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Sesonul combinaţiilor
Alegerile comunale, agricole, comerciale, muncitoreşti şi parla
mentare. — Combinaţiile şi luptele începute.
Suntem în toiul combinaţiilor,
când toate partidele caută
pe
toate căile să-şt înfrângă adver
sarii pentru a-şi putea asigura
ciolanul puterii, respective eoduc e r e a ţării. In a c e s t s c o p caută
fiecare partid să-şi asigure parti
zanilor preponderanţă în instituţiile
social-culturale, administrative şi
economice, ca să aibă pe c e se
sprijini în luptele electorale, cari
vor avea loc la primăvara, când
expiră mandatul actualului guvern.
In prezent fiecare partid lu
crează cu toate aparaiele, ca să-şi
asigure reuşita în alegerile ca
merelor agricole, cari sunt de cea
mai mare importanţă politică cu
tot culoritul lor economic, avându-se în vedere, că
majoritatea
voturilor sunt ţărăneşti şi aceste
voturi hotăresc şi balanţa alege
rilor viitoare parlamentare.
După a c e s t e urmează alege
rile camerelor muncitoreşti şi ale
gerile comunale, după cari în
scurt timp urmează alegerile par
lamentare, decisive pentru viito
rul guvern şi regim. Din
acest
motiv se fac şi combinaţiile.
Camerele

agricole.

Listele pentru candidaţii ca
merelor agricole, evidenţiază o
sumedenie
de
convenţii,
cari
nu urmăresc alt scop, decât reuşita.
Liberalii, având în vedere con
venţiile combinate ale naţionalistoţărăniştilor, pentru a-şi salva si
tuaţia periclitată, au încheiat con
venţii cu câţiva oameni minori
tari, cu cari cred, că îşi vor putea
asigura majoritatea necesară în
conducerea treburilor agricultori
lor prin camerele agricole.
Naţionaliştii cu ţărăniştii de
asemenea şi-au făcut liste combi
nate, ca să-şi poată asigura ma
joritate.
Rezultatul, evident, numai Ia
finea lunei curente îl vom putea
cunoaşte.
Camerele de muncă.
Lucrările pentru alegerile ca
merelor de muncă de asemenea
continuă cu zor, avându-se în ve
dere, că după alegerile camere
lor agricole vor urma imediat
cele ale
camerelor de
muncă,
aproape tot atât de importante,
c a cele ale camerelor agricole,
avându-se în vedere, c ă a c e s t e
camere vor reprezenta profesio
nismului atât fizic, cât şi
din
partea interesaţilor
Camerele de industrie şi comerţ.
deocamdată, fiind deja înfiinţate
şi având şi comitetele alese con
form statutelor, îşi menţin actua
lele cadre, până la reorganizarea,
c a r e în scurt timp va urma im

In străinătăţi! unfiîfiiîinlar4 Lei.

preună cu reorganizarea .burselor
actuale şi înfiinţarea nouilor burse
proiectate pe toamnă.
Sfatul

Negustoresc.

probabil tot în acest timp se va
reorganiza, împreună cu alte or
ganizaţii similare, ale căror con
ducere de asemenea lasă mult
de dorit.
Alegerile comunale.
Normele alegerilor comunale
anunţate deja într'un număr re
cent de asemenea sunt stabilite,
iar listele alegătorilor s'au şi afi
şat, alegerile având loc de ase
menea la toamnă.
Funcţionari de asemenea pot
fi aleşi în comitetele acestea, iar
unii se numesc din oficiu.
Importanţa

alegerilor.

Prin nouile instituţii, evident
membri îşi vor primi şi educaţii
politice şi îşi vor câştiga şi le
gături mai intensive pentru .vii
tor. In definitiv vor avea ocazie
să judece mai bine chestiile, pri
mind mereu lămuriri delà organi
zaţiile indicate, cari îi vor ţinea
în curent cu toate chestiile.
Guvernele viitoare prin ur
mare numai având în vedere şi
interesele camerelor, îşi vor putea
validita politica, respective prin
cipiile, având în vedere, că fie
care guvern de votul membrilor
acestor camere
va depinde în
viitor.

Manuscrisele
nu se înapoiază.

Un

Normele de înscriere
Modalităţile de primire în şcolile
Schimbarea şcolilor. — Acordarea

normale.
burselor.

înscrierile devenind din ce în ce
mai actuale, pentru a servi oareşicari
lămuriri părinţilor şi elevilor îngrijo
raţi, ca şi în rândul trecut, continuăm
a publica mai multe chestii şcolare,
înregistrând în acest număr normele
de înscriere la şcolile normale.
Cererile timbrate sunt a se trimite
la direcţiunile şcolilor între 25 August
şi 10 Septemvrie.
La fiecare cerere trebue specificat
dacă petentul reflectează la bursă,
semibursă ori solvă.
La intrare elevii vor fi vizitaţi de
medici, dacă sunt sănătoşi şi de ma
eştrii de muzică, dacă au aptitudini
muzicale şi vor da examene de ad
mitere în scris din Română şi Arit
metică, iar oral din Română, Aritme
tică, Geografie şi Istorie.
Delà alte şcoli normale similare se
primesc elevii numai cu consimţă
mântul şcoalei anterioare, care să do
vedească şi purtarea bună a elevului
ce doreşte să treacă din aceea şcoală,
iar delà licee trecând la şcoli nor
male în clasa I. trebuesc să depună
examen de diferenţa din Somatologie
(Anatomie), iar în cl. V. din Somato
logie şi Psichologie.
Bursele, semibursele şi solvele se
acordă în baza unor examene şi anume pentru cl. II—III în scris din
Română, Matematici, Geografie, Istorie
şi Ştiinţele Naturale ; pentru cl. IV—V.
în scris din Română, Matematici şi
Desen, iar oral din Română, Mate
matici, Istorie, Geografie şi Ştiinţele
Agricole.

Agonia bolşevismului
Marile puteri pentru suprimarea bolşevismului. — Precedentele
hotărârilor antibolşevice. — Interesele marilor puteri.
Uneltirile bolşevice, după cum am
accentuat în mai multe rânduri, au
rezultat şi pornirea marilor puteri con
tra bolşevicilor.
Manie puteri, în frunte cu Anglia,
şi Franţa, în urma uneltirilor bolşe
vice, cari periclitează interesele, au
hotărît să pună capăt în fine unelti
rilor bolşevice, încheind o convenţie
menită pentru exterminarea propagan
dei bolşevice.
Convenţia se bazează pe mişcă
rile pornite şi finanţate de către bol
şevici în Europa, de unde, bolşevis
mul neavând teren, propaganda răsvrătitoare a bolşevicilor s'a încuibat
în Asia şi Africa.
Apostolii comunismului sovietelor
aproape în corpore au apărut în ulti
mul timp în Asia şi Africa, răsvrătind
în primul rând China, apoi Mezopotania, India, Tibetul, Corea, Japonia
şi apoi ţara rifcabililor, iar în zilele aceste au reuşit să provoace turburări
în Siria, Egipt şi Tunis, încrucişându-!i-se interesele cu ale englezilor,
francezilor, americanilor, japonezilor,
spaniolilor etc.

Bolşevicii, prin bolşevizarea Chi
nei uriaşe sunt convinşi, că îşi vor
putea acapara hegemonia asupra întregei Asie şi Africe, ca să se poată
îndrepta mai puternic contra Europei
şi Ainericei.
Marile puteri europene caută să-i
dea Japoniei tot sprijinul necesar, fiind
principala putere asiatică, contra bol
şevicilor.
Tratativele, cari sunt în curs între
Chamberlain şi Briand şi cari se anunţă a se încheia zilele aceste, în
acest sens continuă, atrăgând prin con
cesii şi pe germani la această acţiune,
în vederea căreia s'a făcut şi evacua
rea regiunei Ruhr de către francezi.
Sovietele ruseşti, în aceste împre
jurări au ajuns în foarte grea dilemă,
fiindule
condamnată stăpânirea la
nimicire.
La acţiunea anbbolşevică, evident,
se ataşază şi emigranţii ruşi cu pro
paganda lor între poporul rus, ex
ploatat de către bolşeviştii streini şi
pricopsiţi prin Rusia.

exemplar 3 Lei.

Orele de inchidere
Neajunsurile c r e l a t e prin nouile dispo
ziţii de închidere. — Nemulţumirile s p o 
r e s c . Ce s'a ales din protestele trimise
guvernului ?

Dispoziţiile, prin cari s'au stabilit
orele de închidere ale prăvăliilor, reglementându-se chiar şi vânzarea lu
crurilor de strictă necesitate, cum am
mai accentuat, au stârnit mari nemul
ţumiri atât în cercurile comerciale, cât
şi în masele populaţiei nevoiaşe, avându-se în vedere, că seara după
orele 8 nu-şi poate nimenea cumpăra
nici alimentele necesare pentru casă.
Comercianţii din mai multe părţi
au trimis telegrame şi deputăţii la
guvern, cerând modificarea dispozi
ţiilor din chestie, dar până în prezent
nu s'a luat nici o dispoziţie pentru
îndreptarea lucrurilor.
Publicul de altfel, neavând ce face,
caută să protesteze pe toate căile
contra dispoziţiilor introduse, având
în vedere, că este exclus şi delà cum
părarea alimentelor seara după orele
8, cauzându-i-se mari daune prin acest fapt.
Se speră însă că s e vor lua dis
poziţii urgente pentru îndreptarea si
tuaţiei insuportabile.

Congresul
Uniunii Femeilor Române
Federaţia Uniunii Femeilor Române
din România Mare, aduce la cunoş
tinţa tuturor Societăţilor şi Reuniuni
lor din Ardea), Banat, Crişana, Maramurăş, Moldova şi Bucovina, că Con
gresul său anual se va ţinea în zilele
de Duminecă 13 Septemvre şi Luni
14 Septemvre (ziua Crucii) la- Timi
şoara.
T o a t e Societăţile federate au fost
încunoştiinţate prin circulare, urmând
a se publica Convocarea cu ordinea de
zi şi cu programul serbărilor.
Uniunea femeilor române stă sub
înaltul Patronaj al Majestăţii Sale R e 
gina Maria.

Organizarea
comercianţilor şi meseriaşilor
români.
Congresul Reuniunei Industriaşilor, Comer
cianţilor şi Meseriaşilor Romani din Cluj.
Programul congresului.
Reuniunea Industriaşilor, Comer
cianţilor şi Meseriaşilor Români din
Cluj organizează pe 1 5 — 1 6 August
în Camera de Industrie şi Comerţ în
Cluj un congres pentru organizarea
industriaşilor, comercianţilor şi mese
riaşilor români din Ardeal şi Banat.
La congres s'a anunţat şi participarea
A. S. Principele Carol şi a câtorva
miniştri.
Obiectele de program sunt :
In oiua de 15 August : votarea
statutelor şi organizarea centralei tu
turor reuniunilor româneşti din Ardeal
şi Banat : împroprietărirea meseriaşilor
români şi înzestrarea loc cu maşini,
unelte şi materii brute ; legea conta
bilităţi publice şi furniturile Statului.
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In ziua de 16 August : legea beuturilor spirtuoase ; chestiunea şcolilor
şi căminelor pentru ucenici ; închirie
rea localulurilor din edificiile Statului,
judeţelor şi comunelor ; Alegerile delà
Camerile de Comerţ şi Industrie ; Cor
poraţiile de meserii şi noua lege in
dustrială (Codul muncii) ; Nevoiie de
credit ale comercianţilor, industriaşilor
şi meseriaşilor români. Eventualele pro
puneri se vor înainta în scris biroului.

Curiozităţi.
Adunarea
averescanilor.
Comitetul
Partidului Poporului din Bihor, în adu
narea, care a avut loc în 3 August a.
c. în Oradea-Mare, luând în desbatere... chestia de organizare — după
gazeta averescană „Tribuna" din Ora
dea-Mare reproducem exact — a vo
tat următoarea moţiune :
„Comitetul îşi exprimă cea mai
neţărmurită încredere faţă de dl ge
neral Averescu, rugându-1 ca, având în
vedere scumpirea crescândă a traiului
şi perpetuarea crizei economice şi fi
nanciare, cătră care s e alătură şi una
morală, cari toate au luat sub guver
narea dlui I. C. Brătianu proporţii, ce
ameninţă în mod foarte serios conso
lidarea vieţii noastre de stat, să intro
ducă cea mai energică şi hotărâtă ac
ţiune pentru răsturnarea actualului re
gim de guvernare".
„Cu votarea acestei moţiuni, fiind
exhauriată ordinea de zi, dl preşedinte
închide şedinţa la orele 1V d. m.
„După şedinţă, membrii comitetului
s'au adunat la o masă comună în res
taurantul „Tufa de trandafiri",(!) pe
trecând astfel împreună câteva ciasuri
de cea mai perfectă cordialitate". Fără
comentar !
2

B

*
„După ploae...
„chepeneag"
In în
chisoarea din Gent (Belgia) ministrul
de justiţie găsind un bătrân de 7 0 ani,
care de 5 0 ani era întemniţat pentru
un omor, i-a promis să-i redea liber
tatea. Bătrânul, evident, a renunţat Ia
libertate, accentuând, că după c e şi-a
fărâmiţat tînăra energie în închisoare,
acum la bătrâneţe, ajuns strivit de pu
teri, ce ar mai putea face în lume
eliberat ?
Regele piticilor, m interesant pitic,
căruia popularitatea i-a procurat pe
lângă numele Dicki-Dicki şi numele
„Regele Piticilor" — „titulată fără pi
tula", — având 7 4 centimetri înălţime
şi 13 kg. greutate, a murit în etate de
4 9 ani în oraşul Manila din insulele
Pliilipine. Averea — o fabrică — şi-a
lăsat-o nevestei sale, care e de 6 0 centrimetri, deci cu 10 cm. mai înaltă de
un jumătate de metru şi de 11 gr.
greutate. In insulele Phiiipine de alt
fel sunt mai mulţi pitici, dar nici unul
nu era atât de popular şi bine cunos
cut în lume, ca şi perechea indicată.
Bărbat...
jemee.
Tribunalul din
Oradea-Mare a avut zilele aceste o
desbatere de divorţ, în care nevasta
Estera K. cerea să fie divorţată de so
ţul ei Alexandru T . Sara, pe motivul
că acuma, după doi ani de căsătorie
după c e au şi un copil, a constatat,
că bărbatul ei este.,, femee. Pronun
ţarea sentinţei de divorţ, evident, s'a
amânat, cazul fiind foarte curios, avându-se în vedere, că nevasta a jurat,
că nu şi-a înşelat niciodată „bărbatul"
iar copilul în acest caz trebue, totuş,
să fie delà alt bărbat. Chestia a produs
mare haz în acest unic şi tipic caz lu
gubru şi nemai pomenit până acuma,

cu 140 fotografii feminine L e i 120

ja librăria Anca.

— Pelerinajul la Nicula are loc
în ziua de 15 August, celebrând ser
viciul divin P. S. Episcopul Hossu de
Gherla.
înscrierile la Şcoala
Projesională
de Fete din Saia-Mare,
încep la 1
August 1925 — 1 Septenvrie a, c.
Cererile se pot înainta de pe acum
la secretariatul şcoalei între orele
8—12 a. m şi 2 — 6 p. m. Se pri
mesc eleve externe, solvente şi semisolvente. Petiţiunea de înscriere tim
brată trebue semnată de părinte sau
tutore alăturând şi extractul de naş
tere, certificat de vaccin şi de studii a
ultimului an şcolar. Solvă unui an
şcolar este de Lei 6000 (şase mii)
plătibile în trei rate de câte 2000 lei
din care prima rată la deschiderea
şcoalei iar celelalte după vacanţa Cră
ciunului şi a Paştelui. T a x a comite
tului şcolar e 4 0 0 Iei anual, plătibile asemen^a în două rate, la înscriere în
şcoală şi la 9 Ianuarie 1926. La 1
Septemvrie a, c. ia fiinţă şi clasa V.
S e primesc şi eleve numai la atelie
rul practic ca practicante tără nici o
plată. Elevele interne şi solvente sunt
obligate a-şi aduce lengeria necesară
conform prospectului delà şcoală. Por
tul uniformei obligatoriu. Orice informaţiuni s e pot primi Ia secretariatul
şcoalei în toate zilele între orele 8—12
şi 2 — 6 p. m.

Esperanto

Cea mal mar» firmă româneasca din

Alexandru Anca, CI

fabrică de clopote. Mare depozit de Omite, Icoane ţi drţi
Fondat 190&
Mare Llbrirle şj TipoţnB»
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dă Direcţiunea numitei şcoli. Atragem
atenţiunea părinţilor asupra acestei
şcoli, menită să crească meseriaşi ro
mâni harnici şi pricepuţi.
La Şcoala Normală de Băeţi
din
Deva sunt următoarele locuri vacante,
pentru anul şcolar 1 9 2 5 — 1 9 2 6 : Cl. I.
35 burse, 5 semiburse, 10 solve. CI.
II. 4 burse, 4 semiburse, 2 solve. CI.
III. 3 solve. Clasa IV. 1 bursă, 2 se
miburse, 7 slove. Clasa V. 1 bursă,
2 semiburse, 10 solve. Clasa VI. 5
burse, 1 semibursă, 4 solve.

— Asociaţiunea învăţătorilor ro
mâni din Ardeal, Banat, Brişana şi
Maramureş, şi comitetul centra! al
societăţii „Fondul Gheorghe Lazăr",
convoacă a 7-a adunare generală a
asociaţiei pe zilele de 6, 7 şi 8 S e p 
temvrie a. c , în Timişoara. s3la pre
fecturii judeţene. Congresiştii vor avea
reducere de 75 Ia sută pe cfr. Fie
care participant va plăti îa plecare
jumătate bilet care va servi »i la - re
întoarcere.

1

nitorului Oficial a I. D. de înaintare mandate, dacă comunicarea s-a făcut
Ia gradul de sublocotenent combatat prin poştă. Ofiţerii ce au făcut cereri
sau asimilat în rezervă, la trecerea de primire în armată se vor prezenta
celor proveniţi din activitate în rezervă zilnic între orele 16—17 pentru a con
să comunice in interval de 3 0 zile, în sulta anuarul ofiţerilor de rezervă spre
scris regimentului sau sei viciului unde a putea ş:i Corpul căruia aparţin, aî-şi are domiciliul, iar Cercul de rec ceasta pa-zentare se face. până la 25
rutare adresa domiciliului să. In fie August a. c. Cti ce vor contraveni
care an în luna Martie, ofiţerii de re acestei obligaţiuni vor fi trimişi înain
zervă vor comunica în scris Cercului tea Consiliului de războiu conf. C . J .
de recrutare pe raza căruia se află şi M. art. 2 2 4 bis.
Corpului unde contează, adresa unde
locueşte, specificând că are echipa
Grăbiţi la Restaurantul
mentul complect. In caz când schim
barea domiciliului se face pe raza aceluiaşi Cerc de recrutare, comunica
rea se face numai Cercului de recru
Abonament lunar 9 9 0 .
tare, iar în cazul când schimbarea se
Grădină
face pe raza unui alt Cerc de recru Cupoane
de v a r ă .
de
mâncare.
tare, comunarea trebuie făcută şi Cor
pului sau serviciului în care contează
in atenţia femeilor!
şi Cercului pe a cărui regiune s'a
stabilit. Comunicarea se face întot
in editura Al. Anca din Cluj a
deauna în scris şi dovada comunică- apărut o broşură foarte bine îngrijită
rei nu se va putea face în mod legal î cu modele de ţesături româneşti dato
decât prin numărul de înregistrare al rită dnei Maior Chodora, profesoară.
comunicărei, dacă aceasta s'a înaintat Această broşură costă 6 5 Lei plus 5
personal sau recipisa scrisoarei reco lei porto.

La Şcoala de Arte şi Meser.i
din
Dobra sunt vacante 15 locuri pentru
elevi interni şi 15 locuri pentru elevi
externi. S e primesc acsolveníi a patru
clase primare, având etate între 12-16
ani. Durata cursurilor este 5 ani. Informaţiuni asupra primirii şi taxelor,

— S o c i e t a t e a pentru ocrotirea
tinerelor fete din Bucureşti a orga
nizat o Expoziţie
Naţională
de pro
duse în stil românesc în Parcul Carol,
între 2 5 August până 10 Septemvrie.
In Paviloanele din Parc se vor ex
pune obiecte lucrate în stil românesc
c a : cusături, broderii, covoare, şi obiecte de lemn sau ceramică, etc. Bi
letul pentru vizitarea expoziţiei costă
Lei 4 2 ' — Şi posesorul participă şi la
tragerea premiilor de circa jumătate
milion. P e lângă biletul de mai sus
s'au mai put» în vânzare şi bilete a
Lei 1 0 5 ' — la cari sunt anexate certi
ficate de călătorie cu 7 5 % reducere
pe C F R . delà oricare staţie din ţară
până la Bucureşti şi înapoi. Bilete la
Librăria Anca, Cluj Piaţa
Unirii.

* **

* Femei! „Cartea Moaşelor"

Informafiuni

Nr. 3 3 .

— Delà Cercul de R e c r u t a r e Cluj
ni-se trimit următoarele : In conformi
tate cu art. 7 din legea asupra ofiţe
rilor de rezervă se face cunoscut ur
mătoarele : îndată după apariţia Mo
Tîrtnrnl

Inctié

Ho

Arta

nouă Carte de Rugăciuni. N o u !
Cu onoare Vă anunţăm, că a apărut în ediţia mea, şi se află de
vânzare 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 Mûnzat preot în Dej, cu aprobarea Preasfinţitului Domn Dr. Iuliu
Hossu episcop şi a Ven. Ordinariat de Gherla sub Nr. 5 8 1 — 1 9 2 5 .
Aceasta carte de un conţinut bogat e întocmită astfel, încât ' să poată
servi spre îadcstuliiea lipselor sufleteşti a credincioşilor de toată categoria.
E cea mai potrivită carie pentru elevii din şcoalele 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.

Conţine capitolîle următoare :
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 Pocăinţii. (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 în hârtie tare carton bucata
„
Legată în pânză fină cu cruce aurită bucata „
Legată în Piele Lux şi tipărită pe hârtie velină buc. „

85'—
140*—
280/—

In interesul propriu rog să faceţi comandele de pe acum deoarece s'a pre
gătit în număr limitat.
La comenzi până la 10 exempl.
^
Cu^stimă
primiţi 5 % rabat reducere.
* ™ -"cluj"
0 8

Preţ Curent pentru Ornamente bisericeşti :
Odăjdii

(Vesminte
preoţeşti)
consta
tatoare din :
1 Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2Mânecuţe,
1 Brâu, 1 Acoperitor de sf. notlr, 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

fïrnfïr

Al

Arira

í^li

două chipuri sfinte pe două părţi văpsite pe
pânză Ichipul după dorinţăj are 3—4 tăie
turi cu posomant auriu sau argintiu preţul
unui prapor delà 3 0 0 0 - 6 0 0 0 Lei fără rudă.

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

