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„Totul se răsplăteşte"

Alegerile camerelor de comerţ

E p i l o g u l „pactului" K r i s t o f f y - G o g a .
Apponyi nevoit sa-şi atace opera.
D i n stăpân s l u g ă ş i d i n s l u g ă s t ă p â n .

înfrângerea Sfatului Negustoresc şi reorganizarea lui.
Constituirea comitetului camerelor. — Contestările.

.Puţini sunt chemaţi — cum
puţini sunt, cari îşi dau seama,
că'n viaţă totul se răsplăteşte :
rău cu rău ; bine cu bine, deci
egal la egal !
Se ştie, că în regimul austroungar dl Goga a încheiat un
„pact" cu Kristoffy, atunci minis
trul Ungariei.
La acest „pact" a fost în joc
pielea românilor ardeleni.
Timpul s'a schimbat şi românii
ardeleni au ajuns să fie — ma
joritate, iar ungurii ardeleni : mi
noritate.
Totul se resplăteşte ! Se vede
şi din faptul, că dl Goga, cu anumiti colegi de ai săi încheind
pe spinarea românilor ardeleni
faimosul „pact" cu Kristoffy, a
ajuns să închee — la Ciucea —
un „pact" cu anumiţi unguri, dar
...nu pe spinarea ungurilor, ci în
favoarea — magnaţilor.
Sâ-i fie de bine ! Dar să facă
„pacturi" punând în joc intere
sele sale şi nu ale — noastre t'

*
Contele Apponyi la Liga Na
ţiunilor atacă cu îndârjire legile
române şcolare, căutând să-i pre
zinte pe români, ca pe nişte ca
nibali, cari mânâncă şcoli ma
ghiare şi chiar şi pe... unguri.
Ce ironie !
Autorităţile române n'au făcut
altceva, dect au aplicat invers —
în parte, legile contelui Apponyi,
cu excepţia legei agrare, în care
contele Apponyi dispunea, ca „na
ţionalităţile" şi în special românii
să n'aibă drept la cumpărări de
pământuri, chiar atunci, când aceste „naţionalităţi" erau forţate
să lupte pentru apărarea AustroUngariei.
Contele Apponyi acuma, întorcându-se roata, a ajuns să
lupte la Liga naţiunilor contra
legei sale şcolare care se aplică
invers de către români !
Românilor Ie-a fi de ajuns să
arate la Liga Naţiunilor că ei nu
aplică, decât invers — legea şco
lară a contelui Apponyi şi să
pună întrebarea : cum de făuri
torul unei legi caută să-şi atace
opera sa proprie ?
Lupta dintre noi şi... magnaţii
unguri — nu poporul maghiar —
se reduce la schimbarea situaţiei.
Noi, cari am fost secoli întregi
robi ai ungurilor şi noi îi consi
derăm pe unguri, ca oameni, nu
cum ne considerau magnaţii lor
— noi suntem mai înţelegători şi
ştim, că pentru păcatele şi blăstemăţiile unor hăbăuci, nu se poate
pedepsi un popor. Asta-1 doare
pe contele Apponyi şi tovarăşii
săi — nu soartea ! I-i doare în
ţelegerea popoarelor noastre !

la străinătate un exemplar 4 Lei.

Alegerile camerilor de industrie şl
comerţ încheindu-se, pretutindeni se
procedează Ia constituirea comitetelor,
sperându-se soluţionarea urgentă a
contestaţiilor.
In Cluj a învins, după cum am
mai anunţat ştirea ca o probabilitate,
lista „Reuniunei industriaşilor, comer
cianţilor şi meseriaşilor români" în
primul rând, candidaţii acestei liste
fiind numiţi de către guvern, pildă pe
care trebuia s'o urmeze şi alte orga
nizaţii româneşti şi în celelalte oraşe.
La alegeri asemenea a învins lis
tele contrare celor ale Sfatului Ne
gustoresc, încât Sfatul Negustoresc a
rămas înfrânt aproape complect în alegerile camerelor de industrie şi
comerţ.
Lista nouiior aleşi în special ai
Camerei de industrie şi comerţ din
Cluj, a fost publicată deja după probabiiitate într'un număr al nostru şi
acei membri au fost aleşi, cu escepţia
câtorva, foarte putini.
Dintre candidaţii Sfatului Negus
toresc în Cluj n'au prea fost aleşi de
cât un minim de candidaţi, căzând în
alegeri chiar şi preşedintele Sfatului
Negustoresc, cofetarul Tuf fii, care as
pira să ajungă preşedinte al Camerei
cu ajutorul elicei sale.
înfrângerea candidaţilor Sfatului
Negustoresc, se consideră drept un
vot de blam, dat conducătorilor ac

tuali ai Sfatului Negustoresc şi din acest motiv se actentuiază necesitatea
reorganizărei Sfatului
Negustoresc,
pentru a se alege în fruntea acestei
organizaţii oameni specializaţi în branşe
şi destoinici, cari, fără a se folosi de
situaţie pentru validitări personale, să
conducă treburile în mod folositor
membrilor şi nu pentru afaceri per
sonale.
Dintre conducătorii Sfatului Negus
toresc a fost din greşală ales secretarul
Romanovici, al cărui mandat însă a
fost contestat pe motiv, că nu a avut
nici odată brevet şi deci nefiind co
merciant, nu poate fi ales.
Contestări s'au făcut mai multe şi
acuma se aşteaptă să fie soluţionate,
pentru a se proceda la constituirea
comitetului. S e crede însă, că Ia con
ducerea Camerei de industrie şl co
merţ din Cluj va rămânea şi actualul
preşedinte, d. Ing. Negruţiu, care şi-a
câştigat multe merite în conducerea
treburilor Camerei.
Pe de altă parte se afirmă, că pre
şedinte al Camerei ar dori să fie şi
proprietarul casei de amanet, d. Victor
Iliescu, care s'a înghesuit în categoria
bancherilor, evidenţidu-se ca bancher,
dar nu i-se dau absolut de loc şanse
de reuşită, conducerea Camerei recla
mând oameni pricepuţi şi cu vază so
lidă şi acceptabilă.
M.

Fuziunea naţional-ţărănistă
Tratativele pornite pentru alcătuirea viitorului guvern.
Fuzionare sau numai colaborare ?
Tratativele naţionaliştilor şi ţără
niştilor sunt în curs pentru formarea
viitorului guvern, avându-se in vedere
că mandatul actualului guvern expiră
la primăvară, întrucât guvernul nu ar
cădea p â n l atuncea.
Mai mulţi membri din partidul ţă
rănist şi cel naţionalist, pretind fuzio
narea partidelor şi este probabil, ca
aceste două partide să fuzioneze, selecţionându-se astfel mai multe ele
mente neprielnice intereselor române.
Tratativele încă n'au ajuns în sta
diul, care să ne preconizeze ceva de
finitiv, dar se speră, că în scurt timp
vom avea de înregistrat ceva senza
ţional în această direcţie, avându-se în
vedere, că şi liberalii caută să pro
ducă ceva favorabil guvernului actual
prin învrăjbirea membrior celor două
partide din chestie.
In privinţa guvernului viitor de alt
fel o icoană mai fidelă ne vom putea
face după alegerile comunale, pentrucă aceste alegeri au aproape aceeaş
importanţă, ca şi cele parlamentare,
chemându-se la vot aceiaşi alegători,
pe când*în alegerile agricole n'au votat
decât agricultorii şi aceia, cari sunt în
strânsă legătură cu ei.
Rezultatul alegerilor comunale vor

da deci situaţia clară pentru formarea
guvernului viitor, dar întrucât liberalii
vor rămânea în minoritate, se poate
să propună un guvern neutru, după
cum am anunţat în numărul trecut. Şi
în acest caz tot liberalii ar guverna şi
prin guvernul neutru.
De altfel vom vedea desvoltarea
lucrurilor, în special după alegerile
comunale.
Deocamdată este fapt, că naţionalţărăniştii se pregătesc cu mare alai
pentru formarea viitorului guvern şi
fac mari întruniri de propagandă în
toată ţara pentru răsturnarea guver
nului liberal.

Teatrul Naţional
D e s c h i d e r e a s t a g i u n e l , R e n o v ă r i l e făcute.

Teatrul Naţional în Cluj îşi des
chide stagiunea Marţi, în 29 Sept. a.
c. cu „Thebaida" scriitorului Victor
Eftimiu, angajându-şi şi câteva ele
mente noui, pe lângă cele vechi ră
mase în cadrele Teatrului Naţional.
Opera îşi va deschide stagiunea în
Octomvrie.
întârzierea deschiderei stagiunei a
fost din cauza unor renovări, cari abea
acuma s'au terminat, încât publicul
nerăbdător poate accepta aceste scuze,
renovările fiind în interesul teatrului.

Manuscrisele
nu s e înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.
Note.

Deschiderea şcoHlor
Porţile şcolilor au început să se deschidă
rând pe rând, primindu-şi toate şcolile elevii,
viitorii stâlpi ai generaţiei care vine.
Părinţii cu copii, moşnegii cu nepoţi, toţi
setoşi de ştiinţă în speranţa unui viitor văzut
strălucit, cu visuri măreţe, aleargă voioşi spre
şcoli, cu gândul la viitoarea luptă pentru
existenţă.
Visătorii purfărei situaţiei de mâine, cu
mândrie copilărească şi cu frunţile senine necunoscând încă stavilele luptei pentru exis
tenţă, aleargă rând pe rând spre porţile ştiin
ţei, fără să ştie ce-i aşteaptă în viaţa de
mâine, dar cu speranţe mari fiecare.
Câte speranţe de aceste vor remânea
simple iluzii ? Nu s e ştie ! Să-şi spereze fie
care viitor strălucit şi să-şi continue lupta
pentru ştiinţă încrezându-se în puterea sa
proprie şi nu în alta şi atunci nu-i va fi z a 
darnică nici unuia lupta, căci va triumfa şi
în viaţă I
La luptă deci pentru carte, viitori stâlpi
ai generaţiei ce vine!

Faza
alegerilor comunale
Când vor avea loc alegerile comu
nale? — Cine are şanse de reuşită?
Alegerile comunale s'au anunţat să
aibă loc prin luna Noembrie, după
cum a declarat şi dl Lepădatu, minis
trul artelor.
Alegerile camerelor agricole, în cari
a învins opoziţia, se consideră cu pu
ţină importanţă, avându-se în vedere,
că numai o parte a alegătorilor parla
mentari şi-a dat votul, pe când la alegerile comunale toţi alegătorii par
lamentari îşi dau voturile.
Alegerile comunale vor hotărî deci
viitorul guvern şi astfel, prin aceste
alegeri se intenţionează contrabalan
sarea succesului parţial pe care opo
ziţia şi-l-a asigurat în alegerile came
relor agricole.
Pentru alegerile comunale deci din
acest motiv se pregăteşte cu mare alai
guvernul, punând în evidenţă înlocui
rea prefecţilor anunţaţi în numărul
trecut, pentru a fi mai sigur de suc
ces şi pentru a dărâma şi speranţa
venirei opoziţiei la guvern, liberalii
intenţionând să dea în primire puterea
unui guvern neutru, după placul lor,
cum am anunţat în rândul trecut, după
svonurile primite din cercurile liberale!

Desbinările
Sfatului Negustoresc
încă înainte de a primi conducă
torii actuali ai Sfatului Negustoresc vo
tul de blam în alegerile camerelor de
industrie şi comerţ, s'au ivit mari ne
mulţumiri în privinţa conducerei orga
nizaţiei Sfatului.
La centru în Bucureşti a demisio
nat preşedintele Alexandrescu formând
mând cu gruparea sa o altă organi
zaţie, iar în Cluj, rând pe rând au în
ceput să demisioneze membri români.
întâi a demisionat dl Al. Anca director-proprietarul ziarului „Clujul",
profeţind descompunerea Sfatului N e 
gustoresc cu actualii conducători, cari
nu au căutat altceva, decât validitare
personală prin Sfatul Negustoresc.

Pagina 2
După d. AI. Anca au început să
demisioneze aproape toţi românii, şi
în urma acestor demisii conducătorii
Sfatului Negustoresc au primit prin
alegerile camerelor de comerţ, vot de
blam, rămânând listele Sfatului în mi
noritate aproape absolută în aceste
alegeri.
De altfel în sânul Sfatului Negus
toresc la Cluj sunt mari lupte, încât
o reorganizare a actualului comitet
este iminentă.
Mereu se ţin sfaturi în această
chestie pentru potolirea spiritelor, dar
aceste sfaturi par tardive, deoarece
membri s'au săturat de huliganismul
practicat de actualii conducători ai Sfa
tului, cari mai presus îşi au în vedere
validitarea personală, decât interesele
M.
membrilor.

I
Zilele acestea ese de sub tipar o
nouă traducere din valoroasele scrieri
ale reginei Carmen Sylva întitulată
„Bate la uşe". („Es klopft"). Tradu
cerea acestei minunate opere se datoreşte d-nei Maria Dr. Borşianu, care
a reuşit să redea fidel toată descrierea
în adevărata frumseţe a stilului plă
cut şi fin întrebuinţat de mult apre
ciata scriitoare care a fost Carmen
Sylva.
In această carte orice om literat
va putea găsi câteva ore de înălţare
sufletească, înţelegând nobleţă ce ca
racterizează sufletul unei femei care a
ştiut să îndure torentul de suferinţi
abătut asupra vieţii sale, făcând totuşi
ca cei ce o încunjură să nu simtă
nimic din durerea ei şi nizuindu-se
chiar să facă fericiţi tocmai pe acei
cari au fost cauza suferinţei sale.
Sperăm că această traducere să fie
la timp venită în mâna cetitorilor dor
nici de literatură frumoasă.
Apare în Editura Anca Cluj.

Sfinţirea bisericii
din Vad
La sfinţirea bisericei din Vad, după
care a fost numită şi episcopia din
Cluj, avându-se în vedere, că acolo a
fost prima episcopie pentru Cluj, în
fiinţată de Ştefan cel Mare — a fost
anunţată şi participarea Patriarchului
Dr. Cristea şi a Episcopului Ivan, în
tâiul episcop în Cluj al Episcopiei Va
dului Feleacului şi Clujului. Ceremo
nia sfinţirei a avut loc pe lângă ur
mătorul program :
1. Sâmbătă în 19 Septemvrie sosirea
P. S. Sale la Dej cu trenul delà oa
rele 5 V p. m. 2. Duminecă dimineaţa
20 Septemvrie a. c. slujba religioasă
precisă după tipicul din ziua învierii
cu înconjurarea de 3 ori a bisericei
„stropirea cu apă sfinţită, ungerea cu
Sf. Mir. şi unt de lemn pe zidurile
dinafară, cetirea celor 3 Evanghelii,
cântând corul „înconjuraţi popoarelor
Sionul" şi troparul hramului bisericei
Sf. Mucenic Ştefan. 3. Intrarea în bi
serică după cetirea îngenunchi a „Rugăciunei I." de mulţumită cătră Dum
nezeu şi stropirea bisericei pe din- j
lăuntru cu apă sfinţită, ungerea cu Sf.
Mir. şi unt de lemn şi apoi pregăti
rea Sf. mese (prestol), aşezarea moaş
telor şi a actului comemorativ în pres
tol, 4. Rugăciunea a 2-a înainte de
începerea Sfintei Liturghii în genunchi
şi apoi Sfânta Liturghie. 5. După termi
narea Sf. Liturghii predică şi rugăciu
nea 3-a şi apoi stropirea poporului cu
apă sfinţită. 6. Petrecerea arhiereului
Ia locuinţă de către preoţii celebranţi
şi poporul. După sfinţirea bisericei s'a
servit masă comună după care a ur
2
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mat petrecere cu joc. Cu aceasta
ocazie desvelindu-se monumentul Iui
Ştefan cel Mare Ia Chişinău, pe lângă
prinosul credinţei s'a mai adus în acest chip prinos memoriei marelui
Ştefan întemeietorul vlădiciei de Vad
Ia 1475,

Informaţiuni
— Căutăm corespondenţi
harnici în întreaga ţară. Reflec
tanţii vor înainta împreună cu
ofertele respective şi o cores
pondenţă de probă.
— M a e s t a t e a S a Regele a plecat
pe câteva zile la vânătoare, în munţii
din jurul Reghinului săsesc, fiind în
soţit de inspectorul vânătoarei Mocioni.
— M. Sa Regele va cerceta în 4
Octombre Timişoara, fiind de faţă Ia
deschiderea expoziţiei zootehnice (de
vite) a judeţelor Arad, Caraş-Severin,
Timiş şi Hunedoara, ce se deschide
în acea zi.

Nr. 39.

— Dl Bena, vestitul compozitor şi
profesor de muzică, actualmente director-delegat al Conservatorului în
Cluj este vorba să rămână director
definitiv al acestui conservator, fiind
cel mai indicat pentru acest post din
tre pretendenţi.
— Congresul preoţilor văduvi.
In zilele de 6 şi 7 Oct. a. c. se va ţine
în Bucureşti congresul preoţilor vă
duvi congres la care urmează a se
pune bazele Asociaţiunei preoţilor vă
duvi şi necăsătoriţi din România discutându-se asupra modalităţile rezol
vării aceste probleme. Pot lua parte
preoţii ortodoxi şl uniţi. Adesiunilese
trimit secretarului comitetului de ac
ţiune pr. Gh. Oprisescu corn. Bălceşti
jud. Griurgiu, sau direcţiunei revistei
„Crucea" Str. Băzeşti No. 4 Bucureşti.
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sau pianină

Vauid spre cumpărare. Plata

imediat. A se adresa Ia librăria Anca
Cluj, Piaţa Unirii 32.

— Alegerile comunale. Ministrul
de interne a decis, ca listele electo
rale pentru alegerile comunale şi ju
deţene să fie întocmite până la întâi
Octomvrie. Alegerile au fost fixate
pentru 15 Decemvrie.

Dwnar oUM
flCJiaT t l t f l

d e

liceu

d i n

t o a t e

studiile în limba ro
mână şi maghiară. Eventual contra
locuinţă, preferând locuinţă cu pian.
A se adresa la Librăria Anca P, Unirii 32

Avis.
Avem onoare a aduce la cunoş
tinţa Onor. public consumator, că în
ziua de 26 1. c. între orele 12 —16 se
va întrerupe curentul pentru întreg
oraşul din cauza lucrărilor ce se vor
executa pe linia de înaltă tensiune
Cluj - Someşul-Rece.
-

p. Directorul Uzinelor
IMBUZAN.
Grăbiţi Ia Restaurantul

Esperanto
Abonament lunar 9 9 0 .
Cupoane
de mâncare.

de

Grădină
vară.

Cea ma! mare firmă româneasca din Ardeal

'Alexandru Atica, Cluj"

Fabrică de clopote. Mare depozit de Ornate, Icoaae şi cărţi bisericeşti
Poadat 1908.

Mare Librărie şi Tîpografle,

Fondat 1904

— Academia Română a edat un
conspect asupra concursurilor
pentru
premii pentru cărţi publicate în cursul
anului 1925. Sunt următoarele premii :
I. Generale, II. Secţiuni literare, III.
Istorice, IV. Ştienfifice în valoare delà
1000 până la 100.000 lei. Conspectul
cu amănunte se poate vedea la Librăria
Anca Cluj.
— Dua S. Nicolescu-Kulibin,
maestră de harfă, premiata I. a Con
servatorului Naţional din Paris aranjază un concert de adio Duminecă,
11 Octombre a. c. la orele 9 seara în
sala Conservatorului din Cluj str. Brătianu No. 14, cu concursul drei Titi
Fotino, dipl. la Şcoala Normală din
Paris. Concertul promite a fi foarte
excelent avându-se în vedere rntina
talentatelor concertante.
— Plecarea Ia Ierusalim a c r e 
dincioşilor ortodocşi conduşi de I,
P. S. Sa Metropohtul Bălan delà Si
biu, a avut Ioc în 21 Sept. din portul
Constanţa.
— Berthelot, marele general fran
cez, a sosit la moşia sa din ţara Ha
ţegului, unde Statul român îi dăruise
acea moşie ca o recompensă pentru
marile servicii aduse României în tim
pul războiului mondial.
— Blajul capitală de judeţ. Pri
măria oraşului Blaj a primit de cu
rând o telegramă delà Bucureşti, care
veeteşte în chip neîndoios, că Blajul
este capitală de judeţ. Telegrama este
iscălită de însuşi d. Dumitriu, preşe
dintele comisiei de arondare a jude
ţelor. Prin urmare, lucrul e hotărât:
Blajul se poate numi capitala judeţu
lui Târnava mică. Pe cât am putut
afla, deodată cu Blajul, trece la acest
judeţ şi plasa sa, cu satele până la
Mureş, spre Teiuş.
Telegrama dlui Dumitriu a înve
selit foarte mult pe cetăţeni Blajului
fără nici o deosebire de stare şi ocu
paţie, delà vlădică până Ia opincă, cum
se zice. Căci, ridicându-se Ia treapta
de capilă, orăşelul Blaj se înalţă în
sfârşit la treapta, care cu drept cuvânt
i-se cuvine, în România mare. Se răs
plăteşte un trecut de neîntrerupt me
rite naţionale şi se consfinţeşte un loc,
menit şi de soartă să aibă un rol con
ducător în inima Ardealului.
încheiem acestea şire îmbucură
toare cu telegrama dlui Dimitriu, care
strigă delà Bucureşti :
„Trăiască Blajul" !

Tiparul Instit. de

Arte

Nou! O nouă Carte de Rugăciuni. Nou!
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 Mânzai 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 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 capitolile următoare :
Despre rugăciuni. (învăţături).
Rugăciuni de dimineaţă.
Rugăciuni la Mânecat.
Despre S, Liturghie. (învăţături).
Rugăciuni la s. Liturghie.
Urmarea s. Liturghii.
Rugăciuni la însărat (vecerne).
Rugăciuni de seară.
Despre Taina Pocăintii. (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
Lei B 5 - —
Legată în pânză fină cu cruce aurită bucata
„ 140-—
Legată în Piele L U X tipărită pe hârtie velină aurită pt. dame „ 280"—
In interesul propriu rog să faceţi comandeie de pe acum deoarece s'a pre
gătit în număr limitat.
La comenzi până la 10 exempl.
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Alexandru Anca

primiţi 5 % rabat reducere.
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Preţ Curent pentru Ornamente bisericeşti :
Odăjdii

(Vesminte preoţeşti)
tatoare din :

consta

1 Félon, 1 Epitrafir, 2 Aere, 2 Mânecate,
1 Brâu, 1 Acoperitor de sf. potir, în diferite
motive şi colori din damast de mătase în car
litâţi deosebite cu preţul de 8000—25000 Lei.

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

Grafice Alexandru Anca, Cluj.

două chipuri sfinte p e două părţi văpsite pe
pânză Jchipul 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.

