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Librăria Anca
Cin},

P i a ţ a Unirii 32.

jflireclflr-Proprieîar:Alexandru Anca.

Orientarea partidelor
politice
Situaţia politică a început în
fine a s e normaliza, înlăturândus e delà conduceri oameni, cari
prin politică numai aventuri şi
îmbogăţiri căutau, fără să aibă
vr'un program sau cel puţin vre-o
concepţie, ori merit mai de seamă.
Numărul partidelor, în urma începerei erei de consolidare şi în
urma trecerei timpului încercărilor,
d e asemenea se micşorează, pen
tru a s e aduna la un loc toate
forţele mai marcante. Astfel am
avut ocazie s ă constatăm dispa
riţia partidului progresist care e r a
sub şefia regretatului om marcant
Marghiloman, apoi dispariţia par
tidului, care era sub şefia marelui
european, care a fost Tache Ionescu şi în fine fuzionarea par
tidului ţărănesc cu cel naţional şi
altele.
In urma fuziunei, se ştie destul
de bine, c ă s'au remarcat şi sci
ziune dar acestea sunt provizorii,
urmând, c a fracţiunile s ă adere la
vr'un partid puternic : naţionalişti,
ori liberali.
In Urma fuziunei naţional-ţărărăniste s'a ivit o nouă situaţie
politică, partidele orientându-se
după aceestă fuziune.
Prin fuziune naţionaliştii şi-au
asigurat 4 0 organizaţii locale, iar
ţărăniştii 31 organizaţii. In urma
ratificării fuziunei, naţionaliştii şi-au
asigurat şi şefia partidului, iar
vice-preşedinţii noului partid s'au
ales în mod proporţional, din toate
fracţiunile fuzionate.

R O M
A N E S C
ZIAR INDEPENDENT
Uzurpatorii de edituri

Apucăturile librarului Adolf Hirsch din Deva. — Cum
stá chestia cu broşurile editate de librăria Anca şi
reeditate modificate de Adolf Hirsch? — Interesantul
proces de editură al editurei A l . Anca şi Dr. Szentpeteriné—fâăzdac.
Librarul Adolf Hirsch din Deva,
reeditând cu puţine modificări
nişte broşuri didactice redactate
de institutorii Dr. Szentpeteriné
şi Găzdac şi apărute în editura
Al. Anca din Cluj, c a r e a câştigat
şi dreptul de proprietate a acestor
broşuri, s'a adresat prin circulare '
tuturor librarilor cu unele lămuriri.
In aceste circulare gheşeftarul
Adolf Hirsch din Deva, dezavuiază
editurile librăriei Al. Anca dia
Cluj şi îşi preamăreşte editurile
sale, evidenţând, c ă denunţul, pe
care 1-a făcut dl Al. Anca pentru
uzurpare de drept editorial contra
redactorilor broşurilor din chestie,
este lugubru şi serveşte numai
peiitru reclamizarea editurilor casei
Al. Anca, neavând baze juridice.

tură de reclamizare a editurilor
modificate din acele, cari sunt
proprietatea dlui AI. A n c a şi cari
sunt împrocesuate ca plagiaturi.
Acţiunea evreului Adolf Hirsch
însă pare a fi o acţiune pornită
contra editurilor româneşti, nero
mânii căutând s ă distrugă tot c e
este românesc. Acţiunea libra
rului Adolf Hirsch această presu
punere ni-o impune nouă româ
nilor, cari suntem obişnuiţi cu
atitudinea antiromână a minorită
ţilor noastre, cari ne lucrează sub
versiv pe toate căile şi acest
Hirsch vinde cărţi plagiate.
In tot cazul, atât Adolf Hirsch,
cât şi tovarăşii săi împrocesuaţi
pentru plagiare şi uzurpare de
drept editorial, pot fi siguri, c ă
Chestia procesului Anca—Dr. adevărul va ieşi la lumină şi atunci
Szentpeteriné—Găzdac, a fost în- vor avea ocazie s ă constate c e
mai multe rânduri comentată în este dreptul editorial şi c e este
ziarul nostru împreună cu argu plagiare în cazul acesta, dândumentele necesare. Chestia aceasta li-se argumentele necesare. Până
nu este încă tranşată, ci îşi aş atunci chiar, atragem atenţiunea
teaptă rezolvarea la forurile jude forurilor noastre competente asu
pra acţiunei acestui trio : Adolf
cătoreşti competente.
Hirsch
librar din Deva, Dr. Szent
Apucătura evreului editor Adolf
Hirsch din Deva, prin urmare nu peteriné, institutoare şi Găzdac,
M.
este, decât, într'adevăr, o apucă- institutor în Turda.

Opera Română

Opera Română a realizat în sta
giunea .aceasta cea dintâi premieră :
,Vasul Fantomă". (Olanderul zburător)
Politicianul basarabean, în jurul a lui Richard Wagner. Se ştie că
căruia atâta zarvă s'a făcut, a Wagner e cât se poate de greu de
înţeles, cu toate astea premiera de
refuzat să fie ales, pentru ca să aseară a fost gustată cu mult nesaţ.
nu dea ocazie la diferite atacuri Publicul amatoi a primit de data aCâteva chestiuni personale au mai ceasta cu mai multă înţelegere o atare
rămas de aranjat în sânul parti operă grea, decât pe cele ale Iui
Wagner jucate până acum. Pe lângă
dului fuzionat, dar se speră, c ă
muzica sublimă, în toate cele trei acte
şi aceste se vor aranja în scurt am avut un decor de scenă admirabil.
timp, deoarece conducerea noului Privind cele două vapoare în perfectă
partid îşi începe activitatea pen imitare, uitai aproape că te afli în faţa
tru a-şi asigura succesiunea la unei scene şi te simţeai transpus pe
acel ţărm norvegian, unde ancorau
uvern şi pentru a-şi întări r â n - vasul fantomă şi cel a lui Doland.
urile parlamentare cu noui ade
Conţinutul textului e în proporţie
renţi parlamentari, pentru a căuta mic. Olandezul ce soseşte cu Vasul
să răstoarne guvernul. Deocam Fantomă e un urgisit ce-şi ispăşeşte
dată atâta este sigur, c ă guvernul păcatul pe apă. întâlneşte pe marinarul
a amânat redeschiderea parlamen Daland care e asvârlit de furtună pe
aceste locuri. Aflând de bogăţia olan
tului cu o lună şi în acest timp dezului, îi îmbie pe fiica sa de soţie.
desigur vom avea ocazie s ă asi Aceasta îi şi jură credinţă până la
stăm la evenimente, cari v o r fi moarte.
Există însă încă un vânător, care
decisive pentru guvernare. In tot
se
bucurase până atunci de iubirea
cazul, vom avea ocazie, de altfel,
Sentei. Olandezul aflând aceasta, se
să vedem, cum se vor clarifica
descopere spunând că el este olan
chestiile guvernamentale şi poli dezul sburător, apoi pleacă cu vasul
tice, având în vedere şi diferitele său. Senta disperată se aruncă în mare.
atitudini rezervate, pe cari le ma Dl Săveanu în rolul olandezului a cân
nifestă unii parlamentari faţă de tat cu multă pricepere şi siguranţă.
De asemenea di Ujeicu (Daland) şi
guvernul, care le-a Introdus în dl Andreescu Margarint (vânătorul) dl
parlament prin colaborare şi pac- Chicideanu (pilotul) are o voce dulce,
turi.
dar nu destul de puternică» Dna Nes-

torescu
fiindu-I
frumos
sfârşitul

(Senta) a cântat cu duioşie,
şi rolul foarte potrivit. A fost
corul bărbaţilor în special Ia
actului I.

Programul Operei Române:
Vineri, 15 Oct. 1926; „Vasul Fantoma".
(Premieră).
Duminică. 17 Oct. 1926: „Tosca",
Luni, 18 Oct. 1926: „Vasul Fantoma".
Mercuri, 20 Oct. „Traviata" cu Dna
Anghel.
Vineri, 22 Oct, 22 Oct. 1926: „Faust"
cu Dna Anghel,
Duminecă, 24 Oct. 1926 : „Cavalleria"
şl Balet.
Luni, 25 Oct. 1926: „Vasul Fantoma".
Mercuri, 27 Oct. 1926: „Traviata" cu
Dna Anghel.

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.
Teatrul Maghiar
Repertoriul Săptămânal.
Marţi : Factorul postai şi sora sa. (în
ceputul la orele 7 ) .
Orele 1 0 : Debutul trupei de reviste
Tănase. (Preţuri ridicate).
Mercuri, orele 7 : Beby. (Cu distribu
ţia nouă a rolurilor. Cu Neményi,
Folnay, Ihasz, Abonament de pre
mieră).
Joi, orele 7 : Beby. (Cu Neményi,
Tolnay, Ihasz).
Orele 10 : Debutul de adio a trupei
de reviste Tănase. (Preţuri ridicate).
Vineri: Căsătoria tânărului Noszty cu
Maria Toth. (Premiera).
S Îmbată, orele 3 ; Elzevir. (A doua
reprezentaţie pentru tinerime cu pre
ţuri de tot reduse. Confereazăprof.
Dr. Kiss).
Orele 6 : Cuibul de viespi. (Repre
zentaţie de binefacere pentru Crucea
Roşie. Cu Neményi. Preţuri obiş
nuite).
Orele 8 / : Căsătoria tănârului Noszty
cu Maria Toth, (A 2-a oara.
Duminecă, orele 2 / : Femea Drăgostoasa. (A 21-a oara, Cu Lengyel.
Preţuri reduse).
Orele 6 : Beby, (Cu Neményi, Tol
nay, Ihasz. Preţuri obişnuite).
Orele 8 / : Căsătoria tănârului Noszty
cu Maria Totă. (A 3-a oara.
Luni, orele 7 : Paganini. (A 6-a oara.
Cu Karácsonyi, Tolnay, Ihasz).
Orele 10: Concertul Dnei Riza Hecht.
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Serbările „Crucei Roşii*.
— „Crucea Roşie" îşi organizează
jubileul de 5 0 de ani, după următo
rul program: Sâmbătă 16 Oct. Con
cert: în sala Prefecturei seara ora 9.
Duminecă 17 Oct. Serviciu divin în
bisericile rom. dim, ora 9. Duminecă
17 Oct. Şedinţă solemnă : Sala festivă
a Primăriei. Cuvânt de deschidere dna
Sidonia Docan. Salutul Societăţilor şi
Autorităţilor dim. ora 11. Luni 18 Oct.
Reprezentaţie la Operă seara ora 8.
Marţi 19 Oct. Premieră la Teatrul Na
ţional seara ora 8. Miercuri 20 Oct.
Conferinţă la Universitate Sala IV, dl
prof. Dr. Iacobovici d. m. ora 6. Joi
21 Oct. Producţia Ccrcetaşilor Sala
Casei învăţătorilor d. m. ora 4. Vineri
22 Oct. Conferinţă: Sala prefecturii
d. m. ora 5. „Crucea-Roşie în Război"
dl gen. Dr. Bădescu. „Crucea-Roşie
în tmp de pace" dna Elena prof. P.
Voiteşti d. m. ora 5. Vineri 22 Oct.
Reprezentaţii la Cinematografe. Râmbătă 23 Oct. Matineu la Teatrul Ma
ghiar d. m, ora 6. Duminecă 24 Oct.
Chetă Genernlă. Duminecă 24 Oct.
Producţii la Arenele sportive d. m,
ora 4.

f

B a n c a Ardeleană şi Cassa
de Economii Ş. A . R.
CLUJ, Piaţa Unirii No. 32. (Casa proprie).
F O N D A T Ă IN ANUL 1 8 9 4 .
Este cointeresată cu : Banca Chrissovelonl, Bucureşti şi Banca
Comercială Ungară din Pesta, Budapesta.
SUCURSALE: Târgu-Mureş, Uioara, Reghinul-Săsesc,
Turda şi Miercurea-Ciuc.
SCONTEAZĂ EFECTE :
Efectuează remiteri în ţară şl streinătate. — Cumpără şi vinde
valute streine. — Safe depozite. Secţie de devize autorizată,
l-io
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Cetiţi cu atenţie lista cărţilor noastre şi o păstraţi căci cu orice ocaziune aveţi lipsă de e a !

Lista cărţilor apărute în
e d i t u r a

p r o pr i e:

Cărţi juridice :
„Procedura Civilă" de Moisil T. Dr.
„Compendiú de Drept civil"
de Anca Justin
„Cartea Fariduară"
»
„
„Codul de Faliment"
„
„
„Procedura de concordat forţat"
„
„
„Legea de execuţie" Bartha Dr. şi Hancu Dr.
,Jurnal de termene advocafiale"
legat tare
„Legea Corpului ăe advocaţi şi Regulamentul"
„Legea Portăreilor"
„Criza Valutară" de Şerban Dr.
„Legea spirtuoaselor"
„Szesztörvény" de Zach
„Tabloul onorariilor minimale pentru advocaţi"
„Terminologia
Juridică rom. mag."
„Vademecum Juridic"

Informaţiuni

250-Dr. 135'»
60„ 80'„ 80'75'100-45-45'35'35-40 15-65--

Teatre poporale :
„Lada năzdrăvană" (piesă teatrală într'un act) pentru copii
Traducere de Ion Giorge-Arini
15'
„Dada" (comedie ţigănească 1 act) de Patriciu Chişu
15'
„A fost odată" (poporală 3 acte)
de Nie. Ţintariu 20'
„Doamna mea" (poporală 1 act)
„
„
15'
„Domnul Primar" (poporală 3 acte)
„
„
20'
„Duşmanii" (poporală 3 acte)
„
„
20'
„Oura lumii" (poporală 3 acte)
„
„
20
„Maestrul Caproni" (comedie întrun act)
„
„
15'
„Nevasta mea fie îngerii cu ea" (popor. 3 acte) „
20'
„S'a dus" (poporală 1 act)
de Nie. „
20'
„Gardul fermecat" (poporală 1 act)
„
„
15'
„Zece fete de măritat" (comedie 1 act)
„
„
15'
„Copii nostrii" (piesă teatrală în 3 tablouri) „
„
15'
„Schilavii" (dramă din popor 3 acte)
„
„
20
„Peţitorii" (comedie 1 act)
„
„
15'
„Pentru patrie" (poporală 4 acte)
„
„
20
„Puiu codrului" (piesă haiducească 3 acte) „
„
20
„Sfârşitul Duşmăniei" (dramă pop. 3 acte) „
„
15
„tn calea duşmanului" din 1848 (1 act) de S. Rusu
10'
„Pedeapsa păcatului" (piesă teat. 2 acte) „
„
15
„Vrăjitoarea"
(comedie în versuri l act) „
„
10
„Fiecare cu a lui" (comedie 3 acte) de Şerbănescu-Buzău 20
„Oglinda fermecată"
(lirică 4 acte) de I. Jasinsky pt, licee 15
„înfumuratele" (comedie 3 acte) de Dumitrescu-Delavarona 20'
„Primăriţa" comedie în două acte de Rusu
30'
„Şezătoarea
cu noroc" (teatrală 1 act) de A. Borşianu
20
„Furtuna" (dramă 1 act) de Gh. I. Chitibura
15
„Ion Sgârcitul" piesă teatrală într'un act de E . Ceontea 10
„Ion şi Elena" piesă teatr. pop. 1 act de
V. Mesaroş 15
„Vechiul Refren" dramă 3 acte de Chitibura şi Jaleş
30'

Monoloage, Dialoage, Umoristice :
„Catastrofa
lui N6e" monolog de Patriciu Chişu
10'
„Vrea mama să mă'nsoare..."
monolog de Siminic
10'
„Cântecul cocoşului sau Moartea stelnitei" dialog de Rusu 10
„Drotarul" monolog
de S, Rusu
10
„Stefan şi Victoria" dialog
„ „
10
„Teofil" monolog
„
„
10'
„Umoristice" cu 112 diferite glume pipărate de rîs de Costi 20'
„Zmeul l'a însurat" monolog de Simeon Rusu
10'
„Petecul lângă spărtură" monolog de Simeon Rusu
10

„In pridvor" monolog pentru copii de Ion Grindei-Dedan 10 —
„Bătălie'n ţigănie" dialog comic de Ion Grindei-Dedan
15"—

Diferite, cântece, doine, chiuituri şi versuri :
„Pe băncile şcolii" (poesi şi epigrame) de Baddeo Mierlea
„Doine şi chiuituri" de Siminic
„Inima mea" (cântece poporale) bine cunoscute
„Imnuri româneşti" (cântece nationale)
„Iubirea" (notă muzicală) pentru Pian şi voce
„Imnul Studenţesc Creştin" pentru Pian şi voce
„Carte de visuri de noapte"
„Scrisori de iubire" după mai mulţi autori
„ Vezi ce face beutura
dracului"
„Viorele" poesii de Rusu
„Scânteuţa" doine, chiuituri şi strigături vol. II. de S. Rusu
„Colinde" adunat de S. Rusu
„Chiuituri" şi doine din popor adunat de Iustin Ilieşiu
„Ecouri" (versuri) d Dumbrava
„Nmiorocifii" roman de Şerbănescu-Buzău
„ B a t e la u ş ă " Carmen Sylva
„Album de modele româneşti pentru cusături"
„Trepetnicul" pentru tălmăcirea semnelor omului
„Istorie si Fantasie" de I. Pavelea învăţător
„Aventurile lui W. Gotthard" roman
„Pentru Macedonia" de M. Dragnea
„VisM" sau dragoste şi resemnare de E . Ceontea
e

30'
15-—
20'—
10-15-—
20'—
25-—
10-8-—
IO —
20'—
1530 —
10-10—
4085-—
5—
20'1010-15-—
1

Cărţi de rugăciuni şi preoţeşti :
„Cărarea Fericirii" de preotul G. Mânzat în carton pt. şcolari 85 —
„
„
•
_
în pânză
140 —
„
„
„
î
n piele 2 8 0 - „
„
în piele lux pt. dame 350'—
„Păstorul sufletesc" 0—VI vol.)
120—
„Predici la morţi" de prot. I. Marga
55-—
„Predici pentru postul mare" (ciclu duplu) de I. Marga 45-—
„Femeea Creştină" de Ruschek
20'—
„Cartea Mângăerii" de Mânzat
10 —
„Originea şi istoria icoanei delà Nicula" de Mânzat
10 —
„ Visul preacuratei Născ. de Dumnezeu"
15-—
„Epistolia Domnului nostru Isus Hristos"
15 —
„Bucură-te Marie" trad. de. I. Belu .
45'—
„Patimile şi Moartea" Domnului nostru Isus Hristos de Belu 45'—
-

Cărţi şcolare şi altele :
„C. Mia Caesar De bellogallico
Ll.ji
VI." Tr. Popa 3 5 ' —
„Dr. Szentpéteriné, Haller Zsuzsa ABC."
25 —
„Természettudományi ismeretek (ábr.) Ştiinţe Naturale 25-—
„Lecţii de limba română" de Mureşan Sabin
25-—
„Aritmetica" pt. şcoalele de ucenici de Epure
30 —
Conversaţie şi dicţionar Maghiar-Român
10 —
Certificate şcolare y2 coală bucata
Lei 1*50
Hărţi şcolare România şi toate continentele bucata Lei 10 —
-

Medicale :
8

5

Ce mai frumos, bogat şi ieftin

o
o
ro

_

cu înalta apreciere a M. S. Regina Maria şi a A. S. R, Principesa Ileana, compus de Dna prof. Ale
xandra Maior Chodora. Onoratul public şi şcoalele, precum şi dnii librari sunt cu tot respectul rugaţi a
sprijini şi răspândi această lucrare preţioasă. Aceste 250 modele sunt foarte acomodate pentru tot felul
de lucru manual c a : slőid, desem, pirogravură, ţesături ş. a.

Un exemplar 8 5 Lei. Porto 15 lei.
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Editura ANCA Cluj.
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mul de n o i s i a pentru c u s ă t u r i româneşti

a u t o a r e a , r c a s n a Alexandra Chodora si vâ
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Cu o v i e bucurie A l t e ţ a Sa Regala

j i a binevoit

oonsideraîiuni.

Tiparul Instät. de Arte Grafice Alexandra Anca, Cluj.

Cad de onoare resolvirea conflictelor
personale de Dragici
Lei 6 0 ' —
Codul Silvic al României de Dr. Moisil Lei 60*—
Curs elementar de Drept
Roman
de I. C. Cătuneanu
Lei 180-—
Legea Chiriilor de Dan
Lei 80-—
ournal de termene advocaţiale legat Lei 100-—
tuletin decis Curţii de Cass. şi Just.
Lei 500-—
Vol. I. şi II. de Gh. S t Bădescu
10O—
Procedura Penală de Dr. Alex. Pop
Isvoarele de Drept Roman de Cătunean
30-Drept Penal de Dr. Traian Pop
Vol. I. Lei 220. Vol. II. Lei 300. Vol. III. Lei 280.
Jurisprudenţa
română de G. Barozzi
Volumul I—IV.
Lei 1000 —
Părţi Alese din dreptul privat Ungar de
Ur. G. Plopu preş. la curtea de casajie 200 —
Elemente de Ştiinţă Financiară
de Dr. Leon
Lei 2 0 0 - Istoria Dreptului Roman de Prof.
Onişor
Lei 3 0 O Codul Penal din Transilvania com
70-—
plectat çu toate modific, de Predovici
Codul Comercial din Transilvania
adnotat de Predovici
Lei 320*—
L e g e a Persoanelor juridice
Lei 15'—
L e g e a pentru dobândirea naţionalităţii. 10 —
Lege pentru unificarea administrativă
25*—
„
„ statutul funcţionarilor publici 15*—
Regulament pentru persoanele juridice
10'—
„
privitor la constatarea naţio
nalităţii Române
io-—
Regulamentul pt. administrarea pădurilor
comunale
10'Lege privitoare la unificarea unor dispoziţiuni de Procedură civilă şi comercială 15'—
Taxele timbru şi înregistrare în Transilvania 1 5 Colecţiunea
terminilor
şi cuvintelor
juridice român maghiar
Lei 250 —
Legea şi Regulamentul legei
generale
de penstuai
Lei 15'—
Legea XXXIII din 1896 despre Pro
cedura Penală de Dr. A. Pop şi Dr.
Ştefan Laday
Lei 75*—
Codul de Procedură Civilă din Tran
silvania, întocmită d e : Dr. I. Papp
şi Balaşiu vol. I. II. III. şi IV.
Lei 320'—
Legea Agrară pt. Transilvania,
Banat,
, Crlşana şi Regulamentul
Lei 20'—
Colecpune de legi, „M. A. Dumitrescu" :
Codul de Comerţ
Lei 6 0 Codul Civil
Lei 80*—
Indicatorul
Impozitelor saa Călăuza
Contribuabilului
(Noua Lege)
Lei 40-—
Compendiu financiar (timbre, taxe de
înregistrare donaţiuni şi taxe succesorate)
Lei 7 0 ' -

-
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Dotmiţa Ileana a Romf.nlel a primit alba»

| (flar"ul,âirt • Ţii orar ea D-nei Alexandra
|Cli\>döra »/Ubümü'l de modela pentru, cuï'fe '
-

Domnului Alexandru Anca
Editor

Alăturăm clişeele după
originalul celor două scri
sori în cari

Compendiu de Drept Comercial
de Dr. Anca I. Leontin Lei 3 0 0 -
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* * . * MAISON

— Agenţie nouă de publicitate.
Sub numirea: Schwäbische Verlags
A. G, s'a înfiinţat în Timişoara, I.
Deutsches Haus, o nouă agenţie de
publicitate, care se ocupă cu achiziţii
şi orice fel de publicitate.

s
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18 Marti« 1923

— Teatrul Naţional va pune Ia
dispoziţia studenţimei 100 bilete cu re
ducere pentru fiecare reprezentaţie.
Astfel studenţimea iiind favorizată, va
putea vizita regulat teatrul.

u
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Album de modele româneşti pentru cusături
Edifia IL cu 2 5 0 diferite motive.

e

"5.

„Cartea M o a ş e l o r " de Dr. Grigoriu cù 120 chipuri feminine 150—
„Registrul facerilor"
(naşterilor)
"
„Carnet de Consultaţii medicale"
90*—
„Sifilisul" de Dr. Apostol
15'—
„Carnet de control medical"
20 —
„Recoltajul plantelor medicale"
10'—

— Din cauza de mutare gazeta
noastră a apărut azi numai In două
pagini.
Repertoriu Teatrului Naţional.
16 X. 926 : Şcoala femeilor. 17 Oct.
926 (matineu) Şcoala femeilor. 19 Oct.
(premieră) Puterea întunericului în be
neficiul „Crucei Roşii". 21 Oct. Pu
terea întunericului. 23 Oct. Puterea
întunericului. 24 Oct. (seara) Şcoala
femeilor.

u

CO

>co

a.

Í

Legea cambială XXVII : 1876 JLei 20-—
Drept Cambial de Finţescu vol. II. 220-—
Procedura de moştenire din Ardeal
de Dr. Papp—Blaşiu
— Lei 80 —
Codul Civil Austriac adnotat
de Dr. Láday legat
Lei 380'—
Legea tutelară şi testamentele „ 30'—
Proprietatea şi posesiunea
de Georgian .
Lei 5 0 - Legea Curtea de Casaţie — „ 15'.—
Transformarea cărţilor junduară
manual de Dr. Balint — Lei 25'—
Procedura accelerată de Dan „ 200 —

