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epublica moldovenească de peste Nistru
De curând, cele câteva sute
'e iuti de Români aflători pe ma
ul stâng al Nistrului, s'au constiit într'.o republică independntă.
.cest fapt, demonstrează până
evidenţă, existenţa reală a unui
ùib de Români între graniţele
'crainei şi anume alipiţi de niaI drept al râului, ce desparte
asarabia de Ucraina.
Descendenţi ai vechilor Traci,
au înstăpânit aceste pământuri,
omânii departe Nistru, sunt o
ëalitate etnică. Ei sunt fraţi de
i noştri, cari cuvântă vorba noasră naţională puţin diferenţiată
*e dialectul basaraban, sau cel
oldovenesc.

lanina. Astfel că Românii din stânga
Dunării sunt în directă legătură
cu fraţii lor din dreapta bătrânu
lui fluviu, prin trâmba de Români
din văile Moravei şi Timocului
cari leagă Dacia cu leagănul stră
bunilor noştri Traci,
Acestor fraţi de peste hotare
politica noastră externă trebue să
le garanteze existenţa naţională
şi tot sprijinul pentru a le men
ţine limba, obiceiurile şi ttadiţiunile. Iar republica de peste Nis
tru, să fie atrasă în cercul poli
ticei româneşti, potrivit concep
ţiilor noastre politice, cari ţintesc
la menţinerea bunei orândueli şi
a păcii.
M. D.

Când în 1918 revoluţia a sfăimat regimul ţarist, Românii de
e s t e Nistru şi-au afirmat exisnţa printr'o declaraţie a drepce le revin, odată desfiin
ţa domnia Ţarilor. Această dearaţie arăta evident că peste
i r u sălăşluesc Români, cari,
a u nici o atingere etnică cu Uinii — eă aceşti Români —
"Saţi în preajma Nistrului — au
dorinţă a lor, o voinţă de a
|nţa ca neam deosebit de Ucraieni. C ă erau conştienţi de dreprile ce le revin în mijlocul unui
gim democratic.
Nici odată Nistru n'a fost ba
léra între fraţi, până când revorusească ne-a obligat, să fá
éin zid de apărare la această
pă, pentru menţinerea culturei şi
vilizaţiei europene. Basarabia
legată cu fraţii de peste Nisu prin poduri. Acolo unde podul
fiinţa, luntrile spintecau valurile
i u i mălos şi uniau pe cei porI din aceeaşi matcă etnică, pe
omânii de pe ambele maluri ale
istrului. Până în 1918 necurmat
venit în contact Basarabenii
u fraţii lor din republica de azi.
a sărbători, la târguri, mereu
'au întâlnit şi au făcut între ei
iCuscriri, şi-au comunicat ideile,
u simţit la olaltă existenţa lor
e Români, în cadrul unei alcăuiri de stat streină de ei.
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Astăzi când vedem că Româlii din Ucraina pornesc spre afirlarea realităţii lor etnice, gândul
ebue să ne poarte către toţi
aţii noştri aflători în afara gră
itelor Daciei întregite.
\" Avem Români în Pocuţia, unde
u şi stăpânit domnitorii Moldovei
Í mai spre Vest în ţinutul Munaciului şi pe la Ugocea. Deaşmenea s e află Români pe amele maluri ale Tisei. In Jugoîavîa populează Banatul rămas
ub stăpânirea sârbească, precum
văile Moravei şi Timocului. iar
I mijlocul peninsulei balcanice,
; află cuibul de Aromâni, gruiţi în masă compactă în jurul
jpœilor centre : Bitolia, Veria şi

IttrilRitite ys exemplar 4 Lei

Cine scumpeşte traiul
Viaţa se scumpeşte din zi în zi.
Trăim un adevărat chaos economic.
Iar lefurile funcţionarilor de stat se
menţin ca şi în trecut, mici şi incapa
bile de a acoperi necesităţile vieţii. .
Dacă căutăm miezul răului în viaţa
economică, îl găsim în două ipostasuri.
Leul !a Paris se menţine scăzut, îi
putem spune chiar depreciat. Toate
sforţările politicei noastre financiare
au rămas infructuoase, pe tărâmul ridicărei ca valoare a leului nostru Ia
Paris.
Pe, dealtă parte statul contribue şi
el la menţinerea scumpetei, ce apasă
din greu asupra tuturor, dar mai ales
asupra acelora ce muncesc cu braţul
sau cu creerul.
Astfel de câteva zile pe piaţa Clu
jului se remarcă o mare criza de pro
duse ale Regiei. Lipsesc totalment ţi
garetele şi chibriturile de pe piaţa Ca
pitalei Ardealului. Şi această criză se
explică prin aceea că zilele acestea
Regia Monopolurilor Statului a adus
o nouă majorare a preţurilor produse
lor sale, fapt care a produs criza ce
o suportă publicul fumător.
Pe piaţă este o scumpete fantas
tică. Preţul pâinei s'a urcat, iar ouăle
se vând între 4—5 lei bucata.
Este o stare de lucruri ce trebue
să înceteze. Şi această stare tristă nu
va înceta, decât prin intervenţionismul
statului. Deaceea aşteptăm ca statul
să intervie pentru ieftinire, iar nu să
contribue la majorarea preţurilor în
sarcina publicului consumator.

Serbările desvăîirii mo
numentului M. S. Regelui
In 21 1. c. a avut Ioc la OradeaMare marile serbări ale desvelirii mo
numentului M. Sale Regele Ferdinand.
La aceste serbări a luat parte M. Sa
Regina şi Alteţele Lor Regale Princi
pele moştenitor Carol şi Principesa
Elena, guvernul a fost reprezentat prin
preşedintele Consiliului de miniştrii,
Mitropolitul-Prirnat, preşedinţii ambe
lor Corpuri Legiuitoare şi un număr
mai mare de deputaţi şi senatori.

Familia regală a sosit la Oradea
în 21 1. c. la orele 9 jum. cu un tren
special şi a fost întâmpinată pe pero
nul gării de către comisiunea aranja
toare în frunte cu primarul Bucico,
care a oferit tradiţionala pâne şi sare,
iar apoi în sala de aşteptare, trans
formată cu această ocazie în salon,
s'a făcut prezentările notabilităţilor.
Intrarea Familiei Regale în oraş
s'a făcut în modul următor :
Cortegiul regal îl deschide auto
mobilul prefectului de poliţie Cătană,
după care urmează un escadron de ca
valerie, automobilul mareşalului Curţii
regale şi al adjutanţilor, automobilul
M. Sale Reginei şi al Familiei Regale,
apoi iar un escadron de cavalerie,
după care a urmat automobilul da
melor de onoare, al preşedinţilor Cor
purilor legiuitoare, al ministrului pre
şedinte şi al celorlalţi miniştrii şi par
lamentari, a înaltului cler şi'n fine au
tomobilul dlui primar şi al membrilor
Consiliului orăşenesc, a închis acest
impozant cortegiu.
Serbările propriu zise şi desvelirea
oficială, a început cu un Te-Deum,
oficiat în faţa monumentului de P. S.
Sa părintele episcop Ciorogariu asist a f d e un numeros cler.

O carte nouă
de l i t e r a t u r ă juridică

„Procedura Civilă"
In editura Institutului Grafic
Alexandru Anca din Cluj va apare în curând o nouă lucrare
menită a îmbogăţi literatura noa
stră juridică. Această carte ce va
apărea tratează despre „Proce
dară Civilă"- în vigoare astăzi în
Ardeal şt este datorită dlui Dr.
Tudor Moisil, advocat în Cluj.
Lucrarţa aceasta va cuprinde
următoarele norme juridice:
Textul legii I. din 1911 în
tregit cu dispoziţiile pnvitoare la

procedură^ din :
Legea despre punerea în aplicare a procedurii civile (54 din
1912).
Legea despre majorarea competinţei civile a judecătorilor (23
Iulie 1921).
Legea corpului de advocaţi.
Legea pentru unificarea orga
nizaţiei judecătoreşti.
Legea pentru majorarea ciirei
amenzilor judecătoreşti.
Legea pentru constatarea morţii
prezumate (în întregime).
Decretele Consiliului Dirigent.
Ordonanţele resortului de Jus
tiţie şi ale Directoratului G e n e 
ral al Justiţiei din Cluj privitoare
la procedură.
Textele dispoziţiunilor altor
legi, invocate d e procedua civilă
(părţilor respective din legea s e driilor orfanale, din codul civil,
comercial e t c . . )
O anunţăm înainte de apariţie
pentru a încunoştiinţa pe domnii
jurişti despre lucrarea aceasta
care le este indispensabilă.

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.
Batjocorirea limbei
româneşti
Un cititor ne trimite o Cartă Poş
tală, care poartă pecetea : „Fundaţia
Culturală Principele Carol".
Această Cartă Poştală a fost tipă
rită cu prilejul aianjerii concertului
violinistei canadiene Kathleen Parlow
şi trimisă, în sute de exemplare, pu
blicului aradan. E opera Biroului de
ziare Sándor (fost Keiet) din Bulevar
dul Regina Maria No. 16, din localitate.
Dăm câteva rânduri din această
Cartă Poştală :
„Artista de Violina American ne
mai auzita şi neîntrecuta care a fer
mecat şi mişcat o luna prin canteeul
sau va da etc. un concert în seare etc...'
Aceasta se întâmplă în Aradul ro
mânesc, în anul 19241
„Tribuna Nouă»
1

O tutungerie necesari.
Pe lângă multele lipsuri ce se re
marcă pe piaţa Clujului, este una care
atinge greu operaţiunile necesare ne
gustorilor din Piaţa Unirii.
In Piaţa Unirei din Cluj, nu există
o tutungerie, care să fie prevăzută cu
timbre postale şi fiscale, deşi există
mai multe debite.
Căci, tutungeria din Piaţa Unirei
care are acest favor, este aproape tot
deauna închisă.
De aceea cerem ca să se dea unui
alt débitant din Piaţa Unirei conce
siunea timbrelor de tot soiul, pentru
o cât ma complectă satisfacere a pu
blicului.

Un mort care învie
In satul Comăneşti, judeţul Dorohoi, o întâmplare neobişnuită a pus
lumea în mirare. Un moşneag cu nu
mele Ion Iordăchiţă era cât pe-aci să
fie îngropat de viu. Om voinic şi ru
mân la faţă în vârstă aproape 100 ani,
nu s'a plâns în toată viaţa lui de
vre-o boală. Cu prilejul unui hram dat
în sat, bătrânul petrecea liniştit în
mijlocul copiilor, nepoţilor şi străne
poţilor, când deodată i-s'a făcut rău,
a căzut grămadă la pământ şi a ră
mas fărş suflare. Faţa a căpătat co
loarea ca de mort. Familia îl crezu
mort şi toţi începură să'l jelească. S'a
trimis după preoţi, au fost aduse lu
mânări şi familia a început să facă
pregătirile de înmormântare. Dar când
erau în toi, mortul se sculă drept în
picioare şi se frecă la ochi. Văzând
atâta lume adunată în jurul lui şi pe
membrii familiei plângând întreabă ce
s'a întâmplat. Unii de spaimă au
rupt-o la fugă. După câteva clipe plân
sul celor din casă s'a schimbat în râs
şi cum era şt hram, de bucurie nea
murile împreună cu cel înviat s'au
pus pe petrecere. A venit o mulţime
de lume să vadă minunea. Bătrânul
este acum voinic, mai voinic chiar
decât înainte şi face singur haz de
întâmplarea prin care a trecut.
Dm

„Românul*.
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Feriţi-vă de muşte.

Un conflict la o nuntă

Cel mai nesuferit animal care in
dispune pe om, este musca şi totodată
e foarte plictisitoare. E i cu drept cu
vânt este acea care ne transmite celea
mai multe boli. închipuit'-vă un tuber
culos culcat în patul său. Lângă o
batistă sau o altă cârpă în e u e bol
navul scuipa. Ori s'ar putea admite
ca cu toate precauţiunile luate să nu
fie' şi muscă în aceea odaie, şi aceia
muscă să nu sboare pe aceia batistă ? j
De aci ea sboară mai departe şi atunci
ea a devenit purtătoare de microbi.
Aceşti microbi îi depune ori şi în ce
loc, pe păreţi, pe tavan, pe obiecte,
pe pâine, pe lapte şi ce e mai grav
pe came unde se cultivă uşor. Musca
propagă şi difteria. Putem zice că nu
e nici o boală pe care să nu o poată
propaga muştele ! Cine nu cunoaşte
periculoasa boală numită : buba vâ
nătă (dalacul) care e transmisă de
muşte, purici sau alte parazite . . .

In comuna Potău, s'a sărbătorit cu
o deosebită pompaj în ziua de 9 1.
c , nunta Dşoarei Valeria Berinde, fica
preotului din loc, căsătorită cu tânărul
preot dl Bertalan. A fost o nuntă cu
adevărat românească. Mese bogate şi
lăutari destui. Dar când nunta era în
toiul ei, când s e începe a juca hora
miresei, dl Dr. Şteer, cunoscutul me
dic din oraşul Satu-Mare, scoate 500
de lei, să plătească darul pentru jocul
miresei. Aşa este datina la ţară, dar
gazda a refuzat darul. Dr. Şteer, un
ambiţios, nici una, nici două, n'a voit
să bage banii în buzunar, ci a scos o
hârtie şi s'a trecut în capul ei cu suma
de lei 500, pentru a folosi în cumpărara de cărţi, înfiinţându-se astfel o
bibliotecă românească în satul unde
mirele va fi numit peot.

1

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. Executarea grafică e
meritul Institutului de editură A .
Anca.
— A apărut 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.

— La Librăria Anca. Au sosit
călindare nouă p e anul 1925. Cereţi
şi comandaţi urgent.
Utaolni rin îinnniofin de vânzare americane

Mityllll tilS ipyidlllí 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.

Teatrul Naţionaj.
Programul săptămânal :
Sâmbătă 22 nov. Onoarea.
Dumineca 23 nov. Un Erou.
Marţi
25 nov. Strigoii.
Mercuri 26 nov.
Turneu I.Brezeanu
Joi
27 nov.
Sâmbătă 29 nov. Oedip Rege.
Dumineca 30 nov. (matineu) Şezătoa
rea Soc. Scriitorilor Români.
Marţi
2 dec. Plicul.
Joi
4 dec. Plicul.
Sâmbăta 5 dec. Plicul.
Opera Română,
Dumineca
Luni
Mercuri
Vineri Dumineca

23 nov. Făt-Frumos (mat.)
24 nov. Troubadur'ul.
26 nov. Relâche.
28 nov. Tosca.
30 nov. M. Butterfly.

Atât a fost deajuns, pentru ca şi
alţi buni români să-i imiteze gestul.
Astfel şi Dr. Pop direct, căilor ferate
particulare din Cluj, nunul tinerilor
căsătoriţi, s'a înscris şi dsa cu 500 de
lei şi după dsa au urmat alţii cu sume
mai mici şi mai mari şi astfel s'a făcut
un fond de câteva mii de lei pentru
înfiinţarea unei biblioteci româneşti.
Dacă s'ar întâmpla câte un ase
menea conflict la fiecare nuntă româ
nească, câte lucruri bune nu s'ar face
în folosul neamului nostru !
Din

Satu-Mare.

Informaţiuni

Nf. 4 7 ,

— Intr'o întrunire a funcţionari
lor publici ce s'a ţinut mai zilele tre
cute la Bucureşti, spre a cere guver
nului îmbunătăţirea lefurilor l©r, — un
vorbitor, anume dl Petrescu a spus
între altele, că : sunt ministere la cari
întreaga familie a unui funcţionar d e
acolo thie ocupat o sumedenie de
slujbe, cari în adevăr sunt numai pe
hârtie. Nevasta, băeţii, fetele, nepoţii,
cumnaţii, ibovnicii şi ibovnicele sunt
— plătiţi din averea statului, fără să
facă aievea vre-o slujbă statului !
D'aia nu se dă plată cinstită func
ţionarilor iniei, fiindcă Statul trebue
să ţină pe propria sa cheltuială şi pe
sărmanele amante ale cutărui burtă
vedre ce stă bine la guvern. Democ
ratică ţară eşti scumpă Românie, dacă
în bugetul tău se prevede o rubrică
mică ce sună cam aşa : Salar d e zi şi
noapte pentru cocota Boerului cutere...
Lei atât — şi atât... D'aia invalizii nu
pot să-şf ducă traiul decât cerşind cu
pălăria în mână, — ca în schimb „va ţ
lidele" neamului să poată trăi boereşte...

— Vineri a apărut la Cluj .Voinţă
Awiw^lui* ziar independent de sui
conducerea unui corniţei de redacţie.
Urăm j w s p e r i t a t e nS>AÍai confrate.
In America a reuşit să fie ales
ca p r e s s a n t e al Republicei Coolidge,
care preconizează o politică puţin se
paratistă. Şi anume: America nu se
va amesteca prea mult în opera de
reconstruire a Europei şi împlieit na
va întră nici în Societatea Naţiunilor,
ci va sta în starea de expectativă d«
până acum.
Pentru orfanele de războiu se vor
beşte că s e va deschide la Deva o
şcoală care să practice în educaţia fe>
telor metoda frobeliană. Dorim c»
această şcoală a cărei înfiinţare este
până în prezent un simplu proiect
ia naştere cât de curând.
Nouile monete d e 5 0 0 iei alt
Băncii naţionale s e vor pune în cir
culaţie în cursul lunei Ianuarie 1925
Vechile bilete vor fi retrase.

înfiinţarea unul cămin al munci
torilor din Timişoara. In ziua de 3
Noembrie, asociaţia muncitorilor şl-a
luat în primire terenul ce i-a fast ce.
nat de oraş pentru a-şi clădi «n ca?
„Crucea Roşie tine Conferinţă prin min. E un gest frumos. Muncitor
Domuul Prof. Univ. V. Bogrea Luni fără deosebire de naţionalitate din Ti
în 24 Nov. 5 ore sala No. IV. la Uni mişoara vor avea în sfârşit şi un c4<
versitate''. „Chipuii de femei din lu min al lor.
mea antică" la care învită toată lu
— A apărut Compendiu! de Cart*
mea cultă d e a asista în număr cât Funduară de Dr. Anca I. Leontin. Se
de mare.
află de vânzare la Librăria Anca Cluj.
Noul buget al statului va cuprinde Un expl. Lei 60;--.
Iar noi, cari plătim biruri grele, le
răbdăm pe toate astea şi care supu
nere a noastră se chiamă spus scurt :
dobitocie!
din S. P.

* Imprimate Advocaţtaje fa
cu 4 miliarde mai mult ca în anul
Noul secretar general al Minis trecut.
I librăria Anca.
terului de interne Dl. Alexandru Crăsnaru, membru în consiliul administrativ
permanent, a fost delegat a îndeplini
Cea mai mare firmă româneasca din Ardeal
funcţiunea d e secretar general al De
partamentului internelor. întreg cor
pul funcţionăresc salută cu bucurie
delegarea în acest post, plin de răs
Fabrică de clopote. Mare depozit dft Ornate, (coane şl oirfi bisericeşti
Mare Librărie şt Tipografie.
Fovjtat IW».
Fondat 1808.
pundere, a unuia dintre cei mai vechi
şi mai meritoşi funcţionari de carieră.

Alexandru Anca, Cluj

Lucrarea despre pelagră a Dlui
profesor Dr. Victor Babeş, directorul
institutului de bactériologie a fost pre
miată de „Academia de ştiinţe" din
Paris cu premiul „Montyon".
Partidul poporului va ţinea un
congres la Bucureşti în zilele de 21
23 Noembrie.
— Şcoli de notari se va deschide
pe ziua de 1 Decembrie la Arad Fă
găraş şi Lugoj.

Către Domnii

Judecători, advocaţi
şi studenţi în drept
La Librăria A. ANCA Cluj s e află
de vânzare următoarele cărţi juridice:

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
Compendiu de Carte fun
duară de Dr. Anca
60'—
Procedura de concordat
forţat de Dr. Anca
80 —
Legea falimentului de Dr.
Anca
80 —
Legea de execuţie de Dr.
Bartha
'
75-—
Vademecum rom. mag. de
Dr. Köves
60- Criza
Validară de Dr.
Şerban
35'—
Journal de termene Advocaţiale
100'—
IN LUCRARE :
Codul de Comerţ cu adnotări şi
jurisprudeniă.
Dicţionar juridic
Procedura Civilă de Dr. Moisil
advocat fn Cluj.
4

Preţ curent

Recvisite

bisericeşti:

1 Cădelniţă de bronz argintată — — 1750
ţiitoare de tămâie cu linguriţă
pentru Ornamente bisericeşti : Una din
bronz argintat
— — — 550'
Odăjdii (Vesminte preoţeşti)
consta / Candelă din bronz argintată — - 900/ Chivot din bronz argintat cu trei
tatoare din:
turnuri — — — — — — 3800'
1 Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2Mănecu(e, / Crace de masă din bronz argintată
cu HriBtos în email 28 cm.
— I20Û1 Brâu, I Acoperitor de sf. potir, în diferite
/ Cruce de masă (28 cm.) din bronz
motive şi colori din daniast de mătase In ca
argintită cu Hnstos în relief aurit 10QÛ/ 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 tn relief 120-200-în diferite culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu 3 Cutii de aluminium pentru ostie— 1 5 0 / Căldăraşe cu 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) — — — . 880'
unui prapor delà 2000—6000 Lei fără rudă.
Cutie cu trei vase, cuţit şi foarfeci
Mustre de stofe pentru oaăjdii sau prapori
la botez
(bronz argintat) — — 1800'
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)
Colare. Berete, Brâuri, Plastroane.
neted
•— — — — — 2800
Potcap te mătasă— — — — — 120.— 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 brom aurit cu capac pen
— 250 —
Beretă de caşmir negru gr. cal.
tru sf. cuminecătură la bolnavi — 1500'
Colar de pânză „Leo"
— — — 50 —
— — — 3800'
Colar de cauciuc — — — — — 45*— Ciborium (bronz aurit)
Monstranfă (bronz aurit) rom. kath. 550OBrâu (cingulum) violet moiree sau
mătase — — — — — — 1600 — Clopoţele pentru altar — — — 100-200-1
Copcii (cârlige) pt. odăjdii (aurite
Brâu (cingulum) negru moiree sau
şi argintate perechea — —
100
mătase — — — — — — 1550 —
Sfeşnice pt. perete (cu un braţ)
50Brâu (cingulum) negru de lână
— 450 —
„
„
„ (cu două bráfe)
100
Plastron (chemisette) Nr. 3. 21 cm.
Icoane sfinte — — — — — 43-200klott neted — — — — — 150 —
Plastron (chemisette) Nr. 2. 15 cm.
klott neted — — — — — 120— Banii se trimit Înainte. conuuideJe s e
1

-

-

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

Tiparul Instit. de Arte €rafice Alexandru Anca, Cluj.

efectoesc ia 3—4 săptămâni*
Toate preturile sunt rezervate si peitiri

străinătate dublu.

•Aţa*

