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Loialitatea minorităţilor
La ce se

reduc

complimentele

săseşti

şi evreeşti?

— O pildă

eclatantă.

fugiaţi în România după dărâmarea
Loialitatea saşilor s'a comentat în
Iată deci la ce se reduce loialita
turnului Babylonului înscenat de Bela
In numărul trecut am amintit deja
mai
multe
forme,
dar
întotdeauna,
dacă
tea
acestor două minorităţi, cari nu
Kun în Ungaria !
despre formarea unei coaliţie menite
s'a
comentat
obiectiv,
s'a
comentat
de
numai
după nume, dar şi după apu
N'avem nevoe astfel de venetici, cari
să formeze viitorul guvern, după ple
către
aceia,
cari
cunosc
bine
împre
cături
sunt
înrudiţi I
ne subminează în ascuns, cu ajuto
carea liberalilor, cărora de altfel le
jurările
şi
oamenii.
Astfel
au
comen
rul bacşişelor, conrupându-ne adminiexpiră mandatul în anul viitor, în care
str{ia şi scumpindu-ne traiul cu ghe- tat în ultimele zile ziarele, că unele
vor fi noui aiegeri. Totodată am mai
şefturile lor de aventurieri şi escroci! şcoli săseşti au cerut Ministerului in
amintit, că coaliţia din chestie este
strucţiunii publice, ca să nu li-se mai
Dl. Vintilă Brătianu, petrecând
pe cale să se formeze din sânul par
impună controlul Statului.
câteva
zile în Paris, a fost între
Plănuîrea unul nou război.
tidelor: naţional ardelean, ţărănist şi
bat de către un ziarist francez,
Deci iată o pildă, că saşii se arată
Germania, împreună cu „Repu
câţiva români de inimă din partidul
că ce părere are în legătură cu
poporului etc. încât coaliţia ar avea blica" Sovietelor „Ruseşti", după cum loiali numai ca să-şi câştige avantagii, Basarabia asupra pretensiunilor
forma unui partid format din români am anunţat în numărul trecut, şi-au pe când în realitate sunt iloiali, cău bolşevicilor, cari doresc să înfiin
adevăraţi, cari ar avea în vedere mai stabilit unele manevre navale la a- tând să fie privilegiaţi faţă de dispo ţeze o republică moldovenească?
ziţiile Statului.
mult interesele obştei române, decât ceeaş dată.
Dl Vintilă Brătianu, a răspuns,
Germania susţine, că n'a fost vorba
şicanele fratricide.
Evreimea pe faţă de asemenea se că guvernul român ar fi fericit
Noua coaliţie este deja în faza rea- de manevre comune şi că cu ocazia arată loială, ca să-şi poată asigura pro- să vadă înfiinţându-se republica
lizărei, observându-se aceasta şi din manevrelor aceste, nici nu s'au apro , fituri, jupuind în bună linişte pe ro- moldovenească, deoarece ea ar
pripeala liberalilor de-a-şi remania gu piat vapoarele germane de cele so .mâni. In ascuns însă sunt contra in- dovedi, p u t e r e a de viaţă şi
vernul, înlocuindu-şi câţiva miniştri cu vietice, cu toatecă au avut manevre 'tereselor române. Numai astfel ne pu întinderea poporului român şi —
alţii. Cu toate aceste liberalilor le con pe aceeaş mare, în apropierea portu- ffern explica şi faptul, că cu ocazia dincolo de Nistru, unde trăesc
l'întroducerei limbei române ori evre vre-o 400.000 români moldoveni !
vine mai mult noua coaliţie, decât tulüi Danzing.
Desmintjrea
aceasta
n'are
altă
me
i a s c ă în şcolile evreşti, în locul limstarea actuală, pentrucă prin înjghe
Iată, deci Basarabia rusească !
barea nouei coaliţie speră, că se va nire, decât să se mascheze cârdăşia j'bei maghiare, evreii şi-au crezut de
Deci ce mai aşteaptă bolşe
distruge unitatea câtorva partide, a- germano-bolşevică, la care a aderat datorie să protesteze, temându-se să vicii cari s e laudă cu egalitatea
vând ocazie să le ma ' învrăjbească şi o parte din oficialitatea maghiară nu cumva să se romanizeze, limba e- şi nu le dau drepturi cu toate
întocmai, cum a învrăjbit partidul na şi bulgara, după cum s'a putut con braică fiindu-le mai grea decât cea | aceste nici românilor din Rusia ?
ţional cu cel ţărănesc cu ocazia tra stata uşor în ultimul timp.
română, pe care erau obligaţi s'o » S ă le dea deci acelora drepturi
Scopul cârdăşiei este provocarea'' înveţe.
tativelor de fuziune a acestor partide
''"
*
— egale, înfiînţându-le republica
unui nou răsboi de revanşe al foasprin filogermanul Stere.
Evident, se temeau de clica tătu- imediat. Ar putea fi siguri, că şi
In tot cazul, vom avea ocazie să telor puteri centrale, în frunte cu Ger cului lor: Horthy, în a cărei venire şi aceia ar eşi din „raiul" bolşevic
vedem, dacă le va mai reuşi libera mania şi Ungaria, sprijinite de soviete. acuma mai cred.
şi s'ar alipi la România !
Planul era, dupâ cum suntem in
lilor să provoace zizanie printre parti
zanii, cari doresc să-şi formeze coaliţia. formaţi, ca să se provoace o revolu
Starea
aceasta de lucruri,
ţie comunistă în Bulgaria şi prin aceasta, instalându-se acolo, apoi în
bineînţeles nu s e mai poate to
Agonia bolşevismului.
Ungaria şi Germania aderenţii sovie
lera. Autorităţile deci au datoria
Regimul bolşevicilor evrei ca şi în telor, să pornească contra României, Gheşeftarii aventurieri cutreeră sa să ia măsurile necesare.
Ungaria de odinioară — şi în Rusia este Poloniei, Franţei etc. ţinând în şah
tele, înşeiându-i p e ţărani cu
pe ducă, ruşii revoltându-se contra Cehoslovacia, Anglia şi Serbia, Pla
târguelî şi procurări d e pa
conducătorilor sovietici cari în majo nul însă le-a eşuat în Bulgaria, de
şapoarte pentru America.
ritate sunt evrei îmbogăţiţi de pe spi unde era să se înceapă turburările,
S'au î n s c r i s în l i s t e l e c e t ă ţ e n i l o r ş l v e 
Paza la sate în ultimul timp
narea, truda şi munca ruşilor înşelaţi guvernul actual bulgar descoperind re
n e t i c i d i n Galiţia. T o v a r ă ş i i Iui K u n
şi asupriţi.
voluţionarii, pentrucă-şi temea pielea lasă foarte mult de dorit, avânB é l a , refugiaţi în R o m â n i a , s ' a u
du-se în vedere indolenţa autori
i n t r o d u s d e a s e m e n e a tn l i s t e .
Conducătorii sovietici caută, pe chiar şi de bulgari.
tăţilor
competente,
cari
au
me
toate căile să înăbuşe în sênge revoin cadrele acestui plan figura şi
Guvernul, după cum se ştie, pen
luţia ruşilor porniţi contra evreilor, atacurile bolşevice în Basarabia şi la nirea să supraveghieze asupra
tru înscrierea cetăţenilor, a dat orga
cum au fost porniţi ungurii în Unga frontiera polonă, atacuri, cari au fost bunului mers al vieţii rurale.
nelor sale foarte severe dispoziţii, ca
ria de odinioară contra tovarăşilor e- înăbuşite, ca şi revoluţia în Bulgaria.
Numai astfel ne putem explica să nu se introducă în aceste liste, de
vrei Bela Kun, Samuelli etc.
faptul, că în ultimul timp s'a spo cât cetăţeni români. Cu toate aceste
Comisarii bolşevici îşi recunosc pă
rit considerabil numărul aventu din aproape toate oraşele ne vin plân
Rusia şi China.
catele, anunţând, că în Caucaz, unde
Revoluţia în China, după cum s'a rierilor cari cutreeră satele, ca geri, că în listele cetăţenilor s'au in
este de asemenea revolute, au numit anunţat, se estinde mereu, sprijinită evrei precupeţi, înşelând ţăranii trodus şi venetici, cu toatecă, intendoi comisari — ruşi, ceeace însem chiar de bolşevicii, cari speră, că dis- cu cumpărări de cereale, vite şi ţiunea era tocmai să scăpăm de aceşti
nează, că până acuma n'au prea nu trugându-Ii-se turnul Babylonului în alte bunuri în preţuri de nimica, venetici.
mit comisari ruşi, numai evrei.
Rusia, vor avea unde să-şi instaleze din cari preţuri îşi mai reţin şi
In listele din Cluj d e asemenea
sub pretext, că dacă nu le vor
Sovietiştii, ca să-şi asigure un nou sovietele din nou.
sunt introduşi o sumedenie d e vene
corespunde cele cumpărate, să
soviet în alte ţări, arzându-le pămân
Anglia, Franţa şi America, ba chiar
tici în special oameni de-ai regimului
tul sub picioare, din acest motiv au şi japonia, amestecându-se în aceasta le exporteze, atunci le vor îna Kun Bela, fugiţi în România dinaintea
încercat noroc cu organizarea unor re revoluţie, pentru a-şi salva conaţio poia, avansul rămânând ţăranilor. spânzurătorilor ungurilor, cari căutau
voluţii comuniste în Bulgaria, în Po nalii, comisarii bolşevici au protestat Ţăranii, evident, s e încred în ei să-şi răsbune pe ei pentru înfiinţarea
lona şt in România chiar, în sudul declarând, că aceste puteri se ames şi astfel s e întâmplă, că rămân sovietului jefuitor în Ungaria d e odi
B&atabiei, în ultimul timp, căutând tecă în chestiile interne ale Chinei, numai cu avansurile, iar precu nioară.
si demonstreze totodată, că nu s'ar contra dispoziţiilor dreptului interna peţii cu cele cumpărate.
Comisia, care are să revizuiască
teme de revolta ruşilor. In acest scop tional.
Din mai multe sate ni-s'a mai listele în tot cazul are datoria să ceară
Pau trimis zilele aceste şi pe Bela
Evident, numai bolşevicii au drept semnalat, că tot astfel de aven anchetă contra acelora, cari au săvâr
Kun 5a Belgrad. Dar lumea ştie, că să se amestece în chestiile interne ale turieri înşală ţăranii şi cu procu şit astfel de abuzuri, ca să fie pedep
toate aceste le fac, observând agonia tuturor ţărilor, pentru a le învrăjbi, rări de paşapoarte pentru Ame siţi, iar cei introduşi pe nedrept, să
căci ei cred, că dreptul internaţional,
regimului bolşevic.
rica etc. Aceştia, probabil, vor fi fie aruncaţi de unde au venit, confişlor „internaţionalilor" le dă drept la
In Rusia prin urmare, în scurt timp
din
banda aventurierilor desco cându-li-se averea.
toate banditismele, dar altora nu le
vom avea ocazie să vedem, ceeace
periţi la Galaţi că fabrică paşa
dă drept nici să se apere.
înainte de aceste însă am dori,
am Văzut în Ungaria după' fuga lui
poarte
falşe.
Pentru
procurarea
conform
legei, să ni-se comunice lis
Iată concepţia bolşevicilor, cari proBela Kun & Co.
paşapoartelor
iau
avansuri
mari
tele celor înscrişi. Desigur am găsi
Dar sperăm, că guvernul român povăduesc egalitatea şi de fapt caută
nu va mai fi atât de primitor de ve să asuprească şi exploateze popoarele delà ţărani, dar cu paşapoartele în ele cel puţin 4 0 % venetici intro
apar cam rar.
duşi ilegal.
netici, cum a fost fată de veneticii re creştine !
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Falsificări de paşapoarte încurajarea
Cum işi bat joc streinii de noi. — Şi din
tinerilor artişti
Cluj se procură paşapoarte falşe?
Autorităţile au descoperit la Galaţi
0 bandă de evrei, cari procurau paşa
poarte falşe pentru confraţii lor, evi
tând autorităţile, pentru a înlesni gheşefturile „inserăr loite," fără, ca auto
rităţile să-i poată ţinea în evidenţă.
Numai astfel ne putem explica faptul,
că în ultimul timp cu tot controlul, o
mulţime de vinituri circulă peste gra
niţele noastre, fără să aibă drept legal.
Bolşevicii propagandişti tot pe această cale circuli în ţară la noi şi
se plimba peste graniţe, fără să fie
arestaţi.
In ultimul timp chiar şi un evreu
din Cluj, Wertheinstein, mare bogătaş,
a plecat în Palestina, prefăcându-şi
averea în bani, c i să scape de dato
riile, pe cari le datorea unor români
pentru diferite chestii şi Statului în
contul impozitelor.
Cine i-a dat paşaport, când avea
obligaţii de plată şi către stat?
Tot gheşeftarii, cari au dat şi mai
dau şi altora, fără să fie bănuiţii mă
car, de către autorităţi !
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CLUJUL ROMANESC

Turneul tenorului Marius N. Creiveanu şi sopranei Maria I. Hihn.
Tinerii noştri artişti, pentru a-şi
putea câştiga resursele necesare, ca
să s e poată perfecţiona în streinătate,
au început să aranjeze concerte în di
ferite oraşe.

— Ziarul „King Coo" din China
este cel mai vechi dintre toate ziarele
fiind editat din anul 911 după Cristos, având o vechime de 1013 ani.
— Nu s e mai poate m e r g e în
America. In America s'a adus o lege
nouă, care a r e putere începând cu 1
Iulie şi care spune, câţi străini pot
merge în America an de an din fie
care ţară. In urma acestei legi delà
noi din România nu pot merge decât
631 inşi Ia an.

— împărăteasă teatralistă de ci
nematograf. Ziarele americane aduc
ştirea, că o mare fabrică de filme
cinematografice a rugat p e fosta îm
părăteasă Zitta a Autro-Ungariei să se
facă teatralistă de cinematograf, înv
biindu-o cu plata foarte mare. Fosta
împărăteasă ar fi făgăduit că e gata
să primească noua sa slujbă.

— Construirile încep a se inten
sifica în Cluj, construindu se până aConcertele aceste în cele mai multe
cum vre-o 50 case şi cerându-se până
localităţi, au fost fost foarte călduros
Politechnica din Timişoara. Noul în prezent admiterea construirei a încă
primite, populaţia înţelegând să spri
an şcolar al înaltei noastre institu- vre-o 900 case. Din aceste majorita
jine pe tinerii talentaţi, ca să se poată
ţiuni de ştiinţă şi cultură românească tea însă este câte din 2—3 camere,
perfecţiona, urmânduşi studiile în strei din Banat se va inaugura Ia 1 No- încât foarte puţin s e contribue prin
nătate.
emvrie a. c. Inaugurarea acestui an construirea lor Ia ameliorarea crizei
Un turneu, cu mare succes a or şcolar se va face în cadrul unor so de locuinţe.
ganizat în acest scop şi talentatul no lemnităţi deosebite, fiindcă atunci se
stru tenor Marius N. Creiveanû, îm vor remite şi diplomele primilor ab
preună cu d-ra Maria I. Hihn şi ma solvenţi ai acestei scoale. In decursul
estrul de pian A. Ronescu.
lunei Octomvrie are loc sesiunea exa pentru gazeta „Clujul Românesc*
In acest turneu tenorul Creiveanu menelor de toamnă şi examenele de căci credem, că ziarul nostru îşi
ca elev al maestrului renumit Bo- admitere în anul prim. Cei cari do
va putea îndeplini mai bine rostul
bescu delà Opera Română din Cluj, resc să se supună la acest examen să-şi
său
prin aceea că dă luturot
s'a afirmat ca unul dintre cele mai trimită Ia direcţiunea şcoalei cererea
acelora, cari să preocupe de in
preţioase talente române. Mare talent şi actele cerute de lege.
au dovedit şi d-ra Hihn şi pianistul
teresele generale,
posibilitateu
— Conservatorul de muzică din
Ronescu.
să-şi pună cuvântul prin presă,
Cluj îşi începe cursurile la 1 Octom
Populaţia română, în toate oraşele
Deasemeni căutăm corespon
vrie a. c.
şi-a înţeles menirea de-a sprijini arta
gazeta
— Incuriile delà poliţia Cluj, pu- denţi, cari vor primi
română. Numai în Uioara nu şi-au în
gratuit.
ţeles m e n i r e a intelectualii români, blicându-le în numărul trecut, au pro
Guvernul, în comun acord cu au
unde minorităţile au fost în majori dus mare sensaţie, încât ancheta de
torităţile bisericeşti, după cum s e ho
Bronz şi Aramă roşie
tate la concertul dat. Acest fapt îl sigur nu va întârzia, dacă prefectura
tărâse încă demult, au stabilit, ca la
subliniem cu durere, pentrucă românii are în vedere bunul mers al adminis rămăşiţe, cumpăr ori c e canti
unificarea calendarului, care se reali
au datoria să-şi sprijinească mai in traţiei poliţieneşti.
tăţi. P l ă t e s c bine oferte la Li
zează delà 1 Octombre, să se soco
tensiv artiştii proprii, în special, când
— Arena sportivă C . F . R. inau brăria Anca Cluj, Piaţa Unirii.
tească datele după stilul nou, stilul
este vorba de un scop nobil, cum a gurată zilele aceste, a costat C. F. R.
vechi delà 1 Octombre socotindu-se
fost acel al turneului tenorului Crei aproape 4 milioane, având şi o tri
după cel nou. Astfel 1 Octombre nou
lfâff73V0 ° ? ă d e sfredelit.
veanu, artist de mare viitor.
bună modernă, potrivită arenei.
Vwlt£(ir« A se adresa la ziar.
a. c. va fi şi pentru calendarul vechi
1 Octombre. Aceasta unificare s'a fă
* Femei! „Cartea Moaşelor"
cut, după cum se ştie, pentru a se
mai mare firmă românească din Ardeal
concentra sărbătorile diferitelor confe cu 140 fotografii feminine Lei 120
la librăria Anca.
siuni pe aceleaşi zile.

Căutăm colaboratori

Unificarea calendarului

Pc

m a

i n

Alexandru Anca, Cluj

INFORM
— Capitaliştii streini pretind să
stăpânească România, susţinându-şi
câteva ziare cari sub masca democra
tismului şi egalităţii, fac propagandă
în acest scop, nefiind redactate de ro
mâni. Românii deci trebue să se fe
rească de astfel de ziare, fiind peri
culoase pentru România, prezentându-se ca ziare române, deşi evreii Ie
scriu in româneşte.
— Societatea „Reşiţa" a încheiat
o convenţie, în sensul căreia se obligă
să livreze C. F. R. în timp de 18 luni
câte 1 kg. fier sub formă de vagoane
locomotive etc. în schimbul unei canti
tăţi de 25 kg. fier uzat de C, F. R.
Convenţia este foarte avantagioasă,
avându-se în vedere, că fierul uzat îl
primeşte societatea chiar în format
gata pentru C. F. R. putându-1 repara
numai şi dându-1, ca nou pentru C.
F. R. Profitul evident, este al acţiona
rilor, majoritatea acţiunilor deţinându-o aproape în întregime miniştri şi
foşti miniştri.

AŢIUNI
— Teatrul Naţional din Cluj
îşi va deschide stagiunea la 30
Septemvrie a, c. cu tragedia
„Viforul" îmbogăţindu-şi reper
toarul cu câteva piese noui.
— Opera Naţională din Cluj
îşi va deschide stagiunea în luna
Octomvrie a. c. pregătindu-se şi
pentru unele premiere, între cari
opera „Trubadurul" cu care este
vorba că-şi începe stagiunea la
1 Octomvrie, ceeace nu este impo
sibil, încât va trebui să-şi amâne
deschiderea cu câteva zile.

— Cerealele în ultimul timp s*au
scumpit considerabil, în urma intensificărei exportului, încât de pildă maja
de grâu în prezent a ajuns să coste
chiar şi peste 800 lei în regiunea
Clujului.

Magistraţi, advocaţi,
directori de bancă,
notari publici, stu
denţi ! peste câteva
zile apare „Compen
diu de Drept Civil"
de Dr. Anca I. Leontin prenotaţi-vă cu
toţii la aceasta carte
la librăria Anca Cluj
Piaţa Unirii.

— Morarii mici şi mijlocii din sa
tele ardelene şi bănăţene au hotărât
să-şi înfiinţeze un sindicat profesional
pentru a-şi apăra interesele industriei,
uşurându-şi prin acest sindicat şi pro
curarea materialelor necesaie cu pre
ţuri ieftine şi înfiinţându-şi şi e cen
trală de aprovizionare cu cereale ief
tine şi vânzare de făină, contribuind
totodată şi la uşurarea alimentaţiei
publice.

— Scade căldura soarelui? Un
astronom austriac spune, că de câţiva
ani încoace pentru aceea avem veri
tot mai răcoroase, pentrucă ar scădea
căldura soarelui. El şi arată că delà
1922 încoace pământul ar fi primit cu
3,6 la sută mai puţină căldură delà
soare. Un alt astronom englez profe
ţeşte, că vara viitoare va fi răcoroasă
pe tot globul, iar în 1926 şi 1927 nu
vom mai avea vară bună.

fţabrici de clopote. Mare depozit de Ornate,, icoane şi cârti bisericeşti,
fondat l$08.
Mare Librărie şt Tipografie.
Fondat 1908.

Preţ curent

Recvisite bisericeşti :

/ Cădelniţă de bronz argintată — — 1750'
pentru Ornamente bisericeşti : Una ţiitoare de tămâie cu linguriţă
din bronz argintat
— — — 550
Odăjdii (Vesminte preoţeşti)
consta 1 Candelă din bronz argintată — - 900'
/ Chivot din bronz argintat cu trei
tatoare din :
turnuri — — — — — — 3800'1 Félon, 1 Epilrafir, 2 Aere,
2Mănecuţe,
/ Cruce de masă din bronz argintată
cu Hnstos în email 28 cm.
— 1200'1 Brâu, 1 Acoperitor de sf. potir, în diferite
/ Cruce de masă (28 cm.) din bronz
motive şi colori din damast de mătase în ca
argintită cu Hristos în relief aurit 1000'
/ Cruce de mână din bronz argintită
lităţi deosebite cu preţul de 8000—22000 Lei.
cu Hristos email — — — — 1000 P r a p o r i .
Cruci de lemn cu Hristos în relief 120-2003 Cutii de aluminium pentru o s t i e — 150'în diferite culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu
/ Căldăruşe
ca aspergil
(stropitor)
două chipuri sfinte pe două părţi văpsite pe
bronz argintat
— — — — 1200 pânză (chipul după dorinţă) are 3—4 tăie
1 Cănită cu tavă pentru spălarea ma
turi cu posomant auriu 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 ~ (bronz argintat) — — 1200se 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)
Colare, Berete, Brâuri, Plastroane.
neted
_ _ _ _ _ _
2800'Potcap de mătasă— — — — — 120.— Disc şi steluţă (bronz aurit) — — 10001 Cutie cu trei vase pentru oleu şi
Beretă (camilafcă, 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 Cotar de pânză „Leo"
— — — 50-—
Ciborium (bronz aurit)
— — — 3800 Cotar de cauciuc — — — — — 45"—
Monstranţă
(bronz aurit) rom. kath. 55O0 Brâu (cingulum) violet moiree sau
Clopoţele pentru altar — — — 100-200'mătase — — — — — — 1500-—
Copcii (cârlige) pt. odăjdii (aurite
Brâu (cingulum) negru moiree sau
şi argintate perechea — —
100mătase — — — — — — 1500-—
Sfeşnice
pt. perete (cu un bra{)
50Brâu (cingulum) negru de lână
— 450 —
'„
„
„ (cu două braţe)
100Plastron
(chemisette) Nr. 3. 21 cm.
— — — — — 45-200'klott neted — — — — — 150 — Icoane sfinte
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 s ă p t ă m â n i .
L a c o m a n d ă s â 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 t e ş i peiitti
g i m e a cotarului plastronului ş i a b e r e t e i .
Din c o l a r e numai 6 bucăţi s e trimit.
străinătate dublu.
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