
Cartea Românească
Ideea înfăptuirii unei mari edituri româneşti a

svâcnit în mijlocul frământărilor dela Iaşi. Nici
n'apucară bine să se desluşească zorile izbândei fi-
nale şi urmară discuţii, în cerc restrâns, asupra di-
feritelor probleme, mai ales culturale, care se iveau
depe urma nouilor perspective istorice. Ca o coinci-

e creearea unui fond cultural, participarea lucră-
torilor la beneficii, etc.

împrejurările economice, schimbate de răsboiu,
au dus la îndeplinirea gândului lui Athanasiu, mai
repede şi mai măreţ decât 1-ar fi putut închipui
fostul rector al Universităţii din Bucureşti, primul

Librăria şi biurourile „Cărţii româneşti"

denţă de bun augur, consfătuirile aveau loc în
Aula vechii Universităţi, sală în care, pe vremuri,
s'au ţinut conferinţele Societăţii Junimea, cu o co-
vârşitoare influenţă asupra progresului nostru cul-
tural.

Apărătorul hotărît şi tenace al înfiinţării unui
institut de editură, cu scop de a contribui la cultura
mulţimii, şi la cimentarea sufletească din provin-
ciile ce aveau să se unească, a fost regretatul Pro-
fesor Ion Athanasiu, El a făurit primele statute ale
Societăţii visate, din care au rămas multe puncte
şi în actualele statute ale „Cărţii Româneşti", cum

preşedinte al Consiliului de Administraţie al So-
cietăţii „Cartea Românească". ţ

Firme vechi, cu renume câştigat, nu se mai în-
cumetau .să facă faţă, izolate, nouilor cerinţe, îm-
prejurările le-au împins la unire.

Astfel a luat naştere, în anul 1919, marele ins-
titut de editură „Cartea Românească", aproape în
acelaş timp când vechiul institut „Socec" trecea în
stăpânirea D-lor Schwartz & Şaraga. Se creeau în
felul acesta isvoare de mari forţe în domeniul edi-
turii.

Trăinicia instituţiei „Cartea Românească" este
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asigurată chiar dela început, căci ia naştere din
fuzionarea altor trei instituţii, care au contribuit în
largă măsură la progresul cultural al ţării, dinainte
de răsboiu. Din firmele I. St. Rasidescu de sub
conducerea D-lui Carol Rasidescu, „Theodosiu
loaniţiu 6 fii" de sub conducerea D-lui Niculae
loaniţiu, şi din editura „Sfetea" de sub conducerea
regretatului C. Sfetea, s'a format „Cartea Româ-
nească" cu sprijinul material al Băncii Româneşti.
Capitalul iniţial de 12.000.000 lei a ajuns cu tim-
pul la 100.000.000 lei.

greşului uimitor ce se face pe tărâmul culturii ro-
mâneşti.

Atelierele la început erau şi ele răsleţite, în dife-
rite părţi ale oraşului, ceeace însemna o mare pier-
dere pentru activitatea Societăţii. Inconvenientul
fu îndepărtat din 1922, când s'a ridicat pentru ate-
lierele industriale, o masivă clădire de beton armat,
pe terenul cu o suprafaţă de 6.000 m. p. din Sos.
Bonaparte 58—60. In acest chip Societatea „Car-
tea Românească" a înzestrat capitala ţării cu o in-
dustrie înfloritoare, cea mai mare în ramura indus-

Sala de şedinţe a .Consiliului"

Sediul Sfetea, de lângă Sft. Gheorghe, era ex-
centric. S'a simţit deci nevoia dintr'o dată, ca li-
brăria să se instaleze într'o încăpere mai centrală.
S'a cumpărat clădirea Societăţii „Minerva" din
B-dul Academiei 3—5, azi transformată într'un
măreţ palat, cu faţadă impunătoare în simplicita-
tea ei, cadrând de minune cu noul palat al Univer-
sităţii din apropiere, întâmplarea s'a nimerit bine.
Librăria cea mai mare din ţară nu putea să fie prea
departe de înaltul focar de cultură al neamului în-
treg. In trecerea lor spre Universitate, miile de
studenţi, zilnic întâlnesc în calea lor dovada pro-

triilor grafice şi de editură. De viaţa ei este legată
viaţa şi buna stare a unei armate de aproape 1200
de funcţionari şi lucrători.

Activitatea Societăţii „Cartea Românească" este
complexă, cuprinzând trei ramuri bine distincte,
puse sub aceeaş conducere centrală.

A. Industria Grafică este concentrată în Atelie-
rele din Sos. Bonaparte. Ele cuprind două mari
clădiri anume construite, înzestrate cu tot utilajul
modern. Una, în formă de arc, are o suprafaţă de
1260 m. p. cu subsol, parter, două etaje şi man-
sardă. A doua, în formă de hexagon, pe o' supra-



I. SIMIONESCLI: CARTEA ROMÂNEASCĂ 479

faţă de 650 m, p. cu subsol, parter, mezanin şi 4
etaje.

Forţa motrică necesară acestor ateliere este că-
pătată printr'o uzină proprie, înzestrată cu un mo-
tor Diesel de 300 H. P. şi cu regeneratoare pen-
tru comasarea curentului electric.

De cum intri în ateliere, rămâi surprins de felul
metodic cum sunt împărţite sălile. Vei găsi sute de
oameni lucrând cu febrilitate în zecile de secţii, din
care se pot cita : Secţia zeţăriei, Turnătoria de li-
tere, Secţia zincografică, Secţia de gravură, Ste-
reotipie, de Galvanoplastie, Secţia artistică de de-

crări, cum sunt: acţiunile, timbrele, tablourile cro-
molitografice, precum şi cutii de diverse forme şi
mărimi pentru ţigări, parfumuri, bomboane, casete
în zeci de culori cu reliefuri, poleite cu aur şi ar-
gint, etc. Toate tipurile şi formatele de registre,
carnete, dosare, bibliorhapte, agende, calendare,
şi altele.

La sfârşitul acestor pagini s'au dat câteva mo-
dele de imprimările făcute în Atelierele „Cărţii Ro-
mâneşti" după metoda tipografică, litografică şi
fotogravură. Dar numai un cunoscător în arta gra-
fică îşi poate da seama de ceeace poate produce un

Scara de marmoră

sen, Secţia litografică, de Offset, Secţia de repro-
duceri, Secţia cartografică, Secţia de fotogravuri.
Secţia maşinilor tipografice, Secţia maşinilor lito-
grafice, Secţia de legătorie şi broşaj, Legătoria de
lux, Secţia confecţiuni, Secţia de plicuri, Secţia de
liniatură, Secţia cartonajelor manuale, Secţia car-
tonajelor mecanice, etc.

Din toate aceste secţii „Cartea Românească"
scoate anual tot ce închipuirea omenească a născo-
cit că s'ar putea lucra din hârtie : dela cea mai
simplă broşură până la cea mai desăvârşită carte
de artă ; dela afişul-înştiinţare până la afişul re-
clamă în H—15 culori. Apoi cele mai variate lu-

atelier de mărimea celui al „Cărţii Româneşti". In
secţia zeţăriei cu 120 lucrători se culeg, într'o sin-
gură zi, cuvinte compuse din 500.000 de litere ; a-
şezându-se literele într'un singur rând, s'ar putea
împrejmui cu ele grădina Cişmigiu. Dacă s'ar pune
alăturea toate coaiele de hârtie trecute într'un an
prin maşinile „Cărţii Româneşti" s'ar putea face
un brâu care să încingă pământul la ecuator.

Pentru ajutorarea personalului, pe lângă Ateliere
funcţionează o cantină, unde lucrătorii pot lua masa
cu 15 lei pe zi, iar elevii cu 10 lei. Există de ase-
menea şi un cabinet medical de prim ajutor şi tra-
tamente uşoare, în care doi medici şi o moaşă dau
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consultaţii gratuite. De câţiva ani: funcţionează şi
o casă de pensie pentru toţi funcţionarii.

Producţia anuală a atelierelor, în care lucrează
cam 700 lucrători şi lucrătoare, cu salariu anual de
35.000.000, este aproximativ de 1.200.000 kgr. de
material confecţionat. Pentru transportul acestui
material ar fi nevoe de un tren cu o lungime de 960
metri.

Afară de Atelierele centrale, „Cartea Româ-
nească" mai are ateliere complect organizate în
oraşele : Chişinău, Cluj şi Diciosânmartin.

expoziţie de pictură, cunoscută sub numele 'de
,,Sala Ileana".

A doua librărie, „Cartea Românească" o are în
Calea Moşilor 64, fosta librărie C. Sfetea.

In imobilul din Calea Moşilor se află şi depozi-
tul principal de cărţi, ca şi serviciul de expediţie
pentru întreaga ţară.

Ţinând seamă de importanţa pe care o poate
avea o librărie, în promovarea culturii naţionale din
provinciile alipite, „Cartea Românească" a socotit
că îndeplineşte o datorie către neam, înfiinţând

Sala de expoziţii „Ileana"

B. Comerţul de librărie. Pentru a-şi putea desface
produsele sale, „Cartea Românească" a fost ne^
voită să dea o desvoltare cât mai vastă comerţului
de librărie-, Astfel Librăria centrală din B-dul Aca-
demiei No. 3-5 şi Edgard Quinet No. 4 se poate
spune că este cea mai mare librărie din România.

Ea ocupă subsolul, parterul şi etajul întâiu al pa-
latului central şi are raioane de vânzare pentru cărţi
literare româneşti şi străine, cărţi didactice, articole
de papetărie şi confecţiuni, articole de pictură, ga-
lanterie, articole de sport, material didactic, gra-
mofoane, plăci, radio, jucării precum .şi o sală de

chiar cu sacrificii, sucursale în centrele cele mai
de seamă din ţinuturile româneşti. Există filiale de
ale „Cărţii Româneşti" la Chişinău pentru Basara-
bia ; Timişoara şi Lipova pentru Banat; Cluj, Bra-
şov şi Diciosânmartin pentru Ardeal.

Afară de aceste librării şi sucursale, „Cartea Ro-
mânească" are peste 600 corespondenţi şi repre-
zentanţi în toată ţara, cari fac oficiul de colportori
ai produselor ei.

C. Editura. Dela înfiinţarea ei chiar, Societatea
„Cartea Românească" şi-a stabilit un plan de edi-
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tură în conformitate cu starea generală culturală
din ţară.

Cultura mulţimii a fost pusă pe planul întâiu, şi
în această direcţie „Cartea Românească" a săvârşit,
cu hotărîre şi continuitate, mai mult de cât oricare
altă instituţie similară, particulară sau de Stat.

Ea n'a urmărit un câştig, deoarece prin statute
se menţine în fiecare an un fond cultural, uneori
şi de un milion de lei, pentru susţinerea biblioteci-
lor ieftine pe care le editează, în diferite domenii
de cunoştinţe.

Sute de mii de exemplare s'au răspândit astfel
în mulţimea dornică de citit, prin „Pagini Alese din
Scriitorii Români". Aproape 2.000.000 de broşuri

Răspândind gustul de citit în mulţime, ea pregă-
teşte astfel terenul pentru înţelegerea şi desfacerea
cât mai largă a literaturii şi ştiinţei româneşti.

In această direcţie „Cartea Românească" şi-a
făcut pe deplin datoria. Ea a fost singura instituţie
de editură, care a stabilit premii literare şi ştiinţi-
fice, pentru lucrări inedite, obţinând astfel un suc-
ces moral însemnat.

Catalogul ei general cuprinde capitolele cele mai
variate, dela poezii la opere de specialitate ştiinţi-
fică, dela cărţi cu preţ redus la adevărate lucrări
de artă pentru bibliofili. Din această din urmă cate-
gorie merită menţiune : Adrian Maniu, La gravare
sur bois en Roamanie, frumoasele colecţii de stampe

Vitrina A. D. Xenopol

din „Cunoştinţe Folositoare", adevărată enciclo-
pedie ştiinţifică şi geografică, s'au împrăştiat în
numeroasele biblioteci săteşti înfiinţate de particu-
lari sau de instituţii ca „Fundaţia Voevodul Mi-
hai" şi Direcţia Educaţiei Poporului.

„Calendarul Gospodarilor" apare regulat de 11
ani; din această carte de citire, a săteanului, dar şi
a celor din oraşe, s'au vândut peste un sfert de mi-
lion de exemplare, întâlnindu-se în orice sat cât de
izolat din ţară.

La acestea, dacă se adaugă Biblioteca Agricolă
şi Biblioteca Minerva se poate scoate în relief cu
toată obiectivitatea, partea însemnată pe care a
luat-o „Cartea Românească", abia într'un deceniu
de activitate, la răspândirea culturii generale

ale D-lui Otszewski, ediţia aleasă din Poveştile M.
S. Regina Măria, Niculăiţă Minciună de Brătescu
Voinesti, cu planşe originale colorate, sau opera
Divina Comedie, tradusă de Coşbuc, adnotată de
D-l Prof. Ortiz, cu stampe şi desenuri tot aşa de
alese ca în ediţiile de lux străine.

Clasicii români au fost scoşi din uitare prin edi-
ţii îngrijite, „Cartea Românească" asigurându-şi
exclusivitatea operelor lui Coşbuc, Slavici ori
Vlahuţă.

Din monumentala operă a marelui istoric A. D.
Xenopol, Istoria Românilor în H volume, au apă-
rut până acum 12 volume, iar celelalte două vor
ieşi în curând, încheind astfel o lucrare de editură
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grea şi costisitoare, tipărită cu toată îngrijirea ce-
rută de însemnătatea operei, unică în felul ei.

„Cartea Românească" se mândreşte că a putut
înlesni apariţia operelor celor mai de seamă scrii-
tori români de astăzi şi al căror nume, în schimb, a
contribuit în largă măsură la vaza de care se bu-
cură această instituţie, nu numai în ţară, dar şi în
străinătate.

Ca romancieri si nuvelisti îşi au operele editate
exclusiv sau în mare parte la „Cartea Româ-
nească": Agârbiceanu L, Arghezi T., Brătescu Voi-
neşti L, Bucuţa Emanoil, Kiriţescu C., Petrescu
Cezar, Rebreanu L., Sadoveanu M., Stănoiu Da-
mian, Teodoreanu Ionel şi Al. şi alţii.

Ca poeţi: Blaga L, Botez Demostene, Carp O.,
(G. Proca), Codreanu M., Crainic N., Davidescu

Paulescu C. Dr., Slăvescu V., Tafrali O., etc.
Necesităţile culturale fiind atât de variate, potri-

vit împrejurărilor istorice în care se află ţara noas-
tră, activitatea editorială a „Cărţii Româneşti" este
şi mai complexă.

Ea a tipărit traduceri din clasicii noştri în limba
minoritară ; a susţinut lupta din ce în ce mai grea
în editarea cărţilor de curs primar. In ce priveşte
cărţile de curs secundar, „Cartea Românească" şi-a
dat toată silinţa de a pune în mâna elevilor cele
mai bune manuale, atât din punct de vedere peda-
gogic cât şi tehnic. Azi instituţia deţine cam 60%
din întregul stoc de cărţi didactice folosite în şcoli.

Ca o încununare a activităţii sale editoriale de
un deceniu, „Cartea Românească" a întreprins
publicarea unei opere măreţe, unice în România.

Vitrina didactică a librăriei din Bucureşti

N., Măinescu L, Maniu A., Militaru V., Pillat I„
Topârceanu G., Voiculescu V. şi alţii.

Ca scriitori populari: Cristescu Florian, Diaco-
nescu Pantelimon, Dulfu P., Gorovei A., Lungianu
M., Popescu Băjenaru L, Speranţia Th., Vissarion
I. şi alţii.

Printre autoare: Bucura Dumbravă, Otilia Ca-
zimir, Cunţan M., Mantu Lucia, Petrescu Lu-
creţia.

Ca autori dramatici: Davila A., Goga O., lorga
N., Sorbul M.

Din domeniul criticii literare si al biografiei:
Ibrăileanu G., Lovinescu E., Mehedinţi S. (So-
veja), Sanielevici H., Simionescu L, Vianu T.

Din domeniul diferitelor cercetări ştiinţifice : An
tonescu G. G,, Cantacuzino Matei, Cuza A. C.,
Cătuneanu I., Dr. E. Juvara, Marinescu G. Dr„

Este împlinirea unei lipse simţite de toţi şi de multă
vreme, dar în acelaş timp o largă contribuţie la
opera de apropiere sufletească între locuitorii ţării
de ori ce neam. E vorba de „Dicţionarul enciclope-
dic ilustrat al limbei române" întocmit de D-1 Prof.
Univ. I. A. Candrea. Partea 2-a, „Dicţionarul isto-
ric si geografic", este datorat D-lui Prof. G. Ada-
mescu. Această lucrare monumentală, faţă de mij-
loacele noastre tehnice, va fi la înălţimea prinosu-
lui adus prin ea neamului şi ţării. Va cuprinde peste
2000 pagini cu peste 10.000 ilustraţii în mare parte
referitoare la ţară, ca şi hărţi, planşe în .culori şi în
afară de text.

Opera e pe jumătate tipărită şi va apărea ne-
greşit în cursul anului 1931.

Dacă s'ar strânge la un loc toate cărţile ce st
tipăresc într'un an la „Cartea Românească" şi s'ar



de î. A. Candrea, ce va apare în editura „Cartea Românească".

-re, capete d'operă) s/. Lucrare făcută cu , cea mai
mare măestrie, lucrare desăvîrşită şi de o frumuseţe
rarăjit.].
OCĂPOIU = COP<?IU.
*CAPORAI.sm. J< Primul grad

în infanterie după soldatul sim-
plu (H 841) [fr.].

CAPOT1 (pZ.-oate, t -oturi) sn.
© .Q, t' Un fel de manta boie-
rească ([S] 842) : tată-meu îşi pune
~ ui cel roşu si încalecă calul (I.-GH.)
1Î ® X Manta soldăţească, ca-
potă : purta o manta veche ofiţerească.,.
peste alte doua sau
trei capoate cătăneşti
(GRIG.) [tC. < It.].

* CAPOT2 (pZ.-oa-
te) sn. © .O, Haină
femeiască de casă
lungă pînă la căi-,
cîie ([s] 843): toţi'
au putut vedea pe tî-
năra nevastă într'un
larg ^-alb (ODOB.)H©
fâs învelişul de
metal care aco-
pere motorul unui
automobil, [fr.].

•CAPOT3 sbst.
© <!> Se zice, la
anumite jocuri de
cărţi de ex. la pi- Fis- 842-
chet, despre juca- CP- Capot.
torul care n'a făcut nici o levată IT © ® A îace ~ pe
cineva, a cîştiga un mare avantaj asupra cuiva, a-1
dovedi, a-1 face marţ.-veţi vedea cum ^.^
voiu Saee — pe ministrul eu tot departa-
mentul său (ODOB.) [fr.].

•CAPOTĂ (pZ.-te) S}. © & Man-
ta soldăţească ([H] 845) IT © .e, Pă-
lărie de cocoane, de o formă spe-
cială ([H] 844) 1f ©f&5 Coşul, acope-
rişul mobil al unui automobil [fr.].

CAPOTEL .(pZ.-ele)
sn. .£>, Scurteicuţă (pur-
tată de ţărance în jud.
Ilfov si Ialomiţa) [c a -"
p o t 1 ] .

CAPRA (pZ.-re) s/. ®
•^S, Animal domestic, din
ord. rumegătoarelor, cu
coarne lungi întoarse îna-
poi, cu coada scurtă şi cu Fig. 844.
trupul acoperit de o lînă
aspră numită „păr"; dă
un lapte foarte bun şi e
numită adesea de eco-
nomişti „vaca săracului"
(Capra hircus) (M 486);
©: a împăca şi capra şi
varza, a mulţumi şi pe
unii şi pe alţii, a îm-

Fig. 846. Capră. Fig_ Capră-sălbatică.

păca două interese Opuse; pe unda a sărit capra, sare
şi iada, copiii fac ce au văzut de la părinţi, năra-
vurile părinţilor trec şi la copii; caprei ii cade coada
de rîîe, si ea tot sus o ţine, se zice celor mlndri,
înfumuraţi, cari îşi păstrează îngîmfarea cu toate
loviturile soartei, cu toată păcătoşia lor U © 3*
CAPRĂ-NEAGRĂ, numită şi CAPRA-SĂLBATICĂ, speţa
de antilopă, cu coarne mici, care trăeşţe pe cres-
tele cele mai înalte ale Alpilor şi Pirineilor şi
sare din stîncă în stîncă cu o uşurinţă şi o dibăcie
fără pereche (Capellarupicapra) (JU847): se ducea

tocmai pe Vulcan de împuşca cîte un puiu de urs şi o "'-nea-
gră (l.-GH.) U O i CAPRA-DRACULUI = LUPUL-VRĂBII-
LOR l © g Arşic scos din încheietura piciorului
caprei: averea noastră
in arşice se suia într'o

8. C. Capră. Fig. 849. Capră.
vreme pînă Ia două mii, tot capre
It ® (B F Poreclă dată Gre-
cilor de la noi din ţară: ~ rî-
ioasâ, Grec înfumurat II ©
Scaunul trăsurei pe care sade
birjarul sau vizitiul (ig] 848):
vezeteul să dă iute jos din capra
trăsurii ICRG.) 1f © Patru pi-
cioare de lemn dispuse cîte
două cruciş şi împreunate în-

curăţite In var (I.-GH.)
a

Fig. 850. Capră:
ab, ac. căpriori;-*/.

tre ele, pe care se taie lemne cătuşă, coţofană, Hm
cu ferestrăul {ţa] 849); îm- ba caprei,
preunate în alt chip, aceste patru picioare
întrebuinţează ca
suport al unei
mese, al unei
schele de zidari,
etc. U ® fffis Doi
căpriori (de la a-
coperişul casei)
încheiaţi la vîrf
(îl 850) U
Compasul d ogaru-
lui, pas,
paşnic K
@ Trans. t,

iVirtel-fc
niţă de r
depănat
tortul ([ă]
851);-de
ţevi, un fel de vîrtclniţă aşezată pe trei crăcane,
pentru depănat ţevi ([SI 852) U © Trans. Crăcăna
pe care se pune ciubărul cu rufe U @ Trans. Coşul
cuptorului, hornul, făcut din nuiele (DENS.) if ® Mo/d.

Fig. 851. Capră^de
depănat.

Fig. 853. Capră. Fig-. 854. De-a capra.

Bucov. Maram. Om îmbrăcat cu un cojoc întors pe
dos şi deghizat ca o capră, care umblă jucînd şi
sărind în patru labe în ajunul sfîntului Vasile sau
la petrecerile organizate la priveghiu (g| 853):
capra clămpănea în toate pârtile, repezindu-se după. Sete
(SAD.) U ® De-a capra, joc de copii în care unul sare
peste unul sau mai mulţi copii aplecaţi şi sprijinin-
du-se cu mîinile de genunchi ([a] 854) U ® J w
ARCUŞ U ® * BARBA-CAPREI, numele mai multor
plante şi ciuperci •»• BARBĂ;- — CAPBA-NEMTEASCĂ
= CALCEA-CALULUI ; — PICIQRUL-CAPREI1, plantă er-
bacee cu tulpina groasă, cu flori albe sau roşietece
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Pagină-specimen din „Dicţ ionarul Li m b ei Romane"
de I. A. Candrea, ce va apare în editura „Cartea Românească".

Sec XVm

*ec. XI»

EPISCOPIA DIN ORADIA-MA.P.K.

E1 sm. A cincea literă a alfabetului.
ţ E2 con}. = IAR: cea sămânţa buna iaste Silul omenes?,

•̂  agrul iaste lumea,... <•*• pleavele sînt f i i i nepriitoriului,
... »• secerăciunea sîîrşitul veacului iaste, <•• secerătorii în-
gerii sînt (COR.) [lat. e t].

E'1! inter;. Exprimă un fel de reticenţă, spre a
arăta că nu se spune tot ce ar fi de spus: e! ia me-
seria noastră nu e aşa (BR.-VN.I; mai adesea repetat:
e l e ! îrate, răspunse împăratul, ai îi dormit mult şi bine,
dacă... (isp.); el e l eî nu mă face, că eu acuşi cerc (ALECS.J.

E4 tft. Este, formă scurtată a pers. o 3-a sg. a
indicativului prezent de la A FI; se reduce la i
cînd se sprijină pe vocala finală a cuvîntului pre-
cedent: omu-i muritor [lat. e S t].

EA vr EL.
EA... rr IA...

•EBDOMADAR adj. ® Care se reînnoeşte în
lie-care săptămînă t (D Săptămînal, oare apare
odată pe săptămînă: revistă ~ă [fr. h e b d o -
m a d a i r e].

*EBEN sm. tf ® f = ABANOS H ® Negru ca
abanosul: Un păr bogat şi negru de <•• strălucitor IBOU)
[fr.].

•EBENIN adj. tf Negru ca abanosul: Fata-şi
ascunde în p&r <~ CEMIN.) [fr.].

EBfNCĂ, IBÎNCĂ (pî.-ci) sf. Pătură, ţol, aşter-
nut ce se pune sub şea, pentru ca aceasta să nu
roadă spinarea calului: P!nă 'n ziuă (i-aduc trei, cu
ebîncile pe ei ITEOD.-); Şâuliţa că-i lua, Ibîncile c'aşternea
(TOC.) ; 1-a acoperit cu ibîncile de la cal (LUNG.) .

•EBONITĂ sf., *EBONIT sbst. Substanţă tare, lu-
cioasă, uşoară şi rezistentă, obţinută prin vulca-
nizarea cauciucului amestecat cu pucioasă; se
întrebuinţează la facerea mînerelor de cuţite şi
de bastoane, a bilelor de biliard, a diferite obiecte
de fantezie, la aparate electrice şi de radiofonie,
etc. [fr.].

"EBRAIC adj. A vechilor Evrei: limbară; al-
labetnl ~'(t»- TABELA XX) [fr.].

•EBRAISM sbst. £o Fel de vorbire particular
l imbii ebraice [fr.].

•EBRAIST sm. Of învăţat care se ocupă în
special cu l imba ebraică [fr.].

•EBRIETATE S/. Beţie: trei inşi cari aveau aerul
a Ii Intr'o stare de ~ patentă... i-au tăiat drumul (CAR.I ;
tustrei erau veseli, In una din acele stări de ** sufletească
«VLAH.) [fr.].

•EBULITIUNE sf. & Fierbere în clocote [fr.].
t ECARET = ACARET.
•ECARTE (pî.-emi) sn. «*> Numele unui joc de

cărţi intre două persoane [fr.].

TABELA XX. ALFABETUL EBRAIC

Numele
Alcf
Beth, . . .
Ghimel .
Daleth. .
He
Vau. . . .
Zain . . .
Heth . . .
Teth . . .
Iod
Gaf
Lamed. .
Mem . . .
Nun. . . .
Samech ;
Ain . . . .
Pe
Ţadi . . .
Koîf
Reş
Sin, sin .
Tău

Litere
Semnul finale

• N
-l

• J

• "1

. 1

. r •• .
• n
. to
. i
. D .. ••-•••
. b - - -
. s .. ..D - .
o... . . ] . . -
• D • •

• y ••
. C .. . .F) . . .

• K r-
• P ••. i . .
.•&-.
. n - .

Valoarea
... a . . .
. .b, v. .
. . . g . . .
. . .d . . .
. . . h .. .
... v ...
. . . z ...
. . eh . . .
... t . . .
. . . i . . .
. . k, eh .
. . . 1 . . .
. . .m . .
. . .n . . .
. . . s . . .
. . . e ...
. .p, f . . .
. . . ţ . . .
.. . q . . .
. . . r ...
. .s, ş . .
. . tn . . .

Valoarea

numerică
1
2
3
4
5
6
7
S
9

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
200
300
400

•EGATOMBĂ (pL-be) sf. ® j\, Jertfă de o sută
de boi sau' de alte animale ce se făcea la popoarele
vechi: asemenea jertfe, de cite o sută de vite deodată, se
numiră eoatombe dsp. i ; vitele jertîite în ecatorpbe, adică
cu satele, pe altarele zeilor IODOB.) T] © (£) Jertfirea unu î
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Biserica Rozaviea jud. Maramureş (1718)

Fotogravură „Cartea Românească" pentru BOABi; DE GRÂU.
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Librăria „Cartea Românească" din Braşov

Librăria „Cartea Românească" Ain Cluj.
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Librăria „Cartea Românească" din Dicio Sânmărtin

• —
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Librăria „Cartea Românească" din Timişoara
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pune una lângă alta cu cotoarele în afară, s'ar
putea alcătui o bibliotecă, ce ar ocupa o suprafaţă
de 6 ori mai mare decât faţada măreţului palat al
librăriei.

Dacă instituţia „Cartea Românească" în scurta
vreme de funcţionare a biruit greutăţile vremii şi
ale începutului ori cărei organizări temeinice, ajun-
gând în fruntea instituţiilor similare din ţară şi a-
sigurându-şi o viaţă sănătoasă şi trainică în viitor,
faptul se datoreşte în bună parte înţelegerii, des-
toiniciei, hărniciei şi spiritului sănătos ce domnesc
în conducerea ei. Partea tehnică e sub directa su-
praveghere a D-lui C. Rasidescu, cunoscător adânc
al meseriei, începută ca ucenic în atelierele tatălui
său. Partea comercială e stăpânită de competinţa
D-lui N. loaniţiu, urmaş al unei tradiţii vechi de
negustori români în ramura librăriei. La început a

fost de mare sprijin priceperea deplină în ale edi-
turei a regretatului C. S fetea.

Pe lângă cei doi conducători tineri şi pricepuţi
într'o activitate de fiecare clipă, se adaugă sfatul
competent, vegherea neobosită asupra totalului din
partea directorilor administrativi şi a unui consiliu
de administraţie luminat, format din personalităţi
competente în ale culturii sau comerţului. Nu se
poate lăsa nemenţionată şi râvna întregului per-
sonal, dela zeţari până la procurişti. într'o solida-
ritate demnă de laudă ei îşi pun toată tragerea de
inimă în serviciul de care se leagă şi buna lor stare.

Propăşirea, vădită din an în an, a unei asemenea
instituţii de cultură nu poate să fie decât de un
real folos pentru înaintarea sufletească a neamu-
lui întreg. l. SIMIONESCU

Prese J. Consiliului Je AJ,/ie al „Că,f ii Româneşti"


