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Anca,

ICofi rlsboijrcsHapontz
Manűjúria s ' a declarat republică s o v i e tîcăi — C o n t r a a c ţ i « n e a j a p o n e z ă .
v

' Ştirile sosite anvţă, ca Mandjuria,
adică partea dinspre Rusia a Chinei,
'declarat republică sovietică, în
um»a uneltirilor bolşevicilor ruşi.
Japonia, protestând contra ameste
cului rusesc în China, la a căror t e 
ritorii aspiră, şi-a mobilizat o p.?.rie din
armată şi-Şi concentrează trupe atât
în spre China, cât şi în spre Rusia.
Acordul ruso-japonej, care. până in
prezent a asigurat reciproc atât pacea
Rusiei cât şi a Japoniei, prin urmare
se. consideră înlăturat ş l se prea poate,
ca japonezii să s e ia din nou la hărţuială cu ruşii, deoarece ambele po"poáre îşi 'sunt rivale în chestia inte
reselor, j j e cari le au în Chiria.
Interese mai mari în China de alt
fel mai are ş r Anglia şi America, dar
"Scesie nu sunt atât de importante, ca
şi cele afe ruşilor şi japonezilor, cari
J e sunt vecini chinezilor. Ş i tocmai
din acest tnotsv au ajuns lucrurile până
acolo, încât s e crede-neîniaturabil uti
eventual -război, ruso-japonej, pornii în
•Urma conflictului ivit pe chestia ames-'
tecului s a v t ó t ^ ' % C h i f t i - o*.
'
In ultimul moment îr.sa Rusia a
reiirut. închdând un nou acord cu J a 
ponia, eareiv^a intrat deja cu trupe în
Mandjuria, ; dar s e prea poste, ca şi
t u ruşii sa înceapă a se răfui.

Liberalii
vor prezida alegerile
Partidul liberal îţi pregăteşte terenul pentru
opozipe,- Ecoul fuziunei
naţional-ţărăniste.

Dl Brätianu, după cum am mai anunţat, este de părerea, că un guvern
naţional-ţărănist, n'ar contribui, decât
la sporirea numărului ţărăniştilor şi !a
distrugerea celorlalte partide. Din acest motiv luptă atât de vehement
contra naţional-ţărăniştilor, încât ob
servând, că fuziunea naţional-ţăreiustă
este aproape sâ se înfăptuiască, s'a
decis să prezideze şi viitoareie ale
geri, parlamentare. Aceasta o doreşte
pentru a-şi asigura în viitorul parla
ment, un număr de reprezentanţi, cu
cari să poată mereu ţinea în mână
guvernul care i-ar urma, dacă se va
retrage în opoziţie, cu scopul d e a
face să s e uzeze şi actualele partide
din opoziţie.
Dl Brâtianu, prin metoda indicată
caută să-şi asigure partidului reveni
rea la putere, atunci, când va crede
de bine.
Coaliţia naţiohal-ţărănistă, prin ur
mare, n'ar putea înregistra nici un
succes, decât prin fuzionare.

Inaugurarea Orfelinatului
„Principesa E l e n a "
— Principesa Elena la Cluj —
Principesa Elena a-sosit Vineri di
mineaţa la Cluj pentru a participa la
inaugurarea orfelinatului „Principesa
Elena" din Ciuj.
La gară Principesa a fost întâm
pinată d s către autorităţi, plecând apoi

IB străinătate ua exempa
lr 4 L e T

împreună cu autorităţile locale şi d.
Saveanu la orfelinat pentru a-1 inau
gura.

Masa s'a luat la orfelinat, princi
pesa Elena plecând apoi la Bonţida
pentru a vizita herghelia statului. Delà
Bonţida Principesa s'a reîntors la Cluj,
unde a fost oaspele prefecturei jude
ţului, până seara la orele 7, când a
plec st la Bucureşti, cu acceleratul.

La inaugurare a vorbit d. Săveanu,
ministrul ocrotirilor sociale, apoi d.
Ionescu directorul orfelinatului şi alţii,
arătând importanţa instituţiei.

conâorloaïiscïiler, PisolieraCo
Săptămâna viitoare s e d e s b a t e în ultima instanţă pro
cesul c e l o r 2 7 comune neîndreptăţite la reforma agrară.
împroprietăririle în foarte multe re
giuni au lăsat foarte mult de dorit.
Astfel în jurul Huedinului vre-o 27 de
comune, fiind împroprietărite din imen
sa proprietate a bogătaşului Urmanczy.
Proprietatea a devenit ulterior a
gheşeftarilor Tischler, FiscJier & Co,
şi nouii împroprietăriţi, conform unei
deriziuni a Ministerului de Agricultură
în urma uneltirilor gheşeftarilor amin
tiţi, erau ameninţaţi să-şi piardă pă
durile primite, dându-se consorţiului
Tischler, Fischer & Co du piui pentru
exploatarea pădurilor din chestie. :,.
•Moţii V a u revoltat' •aiuuci şt> _în
urma acţiunei .energice a- dlui Arnos

JfyÙÊ&b;avocatul

monist* an proteint.-

In chestia, care pare atât de stri
gătoare la cer, s'a interesat şi Majestatea S a , încât se speră, că vor fi în
dreptăţiţi ^în fine Moţii, cari atâiea
merite neperitoare şi-au câştigat pen
tru apărarea şi întregirea neamului.
Procesul săptămâna viitoare se va
desbate în ultima instanţă şi nu cre
dem, că va exista român care să
nelndreptăţească pe moţi în dreptul
lor legal, periclitându-le existenţa.
De altfel o delegaţie de 2 0 0 moţi
s'a prizentat la Majestatea S a , cerând
să li-se facă dreptate. Studenţii deasemenea au protestat, insistând să
li-se facă dreptate moţilor.

;

Rep,

Principiile dlui Chamberlain, — L beralii nu acordă minorităţilor autonomia
pretinsă. — Nici alt guvern nu le va putea acorda autonomie
până există liberahi.

O veste îmbucurătoare
pentru oraşul nostru
Constată cu multă plăcere că con
siliul oraşului nostru luând dispoziţiuni referitoare la înfrumseţarea ora
şului a făcut ca str. Regina Maria sâ
fie mai bine luminată seara, c e e a c e
ridică mult aspectul acestei străzi fru
moase. Deocamdată s'au înlocuit b e 
curile cele stricate. Sperăm ca şi în
viitor să observăm progres în c e pri
veşte această chestiune, care încă nu
e deja rezolvată şi cerem delà ono
ratul consiliu s ă mai sporească lumi
nile în această stradă,

Reorganizarea
uzinei electrice
Cine va fi directorul uzinelor e l e c 
t r i c e ? Campania pornită pentru
postul d e director.
Zilele trecute s'a publicat concurs
pentru postul dc director al uzinelor
electrice din Cluj. După publicarea
concursului şi-au prezentat cererile pen
tru ocuparea postului cam- 14 preten
denţi, care de care cu mai mari spe
ranţe. Intre aceştfar a fost şî un b ă e ţaridru delà Bucureşti, care abea acuma şi-a câştigat diploma de inginer.
Acest tânăr de mare speranţă a înce
put în numele dlui Tătârescu, chiar şi
să ameninţe consiliul oraşului, pentruca să-1 numească director, susţi
nând, că este spriginit de dl Tătărescu.

;

In legătură cu tratat ve!e liberalo- date până în prezent, sunt în asenti
maghiare, având în vedere, că mino mentul principiilor dlui Chamberlain,
rităţile au mers atât de depatte în pre- şeful delegaţiei engleze delà Liga Na
tenţiutii, încât au cerut aproape auto ţiunilor, Anume dl Chamberlain, ia
nomie şcolară etc. „Viitorul" guver adunarea L'gei Naţiunilor, a declarat,
nului scrie, că atât timp, cât va exista că scopul tratatelor de pace n'a fost,
partidul liberal la guvern ori în opo ca să creieze minorităţilor o situaţie
ziţie, minorităţile nu vor putea svea care ie-ar da posibilitate să fie, ca
instituţiuui cu caracter de a funcţiona stat în stat.
ca stat în stat, deoarece unei astfel de
Pé aceste principii se bazează deci
autonomie i-ar urma fatal cea politică. guvernul în concesiunile despre a
Ziarul guvernamental în această căror acordare tratează cu reprezen
chestie susţine, că concesiunile acor- tanţii minorităţilor.

Arnplifîcarea
uzinelor electrice
In d e c u r s de trei ani, oraşul poate dis
pune de o uzină de peste i0.000 cai pu
t e r e . — S ' a a c c e p t a t propunerea diui
Ing. R o a t ă .

Chestia ampliiicărei uzinelor elec
trice, după cum se ştie, preocupă
foarte intensiv, nu numai cons'liu! ora
şului, ci şi publicul.
In privinţa ampiificărei uzinelor au
fost muiîe consfătuiri, dar până în
prezent.nu s'a făcut nimic.
Ziieie aceste d. Roată, directorul
uzinelor electrice, pentru a soluţiona
chestia ampiificărei, a făcut o piopunere, susţinând intensificarea forţei
electrice.
Primăria oraşului, pentru a studia
propunerea dlui ing. Roată, a con
vocat o anchetă de specialişti, săptă
mâna aceasta.
Ancheta care a avut Ioc la Primă
ria Cluj, după mai multe discuţii în
delungate, a stabilit, că proiectul dlui

Roată, de-a amplifica uzinele cu apă,
este cel mai potrivit.
Dl Roată susţine, că uzina elec
trică din Cluj, în urma ampiificărei
propusă de d-sa, ar putea realiza o
capacitate de peste 10.000 cai putere.
Anume : avem două motoare de câte
600 cai putere, apoi uzina actuală este
de 3000 cai putere, în afară de re
zerve. Două motoare Diessel, care
urmează să s e cumpere, de asemenea
ne-ar da în total o forţă de 1200, iar
noua uzină, cam 4 0 0 0 cai putere. Prin
această metodă s'ar putea complect
asigura iluminarea oraşului, fără să se
mai producă vre o perturb3ţie în aceasta. Evident, noua uzină ar trebui
să se construiască mai aproape de
oraş, deoarece, în caz de defecţiuni
ivite pe linia C l u j - Ş o m e ş u l - R e c e , ora
şul este nevoit să rămână în întu
neric, până reparatorii sosesc la faţa
locului.
Proiectul urmează să fie aprobat
şi de către guvern.

Tânărul inginer a acostat şi pe dl
Moşoiu, cerându-i să-i sprijinească. Dl
Moşoiu însă a declarat, că nu poate
fi vorba de aceasta, decât, dacă s'ar
retrage dl Roată, actualul director.
Di Roată, după cum ştim, nici nu
se va retrage, deoarece este vorba să
fie definitivat, fiind un conducător
foa te bun şi rutinat, al uzinelor elec
trice, ale căror instalaţiuni le cunoaşte
perfect, ca specialist de forţă.
Luptele cari s e dau în jurul pos
tului de director de către unii preten
denţi, prin urmare se reduc, la simple
uneltiri pentru satisfaceri de ambiţii. A,

anomaliile Primăriei
Târgu-Mureş
Lupta dintre primarul Oandea şi
deputatul Rusu.
Ziarele s'au ocupat în mai multe
rânduri cu chestiile administrative din
Târgu-Mureş, în urma luptei, pe care
o pornise deputatul Rusu, contra pri
marului dr. Dandea, pe care 1-a acu
zat cu o mulţime de ilegalităţi.
In urma repeţiteior atacuri, cari
s'au evidenţiat şi în parlament, Minis
terul de Interne a ordonat o anchetă,
trimiţând pentru cercetarea cazului pe
d. Tomescu, inspector administrativ.
Dl Tomescu, cercetând amănunţit
motivul atacurilor, n'a aflat nere
guli, din cari s'ar putea deduce, c ă
primmarul dr. Dandea sau inspectorul
industrial Pasere, — atacat în legă
tură cu d. Dandea, — ar fi făcut

vre-o anomalie pentru a se îmbogăţi
în mod fraudulos.
Despre anchetă s'a tipărit şi o bro*
şură, în care d. Rusu a fost provocat
să dovedească pe ce s'a bazat la alacurile pornite contra d-lor Dandea
şi Pasere, cari au declarat, că se su
pun unei comisii pentru a le controla
provenienţa a v e r e i , dar în schimb au
cerut, ca şi d. Rusu sa-şi supună averea controlului acesta oomisii. Dl
Rusu însă a evitat sct-asta.

întreruperi periodice
de curent
Din aceleaşi cauze bine cunoscute
de onor. abonaţii Uzinelor Electrice,
Direcţiunea Uzinelor aduce la cunoş
tinţă pe această cale, că imediat ce se
va simţi nevoe vor începe iarăşi între
ruperile periodice de curent. La aceste
întreruperi s'a avut în vedere ca in
dustria să poată lucra minimum 7 V
ore pe zi, păstrându-se astfel ordinea,
ca seara delà 4 - / 'a 8 ore întreg o
rasul să fie iluminat. In acest scop
Direcţiunea Uzinelor face un căi iuros
apel la toţi abonaţii în special acei
din Piaţa Unirei, C Regele Ferdinand,
str. Reg na Mana, Calea Victoriei, Me
morandului şi N. Jorga, a face între
aceste ore cât mai mare restricţiune
de curent pe această perioadă critică,
fiind în interesui ior propriu căci da
torită faptului că uzinele sunt supra
încărcate, nefăoându-se restrictiunile
ce se impun, se poate ajunge ca unele
sectoare din oraş să rămână pe întu
neric pentru mai multă vreme.
8

2

Speram în- binevoitorul concurs al
abonaţilor noştri şi dăm mai jos orele
în cari li se va distribui curent.
Féderül I. Stefan cel mar-e cuprin
zând străzile: Mănăştur, Calea Moţi
lor, Mico, Regală, Avram Iancu, Piaţa
Stefan cel Mare şi str. Pata, vor primi
curent :
delà 6 ore dimineaţa la 77a
» 9 „
„
„ 1
„ 2 , p. m. la I O / .
„ 11 „ p. m. la 6 dimineaţa.
Fçdrul IL Unirei cuprinzând stră
zile :
Centrul oraşului, C. Regele Fer
dinand până la Poştă, Calea Victoriei
până la Camera de Comerţ, Str. M.
Kogălniceanu până la Colegiul Evan
ghelic şi Str. N J o r g a vor primi
curent :
delà 8 ore dimineaţa la 12
„ 3 , p. m. la 9.45 seara
„ IO /! p. m, „ 6 - / dimineaţa.
Fedrul III Minai Viteazul cuprin
zând străzile :
Partea oraşului pe malul drept al
Someşului limitată de următoarele străzi:
Str. Băi, P. Carolina, Vechea Ce
tate, Barol L. Pop şi împrejur, Piaţa
Cuza Vodă, Caiea Dorobanţilor şi par
tea vestică a Pieţei Ştefan cel mare,
vor primi curent :
delà 6 ore dimineaţa la
\0
„ 1 , p. m. la 4
„ 5 „ p. m. la 8.45 seara
„ 9 V p. m. la 6 dimineaţa.
Féderül IV. Regele Ferdinand cu
prinzând străzile:
Regiunea oraşului pe partea stângă
a Someşului, Str.. Gh, Bariţiu delà
Teatrul Maghiar până Ia Str. Suluţiu,
Vor primi curent:
delà 6 ore dimineaţa la 9
„ lOVg dimineaţa la 3 p. m.
„ 4 p. m. la 8 seara
„ 8.45 seara la 6 dimineaţa.
Acest program se va menţine până
ce împrejurările hidraulice s e vor
ameliora.
Directorul Uzinelor:
INGINER R O A T A
1

1

2

l0

s
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Programul Teatrului Naţional :
Dum.
Marţi
Joi
Vineri

2 0 Dec. Irena
22
„ Năzdrăvăniile divorţului
24
„
(nu se joacă)
25
„
(matineu) Heidelbergul de altă dată
Sâmbătă26
„ ( s e a r a ) Un Erou
Dum.
27
„ (matineu) Fetiţa
Marţi
29
,
(premieră)
Contro
lorul vagoanelor de dormit
Joi
31 Dec. Idem
Programul Operei Române:
Dum.

20 „

Luni

21 „

»
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„Gavalléria" şi
Balet
„ „Aida" (ca oaspe
Dna E . Lucezarskaia)

Informaţiuni
—-Un banchet misterios în onoa
rea delegaţiei comerciale sovietice.
„Vossische Zeitung" anunţă din NewYork, că vicepreşedintele băncei Chesancional, dl Reevi.schley, a organizat
un banchet în onoarea' comisiunei
economice sovittice din New York.
La acest banchet au fost invitaţi cei
mai de vază reprezentanţi ai finanţei
şi industriei americane. Presa ameri
cană n'a fost invitată. Banchetul a avut
loc cu uşile închise. Numai reprezen
tantul Agenţiei telegrafice a fost admis.
Corespondentul din New-York al zia
rului berlinez adaugă, că acest ban
chet misterios, pe care reprezentanţii
industriei şi comerţului american l'au
oferit agenţilor comerciali sovietici, nu
este singurul semn, că se prepară re
cunoaşterea Rusiei de către guvernul
american şi restabilirea relaţiilor eco
nomice între ambele state.
— Amendarea proprietarilor de
prăvălii. Secţia de Contravenţii a Prefecturei Poliţiei Cluj, a amendat mai
mulţi comercianţi, pentrucă Dumineca
trecută le-a fost înzăpezit trotoarul.
Comercianţii sunt foarte nemulţumiţi
cu felul acesta de a fi pedepsiţi, de
oarece li-s'a aplicat câte o amendă de
500 3 0 0 0 lei, cu toatecă zăpada nu
putea fi complect curăţită deoarece
ningea mereu, iar pe de altă parte
fiind zi de repaos comercianţii nici
nu şi-au deschis prăvăliile şi deci nici
personal n'au avut la dispoziţie.
— Proximal congros euharistie
internaţional, care se va ţinea anul
viitor, intre 2 0 - 2 4 Iunie, la Chicago,
va fi — după spusa americanilor —
cea mai extraordinară manifestaţie re
ligioasă ce s'a văzut vreodată. Cel
puţin un milion de catolici vor veni
în marele oraş industrial, unde li-se
pregăteşte o primire grandioasă. S'au
instituit comitetele care se vor pune
în relaţii cu companiile de drum de
fier, de navigaţie şi cu diferiţii hotelieri.
In Chicago sunt 3 0 0 de biserici,
dar ele nefiind îndestulitare, se va în
trebuinţa imensul stand al oraşului,
spre a se ţine întruniri. Cu alte cu
vinte, congresul va avea cu adevărat
proporţii americane.
— Noul sinod panortodox. G a 
zetele anun(ă că patriarhul Miron ar
fi luat, de curând, iniţiativa de-a pro
pune ţinerea unui sinod panortodox.
In acest scop, un sfat s'a ţinut la pa
triarhie, comunicându se delegaţilor bi
sericilor ortodoxe la învestire, propu
nerea patriarhului. Chestiunea care se
ridică este dacă sinodul panortodox
trebuie să se ţină la S f . mormânt sau
la Muntele Athos. D e asemeni, bise
ricuţe ortodoxe urmează să cadă de
acord asupra datei sinodului şi anume
dacă este necesar ca sinodul panor
todox să s e t>nă îndată, sau să se de
semneze delegaţiuni cari să-1 pregă
tească, netezind terenul discuţiunilor.
— Modificarea legii timbrului.
Conform anteproiectului pentru modi
ficarea legii timbrului, petiţiile către
autorităţi vor fi timbrate pe viitor cu
5 lei în loc de 1 leu, cererile pentru
transcripţii cu 2 5 Lei în loc de 5, iar
apelurile in genere cam de 10 ori taxa
de azi. Paşapoartele în loc de 25 Lei
4 0 0 Lei pe termin de 3 luni, 6 0 0 Lei
pe 6 luni, 1000 Lei pe un an. Paşa
poartele de emigrare 1500 Lei. Vor
mai fi impuse apoi de aici înainte şi
afişele şi acţiunile societăţilor anonime.
— Societatea corală „Cântarea
României" din Bucureşti la Cluj va
da un concert în Teatrul Naţional, în
iiua de 3 0 Ianuarie, stabilindu-şi tm
program foarte interesant. Biletele se
vor găsi la dl Al. Anca, organizatorul
concertului.

— Revista „Clipa Cinematogra
fică" de sub Direcţiunea dlui Hori»
Igiroşanu va apare de Crăciun cü< un
număr dublu de pagini şi va fi tipărit
în 2 culori pe hârtie velină. Cereţi-o
la toate chioşcurile şi depozitele de
z 'are din întreaga ţară. Exemplarul
10 tei.
(

— Duminecă 2 0 Dec. orele 9 a.
m va avea Ioc a doua şedinţă a
„Asociaţiei Prietenilor Cinematogra
fului" de sub Preşedenţia Dlui Pro
fesor Universitar Mihail Dragomirescu.
Va conferenţia dl C. Rîuleţ despre
„Tăcere" şi apoi se va reprezenta
premiera filmului „Orfanele Parisului"
operă complectă în 10 acte, în rolu
rile principale cu Linda Pini şi Gabriel
Morean. Monopol S . R. P. I, C.
— Budgetul oraşului Cluj, după
cum suntem informaţi a fost aprobat
de către guvern, cu puţine modificări
şi astfel dl Dr. Utalea, primarul şi
Peptea, consilierul financiar al oraşului
Cluj, Duminecă se reîntorc cu bud
getul aprobat, care se cifrează la aproape 2 0 0 milioane lei.
— Expoziţia pictorilor Demian,
Widman şi Szolnay deschisă in sala
prefecturei locale în ziua d= 6 D e c .
şi care urma să s e închidă în ziua de
2 0 D e c te prelungeşte până după
Sărbătorile Crăciunului.

— Retragerea biletelor de Cfr
ale funcţionarilor şi pensionarilor
O delegaţie a funcţionarilor şi pensio
narilor a c-rut guvernului să nu se
revoce favorurile funcţionarilor pe Cu.
iar dacă însă totuş nu s'ar putea so
luţiona chestia în p-cest sfinş, atunci
să li se acorde funcţionarilor bjrerni
12 călătorii pe an, cu 5 0 ° l . La Mi
nisterul Comunicaţiilor i-s'a promis de
legaţiei studierea chestiei.
0

— Aflăm cu regret că circulaţia
autobuselor stagnează pe drumurile
înzăpezite, cari leagă provincia cu cen
trul Cluj. Ar trebui luate măsuri mai
grabnice pentru curăţirea acestor dru
muri.
•*•*——

Tot felul de cărţi şi tipărituri se
pregătesc prompt şi solid la
Instit. Grafic Alex. Anca Cluj.
Nou!

A apărut

Nou!

Compendiu
de

Drept Comercial
de Dr. Leontin Anca, judecător.
Un exempl. Lei 3 0 0 —

Se află de vânzare la Librăria
Anca, Cluj Piaţa Unirii No. 32.

Csa mai mare firmă româneasca din Ardaaf

Alexandru Anca, Cluj
fabrici
de clopote.
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Cel mai bun cadou de Crăciun şi Anul Nou!
w

Cea mai nouă şi cea mai bună carte de rugăciuni
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de preotul G e o r g e Mânzat cu aprobarea Ven. Ordinariat sub Nr. 5 8 1 — 1 9 2 5 .
Aceasta carte de un conţinut bogat cuprinde tot felul de rugăciuni pentru
brice ocaziune, cu 2 4 capitole mari în 3 6 6 pag. E cea mai potrivită carte
pentru elevii din şcoalele medii, normale, primare, scoale de adulţi şi de
meserii, pentru cantori, militari, poporul de rând delà sate şi oraşe de am
bele confesiuni. In toate şcolile trebue introdusă cea de 8 5 Lei.

L e g a t ă în hârtie t a r e carton buc.
Lei 8 5 —
L e g a t a în pânză fină cu cruce aurită bucata „ 140-—
Legată în Piele L U X tipărită pe hârtie velină aurită pi. dame 280 şi. 350
A apărut în editura Librăriei

, Vrăjitoarea" comedie tn versuri (într'un
act) de Simeon Rusu. — — — 15-—

Alexandru Anca Cluj

• „Doine ţi Chiuituri" de „Siminic" 10'—
Monoloage — Dîaloage:
• „ Vrea mama să mă'nsoare... monolog

şi se află de vânzare

următoarele

-

de Siminic
— — — — — 6—
„Teofil* monolog de S. Rusu — — 10-—
„Drotarul" monolog de S. Rusu
— 10—

Teatre Poporale:
* „A fost odată" (poporală 3 acte) de
Nie. Ţinţariu

—

— — —

— 20*—

* „Doamna mea" — — — — —
de Nie. Ţinţariu (poporală 1 act) 15-—

* „Gara Lumii" (poporală tn 3 acte)
de Nie. Ţinţariu — — — — 20 —
* „Duşmanii* (poporală 3 acte) de
Nie. Ţinţariu — — — — — 15>—

„Pentru patrie* (poporală 4 acte de
Nie. Ţinţariu — — — — — 2 0 ' _
* „Petitoria comedie într'un act de Nie.
Ţinţanu — — — — — — 15'—

* „Puiu Codrului piesă haiducească
3 acte de Nie. Ţinţariu — —

— 20-—

„Nevasta mea fie tngeri ca ea" (po
porală 3 acte) de Nie. Ţinţariu — 2u*—

* „Domnul Primar" (poporală in 3 acte)
de Nie. Ţinţariu

— —

—

— 20-—

* „Maestrul Caproni" (comedie tat'un
act) de N«c. Ţinţariu — — — 15'—
* înfumuratele" comedie tn 3 acte de
C. Dumitrescu-Delavarona
20*—
* „Fiecare cu a /ai" (comedie 3 acte)
de A. Şerbănescu-Buzău
— — 20'—

"Oglinda fermecată" (lirică 4 acte)
1. Jasinsky

—

— — —

— 15-—

* „In calea duşmanului* din 1848
(într'un act) de Simeon Rusu

—

10 —

„Pedeapsa Păcatului" piesă teatrală
(la două acte) de Simeon R S U
U

Tiparul nstit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Qu].

15-—

„Ştefan şi Victoria* dialog de S. Rusu 10'—
„Cântecul cocoşului sau Moartea stelniţei* dialog de S. Kusu — —

—

10 —

Diferite:
„Inima mea* (cântece poporale — — 15 —
„Imnuri Romaneşti* (cântece naţionale) 15' -

* „Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian
şi voce
— — — — — —

i5-_.

'„Imnul Studenţesc Creştin" pentru
Pian şi voce —

—

—

—

— 15-—

„Carte de visuri" — — — — — 2 0 ' Scrisori de iubire după mai mulţi autori 10 —

Vezi ce face beutura dracului

8*—

„Viorele" poesii de Rusu

Lei 15*—

Cărţi preoţeşti :
* „Predici la Morţi'' de prot. 1. Marga 55* —
• „Predici pentru postul mare" (ciclu
duplu) de protopop I. Marga

— 45'-

* „Păstorul sufletesc" (1—VI. voi.) — 120 —
Predici la cununii şi alte predici
ocazionale

— —

—

— Lei 100—

Medicale:
• „Cartea Moaşelor" de Dr. Origoriu pentru 'oate femeile cu
140 ilustraţiuni femenine

-

150 —

* Imprimate pentru Secretari
la librăria Anca.

