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Imperativul zilei
Românismul, care după răz
boiul mondial a intrat aproape
Intre graniţele sale etnice, esté
sugrumat de foarte multe nea
junsuri.
Viaţa politică,
în ipostásul
post-bellic, a fost adânc zdrunci
nată de curentele contradictorii,
pe au eşit la suprafaţa vieţii so
f a l e . Sub raportul politic valufile sunt tulburi şi situaţiuniîe nefclare. Căci războiul mondial a în
mormântat o parte dintre partiaele noastre politice şi a scos la
suprafaţă altele, ce năzuiau către
stânga, cătră o democraţie sta
bilită. Astfel războiul a înmor
mântat partidul conservator, dând
lot mai multă impulsie partidului
ţărănesc cu tendinţe democratice.
Partidul ţărănesc este un reultat al situaţiei post-bellice. El
ste efectul acestei situaţii privită
n laturea socială, politică, econobomicâ şi psichologică. Şi acest
>artid s e internează pe o ideoogie bine stabilită, cu puncte de
contact în însăşi mentalitatea pătu
rii noastre rttraíe.
j
Aceeaş debandadă, ce s'a projdus în lumea politică, a avut loc

f

jşi în viaţa

economică.

i
Valul' de scumpete merge spre
b continuă creştere. Piaţa s e pre
zintă în condiţiuni lamentabile şi
preţurile
principiilor alimentare
sunt enorm de ridicate.
Sub raportul economiei naţio
nale trăim un ipostas pecât de
[trist, pe atât de îngrijorător.
Şi toate eforturile partidului
ce cârmueşte astăzi destinele nea
mului nostru, au rămas infruc
tuoase pe tărâmul repunerei stării
economice de dinainte de războiu.
S e poate susţine cu drept cu
vânt, că ţara înfometează. Pâinea
este enorm de scumpă şi aceasta
este un ipostas îngrijorător, în
cadrele unei ţări agricole.
Cauzele acestei scumpete co
losale ce dăinueşte pe piaţă, trebuesc căutate întiu în felul, cum
s'a făcut exproprierea. Exproprie
rea operată nu a creiat o pro
prietate mică cu temelii stabilite.
Ea nu satisface nici necesităţile
micului agricultor, necum să aducă cu sine un surplus de pro
duse în piaţa consumaţiei noastre
interne.
*
In faţa acestei situaţiuni pre
care trebue, să reacţionăm ener
gic. Şi prima datorie revine păturei noastre rurale.
Munca câmpului trebue com
plect schimbată. Ţăranul nosru
are datoria, să trasforme munca
pământului. In munca noastră agricolă trebue introdusă agricul

tura

intensivă.

Şi această transformare a mun
cii agricole nu s e poate opera,
decât prin mijlocirea şcolilor de
agricultură. Elementele ieşite din

iHlriieilate unexemplar 4 Lei.

Manuscrisele
nu s e înapoiază.

A li E S C
ZIAR INDEPENDENT

Cluj, Piaţa Unirii 32.

Un exemplar 3 Lei.

aceste şcoli au menirea de a in
troduce în straturile noastre ţără
neşti, cultura intensivă.
Această
cultura raţională va aduce un
surplus de produse pe piaţa in
ternă şi implicit o scădere a pre
ţurilor.
Pentru o revenire la matca
normală a lucrurilor toţi trebue,

devară, cutreerând trotuarele oI raselor.
!
Din muncă să ne facem un
; crez de toate zilele. Toţi săaduI cern spre folosul obştesc contri! buţia energiilor noastre fizice şi
i intelectuale. Şi timpul trebue cruI ţat printr'o întrebuinţare metodică
I şi activă a lui.

să

i
Căci numai delà munca dis1 ciplinată a tuturor poate veni
\ normalizarea vieţii în toate for\ mele sale de manifestare.

muncim.

Însăşi obligativitatea
muncii
trebue legiferată la nöi în ţară,
pentru a nu mai asista la tristul
spectacol de a vedea atâţia pier-

M. D.

V i r i bus uni t i s
-

Declaraţia opoziţiei unite. —

In şedinţa delà 5 Maiu a Camerii
daputaţilor, d. profesor N. lorga a ce
tit o declaraţie, prin care a anunţat
unirea opoziţiei, pentru începerea lup
tei care să ducă la răsturnarea delà
cârma ţării a partidului liberal.
Această declaraţie categorică, ex
primă concepţia întreagă ce şi-a fău
rit-o opoziţia, despre guvernarea libe
rală. Ea caracterizează actualul regim,
ca pe unul „devenit imposibil", mai
ales cel aplicat în Basarabia unde a
avut loc „a doua pălmuire a unui
deputat".
Declaraţia amintită a fost rezulta
tul refuzului clar al guvernului, de a
da satisfacţie delà înălţimea incintei
parlamentare dlui Pantelimon Halipa,
care a fost brutalizat. Cu aţâţ mai
mult c ă d. Halipa îşi are marele rol
istoric în destul de bine-cunoscut, în
momentele tulburi când Basarabia s'a
unit cu patria mumă.

Uri

manifest

La marea adunare, ce a avut loc Du
mineca trecută la Bucureşti, a parti
dului naţional şi ţărănesc, d. N. lorga,
a cetit un manifest către ţară pe care
îl spicuim.
Manifestul înşiră rând pe rând
toate neajunsurile ce bântue societa
tea româneasca astăzi. Şi spune: că
avem administraţie fără conştiinţă, mo
nedă discreditată, buget înşelător, legi
multe şi necugetate, conducere slabă
a diplomaţiei, armată fără echipament,
dezorganizarea căilor ferate, producţie
agricolă compromisă, industrie neo
crotită, sănătate publica părăsita e t c . .
Opoziţia unită cere ţării două lu
cruri :
a) să înţeleagă ca aşa nu se mai
poale ;
b) să vie în ajutorul el.
Şi manifestul face apel la toate
conştiinţele curate şi cinstite, ca să
ajutore acţiunea opoziţiei, de a înlă
tura delà cârmă, partidul liberal.

— Cu ocazia pelerinajului
la Roma al catolicilor din Ro
mânia se pane la îndemâna pe
lerinilor o „călăuză" a drumului
pe care cei interesaţi o pot co
manda depe acum la librăria
Anca Cluj. Lei 30.

In concluzie declaraţia opoziţiei cere
instaurarea unui „guvern popular şi
legal", al cărui parlament să fie expresiunea voinţei întregei ţări.
Lupta pe care a deschis'o opoziţia
unită pentru înlăturarea actualului re
gim, este o luptă pacinică şi care s e
va desfăşura în cadrele" calei mai
stricte legalităţi. Ea ţinteşte în mod
obiectiv la înlăturarea liberalilor. Căci
toate eforturile făcute de liberali, pen
tru o cât mai mare stabilizare a r e 
sorturilor vieţii noastre publice, au
rămas infructuoase.
Ţara vrea un „guvern popular şi
legal". Vrea ca acest guvern să isvorască din sânul parlamentului ; iar par
lamentul să fie constituit printr'o li! beră exprimare a voinţei poporane.
j
De aceea, cerem alegeri noui, sub
I oblăduirea unui guvern, care să ga! ranteze libertatea lor.

Concursul şampionatului
de

scrimă la Cluj

In zilele de 7 şi 8 Iunie a. c , va
avea loc la Cluj, în sala mare a pa
latului Uniunei Muncitorilor, un con
curs pe întreaga ţară, pentru şampionatul României în sabie, floretă şi
spadă. La acest concurs poate lua parte
orice cetăţean român, care face parte
dintr'un club sportiv afiliat în FSSR.
Programul va fi următorul :
a) Concurs în floretă, sabie şi spadă
pentru juniori ;
b) Concurs în floretă, sabie şi spadă
pentru seniori ;
c) Concurs în floretă pentru dame ;
d) Concurs în sabie şi floretă pe
echipe pentru seniori.
înscrierile se vor putea face până
la 1 Iunie 1925. înscrierile şi taxele
de înscriere, se vor trimite dlui Ionel
Chifor, director de politie, pe adresa
Prefecturei Poliţiei Cluj.
Concurenţii vor fi cartiruiţi, deaceea
să-şi anunţe sosirea.
Juriul va fi compus din 5 arbitri.
Şampion va fi acel ce va avea mai
multe învingeri. Juriul va decerna pre
mii învingătorilor. Concurenţii se vor
I prezenta cu armele lor în costume
I reglementare.

* Imprimate pentru Secretari
la librăria Anca.

Scrisoarea
d-lui C. S t e r e
In „Ţărănismul" delà 17 Maiu a.
c , se află publicată o scrisoare a dlui
C. Stere, cu un tâlc foarte important.
Noi vom relata numai cuprinsul acestei scrisori.
Spune dl C. Stere, că sosind acasă
şi-a găsit familia în mare turburareşi
pe un frate al soţiei sale, deputat li
beral, care i-a făcut următoarea comu
nicare însărcinat fiind de dl Brătianu :
— „Spune-i lui Stere că a trădat
altădată cu Germania. Acum trădează
cu bolşevicii". Şi mai departe: „îl
previu că nu-1 voiu cruţa". Iar dl Stere
a răspuns :
— „In conştiinţa mea n'am trădat
nici atunci, nu trădez nici acum". Şi
dl Stere se declară gata la orice
jertfă, pentru credinţele sale.

P.S.S. Episcopul Nicolae
a împlinit 7 0 ani.
In Dumineca Samaritencei, care a
fost Dumineca trecută, P. S. S. epis
copul Nicolae şi-a sărbătorit al 70-lea
an delà naşterea sa.
Această împrejurare festivă este un
bun prilej, pentru a aminti câteva din
momentele mai de seamă a l e vieţii
P. S. Sale.
Episcopul Nicolae Ivan s'a născut
la 17 Maiu 1855 în comuna Aciliu
jud. Sibiu. Dupăce a terminat studiile
teologice Ia Sibiu, a trecut ca învă
ţător în Sălişte.
A păstorit apoi printre ortodoxii
delà penitenciarul din Aiud, apoi a
trecut ca redactor la „Telegraful Ro
mân", unde a desfăşurat o vie miş
care cărturărească.
In 1892 a fost ales de protopop
al Albei-Iulia, în care calitate a con
tribuit la edificarea de şcoli şi bise
rici noui.
Delà 1897 până în 1919 a fost
asesor al consistorului arhidiecezan din
Sibiu.
P. S. S. episcopul Nicolae s'a re
liefat în cursul îmbelşugatei sale vieţi
printr'o intensă activitate d e publicist,
colaborând la mai multe gazete şi
scriind mai multe cărţi cu caracter
j moral.
I
A fost mult timp vicepreşedinte al
partidului naţional iar în 1919 senator
al circumscripţiei electorale Sălişte.
Ziarui „Clujul" urează conducăto
rului bisericei ortodoxe din Capitala
Ardealului, viaţă lungă şi prosperitate,
cu prilejul sărbătoririi a 70 ani delà
naşterea sa.
— Naţionaliştii din Austria au
cerut într'o mare adunare care a avut
loc zilele trecute, alipirea Ia Germania.

in atenţia femeilor!
In editura Al. Anca din Cluj a
apărut o broşură foarte bine îngrijită
cu modele de ţesături româneşti dato
rită dnei Maior Chodora, profesoară.
Această broşură costă 6 5 Lei plus 5
Iei porto.

Pagina 2
O serbare a copiilor
Cu prilejul serbirli făcută de către elevii
ţcoalei de aplicaţie din Cluj.

CLUJUL ROMANESC
pensulă cu collodin sau gumă disolvată. Aşa unse se aşează în cenuşă sau
nisip, fie chiar în târâte ect. ca să
nu le atingă aerul. Să întrebuinţează
şi ghipsul spre acest scop, îl ardem
şi fierbându-1 obţinem un terci cu apă.
In acest lichid muiem ouăle pe rând.
In acest chip să formează pe ouă o
coajă tare. Apoi se pun în nisip în
rânduri. Silicatul de sodiu sau pota
siu e întrebuinţat cu mult succes. Să
încălzeşte cam la 20 grade să pun
ouăle în aceasta soluţie. Coaja capătă
o luciditate care nu lasă să pătrundă
aerul şi e l e se conservă mult timp
proaspete.

In saloanele cercului militar din
localitate, a avut loc Dumineca tre
cută o serbare a elevilor şcoalei de
aplicaţie, de pe lângă şcoala normală
de fete, de sub conducerea distinsei
directoare d-râ Jeana Gabor.
Şcoala de aplicaţie amintită a oca
zionat asistenţei selecte prilejul, de a
lua parte la una dintre cele mai reu
şite serbări din lumea copiilor.
In cadrul unei frumoase festivităţi,
publicul clujean a avut ocazia, să
Comercianţii italieni se servesc de
vadă progresele ce le marchează acea
stă şcoală, de sub oblăduirea harnicei / următorul mijloc pentru a conserva
şi distinsei profesoare de pedagogie, I mai mult timp ouăle : dizoalvă 50 grm.
D-na Encica. D-na Encica s'a eviden Acid salicylic în alcool. Pune se stea
ţiat de astădată, ca o personalitate care ouăle timp de un ceas în aceasta so
înţelege psichologia infantilă şi lucru luţie, apoi le pune în cutii cu pae
rile ce se pretează sufletului copiilor, mărunte.
Un alt mijloc e următorul: Aşe
când este vorba de a' le da ocazia
zăm
ouăle întotdeauna cu vârful în
să se producă în public.
In cadrele unui entuziasm- de ne- sus într'un vas cu cenuşă, ca de un
descris copii au tecitat poezii, au cân deget, apoi le acoperim iar cu cenuşă,
aşezăm un alt Tâhd şi acoperim iar
tat au dansat.
cu
cenuşă, urmând aşa până c e să
Şi reuşita acestei frumoase serbări
umplem
vasul sau cutia, pe care o ţinem
se datoreşte întâiu d-nei Encica şi în
în
aer
uscat
la loc curat.
al doilea rând învăţătoarelor delà
Să nu ţinem ouăle în pivniţă sau
şcoala de aplicaţie d rele : Sora Popola
un
loc umed.
viçiu, Niţescu, Demetrescu, şi Negoescu
Cel
mai simplu procedeu e urmă
cari înţeleg să mlădieze minţile şi su
torul: Facem găuri multe în o scân
fletele copiilor.
După serbare "copii au dansat şi dură, aşa ca să se potrivească ouăle.
au dus cu ei amintirea unei zile fru La fiecare 14 zile încoarcem ouăle cu
celalalt capăt în sus, fără însă să le
moase.
scuturăm. In modul acesta se con
servă
ouăle o jumătate an, bune.
Cărţi noui.

Homunculus
/ de : Al. Cinra

De curând, a apărut în biblioteca
„Dimineaţa", un mănuchiu de nu
vele datorite dlui Al. Gura, cunoscu
tul nuvelist ardelean şi directorul li
ceului „Gh. Bariţiu" din Cluj.
Din cuprinsul acestor nuvele, dl
Al. Ciura se evidenţiază ca un intuiţionist Dsa este mai puţin un tempe
rament vizual şi^ mai mult un literat
care scrutează profunzimile psichologice. Astfel că toate personagiile din
volumul amintit sunt privite în laturea
lor sufletească. Şi din laturea sufle
tească desprinde în special stările de
conştiinţă ce adesea ori întră în con
flict cu fenomenalitatea lumii obiective.
Dintre toate nuvelele dlui Ciura
acea care atinge mai mult obiectivi
tatea estetică şi care trezeşte la viaţă
gânduri noui şi nobleţea sentimentu
lui uman, este nuvela : Ghiţă. E un
copil de ţară adus din satul său patriarchal la învăţătură în oraşul tutu
ror patimilor şi vuitorilor. Sufletul lui
rustic nu se poate adapta nouilor stări.
Şi fuge din oraş. Unchiul său profe
sor rigid — când vede acest pas des
perat al copilului, nu-i zice nimic. El
înţelege totul şi-i spune cu glas pă
rintesc : „vino Ghiţă cu unchiu ! Nu
face prostii". Iar când Ghiţă ajunge
din nou în oraş începe să plângă.
Recomandăm cu toată căldura pu
blicului cititor volumaşul de nuvele al
dlui Ciura, ca pe unul, ce aduce o
notă de lumină şi seninătate în ne
gura acestei vieţi.
Sfaturi Economice.

Păstrarea ouălor
de: Pavel Roman farm.

Ouăle p e cari voim să le conser
văm, trebue să fie proaspete de tot
şi întregi, de aceea trebuesc bine cer
cetate. Ouăle se conservă, dacă Oxygenul din aer nu pătrunde în ele spre
a le descompune. Trebue să le muiem
în unt de lem sau în grăsime, sau şi
în ceară topită, ori să le ungem cu o
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— O nouă delimitare de graniţă
va avea loc între România şi Jugoslavia. In acest scop săptămâna vii
toare va avea loc o consfătuire la
Timişoara.
--- La Mediaş va avea Ioc un târg
de vite şi cai în zilele de 29 şi 30
Maiu I. c.
— Un mare incendiu a fost. în
comuna Reteag distrugând o fabrică
de pielărie şi şapte case ţărăneşti.
— Congresul „Ligei Culturale" are
loc la Timişoara în zilele de 2 1 , 22,
23, şi 24 Maiu a. c.
— Atentatorul delà Sofia se nu
meşte Ruben Levi şi este de origină
evreu. El a aprins fitilul maşinei in
fernale.
— In Rusia, se spune, că s'a des
coperit o vastă organizaţie monarchistă.

— Concentrări noui se vor face.
Va fi concentrat întreg contingentul
1921 şi din contingentele 1920—1923
cam 3000 oameni.
Târgul Moşilor din Bucureşti are
loc între 17 Main şi 17 Iunie. Pentru
vizitatori s'a acordat reducere de 5 0 %
pe c. î. r.
Un târg de mostre va avea loc
la Arad intre 1 —10 August a. c. aranjat de Camera de comerţ şi indus
trie de acolo.
— Acţiune publică s'a deschis în
contra dlui Sainsonoff, primarul ora
şului Soroca pentru abuz de încredere.
— Un congres internaţional de agricultură va avea loc între 21—24
Iunie Ia Varşovia, La congres a fost
invitată să participe şi ţara noastră.

— Bilete de liberă petrecere pen
tru muncitorii streini se vor acorda
— Depunerea jurământului cefce- pe viitor .pentru un an întreg. Streinii
taşilor a avut loc Ia Cluj în ziua de j cărora li-se vor acorda aceste bilete
sf. Constantin şi Elena la arena spor ! sunt obligaţi să presteze o muncă etivă a oraşului.
I fectivă în vre-un ram de activitate.

Cea mai mare firmă românească din Ardeal

Alexandru
Anca,
Cluj
lubrici

de clopote. Mare depozit de Ornate, icoane şi cărţi bisericeşti.
Fondat 1908.
Mare Librărie şi Tipografie.
Fondat 1908.

Informaţi uni
— La Roma. Marţi în 19 Maiu au
plecat la Roma, ca să se închine sfin
telor morminte ale sfinţilor apostoli
Petru şi Pavel şi să sărute picioarele
Preacfericitului Părinte Papa Piu XI.,
urmaşul adevărat al sfântului Petru în
scaunul de cap al bisericii lui Hristos
cei aproape 200 de români din metropolia Blajului. Delà Blaj au plecat ca
nonii Iacob Popa, Dr. Victor Macaveiu, Dr. loan Bălan, şi Dr. loan Col
tor, protopopul A. C. Domşa cu
doamna, profesorii Al. Lupeanu-Melin,
Dr. Coriolan Suciu şi Augustin Popa,
medicul Dr. Alexandru Măcelaru doam
nele Letiţia Denghel n. Munteanu,
Elena Ţrifan, Câterina Oltean şi Elena
Simon I. P. S. Su nu a putut merge
având de isprăvit lucruri de mare în
semnătate pentru biserica unită, la
Bucureşti. In schimb au plecat toţi
trei ceilalţi arhierei ai bisericii noastre,
— Distincţie. Păr. protopop al
Blajului A. C. Domşa a fost numit
protopop onorar şi asesor conzistorial
onorar al diecezei române unite din
Gherla. Păr. protopop Domşa cu aceasta este protopop şi asesor, conzis
torial în toate cele patru dieceze ale
mitropoliei unite cu Roma.
— Examenele particulare pentru
licee şi celelalte şcoli-secundare vor
începe, potrivit hotărârei ministeriale,
în ziua de 12 Iunie.
— Normaliştii absolvenţi, pot ur
ma, fără examen de intrare, în clasa
cincea a seminariilor din Craiova, Con
stanţa şi Dorohoiu pentru a putea apoi
întră în tagma preoţească.
— Mari serbări culturale vor avea loc la Braşov în zilele de 28 şi
29 Iunie a. c , cu ocazia împlinire! a
75 ani delà înfiinţarea liceului „An
drem Şaguna".
— O fabrică de bani va lua fiinţă
la noi în ţară. In acest scop mai mulţi
ingineri au fost trimişi în străinătate
pentru a studia chestiunea. Fabrica va
lucra şi pentru statele balcanice.

Nou!

O nouă Carte de Rugăciuni.

Noui

Cu onoare Vă anunţăm, că am pus sub tipar în ediţia mea, şi va apărea în
curând cea mai nouă şi împrejurărilor actuale cea mai potrivită carte de ru
găciuni, învăţături creştineşti şi cântări, intitulată:

„CĂRAREA

FERICIRII",

întocmită din cărţile rituali a Bisericei din orient şi alte cărţi de pietate de
George Mănzat preot în Dej, cu aprobarea Preasfinţitului Domn Dr. Iuliu
Hossu episcop şi a Ven, Ordinariat de Gherla sub Nr. 581 —1925.
Aceasta carte de un conţinut bogat e întocmită astfel, încât să poată
servi spre îndestulii ea lipselor sufleteşti a credincioşilor de toată categoria.
E cea mai potrivită carte pentru elevi* din şcoaleie medii, normale, pri
mare, scoale de adulţi şi de meserii, pentru cantori, militari, poporul de rând
delà sate şi oraşe de ambele confesiuni.
Intelectualii noştri iubitori de biserică, vor afla în urmă într'ânsa, cartea
cea mai acomodată pentru trebuinţele lor sufleteşti, iar damele pe lângă tot
aceea ce nobilitează şi înfrumseţează sufletul unei femei, — vor putea avea
cartea cea mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti apă
rute până acum.
C o n ţ i n e capitolile u r m ă t o a r e :
Despre rugăciuni. (învăţături).
Rugăciuni de dimineaţă.
Rugăciuni la Mânecat.
Despre S, Liturghie. (Învăţături).
Rugăciuni Ia s. Liturghie.
Urmarea s. Liturghii.
Rugăciuni la însărat (vecerne).
Rugăciuni de seară.
Despre Taina Pocăinţă. (învăţături).
Rugăciuni înainte şi după Mărturisire. Cei
şepte ps. penitenţiali.
Despre s. Taină a Cuminecăturii,
învăţături despre s. Taină a Cuminecăturii.
Meditaţie despre s. Cuminecătură.

Rugăciuni înainte şi după s. Cuminecătură,
Rugăciuni ocazionale.
Cinstitul Paraclis a Pr. V. Maria.
Canon de mângâiere cătră Domnul Nostru
Isus Hristos.
Troparele şi condacele învierii.
Troparele şi condacele sărbătorilor.
Pricesne.
Troparele morţilor.
Colinzi şi cântece de stea.
Viersuri la morţi. (Viersul lui Lazar... Cu
lacrimi şi fiori.
Cântare de smerenie cătră Domnul Nostru
Isus Hristos.

Se pregătesc în următoarele ediţii (legături) :

Legată
Legată
Legată
Legată

în hârtie fină broşată bucata
Lei 5 0 - —
în hârtie tare carton bucata
„ 65'—
în pânză fină cu cruce aurită bucata „ 1 2 0 ' —
în Piele Lux şi tipărită pe hârtie velină buc. „ 2 4 0 * —

In interesul propriu rog să faceţi comandele de pe acum deoarece se pre
gătesc în număr limitat.
La comenzi până la 10 exempt.
Cu stimă
.

g

n

Alexandru Anca

, — — — 7 —

primiţi 5 % rabat reducere.

I i b i a r

_

C l u j

.

Preţ Curent pentru Ornamente bisericeşti :
Odăjdii

(Vesminte preoţeşti)
tatoare din :

consta

/ Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere,
2Mănecuţe,
1 Brâu, 1 Acoperitor dc sf. potir, în diferite
motive şi colori din damast de mătase în ca
lităţi deosebite cu preţul de 8000—25000 Lei.

P r a p o r i :
îr. diferite culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu

Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

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 3000—6000 Lei fără rudă.
Mustre de stofe pentru odăjdii sau prapori
se trimit numai contra 200 Lei anticipativ.
La restituirea
mustrelor
să predau
banii.

