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Munca constructivă
Ţ a r a întreagă, se zbate într'o
acută criză.
Viaţa economică, in ipostasul
post-bellic, a fost adânc zdrunci
nată şi consecinţele acestui de
zechilibru le simţim toţi, dar mai
cu seamă marea mulţime a mun
citorilor, cari îşi agonisesc traiul
din munca braţului sau a creerultii. Aceştia — din cauza stărilor
actuale — sunt nevoiţi, să lupte
din greu cu neajunsurile de tot
felul, cari au transformat radical
psichologia oamenilor. După răz
boiu s'a impregnat în sufletele tu
turor o nuanţă mai evidentă de
neîncredere în oameni. Şi urma
rea acestui scepticism este întro
narea
unei psichoze
speciale :
lupta între concepţia robustă des
pre viaţă în genere c e dăinuia
înainte de războiu şi între con
cepţia -deprimantă post-bellică.
Dar acest faliment economic
nu subsista singur. Alături de el
s'a produs şi un evident faliment
al moralităţii. Căci sub acest as
pect tvêim un ipostas pecât de
trist, tot pe atât de îngrijorător.
Noţiunea „moralitate" a înregis
trat o reală deviere. Conceptul
despre, moralitate
în g e n e r e s'a
disolvat în concepţia despre viaţă
post-bellică. Asistăm la un acut
războiu al tuturor contra tuturor.

Homo

homini .lupus enunţat de

Hobbes este o vie realitate, c e
îşi g ă s e ş t e justificarea în psichoza
adusă de războiul mondial.
In faţa acestei situaţiuni pre
care, s e impune o reacţiune ener
gică şi perseverentă. Toţi avem
datoria s ă muncim la repunerea
în practica vieţii, a concepţiei
despre viaţa c e dăinuia înainte de
războiu.
In domeniul manifestărilor eco
nomice, trebue, să aducem un
plus de muncă, care să contra
balanseze starea precară în care se
află aceste manifestări. Trebue să

muncim. Să realizăm munca cons
tructivă. Munca care edifică şi
creiază. Munca care v a repune
vechile valori în locul de cinste.
Munca sfântă şi plină de aducă
toare urmări de bine. Munca c e
inobilează.
Munca constructivă trebue să
s e extindă şi asupra conceptului
„moralitate". S ă muncim pentru
readucerea la normal a acestui
concept. S ă impregnăm în sufle
tele noastre o mai robustă concep
ţie despre moralitate. S ă trezim
la viaţă gândurile bune şi cinstite.
In domeniul scrisului trebue
să reluăm firul rupt cu tradiţia.
Modernismul, cu toate formele
sele de manifestare, nu a dat
roadele cuvenite. Literatura mo
dernistă este streină şi de simţi
rea şi de înţelegerea realităţilor
româneşti. D e a c e e a ne trebue în

literatură un poporanism
iBstrăînâtale

evolu-

unee
imoa
lr 4 Lei.

Pe

M A li

ZIAR
acest poporanism

să

evolu-

luţiohist, să scurteze toate tăinicii'le noastre
psichologice. S ă
proecteze analiza sa în sufletul
nostru poporan, a ş a cum a evo
luat delà războiu încoace. Căci,
nouile conditiuni economice creiate
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prin împroprietărirea ţăranilor, au
transformat în parte şi sufletul
ţărănesc.
Ori literatura actuală, trebue,
să fie interpretul real al sufletu
lui ţărănesc din ipostasul actual
— fapt care nu exclude cu nimic
intelectualizarea manifestărilor b e 
letristice.

Activitatea autorităţii
industriale de I. Instanţă
a oraşului Cluj

Zilele trecute, secţiunea I. indus
trială a oraşului Cluj, de sub condu
cerea dlui Varga Victor, a fost inspec
tată de către dl Insp. General, dele
gat al Ministerului de industrie şi c o 
merţ, dl Popescu-Zărneşti, Inspecţia pe
cât de minuţioasă pe atât de mulţu
mitoare a fost.
Dl insp. general s'a declarat com
plect mulţumit de starea în care func
Fapte, stări şi soluţii.
ţionează autoritatea industrială a Clu
Trăim o stare de. lucruri tristă, sub salariul care nu le satisface nici ne
jului.
raportul locuinţelor. Căci oraşele după cesităţile vieţii, putea-vor ei, să edi
Astfel a găsit statistici ale patroni
războiu, au fost invadate de o mare fice case ?
lor judicios făcute şi a apreciat de bun
mulţime de oameni, cu diferite ocuRăspuns : nu !... .
acest sistem, pè care-1 va recomanda
paţiuni, cari cu greu îşi pot găsi un
Şi atunci: care-i soluţia? S ă ape şi în vechiul regat, ca unul ce este o
adăpost.
lăm Ia intervenţia statului ? Noi ştim icoană fidelă a fluctuaţiilor, c e le mar
In Ceho-Siovacia, vecina noastră,
însă, din experienţă, că statul e greoiu, chează comerţul şi industria Ia Cluj,
s'a găsit soluţia. La intervenţia statu
când s e pune chestiunea ajutorărei mai ales acum când pe tapet s'a pus
lui s'au clădit locuinţe confortabile
funcţionarilor. Nu rămâne altă soluţie chestiunea alcătuirei unei legi unitare
pentru funcţionari şi astfel am văzut
decât ajutorarea pe cale particulară. a industriei.
oraşe noui, ieşite cá din pământ. In
Ministerul industriei a acordat chiar
Ceho-Slpvacia, tară nouă, s'a găsit
La Cluj, spre exemplu, se pot f e 
un ajutor de 500.000 lei, pentru c ă 
soluţia rezolvării crizei de locuinţe : deraliza băncile ca să constitue un
minul ucenicilor din Cluj, care trebue
A intervenit statul şi a edificai
case fond, cu care să ajute construirea pe
naţionalizat şi mai mult, cu toate pro
pe seama
particularilor.
terenurile, pe care au fost împroprie
gresele reale ce Ie-a marcat în ultimul
La noi, de curând au fost împro tăriţi funcţionarii. Şi astfel se face o
timp în câmpul naţionalizării,
prietăriţi funcjionarii de stat. Putea-vor operă pozitivă, reală şi umană, care
ei, însă, să-şi construiască case pe i tinde la ridicarea funcţionarului umil,
terenurile ce li s'au încredinţat? Din în rangul de adevărat proprietar.
Scwnpetea la cafenele

riza de locuinţe

din Cluj

Â

murit maestrul Dima

In faţa morţii, aceluia care a ,fost
Gh.
Dima, tot neamul românesc tre
bue, saşi plece fruntea cu cucernicia
ce o impune acest moment.
S'a stins după o viaţă îmbelşugată.
In marea personalitate a maestru
lui răposat s'au îmbinat în mod ar
monic şt fericit, două laturi ale sufle
tului uman prin care cineva este sor
tit să trăiască în mintea posterităţii :
idealismul creiator şi realismul
înfăp
tuirilor
pozitive.
Gh.
Dima a fost un idealist. A fost
plămădit din nuanţa acelora ce văd viaţa
pământească prin prisma unei con
cepţii optimiste.
Şi a luptat. Luptă dârză, luptă aprigă, luptă vecinie tânără i-a fost
An'aţa întreagă.
Blând la vorbă, înţelept la sfat şi
un abil conducător al instituţiei de cul
tură naţională ce a avut sub oblă
duirea sa în Cluj, maestrul G h . Dima
a fost: un om.
Prin înţeleaptă şi ampla lui intui
ţie muzicală a ştiut, să desprindă din
sufletul nostru naţional, din psicholo
gia noastră poporană, întreaga lăture
a frumosului muzical, c e trăeşte acolo,
unde dorm ascunse ca într'un tezaur
năzuinţele noastre anonime spre este
ticul cântului. Cântecele şi doinele
scrise de maestrul Dima, constitue pen
tru posteritate un document preţios, al
felului în care noţiunea estetică a cân
tecului, rezidă în sufletul nostru ţă
rănesc.
Dar,
răposatul în faţa căruia ne
plecăm genunchii astăzi, a fost şi un
român ardelean care a ştiut s ă sufere

pentru cauza noastră naţională. A în
durat cu resemnare şi cu nădejde în
suflet, temniţa delà Şopron şi Oradea
Mare, având vecinie credinţa că nea
mului românesc îi sunt hărăzite de fap
tele istoriei alte destine mai fericite.
Maestrul Dima a luptat, a muncit,
a învins. El á fost dintre acei c ă 
rora greutăţile vieţii, le aduce
victo
ria
morală.
De aceea în faţa lutului neînsufle
ţit al maestrului Dima ne plecăm cuvioşi genunchii. Şi ne ducem cu gân
dul spre tainele din care este ţesută
această viaţă pământească, a cărei
semnificaţie finală e : moartea.
Ziarul „Clujul Românesc" transmite
condoleanţe familiei maestrului răpo
sat şi îşi exprimă regretul neţărmurit
pentru pierderea aceluia, care a fost
marele om în fa{a catafalcului căruia,
ne prosternăm îndureraţi.
„Fie-i

ţărâna

uşoară !"
Red.

—
Ministrul Lepădatu la
Cluj. După cum suntem infor
maţi, dl ministru Lepădatu a
sosit la Cluj, pentru a reprezenta
oficios guvernul la înmormân
tarea marelui nostru compozitor
şi fost director al Conservatoru
lui
din Cluj Ghecrghe
Dima,
care va avea loc Duminecă în
7 Iunie la ora 2.
— Dnii lorga, Maniu şi Mihalache vor fi primiţi de către Suveran
pentru a expune situaţia politică creiată
de actualul guvern.

La valul de scumpete ce ne ban
tué, proprietarii de cafenele găsesc de
bine, s ă contribue din plin. Căci, ri
dică preţurile, celor c e se consumă în
cafenea, pe zi ce trece.
Astfel, o cafea cu lapte Ia cafe
neaua New-York din localitate, costă
18 lei pecând la cofetăria Layda, nu
costă decât 13 lei ; iar un capuţiner
scumpit odată Ia 9 lei, s e vinde a s 
tăzi cu 11, 2 5 lei. Ş i trebue notat c ă
restul până la 12 lei, rămâne în por
tofelul şef-chelnerului, care niciodată
n'are să-ţi dea restul.
In fata acestei specule extraordi
nare, autorităţile au datoria, să inter
vină pentru a o stăvili. Căci, din exem
plele amintite, se vede foarte bine cum
consumatorii, sunt lăsaţi la bunul plac
al proprietarilor, sau anteprenorilor de
cafenele.
wnmiimiMiiiiiii I
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Concurs de automobile
Joia trecută, au sosit în localitate
automobiliştii, cari fac cunoscutul cir
cuit de 2400 km. prin tară. Automo
bilele au pornit din Bucureşti, au tre
cut pela Chişinău, iar de acolo au
venit îii Ardeal şi din punctul Sovata
s'au îndreptat la Cluj.
In ziua când au sosit la Cluj, oas
peţii automobilişti, printre care se afla
şi Principele Carol, au fost primiţi cu
toată căldura de către publicul clu
jean. Nenumărate avioane au salutat
din văzduh pe distinşii oaspeţi. Iar în
după amiaza aceleiaşi zile, a avut loc
întrecerea de coastă, lângă Cluj, pe
dealul Feleacului.
Premiul I.-iu 1-a luat maşina Nr. 13
(Steyer) a dlui Mendel în 4*4 minute
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pe 5 km. ceeac'e revine la 70 k m . pe
c) Costul monumentului sa fixează
oră care a primit „Cupa Ardealului" ; la suma de 2,000.000 (două milioane
Lei), în care sumă nu est« socotii
al douilea a fost clasificat d. Manu
bronzul şi piatra pe care comitetul exe
cu maşina Nr. 9 (Buick) care a par
cutiv le pune gratuit Ia dispoziţia exe
curs cei 5 k m . în 4 4 9 / minute; iar
cutoriului statuei.'
al treia-3 fost clasificată maşina Nr. 22
Preliminarul cheiiudiior împreunate
cu executarea azesiui monument să
a d-nei Marineu (Cadillac) csre a
parcurs distanţa în 5*01 minute. A. S. vor anexa fa machetă şi ofertă.
Condiţiuni :
Regală a fost clas.it al IV-lea în 5-30
1. La concurs să vor admite lucrări
minute.
de ale sculpiori'e din România. Mache
tele să vor prezenta însoţite de motio
Cărţi noui.
cu plic închis.
2. S'a stabilit un singur premiu în
suma de 50.000 Lei, care să va acorda
aceluia dintre concurenţi a cărui rn?;ideea de manitate
chată va fi acceptata de juriu, ca cea
Consideraţiuni la lucrarea dlui Marin vrednică de premiat.
D r a g n e a : „Grigore Alexandrescu expo
La caz cá cel premiat va primi şi
nent al ideii naţionale",
executarea lucrării statuei, premiu! acesta nu i se va mai acorda.
In tipografia „Unirea" din Cluj, a
3. Terminul pentru predarea proecapărut o carte cu aspect simpatic. E tului (macheta) şi a ofertei se stâtoo carte scrisă într'un stil sobru, de dl reşte pentru data de 15 lan. 1926,
Marin Dragnea, autorul apreciat al după care termin nu se va mai primi
nici un motiv, vre-o machetă sau
broşurei „Pentru Macedonia". Cartea
ofertă. Proecteîe (machetele) înaintate
de curând apărută, ni-1 înfăţişează pe
primăriei Clui se vor expune în sala
poetul meliorist, cu plumbul scepticis festiva a primăriei, spre vedere publi
mului în aripa entuziasmului, ca „ex
cs, îu«inte de c e jurul n^mit de c o 
mitet s'ar fi pronunţat asupra•proeotelor.
ponent al ideii naţionale". Şi astăzi
4. Juriul va fi compus din 7 mem
când se vorbeşte pretutindeni de ickea
brii cari aleg preşedinte şi secretar
naţională ; astăzi când această „idee"
dintre dânşi. in ac-.st comitet va de
se confunda cu misticismul naţional,
lega Universitatea diu Cluj, „Minis
atât de necesar înainte de rotunzirea
terul cultelor şi Artelor", Asociaf-unea
ilu
hotarelor ; astăzi cShă datoria oricărui
„ A s t r a " . (.".oi'.siiiui o
Clui,
un
viuinüiu,
ier
cuget onest este de a sublinia, ce
c o m i t e t u l execuţiv
trebue, să intervină în funcţiunea na pentru ridicarea n o n u m e n t u l u i l u i Avram Iancă, va deleg
doi m ? T b r i i .
ţionalismului ca să rămână pe mai de
Comitetul executiv isi niai rezervă
parte o idee fecundă, prin csa mai de drf-ptul de a înVi'a cn membru în ju
săvârşită veneraţie a ideii de „om", rul examinator şi un artist sculptor
a ideii despre „umanitate" ; astăzi este din ţ-'.ră.
Executarea oridlrui protet preßtet
bine-veniîă lucrarea dlui Murin Drag
se
va
încredinţa în urma decişim>.-i
nea, care prin cuprinsul ei ne împinge
comitetului executiv, luată după hotă
a judeca asupra _ unei probleme fun
rârea jurului.
damentale, aşa cum s'a oglindit în
6. Autorul machetei admis pentru
scrisul urmi mare cărturar din trecuiui a servi ca model monumentului este
nostru,
obligat a lua asupra sa executarea în
tregii lucrări pentru suma şi condiţiu
Grigore Alexandrescu este un stră
nile stabilite h punctul, c).
lucit procuror al naţtonaii.:mu!ui lumi
7. Oferta primită trece în proprie
nat. Este reprezentantul clasic al ideii tatea oraşului Cluj.
8. Comitetul executiv îşi rezervă
naţionale,, altoită pe ideea de umani
dreptul
ca să poată cumpăra orice din
tate. Sau cum se exprimă dl Marin
tre süma oferită nepremiate cu suma
Dragnea : „Alexandrescu, însă, îmbină
ce se va stabil; conform evaluării c o 
conceptul naţionalism cu nota umani
mitetului.
tară". Şi mai departe „este umanita9. In ofertă va arăta fiecare con
nismul ce ţânteşte dintr'o cugetară fi
curent că aproximative de ce canti
losofică, altoit perfect pe ideea de pa tate de bronz şi piatră este nevoe la
trie naţională". Alexandrescu a stabi executarea monumentului. De aseme
nea va arăta dimensiunile principale
lit sinteza mântuitoare între conceptul
ale monumentului ca : a) soclul, b) sta
„naţionalism" şi „umanitarism".
ţiuni şi c) întreagă înălţimea monu
mentului şi a figurilor secundare.
Cartea dlui Marin Dragnea este o
Concurenţii vor depune lucrările
carte actuală- E a se va ceti.
pentru concurs până la terminul susSever
Stoica.
pecicat Ia secretariatul comitetului executiv (Cluj, Primăria oraşului). '
Comitetul executiv pentru statusa
Din şedinţa comitetului executiv
„Avram Iancu"
pentru statuia lui Avram Iancu din
Cluj, Primăria Oraşului
Cluj, ţinută la 26 Maiu 1925.
Preşedinte :
Secretar general :
N. Petala,
Dr. N. Cărpinişan,
General de divizie.
Primpretor oraş. Cluj.
Concursul privitor la monumentul
,
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Publicafie de concurs

Iui A v r a m Iancu ţinut la 15 Mai 1924
s'a închis fără rezultat. Lucrările şi
machete prezentate în gips nu au pu
tut fi acceptate de cătră comitet, dat
fiindcă aceste lucrări nu au exprimat
idea pe care Avram Iancu o repre
zenta în aceea epocă, în mijlocul unor
evenimente viforoase, de mari nădejdi.
In consecinţă, comitetul a hotărât
să ţină un nou concurs pentru ziua de
15 Ian. 1926. Condiţiunile acestui nou
concurs sunt următoarele :
a) S e va face proiectul unei statui
équestre care va reprezenta în. mod
caracteristic pe Avram Iancu în anii
1848—49, precum îl descrie tradiţia
populară şi precum se găseşte în di
ferite tablouri. Dimenziunile statues" să
fie proporţionale cu statuia privită din
oricare parte să apară cu ceva m si
mare decât mărimea naturală. Evetualele figuri secundsre şi schituri va
trebui să caracterizeze spiritul timpului
şi epoca deşteptărei naţionale din
1848—49. Machetele vor fi lucrate pe
scara 1 : 1 0 .
b) Locul pe careva fi ridicată sta
tuia este Piaţa Cuza Vodă din faţa
Teatrului Naţional, înaintea catedralei
gr.-ort. române, care să edifică acum.
Planul locului stă la Primăria ora
şului la dispoziţia celor interesaţi.

Direcţiunea Uzinelor
E l e c t r i c e a oraşului Cluj.

Aduce la cunoştinţa On. pu
blic consumator că în zilele de
7 şi 8 Iunie a. c. din cauza re
para (iun Hor extraurgente
delà
Uzina Someşul- Rece la conduc
tele forţate şi baraj, delà orele
4 dimineaţa până "la orele <57
seara nu se va servi curent.
La caz dacă
reparaţiunile
vor putea fi terminate mai cu
rând decât timpul indicat, cu
rentul se va distribui fără întâr
ziere după terminare.
2

Directorul Uzinelor
Inginer Roată m. p.
— Al XVII-iea c o n g r e s mondial
esperantist va avea loc la G e n e v a
(Elveţia) în prima săptămână a Junei
August a. c.
— Mare întrecere de coruri b ă 
năţene va avea loc în luna Iulie la
Lugoj.

Nr. 2 3
Stî

— Di : cmnerque, preşedintele republieei franceze, a trimis o teiegramă
de urare poporului român, ".UrtsHiú
Maj. .S-i\'- Rfgeîui, cu O^IY.Î:
s .boi
torii de 10 Maiu.
— Pairiarchul României, dr. Mi
ro n Cristea, va pieca în 2 9 Iunie Iu
Londra, unde a fost invitat, însoţit de
un episcop şi mai mulţi clerici români.
— Un episcop al armatei va fi
numit dintre ces trei candidaţi ia ale
gerea M. S . Regelui.-'

- Părintele dr. Andrei M
asesor consistorial, a fost ridicai
propunerea P. S . S . episcop;
Ciorogoviu, la rangul de archim
— Mareşalul French, foşti
lk r : . V I !
•rusiei engl' z i ç
pul î.-:;/.!xy '.! -, a în cela! din vi
in vârstă de 7 3 cni.
:

••- Pro'ectul de lege pe: h
gir»)a! cuitelor a fost termina)
preună' cu expunerea de motive
— Un monument aî eroi!
fost ridicat în comuna Banloc
Timiş-Toronial, care în ziua X
Mc!iu a fost sfinţit cu o deosebi
Iemnitate.
-,

— DI col. dr. Diniitriu a ţinut în
sala cercului dvikvmilitar din Timi
şoara, în ziua de 31 Maiu o intere
santă'conferinţă cu titlul : „imprssiuni
delà congresul international de me
dicina din Paris".

— Studentul C. Zelea C o d
a fost achitat de către Curtea c
raţi din T -Severin pentru asasi
prefectului Manciu -delà Iaşi.

— In parlamentul ungar s'a de
p u s un proiect de lege peniru reînfiinţiirea Palatinatului, în care func
ţiune este vorba, să fie denumit re
gentul Horthy.

— Congresul profesorilor
versirsri a avut loc la Cluj în
Universităţii săptămâna aceasta,
di seu fat chestiuni ce ating învaţă
tul şi ' interesele profesionale.

Cea mal mare firmă românească din Ardeal

m
m

Alexandra Anca, Cluj
Fabrici de clopote. Mare depozit de Ornate, icoane si cărţi bisericeşti.
Fondat
Mere Librărie şi Tipografie.
ibodat 1908.

Cu onoare Vă anunţăm, că a m pus sub tipar în ediţia mea, şi va apare
curând cea mai nouă şi împrejurărilor actuale cea mai potrivita carte de
găciuni, învăţături creştineşti şi cântări, intitulată:
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FERICIRII",

întocmită din cărţile rituali a Bisericei din orient şi alte cărţi de pietăţi
George Mânzat preot în D e j , cu aprobarea Preasfinţitului Domn Dr. I
Hossu episcop şi a Ven. Ordinariat de Gherla sub Nr. 581 — 1925.
Aceasta carte de un conţinut bogat e întocmită astfel, încât să p
servi spre îudestulirea lipselor sufieteşti a credincioşilor de toată categoria,
E cea mai potrivita carie pentru elevii din şcoalele medii, normale,
mare, scoale c e adulţi şi de meserii, pentru cantori, militari, poporul de i
delà sate şi oraşe de ambele confesiuni.
Intelectualii noştri iubitori de biserică, vor afla în urmă într'ânsa, cai
cea mai acomodată pentru trebuinţele lor sufleteşti, iar damele pe lângă
aceea" ce nobiiitează şi înfrumseţeaza sufletul unei femei, — vor putea a
cartea c e a mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti a
rute până acum,
i

Conţine capitolile u r m ă t o a r e :
Despre rugăciuni. (Învăţături).
Rugăciuni înainte şi după s. Cuminecătui
Rugăciuni de dimineaţă.
Rugăciuni ocazionale.
Rugăciuni la Mânecat.
Cinstitul Paraclis a Fr. V. Maria.
Despre S, Liturghie. (învăţături).
Canon de mângâiere cătră Domnul No
Rugăciuni la s. Liturghie.
Isus Hrisios.
Urmarea s. Liturghii.
Troparele şi condacele învierii.
Rugăciuni la însărat (vecerne).
Troparele şi condacele sărbătorilor.
Rugăciuni de seară.
Pricesne.
Despre Taina Pocăinţii. (Învăţături).
Troparele morţilor.
«Rugăciuni înainte şi după Mărturisire Cei Colinzi şi cântece de stea.
sepie p's. penitenţiali.
Viersuri la morţi. (Viersul lui Lazar.
Despre s. i'ainà a Cuminecăturii.
lacrimi şi fiori.
Învăţături despre s. Taină a Cuminecăturii.
Cântare de smerenie cătră Domnul No
Meditaţie despre s. Cuminecătură.
Isus Hristos
Se pregătesc în următoarele ediţii (legături) :

L e g a t a în h â r t i e fina b r o ş a t ă b u c a t a
Lei
50
L e g a t ă în h â r t i e t a r a c a r t o n b u c a t a
„
65
L e g a t ă în p â n z ă fina cu cruce aurită b u c a t a
„ 120
L e g a t ă în P'mlm L u x şi tipărită pe hârtie velină buc. „ 2 4 0 '
In interesul propriu rog să faceţi comandele de pe acum deoarece se f
gătesc în număr limitat.
,
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stimă
La comenz, pana la l O c x e m p ,
Alexandru Anca
primiţi 5 % rabat reducers.
nbrar — Cluj.
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Preţ C u r e n t p e n t r u Ornamente bisericeşti :
Odăjdii (Vesminte preoţeşti) consta două chipuri sfinte pe două părţi văpsite
pânză Jchipul după dorinţăj are 3—4 t
tatoare din :
/ Feton, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2 Mânecate,
1 Brâu, 1 Acoperitor de 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 :
în diferite culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu

Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

turi cu posomant auriu sau argintiu pr
unui prapor de!a 3000—6000 Lei fără ri
Mustre de stofe pentru odăjdii sau pra\
se trimit numai contra 200 Lei anticipai
La restituirea mustrelor să predau ba

