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Alegerile Comunale
Guvernul se pregăteşte de
plecare ? — Modalitatea alege
rilor comunale.
Dl Duca, ministru de externe, a
declarat la adunarea liberală în Piteşti,
că la toamnă vor avea loc alegerile
comunale.
Ministerul internelor lucrează cu
toată forţa la alcătuirea listelor alegă
torilor, în cari liste se susţine, că s e
au In vedere interesele liberalilor, cari
se pregătesc s ă plece, dar voesc, ca
după guvernul, care ar urma după e i ,
să aibă sprigin prin rezultatul alegeri
lor comunale în revenirea la guvern,
ajutoraţi de nouile organe comunale,
cari ar fi în majoritate liberale, după
cum plănuesc liberalii,
Guvernul actual speră ca urmaşul
să-i fie un guvern neutru, sub egida
căreia s'ar face nouile alegeri parla
mentare în primăvară. Liberalii însă
speră, că acest guvern nu va putea
rămânea la putere mai mult de 1—2
ani şi apoi vor putea veni din nou ei,
cu ajutorul nouilor funcţionari comu
nali, aleşi sub egida liberală.
Ategarile cornuaaie deci din acest
punct de vedere au mare importanţă
atât pentru guvernul liberal, cât şi
pentru opoziţie şi deci avem în pers
pectivă la toamnă mari şi vehemente
lupte în alegerile comunale.
Să-şi de-a deci fiecare cetăţean si
linţa, ca să s e înscrie în listele alege
rilor comunale, căci aceste vor fi d e 
terminate şi In alegerile parlamentare,
cari vor avea loc la primăvară.
Normele alegerilor comunale s'au
stabilit deja.
In sensul legei administrative, care
s'a votat In 10 Iunie, consiliile comu
nale se aleg direct în proporţia de |
de către alegătorii comunali, pe baza
listelor de alegători comunali; % din
membri consiliilor fiind funcţionari c o 
munali, conducători, iar 2—7 membri
putând fi şi femei chemate.
.In comunele orăşeneşti cu peste
100.000 locuitori s e aleg 3 0 membrii,
cu locuitori până la 100.000 în total
24 membrii, cu locuitori până 5 0 0 0 0
în total 18 membri, cu locuitori până
la 25.000 In total 15 membri, iar cu
locuitori sub 10.000 12 membri. In c o 
mune rurale, fără considerare la nu
mărul locuitorilor, s e aleg 9 membri.
In afară de aceştia s e aleg şi membri
supleanţi, cari nu pot fi mai mulţi de
cât Vs a membrilor ordinari.
3

6

NI

A

E

S

Un exemplar 3 Lei.

ZIAR INDEPENDENT H

oficiu şi cari după terminare se afişază
timp de 10 zile.
Alegătorilor li-se pretinde, ca să
locuiască în comuna respectivă cel
puţin un an ; funcţionarilor însă nu
li-se pretinde aceasta.
Candidările s e anunţă cu 8 zile
înaintea alegerilor : oraşele la preşedin
tele tribunalului, iar comunele la j u 
decătoriile competente, listele de candidare semnându-le cu 2 5 alegători.

Afacerea Rudolf Mosse
Consiliul comunal e s t e I n t e r e s a t ?
De c e întârzie s a n c ţ i u n i l e ?
Servicii reciproce?
Primăria couunală nu a luat încă
dispoziţii contra firmei slreine Rudolf
Mosse, care în Ciuj poceşte succesiv
străzile, cu nişte table de tarabă, cu
cari a desfigurat şi Piaţ i Unirei, transformându-o într'o mahula de ţigănime
şi dejosând prestigiul estetic al oraşu
lui, sub protecţia Primăriei.
Lumea este de părerea, c ă dispo
ziţiile necesare contra firmei Rudolf
Mosse pentru restabilirea frumuseţei
oraşului nu s'au luat din motivul, că
reprezentantul firmei, anume Leonard
Paukerow, din când în când laudă în
anumite ziare din Bucureşti pe câte
un potenţiat comunal şi astfel, aceştia
caută să-1 servească pentru "meritele"
câştigate în lăudarea acestor potenţiaţi, servicii, cari au provocat indig
narea şl scandalizarea publicului.
In rândul trecut am amintit, că
Leonard Paulcerow, reprezentantul fir
mei indicate a uneltit şi contra Sindi
catului Presei Române din Ardeal şi
Banat pentru a-i lua dreptul de afişaj
şi că, după cum s e vede — i-a reuşit
— în parte planul. Dar ne întrebăm,
cum a putut Sindicatul tolera în sânul
său un membru, care a uneltit contra
intereselor s a l e ?
In ce priveşte Primăria, publicul se
întreabă : pot fi deservite interesele
oraşului şi românilor unora pentru lău
darea acelora, cari, neputându-şi câş
tiga merite prin muncă, îşi caută prin
auto-reclame In ziare?
Publicul aşteaptă dispoziţii în fa
voarea restabilirei frumuseţei oraşului I
Ori mâna... mână s p a l ă ?
M.

Adunarea
Sfatului Negustoresc

Ravagiile ploilor

Lipsa de interes. — C o m p l e c t a r e a
comitetului. — Hotărârile.

A m â n a r e a achitărei impozitelor In teri
toriile dăunate. — Pentru dăunaţi
s'au c e r u t c e r e a l e .

Sfatul Negustoresc a convocat adu
nări în mai multe rânduri în ultimul
timp însă nu s'a prea manifestat in
teres pentru aceste adunări. Astfel s'a
întâmplat şi Duminecă, la a doua adu
nare convocată pentru complectarea
comitetului şi pentru discutarea unor
chestii actuale. Cu toate aceste com
plectarea comitetului s'a făcut, alegându-se, noui membri Léb Micşa, Horosz
Ignat şi Vonica Dumitru, iar membri
supleanţi Katz Ignat, Sallak Desideriu
şi Angliei Moise.
Pf0Şedintele şi secretarul general
în cuvântările de deschidere nu au
uitat să amintească desinteresul co
mercianţilor faţă de Sfatul Negusto
resc şi neglijenţa achitărei cotizaţiilor
etc. şi au propus şi ales o comisie de
5 pentru a aduna membri şi a încasa
cotizaţiile restante. S ' a mai adus în
discuţie şi chestia organizăm orelor
de închidere, impozitelor pe cifra afa
cerilor şi s'a hotărât să s e înfiinţeze şi
cursuri de franceză, engleză stenogra
fie şi contabilitate, pe lângă cursurile
de română şi esperanto.
Comercianţii de altfel nu sunt mul
ţumiţi cu actual comitet şi din acest
motiv s e manifestă desinteresul faţă
de Sfatul Negustoresc, care ar trebui
să fie un mai intensiv reprezentant
al comercianţilor şi nu a câtorva o a 
meni. Atunci ar fi mai mare interesul
faţă de această organizaţie şi n'ar avea
apoi motiv să spună cineva, fie chiar
preşedinte, c ă comercianţii nu mani
festează interes pentru organizaţie.
Deocamdată atât 1

Orele de închidere
Nemulţumirile comercianţilor şi
publicului

Orele noui de închidere, după cum
am amintit în rândul trecut, au stâr
nit enorme nemulţumiri atât în cer
curile comercianţilor, cât şi ale publi
cului, care în cele mai multe cazuri
nu poate să-şi facă târguelile atunci,
când are timp.
Comercianţii s e plâng, că prin
nouile ore de închidere li-se cauzează
pierderi, fiind siliţi să închidă
Războiul din Maroc enorme
tocmai, când ar avea mai mulţi clienţi.
In Maroc, rifcabilii au ocupat De pildă cârciumele sunt silite să des
pricipalul oraş Taza, ajungând în a- chidă în sărbători după masă, iar
propierea capitalei Fez şi tăind linia înainte de masă sunt obligate să ţină
La alegerile judeţene '/s de ase de alimentare a francezilor. Francezii, închis, cu toatecă lumea dimineaţa
menea s e aleg de către alegătorii c o  observând succesul rifcabililor, au nu obicinueşte să ia câte o ţuică etc.
Comercianţii de altfel se pregătesc
munali şi anume : în judeţele cu peste mit un nou comandant, pe. generalul
400.000 locuitori 3 6 membrii ; iar sub Petain, care după generalul Liautey să protesteze contra restricţiilor de în
acest număr d e locuitori 2 4 membri este deja a treia combinaţie. Este in chidere, cari în Ardeal nu s e potri
teresant, că şeful Statului-Major rif- vesc, fiind reglementată munca prin
şi Va membri supleanţi.
După normele indicate, câte un cabil, este, după cum se afirmă, un contracte colective.
membru trimit în consilii camerile de ungur, Gyulai Árpád, fost detectiv în
In atenţia femeilor!
industrie şi comerţ, cele agricole şi Cluj şi care după încheierea tratatelor
de pace s'ar fi dus cu alţii în legiuni
In editura Al. Anca din Cluj a
cele de muncă.
streine,
ca
să
se
poată
validita.
Astfel
apărut
o broşură foarte bine îngrijită
AJegerile se fac pe timp de 8 ani
reînoindu-se din 4 în 4 ani şi drept a ajuns în tabăra rifcabilă, unde în cu modele de ţesături româneşti dato
de alegere are fiecare cetăţean român, legiunile streine s'ar fi distins în mai rită dnei Maior Chodora, profesoară.
care a trecut de 21 ani şi s'a înscris multe rânduri şi în urma acestora ar Această broşură costă 6 5 L e i plus 5
în listele de alegători, care se fac din fi ajuns şeful Statului-Major rifcabil. lei porto.

li milite UD exempa
lr 4 Lei,

Manuscrisele
nu s e înapoiază.

C

Am arătat deja în numărul
trecut ravagiile, pe cari le-au cau
zat ploile în unele regiuni, distru
gând aproape întreaga recoltă.
Cele mai mari daune au avut
loc în regiunea Bihor—Sătmar şi
pe Sălaj, unde aproape nimic n'a
rămas din recolte.
In teritoriile dăunate, între cari
în primul rând în Sălaj, s'a amâ
nat şi încasarea impozitelor, agri
cultorii neavând din c e face pa
rale. Prefectura Bihor pentru dău
naţi a cerut şi cereale, nerămânându-le nimic ţăranilor din r e 
colta nouă. In alte regiuni de asemenea s'au cerut ajutoare, iar
Consiliul de Miniştri, după cum
am amintit, a hotărât deasemenea
să-i desdauneze pe aceia, cari au
suferit pagube în urma ploilor.

Liberarea licenţelor
de beuturi
— Lămuriri pentru c e i interesaţi. —
Delà Administraţia Financiară, interesându-ne asupra liberărei licenţe
lor de beuturi pentru a ne lămuri pu
blicul — ni-s'a declarat, că legea spir
tului nesosind încă, nu s e acordă nici
în prezent noui licenţii şi nici tran
scrieri, decât în cazuri excepţionale
şi legale.
Transcrieri de licenţe se admit nu
mai în cazul, când petenţii sunt suc
cesori direcţi ai foştilor copii etc. ai
acestora. Transcrieri de pe un local
pe altul, pe acelaş nume, s e admit,
după constatarea unei comisii, care
trebue să-şi dea părerea, că n'au nici
o obiecţiune în privinţa noului local.
Aceste sunt normele referitoare la
licenţele de beuturi spirituoase, până
soseşte noua lege a spirituoaselor.

ieftinirea împrumuturilor
De c e sunt mai ieftine împrumuturile la
băncile române şi mai scumpe
la băncile n e r o m â n e ?

In rândul trecut am amintit, c ă îm
prumuturile s'au ieftinit, ajungând la
dobânzi de 2 0 — 2 4 ° / la băncile ro
mâne. Aceste dobânzi vor scădea sub
20°/ , avându-se în vedere proiectul,
care cu toate cheltuielile, nu admite
să s e ia dobânzi mai mari de 2 0 % .
Băncile neromâne, în special cele
maghiare în prezent cu toate aceste
continuă să ia minimum 3 6 ° / interese
după capital.
Motivul este, că băncile române
mai mari primesc reescont mai mare,
pe când cele mai mici şi cele nero
mâne, în cele mai multe cazuri nici
nu primesc reescompt delà Banca Na
ţională şi astfel se împrumută delà
băncile române mai mari. Din acest
motiv acordă împrumuturi cu dobânzi
mai mari.
Situaţia, evident, este insuportabilă
şi ar trebui să se acorde réescomp
t a i şi băncilor mai mici, pentru nor
malizarea dobânzilor, ca să se poată
normaliza viaţa economică,
0
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0
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Către Domnii
Banditismul in manastur
— Noui amănunte. —
In numărul precedent sub acest titlu am relevat unele chestiii
primite din Mănăştur. In chestiile
aceste primim noui amănunte şi
anume : băiatul despre care era
vorba se numeşte Vasile Albu şi
nu Găvrilă şi se afirmă, că a fost
în legitimă apărare, fiind atacat
de către cei trei inşi, cu cari s'a
bătut apoi.
Chestia, că ar fi chemaţi la
comisariatul VI şi terorizaţi câţiva
ca să nu facă denunţuri contra
băiatului se desmite şi prin faptul,
că tatăl băiatului nu este la co
misariat, ci la circumscripţia VI.
In afară de omorul cu pedeapsa
şi câteva bătăi amintite în rândul
trecut, familia băiatului nu recu
noaşte nici cuvintele pe cari unii
susţin, că le-ar fi zis băiatul re
feritor la dorinţa lui de a mai
bea sânge de om etc.
Din parte-ne am lămurit deci
chestia din ambele s u r s e : pro şi
contra, făcându-ne datoria de a
fi obiectivi.
M.

Informaţiuni

i »

— B i s e r i c e ş t i . La sărbătoarea sf.
Proroc Ilie se va face din partea I. P.
S. Sale episcopul Iuliu al Gherlei sfin
ţirea bisericei noastre din Zagra, o
fruntaşă comună din părţile Năsăudului, care face mari pregătiri, pentru
actul acesta să poată fi o adevărată
sărbătoare a sufletelor.
— O gazetă din Moscova cere,
ca numele lunilor Iulie şi August să
fie schimbate, dându-li-se altele mai
proletare. Organul comunist afirmă că
aceste luni trezesc idei reacţionare a
doi împăraţi romani la cari poporul
n'ar mai trebui să se mai gândească
astăzi.
— E x a m e n e l e de toamnă. Minis
terul cultelor a stabilit în următorul
mod termenul examenelor : examenele
de primire vor avea loc între 1—8
Septemvrie, corigentele între 10—18
Septemvrie, examenele /le capacitate
pentru clasa V între Septemvrie 1 0 - - 2 5 ,
bacalaureatele între 25 Sept. 10 Oct.,
iar cursurile se vor începe în 2 5 Sept,

— Dl Dr. Liviu Munteanu, direc
torul Prefecturei Poliţiei Cluj, a demi
sionat, căutând să se plaseze în ser
viciu particular, din leafa aciuală de
funcţionar neputAndu-se susţine. Ce
rerea i-a fost a proba la şi astfel r.dtninistraţia rămâne mai săracă cu un
funcţionar destoinic şi cinstit, iar pu
blicul cu un regret adând, observând,
cum din lipsa ile salarii corespunză
toare părăsesc serviciile publice rând
pe rând toţi funcţionarii cinstiţi.

Judecători, Advocati

şi studenţi în

drept

La Librăria A. A N C A Cluj se află
de vânzare următoarele cărţi juridice:
Procedura Civilă de dr. T. Mo sil
Legea I. din 1911 cu toate
modifi
cările şi întregirile
ce i-s'ati
adus
prin Legi, decrete
şi or douante şi
Legea din vechiul regat.
Lei
250'—

Compendiu de drept Civil
de Dr. Anca
135'—
Compendiu de Carte funduară 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 Valutară de Dr.
Şerban
35'—
Journal de termene Advoa e

m——í' ^

— Directorul Conservatorului în
locul răposatului Gh. Dima încă n'a
fost numit, dar după toate probabili
tăţile, va fi numit în scurt timp, avân
du-se în vedere, că examenele de ad
mitere şi cele întârziate vor avea loc
la 2 0 Septemvrie, iar cursurile se vor
începe la 1 Octomvrie. Delegaţia deo
camdată o aie dl prof. A. Bena.
— Schimbări la Uzinele E l e c t r i c e
Cluj. In urma anchetei comisiei tri
mise delà Ministerul de interne pentru
a cerceta la faţa locului gestiunea Uzi
nelor Electrice Cluj — se svoncşfe,

că s e vor face schimbări în condu
cerea Uzinelor, avându-se în vedere,
că comisia trimisă a găsit foarte multe
neregule, cari au cauzat oraşului pier
deri d e mai multe milioane lei.
— Ş i morţii s e însoară. In China
e obiceiul, c ă dacă din întâmplare într'un sat moare un băi bat şi o femee,
necăsătoriţi sau văduvi, în aceeaş zi,
familiile morţilor aduc pe unut la c e 
lalalt, cu sicriul, şi punându-i lâg'olaîtă
să dau la mâncări şi beuturi, apoi la
cimitir îi aşteaptă preoiul, care primadată le face slujba de cununie, apoi
de înmormântare, îngropându-i într'un
mormânt.
III III
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Cea mai mars firmă românească din Ardeal
fabrici de clopote. Mare depozit de Örnste, icoane şl cărţi bisericeşti.
Fondat 1908.
Mare Librărie şi Tipografie.
Fondat 190&

— Radio în România, Ştiut este,
că parlamentul a votat legea „Radio"ului Român şi astfel în scurt timp
România se va aculpa în radio-circulaţia internaţională. Din aceasta ocazie
oficiosul amatorilor radioului din Eu
ropa centrală „Radio-Welt" din Viena,
a înfiinţat în Oradea-Mare o redacţie
şi roagă pe toţi amatorii din România
precum şi pe toţi acei, cari se intere
sează mai de aproape de aceasta, a-şi
comunica de urgenţă adresele, dom
nului redactor Raoul Faragó OradeaMare, Bulev. Regele Ferdinand Nr. 14.
— Centralizarea Biuroului Popu
laţiei a stârnit nemulţumiri generale,
avându-se în vedere, că toate anun
ţările de schimbări de lacuinţă se pro
iectează să se facă la Prefectura P o 
liţiei Cluj, după cum se afirmă —
pentru evidenţiarea unui control mai
eficace.

—

Esperanto

— La primăria oraşului Dej au
fost contramandate concediile de vaiă
pentru toţi funcţionarii, probabil pentru
a se putea răzbi cu munca întru conscrierea alegătorilor pentru alegerile
{ comunale.

— P e t r e c e r e de vară la Cojocna.
Duminecă, 19 Iulie, va avea loc o pe
trecere de vară în saloanele băilor din
Cojccna. Petrecerea este organizată
de intelectualii români în favorul bi
sericii ortodoxe.

—

Grăbiţi la Restaurantul

100'—

— Noul guvern jugoslav. Trata
!
— P r e d a r e a şi preluarea căilor
tivele întreprinse între guvernamen
ferate Someşene a avut loc la 13 1.
tali şi ţărăniştii Iui Rădici pentru o co
c. Cu aceasta ocaziuneau fost accep
laborare guvernamentală răuşind, s'a
taţi dintre funcţionari în serviciul C.
format un nou guvern în Jugoslavia,
F. R. Dl Director Mesaroşiu şi-a dat
în care şi ţărănistul Rădici a ajuns mi
demisia. Câţiva funcţionari mai în
nistru, iar partidul Pribicevici, în urma
vârstă au fost pensionaţi, al(ii nepose
acestei colaborări, se disolvă, după
dând limba n'au fost preluaţi.
cum se afirmă.
— Mare povoiu a fost în hotarul
— Minierii englezi, cerând socia
comunei
Căşei Duminecă în 12 1. c.
lizarea întreprinderilor miniere, au de
unde
un
părăuş
de altădată neînsemnat
clarat grevă şi au avut mai multe
venind
delà
deal
cu furie a nămolit
ciocniri sângeroase cu poliţiştii, mani
festând şi făcând apel la întreaga mun grânele şi ierburile de ambele margini
citorime din lume, ca să le fie solidari. şi revărsându-şi apele tinoase pe o însămnată distanţă a şoselei judeţene,
— S u s t r a g e r i delà armată. Iosif care n'a suferit de altcum deteriorări
Szilágyi, fost secretar comunal în Ai- mai mari.
ton şi apoi funcţionar la fostul Comi
— Scariatină s'a ivit în comuna
sariat de locuinţe, a fost arestat îm
Poptelec
plasa Ciachigârbou. Autori
preună cu căpitanul Jonescu, şeful
tăţile
au
luat
măsuri preventive.
Cercului de Recrutare, pentru sustra
gerea mai multor tineri delà serviciul
— Condamnări, Di T. V. din
militar. In legătură cu aceste vor avea Ciachigârbău a fost condamnat la 1
loc mai multe arestări.
lună închisoare pentru seducerea unei
dame
: Condamnatul a apelat contra
— Consiliul de miniştri, revenind
asupra restricţiunilor reglementării mă- sentinţei. — Un învăţător bătăuş a fost
cinişului, a hotărât să permită fabri judecat Ia amendă de 5000 Lei şi trei
carea a trei feluri de făină : albă, zile închisoare ; sentinţa nu este de
brună şi de fiert, maximând preţul finitivă.
fainei albe la 17 lei, al fainei de fiert
la 14 lei, după aceste preturi acomodându-se şi preţurile pâinei.

Nr. 29.

Grădină
vară.

Alexandru Anca, Cluj

Noui

•

nouă Carte de Rugăciuni.

Noul

Cu onoare V ă 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 e p i s c o p şi a V e n . 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 con mai potrivită carte pentru elevii din şcoalele medii, normale, pri
mare, scoale dc adulţi şi de meserii, pentru cantori, militari, poporul de rând
delà sate şi o r a ş e de ambele confesiuni.
Intelectualii noştri iubitori de biserică, vor afla în urmă într'ânsa, cartea
cea mai a c o m o d a t ă pentru trebuinţele lor sufleteşti, iar damele pe lângă tot
aceea ce mjbilitează şi înfrumseţează sufletul unei femei, — vor putea avea
cartea cea mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti apă
rute până acum.
Conţine capitolile u r m ă t o a r e :
Despre rugăciuni. (învăţături).
Rugăciuni înainte şi după s. Cuminecătură,
Rugăciuni de dimineaţă.
Rugăciuni ocazionale.
Rugăciuni la Mânecat.
Cinstitul Paraclis a Pr. V. Maria.
Despre S, Liturghie. (Învăţături).
Canon de mângâiere cătră Domnul Nostru
Rugăciuni la s. Liturghie.
Isus Hristos.
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.
şepte ps. penitenţiali.
Viersuri la morţi. (Viersul lui Lazar... Cu
Despre s. Taină a Cuminecăturii,
lacrimi şi fiori.
învăţături despre s. Taină a Cuminecăturii.
Cântare de smerenie cătră Domnul Nostru
Meditaţie despre s. Cuminecătură.
lsus Hristos.
S e pregătesc în următoarele ediţii (legături) :

Legată
Legată
Legată
Legată
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în hârtie fină broşată bucata
Lei 5 0 în hârtie tare carton bucata
,
65'în pânză fină cu cruce aurită bucata „ 120*—
în Piele Lux şi tipărită pe hârtie velină b u c . „ 240*—

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

. ... ———z
primiţi 5 % rabat reducere.
Odăjdii

pre

Alexandru Anca
l i b r a r

_

C I u j

Preţ
Curent
pentru
bisericeşti
:
două chipuri sfinte
pe două părţi văpsite
pe
(Vesminte
preoţeşti)
constaOrnamente

tatoare din :
1 Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2 Mânecate,
1 Brâu, 1 Acoperitor de sf. potir, în diferite
motive şi colori din damast de mătase In ca
lităţi deosebite cu preţul de 8000-25000 Lei.

Prapori:
în diferite culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu

Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

pânză Ichipul după dorinţăj 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.

