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Ardealul ŞB credinţa lui

Pentru „Unirea" din Blaj

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.

Ce este cu Repausul

Deşi deviza noastră este de a nu
— Jubileul de 2DD ani al ordului piarist din Cluj. —
întră în polemică cu confraţii noştri
delà alte ziare, totuşi limbajul violent
Acţiunea Comercianţilor Romani şl
Francezul Tocqueville pro pe care ziarul „Unirea" îl întrebuin
Cronicarii spun, că Ardealul
centra-acţiunea negustorilor evrei.
in trecut a fost ţara unor fră- nunţă o dogmă cardinală: „ C u l  ţează contra noastră, ne sileşte de a
Este în deobşte cunoscută acţiu
ântări seculare şi teatrul unor tura s e face prin religiune. N u  trece peste acest percept, şi să-i răs
pte groaznice. Istoria Ardealu- mai respectarea legilor dumne- pundem aşa cum ştim noi răspunde nea Reuniunei Comercianţilor şi Me
i este în miniatură istoria cul- zeeşti conduce pe om Ia liber celor ce să jeacă cu cinstea şi inte seriaşilor Români din Cluj, pentru res
pectarea Duminecilor şi sărbătorilor
rei omenirei. Ardealul din trecut tate. Intre ceriu şi între pământ, resele altora.
legale de către toţi cari au prăvălii şi
fost ţara ştiinţei, a artei şi a între Dumnezeu şi între popor
Mai'nainte de toate linia noastră ateliere şi ştiu că autorităţile locale
bertăţilor. Ş i pentru libertatea există o legătură indisolubilă. Ori
au aprobat această acţiune demnă atât
ji cultura Ardealului a curs mult ce făclie am aprinde şi orice spa de conduită este bine fixată.
C a ziar independent nu putem lua din punct de vedere naţional efit şi
"nge. M ă gândesc la invazia ţiu ne-ar lumina ea, totdeauna za
oardelor barbare. îmi vin în minte rea noastră va rămânea înconju apărarea bisericei greco-catolice contra din punct de vedere creştinesc şi so
celei ortodoxe şi vice-versa, deoarece cial, — mai ştim că la Prefectura Po
ptele reformaţilor contra cato- rată de o adânca noapte".
jcilor, cari în secolul al XVII-lea
Şi întru adevăr facla eternă interesele generale ale ţărei în actua liţiei din Cluj în înţelegere cu asocia
uceau o adevărată luptă de ex- şi lumina vecinică, care luminează lele împrejurări reclamă cea mai de ţiile profesionale s'a redactat o ordo
nanţă în acest scop, şi care a fort
rpare confesională... Exilul cato- şi în noaptea cea mai neagră şi plină pace şi linişte.
cilor era la ordinea zilei. Cal fatală, este numai evanghelia lui
In altă ordine de idei avem noi cu înaintată pentru aprobare Ministerului
inii era să ne confiste şi legea Christ: Credinţa noastră în ma cine ne răfuim, când ţara întreagă este de Comerţ şi Industrie acum câteva
astră strămoşească şi să ne rele Dumnezeu !...
plină de plaga sectelor pocăiţilor, iar luni încă, aprobarea nu a sosit s'au
ntopească. Principii calvini cu
Doar Bismark însuşi zicea: Iuda comunistă lucrează cu tot zelul s'a oprit în vre-un saltar de birou, nu
ndul ascuns de convertire au „Luaţi-mi credinţa în Dumnezeu şi şi ardoarea, pentru distrugerea religiei ştim, tot ceeace ştim azi este faptul
că din iniţiativa comercianţilor evrei
ers slovele cirile din bisericu- mi-aţi luat patria şi mi-aţi nimicit şi credinţei noastre strămoşeşti.
a circulat o listă de subscriere în care
'ile noastre din deal şi au în- şi vatra părintească şi sufletul!..."
Dacă însă „Unirea" este dornică
'odus literile latine în biserica
Şi mă gândesc azi cu suflet de răfuială cu noi, apoi poate fi sigură cer ca Duminecile să poată vinde ca
şi până acum, căci le vine prea greu
>mână. Ş i biserica română pe îndurerat la frământările confesio
căci nu-i vom rămânea datori nici cu
să ţie închis două zile, —• sâmbătă
:elea vremuri era întreagă or- nale şi sarbede dintre noi... Isto
o iotă.
fiind sărbătoarea lor toţi o respectă
idoxă şi nedespărţită. In urma ten- ria Ardealului şi luptele fratricide
Atât de-o camdată.
şi ţin închis.
nţelor duşmane de covertire a ci e- din secolul XVII se repetă azi
Astfel stând chestiunea ne făceai
Jhţef noastre ortodoxe şi huiduite din nou. Lupta de astădată se dă
Teatrale. datoria atrăgând atenţia din nou celor
parte dintre Românii Ardealului între Români şi nu Unguri. Fără
în drept asupra ruşinei ce dăinueşte
. unesc cu Roma la anul 1700. vrerea noastră şi a masselor din
încă şi azi în pieţele Clujului, că Sâm
* rin trecerea la unire se face pri- popor ne-aflâm azi în pragul i s băta tot târgul este închis, — iar D u 
;ul pas gigantic spre luminarea bucnirii în Ardeal al unui „Kultur
mineca şi sărbătorile legale tot târgul
: descătuşarea din robia întune- kämpf "... p e moarte şi pe viaţă. Ş i
Săptămâna aceasta Teatrul Naţio
şi mai ales Piaţa Mihai Viteazul este
II icului a poporului român. Pentru Ardealul mândru şi frumos de onal
ne-a înfăţişat una^dintre cele mai
deschisă, — astfel că şi ţărănimea
JDmânii oropsiţi, sărăciţi şi întune- dinioară v a îmbrăca iarăşi haină
vestite piese clasi«e, puternica trage
cernită
şi
v
a
fi
teatrul
unor
lupte
s'a obişnuit ca să vie Dumi
noastră
!iţi se deschid porţile Romei şi
die a marelui autor elin Sofocle : „ O e sterile
şi
fără
de
nici-un
folos
pentru
neca
să
târguiască în loc să se ducă
J:eele catolice din Ardeal, în cari
dip-Rege*. Traducerea în versuri se
neamul
românesc...
şi
pentru
cul
la biserica. Ajunşi odată Ia oraş Du
i iobagilor români se trezesc din
datoreşte dlui E . Th. Aslan. Cunoaş
mineca, nu numai că nu se duce la
şnorţeala lor seculară şi îi vră- tura şi progresul nostru... şi al
tem cu toţii caracteristica versului elin
biserică sau să se odihnească, dar şe
'şte mai ales conştiinţa obârşiei omenirii...
greoi în ritm şi măsură, deci reclamă
abat
pe la cârciumele din periferiile
Politica şi-a vîrit botul şi-n bi
lastre latine. Bărbaţii luminaţi
adevăraţi interpreţi talentaţi şi maeştrii,
oraşului
unde îşi cheltuiesc toată *iua,
' şcolile Romei duc flacăra ştiin- serică...
cari să poată satisface cerinţelor unei
banii şi sănătatea. Aşa că se impune
j şi a conştiinţii naţionale în
Cluj, la 17 Oct. 14)24.
astfel de piese. D e asta însă nu ne
ca în timpul cel mai scurt posibil or
j ate colţurile româneşti şi în
Dr. Ion Giurgiu temem, căci intre elementele dramei
donanţa pentru repausul Duminecal să
I untenia şi în Moldova. C e noapte
advocat, fost deputat.
noastre nu vom găsi nici unul, care
între
în vigoare.
ancă era pe vremuri. In bezna
să fie neîndestulitor în joc şi predare.
pire şi în lipsa şcolilor române
Aceasta a avut-o în vedere însuşi dl
; : lângă şcolile din Blaj mai ales
director, când a ales această tragedie
:eul piariştilor din Cluj face eDouă zile din săptămâna aceasta, antică. Nu ne îndoiam deci că reuşita
caţia mai multor tineri români, oraşul nostru a fost pustiu.
îi va fi mai puţin îndestulitoare, decât
ri ca iobagi se avântă spre oElementul care deţine comerţul a a celorlalte premiere de până acum.
jionturi noi de ştiinţă şi cultură. avut sărbători. Nu a avut creştinul de
de: Pavel Roman farmacist.
Dl Z . Bârsan cu talentul său mare
, bileul de 200 de ani al ordu- unde-şi cumpăra nimic. Tutunul a lip
S'ar părea ceva imposibil, ca unei
I piariştilor din Cluj astfel are sit cu desăvârşire. Este regretabil însă a reuşit să prezinte fidel pe Oedip în flori înzestrată delà natură cu o cu
portanta sa istorică şi pentru noi faptul că conlocuitoiii noştri evrei cari toate scenele, dar mai ales în actul loare săi dăm e altă culoare după
I imanii din Ardeal. In liceul a- la Pastele şi Crăciunul românesc ţin ultim— după descoperirea groaznicului plac. C u toate acestea horticultorii re
I Bta pe vremuri studiau mai magazinele deschise toată ziua, n'au adevăr, de a fi fost zadarnică orie* curg la unele produse chimice pentru
ilţi români decât unguri. Eroul găsit de cuvinţă să deschidă o oră luptă omenească pentru încurajarea des obţinerea florilor după nuanţele dorite
î stru Avram Iancu, apoi George pe zi debitele când omul ar fi putut tinului — a stârnit admiraţti nesfârşite aşa d. e. au ajuns celebre cele două
iriţiu, Ioan Maiorescu, Alexan- să-şi târgue cele necesare. C e l mai prin ţinuta corectaşi sigură ce a avut flori negre, dar absolut negre :
, i Papiu Ilarian. Micaş Florian, greu au dus-o cei ce urmau să pre la despărţirea de copii săi şi de pompa
Trandafirul negru, obţinut de un
on Pumnul şi alţi bărbaţi dis- schimbe poliţele la bănci, fiindcă n'au ce îl încunjura mai'nainte cu câteva horticultor parizian, şi Laleaua neagră
şi, — episcopi chiar — , între găsit de unde le cumpăra. Era o ade clipe.
a unui grădinar din Olanda patria
Dna ignătescu-Dobrescu în Iocasta Lalelelor.
I urile acestui liceu şi-au făcut vărată zăpăceală pe capul lor iar, con
I icaţia.
cetăţeni noştri râdeau mângăindu-se a dovedit din nou puterile unei mari
Cerneala roşie, injectată zilnic în
tragediane talentată.
doze
mici în tulpina unei zambile
că
fără
ei
nu
se
poate
trăi
!
C a un prinos de recunoştinţă
albe,
o
fac să devină roşie. Aceaata
In
restul
rolurilor
dnii
Psata,
DiAşa se întâmplă însă numai în a; i de acest liceu ilustru din treculoare
o putem da şi unei zambile
i : aştern şi eu aceste şire pe cest oraş unde unii dintre şefii auto mitriu, Şerban, Popovici, Bănuţ, S i - tăiate, dacă o ţinem câtva timp eu
fie atât în numele meu cât şi rităţilor în loc să stărue ca debitele mionescu, precum şi drele Cronvald coada muiată în cerneală sau anilină
a mai multor colegi de ai mei de tutun să fie încredinţate invalizilor şi Miriam au contribuit mult la reuşita roşie.
Garoafele albe, expuse zilnic la
liceu, slăvind menirea istorică şi văduvelor de război au fost date deplină a întregei reprezentaţii.
Montarea artistică e meritul dlui fum de pucioasă, devin galbene-aurii ;
icestui institut în trecut, ace- negustorilor speculanţi de altă naţio
i focar de educaţie adevărată nalitate. Aceştia ar trebui blestemaţi... director Z . Bârsan, iar corul minunat cele roşii afumate cu pucioasă, ce fac
pestriţe.
se datoreşte maestrului Klee.
ultură creştină.
(Din
Satu-Marc).

Duminecal în Cluj
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Premiera Oedip Rege

S ă t m a r u l pustiu

[um se pot colora
florile artificial?
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Excursiunea
C. F. R. la Constantinopol
(Continuare)

ni-s'a servit „turcească" gratis, şi
A doua zi era dedicată celei mai ne-am răcorit în apa marmarei. După
frumoase excursiuni, anume vizitării amiazi am vizitat şi admirai fabricile,
insulei Prinkipo, care la bizantini a dar în special pe cea de covoare, care
servit ca loc de exil pentru prinţi, iar este una din cele mai mari, şi unde
astăzi este loc de vilegiatură al lo sute de turcoaice lucrează cu o iste
cuitorilor bogaţi din Constantinopol. ţime de neînchipuit la pregătirea co- '
îmbarcaţi de dimineaţă din Kadikei, voarelor artistice. încântaţi de noile
după un drum plăcut de două ore cu cunoştinţe câştigate, ne-am reîntors
vaporul, ajungem la vestita insulă, pe drumul pitoresc, ce duce aproape
care adăposteşte mormântul lui Theo- tot pe malul mării, admirând frumdosiu cel mare şi al lui Constantin seţea naturei asiatice.
cel mare. Vile elegante şi grădini fru
O altă după amiază am peirecut-o
moase îţi răpesc privirea delà început. cu vizitarea târgului de mostre polonez
O specialitate a insulei sunt măgarii şi turc, aranjat pe malul Bosforului.
înşăoaţi cari aşteaptă nu departe de Ne-a interesat în special cel turc, unde
debarcader, pentru a transporta vizi am admirat produsele speciale turceşti.
tatorii pe drumul ce duce împrejurul Am mai cercetat partea nord-ostică a
insulei până la celalalt capăt într'o Coüstantinopolului, oraşul cu clădiri
pădure frumoasă, la marginea căreia moderne şi prăvălii luxoase, numit
sunt cafenele şi instalaţii de băi. Aici Pera. Am fi mai vizitat noi multe, şi
ne-am amuzat foarte bine toată ziua, chiar din cele văzute trebue să omitem
făcând băi în marea Marmara. Am multe, căci nu se pot descrie, toate
mai vizitat aici şi o biserică grecească. întocmai, iar prin o scurtă dare de
Spre seară ne-am reîntors cu cele seamă numai, am face să piardă mult
mai plăcute impresii câştigate.
din farmecul adevărat.
In ziua următoare am vizitat ba
zarul din Stambul, un extins local,
care cuprinde circa 3000 de prăvălii.
Străzi paralele strătae localul în lung
şi lat şi fiecare branşe cuprinde câte
1—2 străzi. Dacă ai vrea să cerce
tezi fiecare prăvălie, ţi-ar trebui câ
teva zile să petreci numai aici în
bazar. E un mic oraş scutit de ploae
prin acoperişul colosal ce-1 adăpos
teşte. Sunt înăuntru şi restaurante şi
cafenele. Aici e locul să amintim, că
singurul lucru ce nu te îndestuleşte
în Constantinopol, sunt mâncările spe
ciale turceşti pregătite cu seu, neplă
cute la gust şi înfăţişare şi pe dea
supra foarte scumpe. Apa deasemenea
e o raritate scumpă, dar caldă şi negustoasă. Trecând însă cu vederea aceste mici defecte, nu vei găsi alt
ceva nimic de ce să te plângi. Am
admirat pe rând mulţimea de prăvălii
cu antichităţi, covoare, lucruri de mână,
mărgele, juvaere, etc. Câte o mică
amintire ne-am cumpărat fiecare din
acel bazar bogat.

Să ne mulţumim a spune că a fost
o adevărată călătorie de plăcere şi
care ne-a procurat o mulţime de clipe
frumoase, pe cari nu le vom uita nici
odată, ci ne vom reaminti totdeauna
cu drag atât despre cele văzute, cât
şi despre amabilii domni turci, cari
timp de o săptămână, şi-au dat obo
seala de a ne călăuzi în modul cel
mai conştiincios, precum şi despre
conducătorii noştrii de aici : dnii Angelotti şi Reich cărora le datorăm re
cunoştinţă, de a fi avut frumoasa idee
şi le dorim ca să lucreze tot cu atâta
plăcere şi în excursiunile ce proiec
tează pentru viitor.
A.
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— Donaţiune. Dl. Inginer Petre
Lucaciu a donat suma de Lei 10.000
Reuniunei Comercianţilor şi Meseria
şilor Români din Cluj, pentru ajuto
rarea uc-itiicilor români săraci şi orfani.
— Culmea ironiei. Făcându-se o
anchetă contra unui funcţionar beţiv
în comisia de anchetă a fost combinat
şi „giranta direcţiune", care de loc nu
cunoaşte puterea alcoolului. La această
fericită alegere credem că s'a luat în
considerare proverbul ingenios că „cui
cu cui se scoate afară".
— Cum lucră americanii pămân
tul. In America în unele locuri pă
mântul ru se mai ară ci se scormo
neşte mai afund cu ajutorul explosibilelor. Plantele semănate în astfel de
pământ ca de pildă porumbul (cucu
ruzul) slobod rădăcinele la o adân
cime de 4 ori mai mare şi dau o roadă
iarăşi de 2 , 3 ori mai mare.

Un „Compendiu
de Drept Civil'

De curând a apărut, în editura librgM
riei A . Anca, un „Compendiu de Drep
Civil" datorit dlui dr. Anca 1. Leon '
tin judecător la Tribunalul din Cin „
care are darul de a umple un gl
simţit în literatura noastră juridic £
Căci această lucrare ne prezintă drepd ]
civil al ţării noastre într'un studi ;i
comparat- In această carte se pun fa "
în faţi diferitele sisteme de drept cii f
aflătoare în vigoare astăzi pe cupriisul întregului pământ românesc. Asti
ne schiţează codul civil din
regat, Basarabia, Bucovina şi Arda)"
coordonând şi sistetizând aceste
verse legiuri. Deci opera dlui dr. An
I. Leontin poate fi considerată ca
pas mai departe către unificarea
ii
dului civil Ia noi în ţară.
s

k

— Expoziţie de mărci postale.
In săptămâna trecută s'a ţinut în Bu
cureşti cea dintâi expoziţie de mărci
din toate ţările şi din toate timpurile,
pană la cele cari se folosesc în ziua
de azi. Ceice adună mărci, pot câştiga
frumos !

Pornind delà solide studii de
manistică dl dr. Anca I. Leontin
Ui
reuşit să pună la îndemâna jurişti
>ri
un compendiu care sintetizează
treaga materie a dreptului civil în
goare în România-Mare.

— Schimbarea vremei. D e vre-o
câteva zile, asupra întregei ţări s'a
lăsat un frig aspru, de te-ai crede în
pragul gerurilor Bobotezei. In unele
sate din partea dealurilor ori pe ma
lul mărei, frigul e deabinelea aspru.
Astronomii noştrii îşi dau cu părerea
că această repede răcoreală a vremii
se datoreşte zăpezilor care au căzut
în munţi şi continuă să cadă. Să poate
prea bine însă, ca în cursul acestei
toamne să mai avem vreme bună.:

Căutăm colaboratőr

n
ia
c

pentru gazeta „ Clujul Românei
căci credem, că ziarul nostru i
va putea îndeplini mai bine roţ j
său prin aceea că dă tutui e]
acelora, cari să preocupe de
teresele generale, posibilita e
să-şi pună cuvântul prin prt \
Deasemeni căutăm coresp o
denţi, cari vor primi ga& ar
gratuit.
a
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Cea mal mare firmă românească din Ardeal

ş
fa

Alexandru Anca, Cluj<
fabrici de clopote. Mare depozitdë priiatevlcoane si cărţi bisericeşti
Fondat 190S.
rondat 19Ö8.
Mire Librărie şi tipografie.
1
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— Deschiderea parlamentului. Marli
15 Octomvne s'a deschis Camera şi Senatul, pe lângă ceremonia obişnuită Me
sagiu! Regal (cuvântarea de deschidere)
a fost cetit de M. Sa Regele, care era în
conjurat de întreaga jamilie regala.
Mesagiu!
cuprinde
nouile legi
Intre altele am vizitat în Stam cari vor fi aduse în desbatere : re
bul şi un muzeu de antichităţi care e forma administrativă, legea pensiilor,
o adevărată fală şi un decor nepreţuit codul muncii şi asigurărilor sociale,
al oraşului.
legea presei, a camerelor de comerţ,
Intr'una din seri am fost invitaţi unificarea bisericească şi a învăţăla un banchet, aranjat în onoarea mânlului. Se aminteşte şi de o nouă
noastră de amabilii turci la cel mai lege. electorală. — Dintre partidele
frumos casinou, aşa numitul „Belle din opoziţie, lia luat nimenea parte la
vue* din Fenereki Bekce (Asia mică). deschidere. Numai prof. lorga şi doi
Rareori are cineva ocazia să-şi pe deputaţi averescani erau de faţă. — pentru Ornamente bisericeşti :
treacă mai bine, decât s'a petrecut In zilele viitoare se vor începe desba- Odăjdii (Vesminte preoţeşti) consta
acolo. într'o societate numeroasă de terile, ca/i ane ştie ce surprize ne
tatoare din :
turci voioşi şi prietinoşi, a decurs cina mai pot aduce, considerând că parti
1 Félon, 1 Epiirafir, 2 Aere, 2 Mânecate,
cu mâncări alese în cea mai mare ve dele din opoziţie fac pregătiri spre a 1 Brâu, 1 Acoperitor de sf. potir, în diferite
selie, lângă acordurile plăcute ale unui lua lupta parlamentară pentru răstur motive şi colori din damast de mătase în ca
lităţi deosebite cu preţul de 8000—22000 Lei.
quintet, mai pe urmă — înveseliţi narea guvernului.
puţin lângă vinul superb -— s'au în
•Prapori:
— Preavenerat Ord. de Gherla a
ceput dansurile, mai întâi naţionale
ir. diferite culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu
turceşti şi arăbeşti, apoi am continuat numit de protopop onorar pe păr. Au două chipuri sfinte pe două părţi văpsite pe
pânză (chipul după dorinţă) are 3—4 tăie
cu cele moderne, şi pe urmă s'a în gustin Mândruţiu din Mireşul mare, turi cu posomani auriu sau argintiu preţul
mulţit societatea şi cu oaspeţi streini iar pe administratorii locali Mihail unui prapor delà 2000—6000 Lei fără rudă.
din grădina localului, cari au fost a- Iuga din Vişeul de mijloc, loan Oltean Mustre de stofe pentru odăjdii sau prapori
trimit numai contra 100 Lei anticipativ.
traşi de petrecerea noastră. Intr'un din Poieniţa, loan Chişiu din Varani, Lase restituirea
mustrelor să predau
banii.
târziu, crezând că ar fi consult să ne Teodor Lengyel din Lucăceşti şi loan
Co Iare. Berete, Brâuri, Plastroane.
retragem, ne-am îmbarcat pe un va Pop din Coşeiu, i-a ridicat la rangul
Potcap de mătasă— — — — — 120.—
poraş, şi în noaptea liniştită înaintam de parohi,
Beretă (camilafcă, potcap) Rom. cat.
cu grabă spre Haidar Paşa.
din klott negru — — — — 250 —
-— La Reuniunea Comerciantelor
Beretă de caşmir negru gr. cat.
— 250-—
— — — 50-—
Una, dintre cele mai importante şi Meseriaşilor Români din Cluj, co Colar de pânză „ L e o "
de cauciuc — — — — — 45*—
excursiuni, a fost călătoria cu trenul mitetul în ultima şedinţă a hotărât să Cotar
Brâu (cingulum) violet moirée sau
mătase — — — — — — 1600 —
la Kerenei pentru vizitarea fabricilor înceapă o progandă pentru înştiinţarea
(cingulum) negru moiree sau
de covoare, mătăsuri şi ţesături. Am unei bănci a Comercianţilor şi Mese Brâu mătase
— — — — — — 1550 —
riaşilor
şi
care
bancă
să
de
împrumu
Brâu (cingulum) negru de lână
— 450-—
primit un tren special, gratis, iar noi
Plastron (chemisette) Nr. 3. 21 cm.
am dedicat o zi întreagă pentru a- turi şi să ajute numai pe români,

/ Cădelniţă de bronz argintată — —
Una ţiitoare de tămâie cu linguriţă
din bronz argintat
— — —
l Candelă din bronz argintată — / Chivot din bronz argintat cu trei kali
turnuri _ — — _ — — fee1
/ Cruce de masă din bronz argintată
cu Hristos în email 28 cm.
— II
/ Cruce de masă (28 cm.) din bronz
argintită cu Hristos în relief aurit
/ Cruce de mână din bronz argintită lui
cu Hristos email — — — —
Cruci de lemn cu Hristos în relief 12ft
3 Cutii de aluminium pentru ostie —
/ Căldăruşe cu aspergil (stropitor)
bronz argintat
— — — — )n
1 Cănită cu tavă pentru spălarea ma
nilor (bronz argintat) — — — je
Cutie cu trei vase, cuţit şi foarfeci nt
la botez
(bronz argintat) — —
2 Vase de sticlă cu tavă de zink *
(la proscomidie) — — — —' :a
/ Potir cu tăer (patenă) (bronz aurit)
neted
— — — — — D/se şi steluţă (bronz aurit) — — :e
l Cutie cu trei vase pentru oleu şi
mir la botez (bronz aurit) I. C. 0. I§
/ Cutie de bronz aurit cu capac pm- ini
tru sf. cuminecătură la bolnavi Ciborium (bronz aurit)
— — - :ar
Monstranţă (bronz aurit) rom. kath.IJiş
Clopotele pentru altar — — — ji"
Copcii (cârlige) pt. odăjdii (aurite
şi argintate perechea — —
Sfeşnice pt. perete (cu un braţ)
„
„
„
(cu două braţe)'
Icoane sfinte
í5#de

ceastă nouă excursiune. Ajunşi la des
tinaţie, am avut din nou ocazia de a
vizita un palat al Sultanilor, (locuinţa
de vară) ridicat pe malul mări, unde

Banii se trimit înainte, comandel m
efectuesc In 3—4 săptămâni. g»
Toate preturile sunt rezervate ţl | DU
străinătate dublu,
.j mi

ret curent

-

— Zăpada. In mai multe regiupi
ale munţilor Carpaţi a nins. Caraimanul e complect acoperit de zăpadă.
Pe valea Prahovei, e frig ca iarna,>

klott neted — — — — — 150 —
Plastron (chemisette) Nr. 2. 15 cm.
klott neted
— — — — — 120 —
L a comandă să se dea numărul şi lăr
gimea cotarului plastronului şi a beretei.
Din colare numai 6 bucăţi se trimit.

Tioarul Instit. de Arte Graf ice Alexandru Anca, Cluj.
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