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Ce ar aduce Ardealului o ruptură
în Partidul Naţional?
i.
0

ruptură

în partidul naţional e tot
mal posibilă.

Toamna politica ne-a adus pe iângă
combinaţiile obicinuite la fiecare în
ceput de sesiune parlamentară asupra
„succesiunei la guvern", şi o ches
tiune de un deosebit interes pentru
Ardealul întreg, şi chiar pentru în
treaga ţară. Este vorba de acţiunea
politică întreprinsă de un grup al par
tidului naţional român, sub conducerea
activă a diui Vasile Goldiş vicepreşe
dinte al acestui partid.
In întâiele momente se credea că
e vorba de o simplă agitaţie, în cad
rul partidului, de o luptă chiar, dar
care e prea mică pentru a putea sparge
cohesiunea naturală a acestui partid.
Evenimentele petrecute în ultima
săptămână însă sunt îngrijorătoare
pentru toţi cei ce văd în unitatea par
tidului naţional singura garantă pentru
schimbarea actualei stări de lucruri
vitregă pentru ţara întreagă dar mai
ales pentru Ardeal, fiindcă eventuali

tatea unei rupturi în partidul
e tot mai mare.

naţional

Tendinţa aceasta de a sparge uni
tatea partidului, e un fenomen pe care
dacă 1 am ignora ar însemna să nu ne
dăm seama de importanţa lui.
Chiar pentru aceasta vom încerca
să-1 analizăm, căutând să lămurim îm
prejurările cari l-au creiat şi condiţiunile ce le va crea în orientarea politică,
II.
Primejdia

revenirei la guvernarea de
„rotaţie".

Delà venirea la putere a partidului
- liberal prin alegerile de acum doi ani
cari vor rămânea memorabile prin ope
raţiile nocturne la cari au dat loc,
opoziţia democratică a ţării româneşti,
de nuanţe düerite, nu a putut înjgheba
un bloc atât de puternic ca să ur
nească din loc colosul brătienist, a
cărui ghiare pe zi ce merge se înfig
tot mai adânc în bogăţiile economice
ale ţării.
Slăbiciunei naturale a opoziţiei
i-s'au adăogat şi cauze cari o slăbeau
în mod artificial. Nu Ie cercetăm de
data aceasta, ne mulţumim cu consta
tarea îor.
Conducătorii partidelor opoziţio
niste, conştii de ineficacitatea acţiunei
separate, conştii de plânsul de forţă
câştigat prin unire, au urmat diferite
tratative de fuziune. S'au şi făcut fu
ziuni de importanţă mai mică, însă
cele cari ar fi avut drept efect pleca
rea delà putere a liberalilor au eşuat.
Şi e bine că au eşuat. Căci, dacă
se înfăptuiau s'ar fi obţinut ce e drept
un succes imediat împotriva liberalilor,
dar succesul mare ar ii fost al lor,
întrucât ţara având din nou numai
două partide puternice (unul cel libe
ral,
puternic economiceşte, altul cel
rezultat din unirea partidelor democra
tice, cel ţărănesc şi naţional de e x „

yn
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puternic, fiindcă ar fi avut la spate
massele) s'ar îi revenit în mod fatal la
guvernarea sistem rotaţie,
atât de
potrivnică progresului democratic.
Fiindcă partizanii sistemului rota
ţiei vor încerca să ne contrazică cu
exemplul Angliei, le opunem de cu
bună vreme obiecţiunea că partidele
istorice de acolo au avut şi au puterea
în mod real delà popor, iar nu în mod
fictiv cum o aveau şi poate încă multă
vreme vor avea-o ia noi. Cadrele par
tidelor din Anglia erau deci mai mo
bile decât a celor delà noi, bine în
ţeles facem abstracţie de marea majo
ritate a alegătorilor noştri cari votau
oricând pentru partidul care „făcea
alegerea".
Am fost deci, ameninţaţi cu o amâ
nare a adevăratei democratizări a gu
vernării prin realizarea partidelor gu
vernante de coaliţie, la care în actua
lul moment trecerea este mai uşoară
ca ori când.
Nu vom pleda aci pentru guver
narea de coaliţie, însă nü ne putem
opri a arăta cât de mare influenţă ar
avea ea asupra moravurilor noastre
politice prin faptul că guvernul rezul
tat dintr'o coalizare nu ar putea cădea
în arbitrarul în care se complac gu
vernele bazate pe majorităţi „la ordin",
întrucât ar pierde imediat echilibrul
prin care se menţine la puiere, numai
dacă o infimă minoritate conştientă,
i-ar retrage spriginul.
La noi, unde guvernarea de „ro
taţie" ne-a dat guverne arbitrare, s'a
creat o anestezie a simţului pentru ce
e îngrăduit şi ce nu este îngăduit
unui guvern, fapt care explică dece se
mai poate menţine încă la putere gu
vernul liberal.
III.
Efectele eşuării fuziunilor.
Eşuarea fuziunilor în stil mare şi
deci eşuarea concentrărilor forţelor de
mocratice au făcut să cadă şi planu
rile liberalilor, de a pleca delà putere
când va fi un singur partid care să

le urmeze, şi căruia în mod mecanic
să-i urmeze din nou guvern liberal.
|Prin nerealizarea fuziunei, e drept au
câştigat momentan, dar au pierdut mult
din perspectivele viitorului.
Partidele democratice, au pierdut
ocazia de a veni cu un ceas mai de
vreme Ia locul de conducere, care le
compete, în schimb au câştigat mult
în ceia ce priveşte durabilitatea gu
vernării viitoare a lor.
IV.
Partidul Naţional şi

fuziunea.

Partidul Naţional român din Ar
deal unit cu tachişti vechiului regat,
este în momentul actual un partid
regnicolar, însă apărător mai ales al
unor interese ale Ardealului, căci for
ţele ce !e-a câştigat din partea tachiştilor sunt prea puţine pentru a putea
face faţă şi problemelor ce le-ar im

pune unui guvern, situaţia vechiului
regat.
De insuficienţa aceasta şi-au dat
seama conducătorii lui. De aici, tra
tativele de fuziune cu ţărăniştii, con
duse de d. Goldiş.
Fuziunea între aceste partide era
din motive apriorice, imposibilă. Nu
însă şi o colaboiare temporară a lor.
Că a fost aşa, dovadă e rezulta
tul: eşuarea tratativelor.
Dl Goldiş însă, care a condus aceste tratative a văzut cauza eşuării
altundeva, decât în structura deose
bită a celor două partide, iar pe pro
motorii eşuării i-a recunoscut în con
ducătorii partidului său.
De aici, motivul primordial al ne
mulţumirii d-sale.
V.
Ce

va aduce ruptura?

I-s'au adăogat însă altele. In cei
mai bine de doi ani de opoziţie, par
tidul naţional dar şi celelalte partide,
au tângit, nu au avut o activitate prea
bogată. S'a zis că e de vină şeful
partidului, şi vorba a prins. Vorba de
râs a adversarilor: „tratativele", a de
venit la aderenţi motiv de ceartă.
D-nul Goldiş veni deci cu lozinca
activităţii fără prea multe tratative,
cerând o nouă conducere — directoriu
— pentru partid. După cât ştim a fost
refuzat. Motiv pentru ruptură.
Când s e v a produce ? Aceasta este
acum întrebarea de actualitate. Un
răspuns însă e greu, cu atât mai greu
că lucrurile se petrec nu după culise,
ca de obiceiu, ci după ziduri reale.
Se poate însă să nici nu se producă,
căile de lămurire a lucrurilor sunt
doar deschise încă...
Dar,
dacă se va produce această
ruptură, c e va fi ?
Vor crede unii că noi, cari ne-am
arătat aderenţi ai partidelor mici dar
multe, din a căror coalizare temporară
să iasă majoritatea guvernatoare, ne
vom bucura în caz că ruptura s'ar
produce. Nu, câtuşi de puţin! Nu,
fiindcă ea ar echivala cu o complectă
negare a intereselor ardelene şi cu o
complectă abandonare a rezolvirei pro
blemelor lui specifice.
VI.
Structura partidului naţional.
Ca să înţelegem pe deplin ce ar
însemna pentru Ardeal ruptura, vom
face câteva rezumări asupra structurei
partidului naţional.
Partid născut de instinctul de con
servare al poporului românesc, par
tidul naţional a fost popular şi pu
ternic din două motive : l . î l unea si
tuaţia politică, a cărui presiune aproape că i-a fixat idealul: nimicirea
stăpânirei ungureşti sugrumătoare a
oricărei vieţi naţionale; 2. se baza pe
legăturile personale dintre membrii
de seamă şi ţinuturile lor. Aşa, că
sub unguri, un Maniu, un Vaida, un
Goldiş, un Vlad erau valori egale, dar
poporul le cunoştea numai sub ra

nu

Un

Manuscrisele
se înapoiază.

exemplar 3 Lei.

portul lor regional. Goldiş era mai
popular Ia Arad, dar în Sătmar era
ignorat, cum Lucaciu era ignorat Tá
Orăştie, unde în schimb era stăpân
pe situaţie Aurel Vlad.
A venit România. Moarte lui Badea
Gheorghe a ridicat în mod necesar pe
unul dintre cei egali la demnitatea de
şef.
împrejurările l-au impus: restul
ţării (v. regat, Basarabia vorbesc de
popor) ştie de Maniu mai mult decât
despre A. Vlad de ex.
Insă, Ardealul, leagănul acestui
partid a rămas neschimbat. El ştie de
cei din partid, cari sunt priviţi tot
prin prizma regională.
Acum presupunem ruptura fracţiunei Goldiş. II vor urma arădanii. Pe
Branişte lugojenii, pe Lupaş săliştenii.
Blajul, Sătmarul, Sălajul va rămânea
cu Maniu şi Vaida.
Adăogaţi chestiunea confesională :
unii ortodoxi alţii uniţi, şi veţi între
zări perspectivele ce s'ar deschide Ar
dealului în cazul unei diviziuni a par
tidului naţional,
VII.
Concluzii.
Aşadar, pentru problemele Ardealulai ar fi dezastruoasă această fărâ

miţare. M se pare că e un lucru care
îl înţeleg şi cele două tabere adverse
şi oricât de mare ar fi eventualitatea
rupturei, se va ajunge mai curând ori
mai târziu la o înţelegere
frăţească.
O reclamă interesul tuturor.

Politicus.
nunaanoinDMinnHHBaa

pentru Sfatul Negustoresc
Se zvoneşte că unii dintre
membri Sfatului Negustoresc din
Cluj, ar fi făcut în secret o con
sfătuire, propunându-se
pentru
decoraţie şi înaintând o listă Sfa
tului Negustoresc din Bucureşti,
fără consimţământul întregului
comitet al sfatului. Intre aceşti
propuşi sunt şi comercianţi cari
îşi practică meseria, fără a fi
oameni de specialitate, şi caii
erau nişte bieţi funcţionari în
era de pace. Ar fi mare blam
pentru adevăraţii comercianţi de
meserie dacă s'ar decora astfel
de oameni nedemni, cari n'au
făcut încă nimic în bunul mers
al comerţului nostru.
Ocazional vom mai reveni.

Tenorul GPOZQVBSCU
Ia Cluj.
Săptămâna viitoare tenorul Grozăvescu va debuta in piesele „ T o s c a " ,
„Viaţa Bohemă , „Pagliaci" şi Rigoletto", fiind angajat pentru patru seri
la Teatrul Maghiar din Cluj. Dl G r o zăvescu a obţinut mari succese în
toate ţările streine, unde a făcut turneuri până acum. II aşteptăm cu drag
şi-i dorim să meargă tot astfel înainte,
căci pe lângă succesele strălucite ale
sale, este şi pentru noi o fală.
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,,Unirea" şi „înfrăţirea".
Intre „ U n i r e a " din B l a j şi „în
frăţirea"
s'a iscat o polemică.
C i t i t o r i i clujeni cari nu au la în
d e m â n ă ziarul „ U n i r e a " , v o r g ă s i
mai j o s ultimul r ă s p u n s ce-1 dă
„Infrăţirei" :
„Regretând luxul de-a Vă fi răs
puns Ia un loc mai de faţa, revenim
la obiceiul probat de-a Vă împărtăşi
părerile noastre numai pe această cale
mai discretă. Vă rugăm deci să aflaţi,
că citind cele scrise în numărul Dv.
delà 31 Oct. sub titlul: „Miopia c a 
nonicilor şi provocarea delà Buda
pesta", ne-am ales cu o nouă do
vadă a unitofobiei, din care — pro
babil în interesul ideii politice pe care
o reprezentaţi — aţi început să faceţi
de nou un adevărat sport. Scriind
ceeace sm scris, în legătură cu alar
marea tomnatecă a „Cucului" Dvoastră, eram pregătiţi că n'o să fiţi chiar
pe deplin mulţumiţi. Nù ne aşteptam
însă să Vă tulburaţi în aşa măsură,
încât să ne spuneţi, că „canonicii din
Blaj ar fi certaţi de mult cu
pu
doarea", şi că „răstălmăcind perfid (!)
intenţiile ( D v . ) . . . " , am fi „proferat
vorbe cari degradează discuţia şi desonorează nu numai pe un slujitor al
altarului, dar şi pe cel din urmă pam
fletar al presei de scandal". Ne re
semnăm deci şi pentru a nu ne expune
din partea Dv. la epitete şi m a i . . .
graţioase, de cari nu ne îndoim, că
aveţi în rezervă, mai încrestăm doar
constatarea foarte „inteligentă" ce-o
faceţi, spunâod, că biserica română
unită nu o reprezintă Blajul, ai cărui
canonici „sunt tăbăciţi de fanatism",
având „sufletul anchilezat de patimă",
c i , . , sutele de preoţi şi credincioşi
de pe sate, al căror cuvânt îl aştep
taţi! — Curat vorba stăpânirei ungu
reşti de pe vremuri, că poporul român
este „bun patriot", dar îl strică mize
rabilii de conducători „agitatori"!

„Litere A r t e "

Ştefan Petică.
Poetul mort acum douăzeci de ani,
desgropat dintr'o nemeritată uitare a
celor mai mulţi cetitori români prin
articolele comemorative scrise de foşti
prieteni, s'a bucurat şi la Universitatea
din Cluj de o menţiune deosebită,
prin cuvântul autorizat al Dlui prof.
G, Bogdan-Duică, care a deschis cursul
de literatură modernă c e l ţine anul
acesta, cu o lecţie despre poezia caldă
a celui mort.
„Poetul nou", Petică a fost tra
tat de dl Bogdan-Duică cu riguroasa
măsură ce o are dsa pentru clasicii
noştri şi care o aplică în totdeauna
obiectiv. Rezultatul judecăţii aplicate
versurilor lui Petică îl va ghici ori
cine a citit versurile pline de simţire
„intelectualizată" ale poetului răpit de
ftizie acum douăzeci de ani.
Dl Bogdan-Duică a vorbit despre
Petică simţit. Simţirea lui s'a răspân
dit în semi obscurul sălei ca parfu
mul discret al unei flori gingaşe. Era
parfumul poeziei Iui Petică, atât de
bine pricepută de ce-í ce o lămurea
în faţa auditorului setos de a cunoaşt»
tot mai mult din literatura românească
nouă, care tinde din ce în ce mai te
meinic spre un loc de frunte în lite
ratura universală.
— A apărnt în editura librăriei Alex.
Anca Cluj, o foarte interesantă broşură care
va fi de un interes vital pentru toată lumea
dornică de a salva poporul nostru delà cea
mai periculoasă boală beţia. Cărticica este
intitulată „Vezi ce face beutura dracului" ?
De vânzare la librăria A. Anca Cluj.
— L a Librăria Anca. Au sosit
călindare nouă pe anul 1925. Cereţi
şi comandaţi urgent.

Col( sentimental.
Zilele trecute ţi-am căutat urma,
vis frumos cu ochi vrăjiţi de visa
rea ce o reflectă, ţi-am căutat urma
pe aleiele pustii ale parcului.
Toamna îşi scutura podoaba gal
benă a frunzelor cari tremurau în
razele soarelui timid. In drumul
meu călcam funzele m o a r t e . , . Mi-se
păreau că sunt atâtea şi atâtea vi
suri şi iluzii risipite, mi se părea
că sunt toate desprinse din sufletul
meu...
Când ţi am căutat — oh ! a câte-a
oară ţi-am căutat — urma pe aleiele
parcului, era zi de toamnă bolnav
de frumoasă şi tristă . . . Parcul as
culta mut paşii rari ai trecătorilor
solitari şi frunzele ningeau în ritm
tremurător...
Te-am căutat pretutindeni. In fie
care colţ credeam că-mi vei ieşi în
cale, la fiecare cotitură mi se părea
că-ţi surprind p r i v i r e a . . . dar la
fiecare tresărire mi se deschideau
ochii mai larg, vedeam realitatea :
frunzele ce se risipesc pe aleiele
pustii.
Te-am aşteptat cu gândul la Tine,
cu sufletul rob... Te-am aşteptat să
apari, să-ţi arăt locurile unde în vi
surile dulci ale tinereţii rătăceam cu
tine, descoperindu-ţi taine din dra
gostea mea.
Ca întotdeauna, şi în această zi
de toamnă, zi tristă şi frumoasă,
aşteptarea mea era zadarnică... Mai
zadarnică decât ori când altădată...
Trenul care te ducea departe, ple
case în zori de zi. Ştiam şi totuş
te-am aşteptat. Te-am aşteptat cu
şi visurile şi speranţele mele...
Ca întotdeauna n'ai venit... Ca
întotdeauna am rătăcit singur, cu
gândul la tine. Frunzele gălbuie,
roşiu, şi ruginii ţeseau pe drum co
vorul colorat al toamnei. Era frumos,
nespus de frumos, atât de frumos
încât aşi fi vrut să opresc vremea,
să o ţintuesc într'un loc, până ce
vei veni odată să vezi minunea : co
vorul frunzelor de toamnă.

Compendiul de carte
funduară.
— O nouă lucrare a Dlui Leontin Anca. —
Dl judecător Leontin Anca dă
la iveală o nouă lucrare.
După
Compendiul de Drept Civil, atât
de bine primit de către public,
presă şi studenţi, dsa publică un
compendiu de „Carte funduară."
Lucrarea dsale umple un gol
resimţit de mulţi.
Dar ea este
preţioasă nu numai din acest punct
de vedere, ci mai e preţioasă pen
tru avocaţi, judecători, studenţi,
cărora prin precisiunea, conştienţiositatea cu care este lucrată le
oferă un manual practic în care
pot avea toată încrederea.
Noul compendiul este scris în
o limbă juridică exactă şi pură,
interpretarea e riguroasă, rezuma
rea fidelă.
Dl Leontin Anca va întruni de
sigur şi cu noua sa lucrare su
fragiile de apreciere a tuturor în
ţelegătorilor. E x e c u t a r e a grafică e
meritul Institutului de editură A.
Anca.

Informaţiuni
— Festivalul clubului „Universi
tatea." Astăzi are loc la Teatrul Na
ţionala marele festival dat de Socie
tatea sportivă a studenţilor „Universi
tatea" ( S . S . S . U.) începutul la ora
8 seara precis.
— Un prinţ c a r e - ş i perde titlul.
Prinţul Luis Ferdinand, cumnatul re
gelui Spaniei, i se va lua titlul de

nobleţe, în urma unui ordin dat de
poliţia parisiană, conform căruia tână
rul prinţ trebuia dat afară din Franţa
din cauza „unei delicate chestiuni de
morală."
— încasările veniturilor statului.
Conform tabloului Ministerului de Fi
nanţe, s'a incasat în luna Septembrie
1924 suma de 2 , 0 1 5 , 5 2 7 . 2 0 0 — Lei,
deci cu circa 3 7 0 milioane mai mult
decât în aceiaşi perioadă a anului tre
cut. Incisările primelor 9 luni, arată
faţă de anul trecut un plus de 3 6 5
miliarde Lei.
— Adunarea Auto-Clubului R e 
gional Cluj. Adunarea generală or
dinară va avea loc în Cluj, sala Prefecţurei, în ziua de 15 Noembre 1924
ora 20 seara. In ordinea de zi vor fi
chestiuni importante.
— Cursuri publice de limba fran
ceză la T i m i ş o a r a . Cercul francez din
Timişoara a luat iniţiativa de a preda
prin membrii săi cursuri publice de
limba franceză. Deschiderea cursurilor
a avut loc în ziua de 6 Noemvrie.
La această solemnitate au luat parte
autorităţile civile şi militare şi repre
zentanţii consulatului francez din lo
calitate.

pc Vânzare

o maşină de sfredelit.
A se adresa la ziar.

* Femei ! „Cartea Moaşelor"
cu
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la librăria Anca.
Macini rin tinnnvafin de vânzare americane
UH llpUyiflIltl cu ramă de 33x23 şi
46X33, nu funcţionează din lipsă de repara
ţie. Ambele 50.000 Lei. A d r e s a : Librăria
Anca, Cluj.

Cea mai mare firmă românească din Ardeal

Alexandru Anca, Cluj
Çabricî de clopote. Mare depozit-de Ornate, Icoane şi cârti bisericeşti.
Fondat 1908.
Mare Librărie şl Tipografie.
Fondat 1908.

Dar vântul şi ploaia ce au venit
apoi, au risipit frunzele, au desţesut
covorul... Voiam să plâng că n'am
putut opri cursul vremii până ce-i
vedea şi tu covorul ţesut de toamnă.
Dar, mi-am adus aminte că am pen
tru tine un alt covor, tot atât de
frumos şi ţesut tot de risipirea dar
nică a toamnei. E covorul care ţi-l
voiu întinde la nuntă...
B covorul ţesut de toamna sufle
tului din speranţele, visurile şi ilu
ziile îndrăsneţe ale tinereţii, e covo
rul care-ţi aşteaptă pasul grăbit şi
nervos de fericirea ce-ţi vajfi aproape,
ca să-i dea ultima culoare ce lip
seşte frumseţei lui întregi: sângele.

Către Domnii

Judecători Advocaţi

Preţ curent
pentru Ornamente bisericeşti
Odăjdii (Vesminte preoţeşti) constătătoare din :
1 Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2Mănecuţe,
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.

Prapori:

şi studenţi în drept

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.

La Librăria A. A N C A Cluj s e află
de vânzare următoarele cărţi juridice :

Mustre de stofe pentru odăjdii sau prapori
se trimit numai contra 100 Lei anticipativ.
La restituirea mustrelor să predau banii.

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
/35'—
Compendiu de Carte funduară de Dr. Anca
60'—
Legea de execuţie de Dr.
Bartha
75'—
Vademecum rom. mag. de
Dr. Köves
60'—
Procedura
de concordat
forţat de Dr. Anca
80'—
Journal de termene Advocaţiale
100'—
Criza Valutară de Dr.
Şerban
35'—

Cotare. Berete, Brâuri,

Plastroane.

Potcap de mătasă— — — — — 120.—
Beretă (camilafeă, potcap) Rom. cat.
?
din klott negru — — — — 250— 1
Beretă de caşmir negru gr. cat.
— 250— j
Colar de pânză „Leo"
— .— — 50-— j
Colar de cauciuc — — — — — 45'—
i
Brâu (cingulum) violet moiree sau
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 —
La comandă să se dea numărul şi lăr
gimea colarului plastronului şi a beretei.
Din colare numai 6 bucăţi se trimit.

Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

Recvisite

bisericeşti:

1 Cădelniţă de bronz argintată — — 1750'
Una ţiitoare 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
l Cruce de masă (28 cm.) din bronz
argintită cu Hristos în relief aurit 1000
/ 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
1 Căldăruşe cu aspergil (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 arginta't) — — 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
l Cutie cu trei vase pentru oleu şi
mir la botez (bronz aurit) I. C. O. 1800'
1 Cutie de bronz aurit cu capac pen
tru sf. cuminecătură la bolnavi — 1500
Ciborium (bronz aurit)
— — — 3800
Monstrantă (bronz aurit) rom. kath. 5500 —
Clopotele pentru altar — — — 100-200 —
Copcii (cârlige) pt. odăjdii (aurite
şi arginlate perechea — —
100 —
Sfeşnice pt. perete (cu un braţ)
50 —
'„
„
„ (cu două braţe)
100 —
Icoane sfinte — — — — — 45.200-—
Banii se trimit înainte, comandele se
efectuesc în 3—4 săptămâni.
Toate preţurile sunt rezervate şi pentru
străinătate dublu.

