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Cui să se plângă
elementuljajoritap ?

Proastă instituţie e şi Liga
N a ţ i u n i l o r ! I-se pot adresa
numai minorităţile. Iar, noi, ma
joritatea irebue să ne supunem

încălcări de lege fără leac. — Opri
rea conferinţei dlui prof. Cătuneanu.
De multă vreme s'a spus despre
mişcarea naţională pornită de tine
rimea universitară românească delà
cele patru universităţi ale ţării,
căreia i-s'au aliat şi numeroase
personalităţi din lumea extra-studenţească, că neglijează elemen
tul cultural în acţiunea ce a în
treprins-o.
Delà o vreme încoace însă s e
arătau semnele unei activităţi ce
va începe pe acest teren, activi
tate care nu putea să fie decât
cu bucurie salutată chiar de către
cei ce manifestau anumite rezerve
în ce priveşte felul de a lupta al
studenţilor.

t

înainte însă ca studenţimea să
înceapă lupta nouă, „Acţiunea
Românească", asociaţie care are
în fruntea ei pe oameni distinşi,
între cari mulţi profesori univer
sitari, a luat iniţiativa ţinerii unor
conferinţe cu caracter cultural,
prin care s'ar fi dat publicului
preţioase puncte de meditare asupra multor probleme actuale.
Totul era deci, inofensiv. Con
ferenţiarii anunţaţi sunt identici
cu unii dintre cei mai de seamă
intelectuali ai Clujului.

Dar iată, că această tendinţă
de a imprima acţiunii naţionale
timbrul cultural, tendinţa de a
canaliza avântul tineresc al studenţimei înspre probleme în mai
strânsă legătură cu chemarea eî
. de îndrumătoare în viitor a vieţii
intelectuale, s'a lovit Joi seara în
baionetele jandarmilor dlui mini
stru de interne, al cărui ordin a
zădărnicit ţinerea conferinţei dlui
I. C. Cătuneanu prof. univ.
Ordinul dlui ministru însă a
avut şi un alt efect. Studenţii re
voltaţi de acest procedeu s'au
adunat la Universitate, au pro
testat — platonicele proteste de
cari nu ţine seama nimeni în această ţară — şi apoi s'au adu
nat în piaţa Unirei spre a mani
festa împotriva acestei volnicii.
Manifestarea aceasta, ori cât
de paşnic iar fi fost caracterul,
a» agitat spiritele fiindcă a inter
venit armata.
N e gândim că s'ar fi putut
evita acest spectacol petrecut în
piaţa Unirei, prin care ne facem
de râs. C e ar fi fost dacă dl Că
tuneanu şi-ar fi ţinut conferinţa?
Doar dsa a fost (ori poate chiar e)
membru al partidului liberal! Nu
are nici în dânsul încredere g u 
vernul ?
S e vede că sub guvernarea
Brătienilor numai ungurii au drep
tul să ţină întruniri câte 1 2 zile;
românii nu s e pot întruni pentiu
un singur c e a s !

kttriiiiiWi HIfixemplär4 Lei.

R O M A N E S C
ZIAR INDEPENDENT

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.

dictaturii unui guvern, între ai
cărui membri s e află şi fratele
unui deţinut pentru fraude cu pa
şapoarte..., fără drept de apel.

Politica internă
— Calităţile dlui Goldiş ieri şi azi. — Puterea Partidului Naţional, —
Ziarele liberale, ţărăniste şi în sfâr
şit toate acele ziare^ a căror patroni
puteau profita în urma unei rupturi ce
s'ar produce în partidui naţional din
Ardeal, au salutat cu bucurie o pre
tinsă acţiune a dlui Qoldiş, d e a aca
para conducerea acestui partid.
In ochii lor, peste noapte, dl Gol
diş, a devenit o somitate din toate
punctele de vedere, om genial, infai
libil şi tot ce vreţi. Această însă nu
totdeauna a fost a ş a . Ne amintim că
„înfrăţirea" care acum nu găseşte su
perlativ pentru a preamări calităţile
dlui Goldiş, cu un an înainte, când cu
alegerea dsale de prezident al Astrei
scria că are un singur merit, acel de
a fi tradus-o „istorie a patriei" ungu
reşti pentruca fiii românilor să poată în
văţa mai uşor faptele duşmanilor noş
tri. Urmau ironii şi aluzii de prost
gust, de un gust tot at atât de prost
ca-şi laudele de acum.
Căci, crede oare „înfrăţirea" ori
celelalte ziare, cari scriau la fel, că dl
Goldiş a uitat tot trecutul, şi se va
lăsa atras în cursa ce i-o întind cu
abilitate destul de mare, dar totuşi in

Presa românească
clin America
despre ziarele liberale

suficientă pentru a nu fi recunoscută
de ochii încercaţi ai politicianului
Goldiş.
Dl Vasile Goldiş nu este naivul
pe care îl cred adversarii partidului,
naţional. El ştie ce vrea şi ce poate.
Nu se va aventura nici odată prea
departe, sprigintt p e încredere câşti
gată din laude tendenţioase. Deci, în
cercările de a provoca o criză în par
tidul naţional, care e chemat să ne
dea o guvernare caracterizată prin res
pectul nestrămutat al legilor propriu
oamenilor săi, şi prin stăpânirea ne
cinstei din toate domeniile publice,
guvernarea atât de dorită azi, nu vor
avea «uccesul ce-1 doresc adversarii
acestui partid.
t

Dl Goldiş şi partizanii săi au făcut
o intervenţie la prezidentul partidului
înaintându-i un ait pian de luptă şi
aite mijloace pe cad le creat mai eficace.
Aceasta însă nu înseamnă distrămarea acestui partid. înseamnă însă
că partidul e viu, e activ. Iar în acest
caz loviturile ce i-Ie aplică adversarii,
au efectul focului asupra terului: îl
fac mai tenace, mai rezistfnt.

Pentru „înfrăţirea

ii

d. Căprarii şi censarii
românismului

Prea putinii cititori ai ziarului „în
frăţirea", au luat cunoştinţă dintr'o
informaţie a unui număr din zilele
„înfrăţirea P o p o r u l u i "
trecute, că librăr'a directorului ziaru
Să nu credeţi că e vorba serioasă. Nu lui nostru, a adresat unei librării un
de înfrăţire e vorba ci de o nouă ticăloşie anunţ comercial în limba ungurească.
liberală. Liberaüi noştri după ce au Învrăjbit
Descoperirea „Infrafirei" îşi are ex
pe intelectualii ardeleni se coboară acum şi
la popor ca să-1 desoine şi pe el. Spre acest plicaţiile necesare, imediat ce se va
scop ei scot la Cluj o foaie pentru popor şi şti, că era vorba d e un circular pre
în loc de „învrăjbirea poporului" ei o bo gătit afară de limba românească şi în
tează „Infrăfirea Poporului". O ard'o focul ungureşte, deoarece interesul şi poli
„înfrăţirea liberală" să nu se mai aleagă
teţea cere, ca atunci când doreşti a
nimic de ea.
introduce
un manual şcolar unguresc,
Şi închiouiţi-vă obrăznicie!
Nu ştim cine-i, dar este cineva care face aprobat de Min. Instr. Publice pentru
pe agentul secret al liberalilor şi aici. Acest şcolile minoritare, — trebue să te aagent s'a furişat — se vede treaba — şi în dresezi necondiţionat şi în limba ace
localul ziarului „Românul" a furat adrese, şi lora pe cari îi interesează cauza.
Ziarul „Românul" din America scrie
următoarele despre un ziar clujan:

în săptămâna trecută se trezesc o mulţime
dintre cititorii noştri cu „înfrăţirea Poporului"
din Cluj.
Rugăm pe toţi cei çe vor mai primi aceasta foaie liberală să ne încunoştinţeze şi
să facă şi un denunţ la oficiul postai din loc.

î ş i l a u d ă marfa.
„înfrăţirea Poporului" — gazeta hoţilor
de urne din Cluj — care se trimite aici pe
adrese furate delà „Românul" începe să-şi
laude marfa.
Cei dintâi cari s'au învrednicit de lau
dele „Infrăţirei" sunt preotul Moldovan din
Philadelphia şi Tavi Mureşan cel cu „dragă
mi-e crâşma". Doamne ce fericiţi şi mândri
pot fi oamenii aceştia că se văd cu numele
tipăriţi într'o foaie liberală. Se vede treaba
că nu de geaba au dat ei o telegramă de
omagiu Măriei Sale Prinţului Bibescu din sărbări aranjate în Philadelphia.
Ghiciţi acum cine vine la rând ?
Atât. Vreţi comentar? Scutiţi-ne. Nu
avem nimic de zis!

^

Iar domnul director al ziarului „în
frăţirea" când a admis publicarea acelei notiţe trebuia să se gândească
că chiar Sindicatul Presei Române de
sub prezidenţia d-sale a adresat pu
blicului îndemnuri pentru a sprijini
Loteria Presei scrise ungureşte. Fapt,
din care se vede că nu poate fi ni
meni stângenit pentrucă clienţilor li-se
adresează în limba în care o înţeleg
mai bine.
Ca încheiere, s e atrage atenţia
dlui Căpraru că înainte de a se atinge d e turma altuia, să-şi tundă propriile-şi capre...

Destrămarea
serviciului postai din Cluj
Articol din afară
De trei ani de când aceasta bine
cuvântată tară a încăput pe manile
unui guvern samavolnic şi inconştent,
deregătoriile tării au apucat pe un
povârniş dintre cele mai primejdioase.
Funcţionari, in a căror sânge educaţia
n'a picurat nici o concepţie despre
drept şi datorie, luând d e exemplu
haosul ministeriilor bucureştene, în
cearcă par'că anume să facă şi ei totul
ca să nemulţămească publicul şi să
se constitue în satrapi ai lui. De Sigur,
că ar fi prea lungă înşiruirea tuturor
păcatelor ce se săvârşesc zi de zi în
numele unui etatizm râu înţeles, —
dar cu toate acestea ne este peste
putinţă, ca să nu punem astăzi o men
ţiune nefavorabilă asupra unuia din
tre cele mai importante servicii pu
blice din Cluj.
Este vorbă de Serviciul P. T. T.
care se duce, gratie unui incurii con
damnabile, tot mai mult spre destră
mare dacă nu se vor lua măsuri de
cu vreme pentru a opri pe loc ruina
rea lui. Felul cum acest serviciu se
degajează de datoriile sale, este sub
toată critica. Distribuirea scrisorilor se
face cu o n e g l i j a r ă uimitoare, imanuarea coletelor a dat nu de mult
prilej la o formidabilă răzvrătire a lu
mii comerciale, iar serviciul mandate
lor, care este cel mai principal, e cu
totul compromis. Printr'o neexplicabilă
concepţie asupra datoriilor sale, acest
serviciu ţine cu orice preţ, ca să ducă
lumea la disperare. Mandatele sosite
la Cluj pentru achitare, se îmanuază
cu întârzieri uriaşe, care păgubesc adânc întreagă populaţia. Iar ceia ce
se face cu noi, publicaţiile, este de-a
dreptul revoltător. Abonaţii noştrii ne
fac observaţii peste observaţii, că ne-au
trimis abonamentele, iar noi nu le
primim nici odată la vreme, ci numai
cu întârziere de 5 —6 şi chiar de zece
zile, după sosirea lor la Cluj. Numai
interesele după banii, pe cari poşta
din Cluj nu-i plăteşte la vreme fac
câteva zeci de mii p e lună, înafară de
celelalte multe prejudicii, care rezultă
din neachitarea acestor mandate la
vreme.

Căci — durere —, majoritatea în
văţătorilor minoritari nu posed nici
astăzi limba tării, ci din contră, nici
n'ar da atenţiune unui circular (chiar
de mare importanţă, precum şi cel
din chestiune) — în cazul că ar fi
'^scris numai româneşte. Apoi comerciul nu face şi n'a făcut nici odată
politică.
Ţinem însă să accentuăm, că anu
mitul domn Căpraru (conducătorul li
brăriei „Banca învăţătorilor" Cluj) cel
cu denunţul la .înfrăţirea", ar fi tre
buit să aibă acest sentiment românesc
atunci, când s'a însurat cu o ungu
roaică, şi care şi astăzi după al şa
Şi, este trist şi dureros, că lumea
selea an de stăpânire românească,
nici
măcar plânge nu se poate. Cu
practică încă limba lui Arpad în provântul
celor ce cer ordine, este amuţit
pria-i casă.

Pagina 2
cu ameninţări, iar plângerile scrise
sunt d e - a dreptul refuzate cu gesturi
despotice d e către c o n d u c e r e a oficiu
lui, care p a r e d e o n e p ă s a r e revoltă
t o a r e p e n t r u t o t ce se p e t r e c e aici.
Nu vrem să mai ţesem firul acestui
articol, nici s ă facem sublinieri şi alu
zii cu înţelesuri echivoce, ci cerem de!a
Direcţia G e n e r a l ă din Bucureşti, să in
tervie cu toată autoritatea sa şi sä
scape de d e s t r ă m a r e Oficiul P. T. T

din Cluj.
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Lipsa căminelor
pentru ucenici la Cluj
Străduinţa zadarnică. — Nepăsarea
celor în drept, — S e făptueşte un
mare păcat naţional.
S'a spus şi scris multe până acum
în chestiunea Căminelor de ucenici
din Cluj, s'a pus stăruinţa din partea
Reuniunei Comercianţilor şi Meseria
şilor Români din Cluj, a intervenit
Camera de Comerţ s'a arătat soluţiile
necesare acestei probleme de interes
naţional, — totuşi cu regret trebue
să constatăm că din partea celor în
drept şi în primul rând Primăria Ora
şului Cluj nu se dă importanţa cuve
nită, ba mai mult chiar nici datoria nu
o îndeplineşte, faţă de elementul ro
mânesc din Comerţ şi Meserii, — prin
faptul că nu foloseşte pentru înfiinţa
rea de cămine, — nici sumele primite
anume în acest scop. Să ştie de toată
lumea că fostul Conziliu dirigent la
desfiinţare a donat suma de 800.000
lei (zis optsute de mii lei) primăriei să
înfiinţeze cămine pentru ucenici, şi
care sumă a fost întrebuinţate pentru
alte scopuri, neglijându-se complect
problema creărei şi existenţei Comer
ţului şi Meseriilor româneşti în oraşul
nostru. Avem pilda altor oraşe ca Ti
mişoara etc. unde au ajuns aşa de
departe în ce priveşte căminele pen
tru ucenici, încât au înfiinţat cămine
şi pentru calfe.
Noi la Cluj, avem un singur cămin
cu paturi suprapuse şi în care se
adoptesc 96 de ucenici şi a cărui exis
tenţă se datoreşte norocului că l'au
moştenit delà fosta stăpânire căci altfel
nici aceasta nu ar exista. Avem în
schimb sute şi sute de băeţi fii de ţă
rani şi orfani de războiu români, cari
solicită pe toate căile să li-se dea po
sibilitatea de a invăţa meseriile şi ne
goţul şi caii stau p e drumuri, şi sunt
siliţi să între slugi la streini, — căci
nu avem posibilitatea de a-i adăposti
cu toate că locuri pentru învăţătură
sunt destule.
Nu se poate explica indolenţa au
torităţilor noastre chemate să revolve
această problemă, decât prin totală
nepăsare a existenţei şi creărei ele
mentelor româneşti din comerţ şi me
serii a căror rânduri în loc să spo
rească scade mereu — fără să-şi dea
seama că făptuesc cel mai mare păcat
naţional, — căci delà comerţul şi me
seria românească depinde viitorul ţărei
noastre, prin trecerea bogăţiilor în ma
nile românilor şi romanizarea vieţei
oraşelor noastre.

Teatrale.

Premiera „Un Erou"
de: Kiriţescu

Către Domnii

2

— Dl Prefect Septimiu Mureşianu la sate. La începutul acestei
săptămâni dl Septimiu Mureşianu, pre
fectul judeţului Cojocna, a plecat să
cerceteze nouile clădiri şcolare din co
munele Tic, Topa-Sâncrai, Cuzăplac,
Zutov, Mera şi Sân-Mihai. Dl prefect
a fost însoţit de dl G. Poruţia, revi
zorul şcolar al judeţului.

Marţia trecută am avut ca pre
mieră comedia „Un Erou" de : N. Ki
Datoria guvernului român e s t e r
riţescu.
să ia cele mai grabnice măsuri ca ţă
Sunt în această piesă şi scene d e
şi studenţi în drept ranii români, expediaţi în Columbia
comedie, dar are foarte multe, cari îţi
de către mişeii delà „Petrolul Naţio
La Librăria A. ANCA Cluj s e află nal", să fie repatriaţi fără întârziere I
fac impresia d e dramă.
Dna Adina Murat fiind părăsită de de vânzare următoarele cărţi juridice:
Dacă dl Mârzescu ministru al
soţul ei, care i-a mâncat toată averea, Compendiu de drept Civil
justiţiei, va proceda încontra hoţilor
de Dr. Anca
135'— delà „Petrolul Naţional" cum s'a pro
— se distrează acum în căutarea unui
Compendiu
de
Carte
fun
cedat în Cehoslovacia în panamaua
erou distins. Bărbaţii aflându-i slăbi
spirtului,
va fi, cu drept cuvânt, vred
duară
de
Dr.
Anca
60'—
ciunea, caută fiecare să se prezinte
nic de cea mai mare recunoştinţă a
Legea
de
execuţie
de
Dr.
în faţa ei cu cât mai multe şi grozave
Bartha
75'— neamului românesc!
scene complicate din răsboi. Aceşti
Vademecum rom. mag. de
eroi artificiali sunt cât s e poate de ri
Vorbe.
Dr. Köves
60-—
dicoli, dar nici adevăratul erou Ţulucă
Că delà Ministerul comunicaţiilor
Procedura de concordat
Peneş nu e mai îndemânatic; în spe
s'au furat zeci d e milioane. O, Doamne!
forţat
de
Dr.
Anca
80-—
ci al în actul I. e mai caraghios decât toţi
Oare care este acel minister delà care
ceilalţi. Sinceritatea lui însă din actul Journal de termene Advosă nu se fure milioane multe, multe.
catiale
100'- Sărmani funcţionari, pensionari şi mi
II. conversaţia nemăestrită în dialogul
Valutară de Dr.
litari ! pentru aceea n'aveţi voi salarii
, cu Adina, precum şi mai ales ţinuta Criza
cinstite
din cari să puteţi trăi, ci tre
Serban
35'—
sinceră şi corectă în faţa primejdiei la
bue să umblaţi zdrenţoşi şi flămânzi.
sosirea neaşteptată a soţului Adinei,
— Societatea Ocrotirea orfanilor Unde este omul care să răsplătească
reliefează meritul care-1 face să devină din răsboi Regionala Cluj str. Cogăl- munca cinstită după cum se cuvine şi
eroul visat. Departe de a fi aceea ce niceanu Nr. 8 caută pentru imediata să pedepsească chiar cu moartea pun
aplicare un intendent la orfelinatul de găşiile ?
presupune brutalul Daniel Murat, el
băeţi „Principele Caro!" Cluj. Infor
*
lucrează după instinctul pur şi rar, ce maţii Ia biroul Regional.
Că
şi
fratele
dlui
dr. Lupu, condu
l'a călăuzit şi pe front, şi care i-a câş
—
A
apărut
numărul
întâiu
al
re
al
partidului
ţărănist,
s'a înfrup
cător
tigat şi decoraţia „Minai Viteazul".
vistei „Acţiunea Românească"' cu ar tat din smântână afacerii murdare cu
Interpretul acestui rol, dl N. Voicu ticole semnate d e : I. C. Cătuneanu, paşapoartele. Eu aşi avea o propu
a avut o ţinută corectă şi a câştigat Dr. Haţiegan, Dr. Vaier Roman, Dr. nere : să li-se tae degetul la toţi câţi
simpatia tuturor auditoiilor prin jocul V. Pop, Ioan Istrate, ect. Un număr şi-1 ling gustând mierea altuia!
său potrivit situaţiei.
10 lei.
*
Dna Stanca Alexandrescu în rolul
Die
Cehan
!
Nu
delà „Cultura Po
— Fapta vorbeşte. Cunoscutul
Adinei Murat a fost foarte reuşită ca luptător naţional dl Ştefan Cicio Pop porului" a ajuns adresele Americane
predare, dar a avut câteva momente a dăruit comunei Şigău o casă, în Ia „înfrăţirea Poporului" fără ştirea
D-tale ?
de timiditate, când părea a nu posede care se va instala şcoala statului.
în întregime siguranţa replicei.
Au fost bine Dnii Ghibericon şi
mat mare firmă românească din Ardeal
Vasilescu, apoi Dna Bănuţ a fost o
adevărată Americană.
Mai puţin ne-a plăcut dl Mihaifţabrică 4e cfopote. Mare depoziţie Ornate, Icoane si cărţi bisericeşti
lescu Brăila, cu o mască nepotrivită
Fondat 1908.
Mtre Librărie şl Tipografie.
Fondat 1908.
şi fără voie de joc în această piesă.
Aceasta nu prea este în obiceiul dân
sului.
Restul ansamblului a jucat bine.
Montarea a fost admirabilă, în spe
cial în actul II. Felicitări dlui Sică
Alexandrescu.
A.

Meaturi, Adncoţi

Alexandru Anca, Cluj

Teatrul Naţional
Programul săptămânal :
Sâmbătă
1 Noem. Un Erou
Duminecă 2
„ (matineu) Vicleniille
lui Scapiu
Marţi
4
„ Scampolo şi Morcovel
6
„ Un Erou
Joi
Sâmbătă 8
„ Festival Soc. Sportivă
Duminecă 9
„ Revizorul.
Opera Română
Duminecă 2 Noem. Samson şi Dalila
Luni
3
„
Aida
Mercuri
5
„
Terra Baixa
Vineri
7
„
Carmen
Sâmbătă 8 (matineu) Făt Frumos
Duminecă 9
„
Cavalleria Rus
ticană şi Pagliacci.

Informaţiuni

— Direcţia Regională a orfanilor
de răsboi din Cluj, este informată, că
sunt copii care cer ajutoare delà di
Asupra acestei chestiuni vom mai ferite familii, spunând că sunt orfani
de răsboi.
reveni.
Ilie Vornic.
Prin aceasta se aduce la cunoş
tinţă că o parte din orfanii d e răs
O casă cu două odăi d e locuit, cu boi sunt îngrijiţi în orfelinate şi diferite
local de cârciumă şi prăvălie şi o că şcoli, iar o parte sunt îngrijiţi la do
mară, toate sub un coperiş. Zidită de miciliu, aşa că acei copii cari se pre
zintă ca orfani de răsboi, să fie res
15 ani. Lângă casă o grădină de V
jugăr, iar în grădină o locuinţă cu pinşi şi trimişi la poliţie pentru a s e
două odăi, culină şi cămară, sub lo constata provenienţa lor.
cuinţă pivniţă. Toate acoperite cu şin— A apărut Compendiul de Carte
dilă. In caz de lipsă şi 12 jugăre pă Funduară d e Dr. Anca I. Leontin. Se
mânt în comuna Bercheş. Preţul la află de vânzare la Librăria Anca Cluj.
faţa locului. Adresa la ziar.
Un expl. Lei 60'—.

De vânzare urgent!

— Concurs. P. Ven. Ordinariat de
Gherla publică cu terminul d e 1 Nov.
concurs Ia postul de exactor diecesan
Ia serviciul central. Salar de bază
1050 Lei lunar plus accesoriile.

Recvisite bisericeşti :

Preţ curent
pentru Ornamente bisericeşti :
Odăjdii

(Vesminte preoţeşti)
tatoare din:

consta

1 Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2Mânecate,
1 Brâu, 1 Acoperitor de sf. potir, în diferite
motive şi colori din damast de mătase în ca
lităţi deosebite cu preţul de 8000—22000 Lei.

P r a p o r i :
în diferite culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu
două chipuri ' sfinte pe două părţi văpsite pe
pânză (chipul după dorinţă) are 3—4 tăie
turi cu posomant auriu sau argintiu preţul
unui prapor delà 2000—6000 Lei fără rudă.
Mustre de stofe pentru odăjdii sau prapori
se trimit numai contra 100 Lei anticipativ.
La restituirea mustrelor să predau banii.

Colare. Berete, Brâuri,

Plastroane.

1

La comandă să s e dea numărul şi lăr
gimea cotarului plastronului şi a beretei.
Din colare numai 6 bucăţi se trimit.

Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

-

p

Potcap de mătasă— — — — — 120.— j
Beretă (camilafcă, potcap) Rom. cat.
s
din klott negru — — — — 250— !
Beretă de caşmir negru gr. cat. — 250 — )
Colar de pânză „Leo"
— — — 50 — ]
Colar de cauciuc — — — — — 45*—
Brâu (cingulum) violet moiree sau
ţ
mătase — — — — — — 1600—
Brâu (cingulum) negru moiree sau
,
mătase — — — — — — 1550 — '
Brâu (cingulum) negru de lână
— 450 —
Plastron (chemisette) Nr. 3. 21 cm.
klott neted — — — — — 150 —
Plastron (chemisette) Nr. 2. 15 cm.
klott neted — — — — — 120 —
-

1 Cădelniţate bronz argintată — — 1750 —
Una tiitoare de tămâie cu linguriţă
din bronz argintat
— — — 550"—
1 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.
— I200 —
/ Cruce de masă (28 cm.) din bronz
argintită cu Hnstos în relief aurit 1000*—
/ Crace 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 —
/ Căldăruşe cu aspergll (stropitor)
bronz argintat
— — — — 1200'—
1 Cănită cu tavă pentru spălarea ma
nilor (bronz argintat) — — — 850*—
Cutie cu trei vase, cuţit şi foarfeci
la botez (bronz argintat) — — 1800'—
2 Vase de sticlă cu tavă de zink
(la proscomidie) — — — — 380"—
/ Potir cu tăer (patenă) (bronz aurit)
neted
— — — — — 2800 —
Disc şi steluţă (bronz aurit) — — 1000-—
} Cutie cu trei vase pentru oleu şi
mir la botez (bronz aurit) I. C. O. 1800 —
/ Cutie de bronz aurit cu capac pen
tru sf. cuminecătură la bolnavi — 1500-—
Ciborium (bronz aurit)
— — — 3800 —
Monstranţă (bronz aurit) rom. kath. 5500 —
Clopotele pentru altar — — — 100-200-—
Copcii (cârlige) pt. odăjdii (aurite
şi argintate perechea — —
100 —
Sfeşnice pt. perete (cu un braţ)
50 —
„
„
„ (cu două braţe)
100 —
Icoane sfinte — — — — — 45-200 —
-

Banii s e trimit înainte, comandele s e
efectuesc în 3—4 săptămâni.
Toate preţurile sunt rezervate şi pentru
străinătate dublu.

