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Reducerea brevetelor Invazia

Situaţia politică
Succesorii liberalilor. — Formarea unei coaliţie. — Naţiona
lismul Brătienilor.
Un nou guvern de coaliţie. In cer
curile politice se vorbeşte foarte mult
de alcătuirea unui nou guvern de coa
liţie, care după cum se svoneşte, în
scurt timp va intra în faza realizărei.
Formarea coaliţiei este deja în curs,
realizându-se din câte o fracţiune a
mai multor partide.
Unele ziare au dat ca sigur, că în
noua coaliţie nu vor ti reprezentaţi
ţărăniştii şi că politica acestei coaliţii
va fi similară celei din Franţa şi Anglia.

Manuscrisele
nu s e înapoiază.

Alecu-Porcu, că ar fi favorabilă ex
clusiv şi intereselor streine.
Românii adevăraţi cu toate aceste
admiră românismul fraţilor Brătianu
etc. şi condamnă filosemitismul conu
lui Alecu-Porcu, favorabil exclusiv in
tereselor streine.
Din toate aceste rezultă, că poli
tica Brătienilor este mai românească,
fie exclusiv chiar numai pentru libe
ralii, cari d e asemenea sunt români,
pentrucă au în vedere mai mult in
teresele române.

Proiectul legii spirtului, după cum
se ştie, prevede reducerea brevetelor
date pentru desfacerea beuturilor.
Până în prezent oricine putea vinde
beuturi spirtuoase şi fără brevet, în
trucât solicita acest brevet.
După noua lege a spirtului, care
după cum se afirmă, se votează acuma
în Octombre, nu vor avea drept să
vândă beuturi spirtuoase, decât aceia
cărora li-se dă brevete noui. Astfel de
brevete în primul rând vor primi in
valizii, văduvele şi orfanii d t război.

Cum s e înlesneşte Incetăţenirea indizerabililor ? Complicitatea unor
o r g a n e administrative.
Incetăţenirile au dat ocazie !• mai
multe abuzuri unor organe adminis
trative. Unul dintre aceste cazuri s'a
petrecut în ultimul timp în Cojocna,
după cum ni-I semnalează primpretorul Feldrihan:

Proprietarul ungur din Cojocna
Emerich Pallo ocroteşte la domiciliul
său de mai multe luni o familie sta
bilită în România în mod clandestin
Prin noua lege se intenţionează să şi care în anul 1919 a luptat în ar
se îmbunătăţească situaţia românilor mata lui Horthy contra trupelor r o 
Amănuntele aceste sunt greşite,
nevoiaşi şi din acest motiv aproape mâne, căzând prinsioner iar după «li
pentrucă în noua coaliţie va fi repre
toţi evreii caută să-şi vândă cârciu- berare s'a repatriat în Ungaria.
zentată şi o fracţiune, cea adevărat
mele, reducându-se brevetele şi ştiind,
Aceasta familie cu numele Emerich
românească, din partidul ţărănist, după
că ei necăzând în categoria celor în
Pallo iunior şi soţia sa Klara Ceglédi
cum stau lucrurile până în prezent.
drept, nu vor primi brevete.
în anul 1922 şi 1923 a venit în Ro
Noua coaliţie, care are mari şeanse
germano-bolşevfcă
Acest fapt este foarte îmbucurător mânia cu paşapoarte în regulă, elibe
de a veni la guvern în scurt timp, s'a Demonstrarea flotei germane şl bolşe
pentru români, din punct de vedere rate d e Poliţia de stat din Budapesta.
vice. — Planul germaao-bolşevic.
plănuit în urma unor gafe ale parti
economic, avându-se în vedere, că
In anul acesta a trecut frontiera
dului naţional, ţărănist, liberal etc.
Unele ziare au dat ştirea, că flota lupta naţională a românilor înregis în mod fraudulos şi s'a stabilit în Co
Din acest motiv s e simte în aceste
germană, împreună cu cea bolşevică, trează succese evidente pe acest teren. jocna Ia familia Pallo şi Szilágyi cu
partide necesitatea unor sciziuni, cu
se pregăteşte pentru o manevră navală.
a căror concurs bănuesc că spionează
menirea de a uni toate elementele în
„Manevra navală" din chestie,
în Ţara noastră contra intereselor ro
lăturate şi cari sunt cinstite, având
după cum suntem informaţi, nu-i alt
mâneşti.
caracter adevărat românesc.
ceva, decât demonstrarea cârdăşiei
Familia Emerich Pallo senior şi
Popoarele din Asia, după cum se
Dintre conducătorii politici arde germano-bolşevice.
Francise
Szilágyi din Cojocna a o b 
ştie, a pornit o mişcare contra euro
leni vor fi reprezentaţi în această coa
Bolşevicii prin această demons penilor. Mişcarea aceasta, în frunte ţinut delà secretarul, cu care este în
liţie mai mulţi, înire cari chiar şi unul
trare caută să terorizeze p e ruşii anti- cu marele poet indiez Rabindranath rudenie, atestate d e cetăţenie şi iden
dintre principalii conducători ai parti
bolşevici revoltaţi contra evreilor, cari Tagore, s'a pornit şi continuă pe teren titate falşe cu care a încercat să s e 
dului poporului, evitându-se filosemis'au proclamat conducători ai Sovie economic, popoarele din Asia obser ducă Siguranţa, Jandarmeria ba chiar
tul Gioza, iar altul dintre princilapii
telor p e baza ilegalităţii, d e care s e vând, că lupta lor va înregistra mai şi forurile militare, la care în mod
fruntaşi ai partidului naţional.
bucură exclusiv evreii în Rusia, spri mare succes pe teren economic, d e  obraznic cu aceste atestate primite
Partidul liberal, după cum se a- jiniţi d e finanţa evreiască din întreaga oarece boicotându-i economiceşte p e pentru Emerich Pallo dupăce şi nu
firmă, ar fi dispus să-i dea puterea lume pentru a putea stăpâni şi ex europeni, aceştia vor fi siliţi în lipsă mele străinului este Emerich Pallo, a
nouei coaliţii, în speranţa, că aceasta ploata popoarele neevreeşti.
încercat să recâştige pentru repatriat
de câştig, să părăsească Asia.
îşi va şti datoria mai bine, decât ac
în
mod ilegal dreptul d e sublocote
In Europa mişcările naţionale se
Germanii prin această demonstra
tualii conducători ai anumitor partide,
nent
în armata română.
ţie caută să manifesteze prietenia ger bazează pe teroare mai mult, dar dacă
cari s u b diferite motive urmează o re
Mulţămită administraţiei din Co
ma no-bolşevică pentru a intimida po s'ar aplica metoda popoarelor asiatice :
zistenţă pasivă, chiar şi în manifesta
jocna
care la timp a ştiut să desco
poarele, cari sunt contra revanşei ger boicotul contra inconvenienţilor, s'ar în
ţiile naţionale.
registra succes deplin în mişcările aceste. pere aceasta crimă, a ştiut să ia mă
mane cu Franţa.
Conducătorii partidului liberal însă,
surile necesare ca aceasta familie s o 
numai în acel caz vor ceda şi nu vor
sită în România să fie deţinută şi
recurge la uneltiri contra nouei coa
dată în judecată. Contra proprietaru
liţie, când nu le va fi periclitată soli
lui Emerich Pallo din Cojocna s'a
daritatea partidului, după cum ştim.
făcut denunţ !a Parchetul Tribunalului
Cu toate aceste însă se dă ca sigură
Cluj pentru manipularea falşe a ates
o sciziune a liberalilor, chiar şi în
Ţăranii ruşi s'au săturat de dominaţia evreilor Trotzky, Kun Bela,
tatelor primite.
Rakovsky, etc. Uneltirile conducătorilor bolşevici.
cazul, că conducătorii acestui partid
Atrag atenţiunea tuturor autorită
ar unelti ca de obicei, avându-se în
ţilor
In drept d e a lua măsuri faţă de
Conducătorii bolşevici, în majori
Dominaţia bolşevică în Rusia, după
aceşti indivizi.
vedere, că nimeni nu mai crede, ca
cum suntem informaţi, a început să-şi tate evrei, luptă din răsputeri contra
Cojocna, la 15 Septembre 1924.
liberalilor să le mai reuşească prin
ajungă sfârşitul, ţăranii observând, că revoltei ţăranilor ruşi, cari până în
Luca Feldrihan
vre-o iscusinţă, ca să-şi scoată majo
prin dominaţia bolşevică nu se caută prezent îşi înregistrează printre ade
primpretor.
ritate în viitoarele alegeri.
egalitatea, ci exploatarea ruşilor de renţi câteva milioane d e ruşi intelec
*
către evreii Trotzky, Béla Kun, Ra tuali şi ţărani, sătui de jafurile elicei
evreilor bolşevici, cari tindeau să
Naţionalismul liberalilor. In cercu kovsky, Litvinof etc.
rile social-politice activitatea liberali
Ruşii din acest motiv au început stăpânească l u n e a pentru a exploata
lor dă ocazie Ia foarte multe discuţii. să se revolte în ultimul timp în spe toate celelalte popoare d e p e acest
Unii acuză fracţiunea ministrului Con- cial în Caucaz, apoi în partea d e sud pământ ca p e ruşi.
C e a stabilit ancheta Întreprinsă?
Bolşevicii evrei în acest scop şi-au
stantinescu — Alecu-Poreu — că ar a Rusiei, extinzându-şi revoluţia con
Chestia abuzurilor şi delapidărilor.
avea o atitudine antiromânească, spri tra evreilor aproape în întreaga Rusie, intensificat propaganda bolşevică în
Chestia abuzurilor şi delapidărilor
jinind exclusiv pe neromâni şi îi laudă exact, ca şi în Ungaria, după căderea Asia mică, nizuind să-şi acapareze
din
Cojocna a dat foarte multe in
sprijinul
indiezilor,
chinezilor,
turcilor,
pe fraţii Brătianu, că ar fi români a- aventurierului Bela Kun şi clica sa
conveniente
Ia iveală. In ceasta ches
persienilor, arabilor etc. aderenţi ai
devăraţi, cari — ce-i drept — fac ce cosmopolită evreiască.
tie
ni-se
mai
comunică următoarele:
fac pentru partidul liberal, dar în ge
Căderea întregului regim sovietic mişcărei panasiatice.
nere servesc interesele române. Alţii în aceste împrejurări se dă ca sigură,
Relativ la articolul publicat tn zia
Planul, după cum se vede, nu le-a
acuză fracţiunea fraţilor Brătianu, că ruşii la primăvară dorind să înceapă reuşit, deşi a fost bine întocmit, pen rul „Ellenzék" din Cluj Nr. 108 cu
ar fi prea pentru interesul partidului cu forţă armată nimicirea bolşevicilor trucă popoarele asiatice naţionaliste data de 15 Septemvrie pentru orien
liberal, sprijinind chiar şi pe liberalii, conducători cari în majoritate sunt e- au observat la timp nizninţele bol tarea opiniei publice dau următorul
cari nu sunt români, cu toatecă vrei. Ei doresc să-şi aibă conducători şevicilor.
răspuns :
Brätienii sunt prea români extre ruşi intenţionând să-şi alcătuiască o
In 11 Septemvrie a. c. în baza ra
GSED
mişti — şi laudă fracţiunea conului monarchie a poporului.
portului făcut de oficiul pretoriai C o -

Cârdăşia

Mişcarea panasiatică

Revoluţia antibolşevică
în Rusia

Abuzurile
din_Cojocna

hi străinătate un exemplar 4 Lei.
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jocna contra primăriei comunale pen
— Ministerul d e Interne a făcut
tru delapidări de bani publici s'a de
cunoscut preiecţilor din toată ţara că
plasat delegatul Subprefecturei jude
«Ste cu desăvârşire oprit primarilor
ţului Cojocna cu un espert delà Con Ggoţrolul désorganisât - încurcăturile şi notarilor din comunele săteşti să
tabilitatea din Cluj şi a constatat în
se mai îndeletnicească cu desfacerea
biuroubii populaţiei.
sarcina primarului Alexandru Nemeş
feluritelor cărţi, tablouri, ziare, bilete
Jn ultimul timp, după cum ni-se
şi Stefan Dozsa, notar, o delapidare
de teatru, d e loterie etc.
anuală, controlul a început să lase
de bani publici făcută în cursul anu
foarte mult de dorit, având în vedere
— Dl Fenician, secretar la admi
lui 1923/24 de 100 000 Lei.
nepriceparea, respective indolenţa u- nistraţia financiară, după cum se ştie,
Tot cu ocaziunea aceasta s'au con
nora dintre funcţionarii, cărora li-s'a a fost evacuat cu forţa din locuinţa
statat mai multe neregularităti în a d 
încredinţat acest serviciu. Astfel la sa fără nici o bază legală. In această
ministraţia financiară a comunei Co
biuioul populaţiei este un adevărat j locuinţă s'a stabilit dl Gritta, care a
jocna. Din acest motiv delegatul Sub
turn al Babylonului, încât, dacă ci j ordonat evacuarea în favoarea sa pro
prefecturei a deţinut pe notar şi pri
neva caută vre-o adresă, în foarte prie. Dl Fenician pentru abuz d e p u 
mar şi i-a înaintat Parchetului Tribu
multe cazuri nici nu o găseşte pen- tere a împrocesuat p e dl Gritta, care
nalului Cluj. Prin urmare nu este atrucă mutările nu s e înregistrează, în fine a şi fost condamnat să-i ce
devărat, că dl Subprefect ar fi ordo
după cum s e recere, sau dacă se în deze locuinţa dlui Fenician, arând lo
nat ancheta în baza arătărilor ano
registrează, buletinele respective nu se cuinţă la prefectura poliţiei. Până în
nime ci ancheta s'a ordonat în baza
ataşează la dosarul respectiv, decât în prezent n'a respectat însă sentinţa după
raportului oficios al Oficiului Pretoriai
foarte rare cazuri.
cum ne spune dl Fenician.
care încă cu mult înainte de ancheta

Itreonija Politie

O altă incurie se manifestă prin
nepriceperea unor funcţionari delà biuroul respectiv. Aceşti funcţionari, în
frunte cu conducătorul lor, Fileriu, nici
nu ştiu, că Ia ce acte ce dovezi trebuesc.
Numai astfel se poate explica
faptul, că de pildă şeful Fileriu delà
Aci amintesc că în comuna C o  câţi înşi, atâtea feluri d e dovezi cere
jocna este o familie ungurească Pallo pentru aceleaşi acte. Chiar şi pentru
şi Szilágyi care mereu păşesc cu p r e - câte o copie, în locul vr'unui buletin
tenziuni ilegale faţă de autorităţile ro uzat, cere o serie d e acte delà câte
mâne din Cojocna şi întrucât aceste unul, fără să ştie, că pentruce, iar
autorităţi nu dau curs acestor p r e - delà alţii nici pentru buletine origi
tenziüni fără bază de drept, încearcă, nale nu prea cere dovezi justificatoare.
să calomnieze şi terorizeze autorităţile
Se atrage atenţia celor în drept
române p e cale ziaristică stându-le la deci, asupra acestor incurii, cari la
dispoziţie ziarul „Ellenzék" şi "Újság". biuroul populaţiei reprezintă turnul
Cojocna la 15 Septemvrie 1924.
Babylonului din cauza nepriceperei şe
fului Fileriu la conducerea biuroului
Luca Feldtihan
populaţiei.
primpretor.
dlui Subprefect a suspendat din oficiu
pe Secretarul şi Primarul comunei Co
jocna. Nu este adevărată nici afirmaţiunea că Pretorele Valeriu Pop ar
avea ceva amestesc deoarece densul
numai în 15 Ianuarie 1924 a intrat în
biroul preturei şi fraudele sunt co
mise în anul 1923 în mare parte.

INFORM AŢIUMI
— Procesul studenţilor Ion
Moţa şi Leonida Vlad, ultimii,
cari din cauza că sunt buni ro
mâni, sunt închişi în închisoarea
Văcăreşti, se va judeca în 26
Septemvrie înaintea Curţii cu
juraţi. Procesul, care va fi foarte
interesant, preocupă foarte mult
pe români.
— Ministerul d e agricultură a adresat o circulară tuturor organelor
sale, avizându-le, că fiind informat,
că mai mulţi împroprietăriţi îşi vând
pământurile, sunt obligate a lua dis
poziţii în sensul legei împroprietărirei,
conform căreia împroprietăriţii n'au
drept să-şi vândă loturile timp de 5
ani delà împroprietărire.
— Administraţia financiară a în
ceput să publice licitaţii pentru neachitarea, respective restanţa impozite
lor, chiar şi dacă aceste impozite au
fost apelate. Administratorul nici nu
vrea să asculte nici măcar doleanţele
juste ale contribuabililor, cărora im
pozitele li-s'au stabilit ilegal, încât
le-au apelat. Atragem atenţiunea gu
vernului asupra acestor anomalii, prin
cari se şicanează în special românii
lipsiţi chiar şi de mijloace de trai.
— Un curs d e agenţi sanitari se
va deschide în 1 Oct. la Dir. Sani
tară în Cluj. Se pot primi bărbaţi sau
femei în vârstă 18—30 ani, cari au
absolvat şcoala primară. Cererile se
pot înainta până la 25 Sept. Doritorii
vor primi informaţiunile necesare la
oficiul sanitar al oraşului (casarma
pompierilor) între orele 11—12. Pen
tru absolvenţii cursului, statul va asi
gura posturi. Durata cursului este un
an. Elevr vor primi întreţinere gra
tuită, neplătind nici o taxă. Ar fi d e
dorit în înţelesul sănătăţei publice să
se prezinte câţi mai mulţi la aceste
cursuri.

—

Colonizarea

moţilor la

frontiera dinspre Ungaria a început.
JSe vor înfiinţa 15 sate pe un teritor de 20 mii jugăre de pământ.
Primii moţi cari vor fi colonizaţi
vor fi cei din judeţul Turda-Arieş.
Fiecare colonist va primi 10—16
jugăre arătură, jumătate jugăr loc
de casă şi 2 jugăre de islaz.

— Muncitorimea din'întreaga lume
ţine să îşi ridice glasul pentru pacea
popoarelor şi evitarea răsboaelor. In
acest scop în întreaga lume s'au or
ganizat întruniri publice. In Cluj o
astfel de întrunire s'a proiectat pe
Duminecă, 21 Septemvrie, a. c. la orele
! • în sala Redutei, strada Memoran
dului Nr. 2 1 .

formă şi d e u n d e ; Progresul de stu
dii; Numele părinţilor; Ocupaţiunea
şi starea materială a părinţilor; Nu
mărul membrilor a familiei şi obseivatiuni. Toate aceste date de urgenţă să
se trimită pe adresa : A. Butoarcă,
Vrsac, Lenauova ul. 10.
— Ministerul d e războîu a luat
hotărâre, ca toţi tinerii cari doresc a
fi amânaţi de serviciul militar să-şi
trimită până cel mai târziu 1 Octomvrie actele sau la cercul de recrutare
sau la ministerul de război. Acei cari
nu vor ţine seamă de aceasta hotă
râre a ministerului vor fi luaţi la ar
mată potrivit legii militare. Actele tre
buitoare, sunt: Model A, şi model B.
A. făcut la primărie şi B. la percep
tor; recipisa de taxă militară un cer
tificat delà şcoala unde urmează şi
cererea d e amânare.

Căutăm colaboratori
11

pentru gazeta „Clujul Românesc
căci credem, că ziarul nostru îşi
va putea îndeplini mai bine rostul
său prin aceea că dă tuturor
acelora, cari să preocupe de in
teresele generale,
posibilitateu
— Apel cătră studenţimea noa
să-şi
pună
cuvântul
prin
presă.
s t r ă ! Sunt rugaţi toţi studenţii noştri
Deasemeni căutăm corespon
din toate satele din Banatul jugoslav,
ca cel mai în etate student să facă denţi, cari vor primi
gazeta
un tablou despre toţi studenţii, cari gratuit.
se află în comuna sa, şi cari ar dori
încă să studieze. S e r e c e r urtoarele d a t e : Numele şi pronumele;
anul şi locul de naştere, precum şi
domiciliul; ce urmează, anul,clasa şi
localitatea ; are vre-un ajutor şi s>ub ce

Bronz şi A r a m ă roşie
rămăşiţe, cumpăr ori ce canti
tăţi. Plătesc bine oferte Ia Li
brăria Anca Cluj, Piaţa Unirii.

Cea mai mare firmă 'românească din Ardeal

, Cluj

fabrici de clopote. Mare depozit de Ornate, icoane şi cărţi bisericeşti.
Fondat 1908.
Mare Librirfe şi Tipografie.
Fondat 1908.

— D e oarece multe şcoli secun
dare iau delà elevi taxe şcolare mai
mari decât cele hotărâte de ministerul
şcoalelor, Ministerul a trimis câte o în
ştiinţare la toate şcoalele secundare
în felul acesta : taxa de urmare la
şcoală pentru elevi va fi de 500 Iei
pentru cei din cursul inferior şi 800
lei pentru cei din cursul superior.
Şcoalelor cari au de clădit sau de mă
rit localul li-se încuviinţează d e mi pentru Ornamente bisericeşti :
nister şă ia delà elevi câte 500 lei mai Odăjdii (Vesminte preoţeşti)
consta
mult pentru gimnazii şi 800 lei pentru
tatoare din :
; Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere,
2Mânecuţe,
liceu. S e vor putea face şi scutiri de
taxă pentru elevi săraci şi fii de func 1 Brâu, 1 Acoperitor de sf. potir, în diferite
ţionari care n'ar putea fi întreţinuţi de motive şi colori din damast de mătase în ca
lităţi deosebite cu preţul de 8000—22000 Lei.
părinţi la şcoală.
P r a p o r i :

I

UT* $S@b

Preţ curent

Magistraţi, advocaţi,
directori de bancă,
notari publici, stu
denţi! peste câteva
zile apare „Compen
diu de Drept Civil"
de D r . Anca I. Leontin prenotaţi-vă cu
toţii la aceasta carte
la librăria Anca Cluj
Piaţa Unirii.
* Femei! „Cartea Moaşelor"
cu 140 fotografii feminine Lei 120
la librăria Anca.

Recvisite

bisericeşti

:

1 Cădelniţă de bronz argintată — — 1750
Una tiito'are de tămâie cu linguriţă
din bronz argintat
— — — 550
l Candelă din bronz argintată — - 900
/ Chivot din bronz argintat cu trei
turnuri — — — — — — 3800
/ Cruce de masă din bronz argintată
cu Hnstos în email 28 cm.
— 1200
1 Cruce de masă (28 cm.) din bronz
argintită cu Hristos în relief aurit 1000
1 Cruce de mână din bronz argintită
cu Hristos email — — — — 1000'
Cruci de lemn cu Hristos în relief 120-200
3 Cutii de aluminium pentru ostie— 150
în diferite culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu
/ Căldăruşe
cu aspergil
(stropitor)
două chipuri sfinte pe două părţi văpsite pe
bronz argintat
— — — — 1200
pân^ă (chipul după dorinţă) are 3—4 tăie
1 Cănită cu tavă pentru spălarea ma
turi cu posomant atriu sau argintiu preţul
nilor (bronz argintat) — — — 850
unui prapor delà 2000—6000 Lei fără rudă.
Cutie cu trei vase, cuţit şi foarfeci
Mustre de stofe pentru odăjdii sau prapori
la botez 2 (bronz argintat) — — 1200
se trimit numai contra 100 Lei anticipativ.
2 Vase de 'sticlă
cu tavă de zink
La restituirea
mustrelor
să predau
banii.
(la proscomidie) — — — — 380
/ Potir cu tăer (patenă) (bronz aurit)
Cotare, Berete, Brâuri, Plastroane.
neted
— — — — — 2800
Potcap de mătasă— — — — — !20.— Disc şi steluţă (bronz aurit) — — 1000
l Cutie cu trei vase pentru oleu şi
Beretă (camilafeă, potcap) Rom. cat.
mir la botez (bronz aurit) I. C. O. 1800
din klott negru
— •— — — 250 —
/ Cutie de bronz aurit cu capac pen
Beretă de caşmir negru gr. cat.
— 250—
tru sf. cuminecătură la bolnavi — 1500
Colar de pânză „Leo"
— — — 50-—
Ciborium (bronz aurit)
— — — 3800
Colar d e cauciuc — — — — — 45'—
Monstrantă
(bronz aurit) rom. kath. 5500
Brâu (cingulum) violet moiree sau
Clopotele pentru altar — — — 100-200
mătase — — — — — — 1500 —
Copcii (cârlige) pt. odăjdii (aurite
Brâu (cingulum) negru moiree sau
şi arginlate perechea — —
100
mătase — — — — - 1500 —
50
Brâu (cingulum) negru de lână
— 450 — Sfeşnice pt. perete (cu un braţ)
„
„
„
(cu două braţe)
100
Plastron (chemisette) Nr. 3. 21 cm.
klott neted - 150-— Icoane sfinte — — — — — 45-200
Plastron (chemisette) Nr. 2. 15 cm.
Banii s e trimit î n a i n t e , c o m a n d e l e s e
klott neted
— — — — 120—
e f e c t u e s c în 3—4 săptămâni.
L a c o m a n d ă s ă s e d e a numărul ş i lăr
T o a t e p r e ţ u r i l e s u n t r e z e r v a i e şi pentru
g i m e a cotarului plastronului ş i a b e r e t e i .
străinătate dublu.
Din c o l a r e numai 6 bucăţi s e trimit.
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