. Tudor Moisil advocat Cluj.
la sate, „Curentul studenţesc", a or lemn fasonat.
i expl. Lei 200. plus 10 Lei porta
Planurile, proiectul de deviz în alb Tot aici s e află şi
ganizat a treia zi de Paşti, o serbare
'
naţional-culturală în comuna Domneşti şi condiţiile speciale pentru executa fclte cărţi juridice.
din Jud. Muscel, cu un program foarte rea lucrărilor se pot vedea la oficiul
A apărut în editura Librăriei
Dîferite:
parohial ort. rom. din Mănăşturul-Un
bine întocmit şi foarte variat.
;
Alexandru
Anca
Cluj
„Inima
mea"
(cântece poporale — — 15-—
Poporaţia rurală are nevoe de lu guresc.
„Imnuri
Româneşti"
(cântece naţionale) 10—
Comitetul parohial îşi rezervă drep şi se află de vânzare următoarele
mina slovelor cărţii. Şi cel mai activ
* „Ecouri" de Traian Dumbrava
— 5—
Piese teatrale
propovăduitor al învăţăturii la sate tul de a încredinţa cu executarea lu
„Umoristice" (Glume) de Costi — — 15—
cele mai bune pentru sărbări şcolare
crărilor, fără considerare la preţuri şi
trebue să fie studentul.
„ Versuri din Răsboi" (poezii poporale) 10—
şl poporale.
condiţii
de
ofert,
pe
acela
dintre
miDealtfel avem ştiri îmbucurătoare
* „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian
şi voce — — — — — — 15'—
în acest sens din toate unghiurile ţării. nusoferenţii, care va prezenta mai
Teatre Poporale:
*
„Imnul
Studenţesc Creştin" pentru
In vacanţa de Paşti ce s'a scurs, stu multă garanţie de soliditate, cu adau
Pian şi voce — — — — — 15—
* „A fost odată' (poporală 3 acte) de
denţii au organizat serbări şi confe sul, că materialul oferit de comuna
Nie. Ţinţariu — — — — — 20— „Călindare" cărţi cu târgurile — 10—40 Lei
„Dicţionar" român-maghiar
— — 5—
rinţe pe întreg cuprinsul României- bisericească, aflându-se corespunzător, * „Doamna mea' (poporală 1 act) de
,,Carte de visuri" — — — — — 20—
Nie. Ţinţariu — — — — — 15-întreprinzătorul este obligat a-1 primi * „Gura Lumii' (poporală în 3 acte)
Mari.
Observări critice delà adunările înva
ţă toreşti de I. Pavelea — — — 5—
de Nie. Ţin{ariu — — — — 20—
Şi tocmai aceasta este adevărata în preţul din devizul statorit.
* Istorie şi Fantazie nouă evoluţii în
* „Duşmanii" (poporală 3 acte) de Nie.
Pentru participarea la licitaţie spese
chemare publică a studentului: de a
istoria românilor de I. Pavelea — 20—
Ţinţariu — — — — — — 15-—
„Pentru patrie' (poporală 4 acte de
* „La isvoerele vieţii" de M. Velea — 10—
duce lumină în straturile întunecate nu se lichidează reflectanţilor,
Nie. Ţinfariu — — — — — 15— * „Pentru Macedonia" imperativul nos
ale ţărănimii.
' Mănăşturul-Unguresc, la 27 Apri * „Petitorii comedie intr'un act de Nie.
tru naţional de M. Dragnea
— 10 —
lie 1925.
Ţinţariu — — — —
l 5 - _ Scrisori de iubire de după mai mulţi
autori
— — — — — — 10—
* „Puiu Codrului" piesă haiducească 20—
* „Aventurile fantastice" ale lui WiAlexandru Boeriu
loan Urs
3 acte de Nie. Ţinţariu — — —
0

Studenţimea Ia sate

Nou!

A

a p ă r u t

în Editura M i e i A. Anca Cluj

Procedura Civilă

1

1

Publicaţie.

paroh preşedinte.

Rezultatul licitaţiei din 5 Aprilie
a. c. nefiind corespunzător se publică
nou concurs pentru darea în întreprin
dere a lucrărilor de restaurare la bi
serica noastră, ce se va ţinea Dumi
necă la 10 Mai a. c. oarele 11 a. m.
în cancelaria parochială.
Feleac la 1 Mai 1925.
Gtegoriu Mazian
Nicolae Nicoară
prim curator.

paroh.

— 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. Lei 3 0 .

epitrop prim.

Văzut: Aurel Muntean
protopop.

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 65 Lei plus 5>
lei porto.

* Femei! „Cartea Moaşelor"
cu 140 fotografii feminine Lei 120

la librăria Anca.
* Imprimate pentru Secretari
la librăria Anca.
* Diferite Icoane sfinte şi
altele la librăria Anca.

(

„Nevasta mea fie îngeri ca ea" (po 15—
porală 3 acte) de Nie. Ţinţariu —
* „Domnul Primar" (poporală în 3 acte) 20—
de Nie. Ţinţariu — — — —
"Maestrul Caproni" (comedie înt'un 15—
act) de Nie. Ţinţariu — — —
* „înfumuratele" comedie în 3 acte de 20—
C. Dumitrescu-Delavarona
* „Fiecare cu a lui" (comedie 3 acte) 20—
de A. Şerbănescu-Buzău — —
'Oglinda fermecată* (lirică 4 acte) 15—
I. Jasinsky
— — — ——
* „In calea duşmanului"
din 184810—
(într'un act) de Simeon Rusu —
* „Doine şl Chiuituri" adunate din gura popoporului de „Siminic" — — — 15—
* „ Vrea mama să mă'nsoare... monolog
de Siminic
— — — — — 6—

llyams Gotthard roman
— —
* „Nenorociţii" (roman) de A. Şerbânescu-Buzău — — — — —
„ Trepetnicul" (expl. semnelor — —
Numirea nouă şi veche a străzilor ora*
şului Cluj — — — — — —
Vezi ce face beutura dracului

!•—
8"—
3—

6—
8—

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— — — — — — —
* 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
Carte de rugăciuni, Mângăerea Sufle
prof, de liceu — — — — — 35'
tului de I. Genţ — — — — 2 5 — * „Lecţii de limba romană" de prof.
* „Predici la Mort' de prot. 1. Marga 45- —
Murăşan — — — — — — 25'
* „Predici pentru postul mare" (ciclu
duplu) de protopop I. Marga — 20—
* „Păstorul sufletesc" (1—Vi. voi.) — 120.—
Icoane sfinte diferite mărimi
45—200— * „Cartea Moaşelor" de Dr. Grigoriu pentru toate femeile cu
140 ilustraţiuni femenine
Cele cu semnul (*) sunt nou apărute.
150—

Cărţi preofeşti:

Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

Medicale.

