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ZIAR INDEPENDENT
Invalidările delà Camera
de Comerţ din Cluj.

ganizarea, guvernul d e tampon,
la dorinţa dlui Brătianu, ar reda
puterea din nou liberalilor.
Atitudinea opoziţiei şi uneltirile libe
Surprize, evident, v o m mai Guvernul a validat mandetele dlor Rorale. -— Ce guvern se va forma?
putea încă înregistra şi după ale manovici şi jiiescu. — Membrii continuă
să nu le recunoască valide mandatele.
*,
gerile comunale.
Tratativele
naţional-ţărăniste,
Fapt e s t e deocamdată, c ă şi
Camera de comerţ din Cluj, după
după cum am mai anunţat, n'au
liberalii simt nevoia de-a s e r e  cum se ştie, a invalidat mandatele
dat rezultatul dorit, fuziunea etrage delà guvern chiar şi pentru dlor Jiiescu şi Romanovici, dar gu
şuând. S'a menţinut însă c o l a b o 
vernul, acuma le-a declarat valide.
a s e reorganiza.
rarea pentru răsturnarea guvernu
Nemulţumirile în sânul membrilor
lui, lăsându-se totodată şi ş e a n s e
Camerei de Comerţ sunt generale pen
pentru a s e continua tratativele
tru validarea acestor mandate şi aproape .toţi membrii intenţionează să
de fuzionare.
Revista „Ştiu tot" din Bucureşti, nu recunoască valide mandatele dlor
In privinţa colaborărei naţio
a întreprins o anchetă pentru a se ex Romanovici şi Jiiescu.
nal-ţărăniste în viitorul g u v e r n , nu
Validarea mandatelor din chestie
prima voturile în privinţa designărei
a reuşit înţelegerea p e motivul,
„celor mai de seamă români în vieaţă". a provocat de altfel mare consternaţie
că atât ţărăniştii, cât şi naţiona
Şi-au dat votul 3253 de cititori, evi- în sânul membrilor şi s e intenţionează
să se facă tot posibilul pentru reinvaliştii, s e prea încred în puterile
denţându-se ca cei mai mari români lidarea dlor Romanovici şi Jiiescu.
lor şi îşi revindecă fiecare frac
în viaţă, în domeniul poesiei : O, Goga
ţiune locurile c e l e _ mai impor
şi Radu D. Rosetti ; nuvelisticei: I.
tante.
Brătescu- Voineşti ; romanului : L. ReUn g u v e r n
naţional-ţărănist brean» ; politicei : I. I, C. Brătianu ;
Fruntaşii opoziţiei s'au anun
de altfel nici n'ar fi putut înre economiei naţionale : V. Brătianu ; fi
ţat pentru a se prezenta săptămâna
gistra nici un s u c c e s , d e o a r e c e nanţelor : M. Blank ; picturei : Verona ;
viitoare în audienţă la M. S. Regele
s'ar fi împiedicat reciproc în g u  muzicei : G. Enescu ; ştiinţei ; Prof. Ferdinand, dorind să-1 informeze pe
vernare şi astfel şi-ar fi răstur Dr. G. Marinescu ; ziaristicei : C . C. Suveran asupra situaţiei politice creiate
nat singuri g u v e r n u l .
Bacalbaşa ; artei dramatice : C. Nottara în urma regimului desfăşorat în ulti
mul timp <m către liberali şi solicitând
In prezent cele mai mari şean şi Ar. Demetriad ; oratoriei : I. G. înlăturarea actualului guvern, pe baza
s e d e a forma viitorul guvern, Duca ; erudiţiunei : N Iorga ; scrieri rezultatului alegerilor pentru camerele
le au naţionaliştii, dar sigur s e v a lor teatrale: V. Eftimiu.
agricole.
putea constata după rezultatul alegeriior comunale, că cine are
mai mari ş e a n s e , d e o a r e c e rezul
tatul alegerilor comunale v a c o n 
firma, că cine p o a t e a v e a ş e a n s e
— Au eşuat tratativele cu disidenţii. —
pentru a lua locul actualului g u 
Certurile miniştrilor nu s'au putut curma.
vern.
Opoziţia unită d e altfel luptă
Guvernul, după cum se ştie, luptă Văitoianu—Mârzescu — Al. Constantidin toate puterile pentru a-şi a- cu mari greutăţi, cari şi în partidul gu nescu — Moşoiu — Lapedatu etc.
sigura reuşita în alegerile comu vernamental se agravează.
Intre miniştri Lapedatu şi Moşoiu,
nale, căutând să-i d e z a v u e z e p e
O mare parte dintre liberali s'au cari sunt certaţi pe chestia şefiei or
liberali, c a s ă nu s e mai poată grupat pe lângă ziarul „Răspunderea"
ganizaţiei din Ardeal şi Banat, d. Al.
menţine la guvern.
pentru a purifica partidul liberal.
Constanţi nescu a încercat zilele ace
Liberalii în schimb f a c t c a t e
Dl Brătianu a început tratative cu ste o împăciuire, dar n'a înregistrat
sforţările pentru a - s e menţine la aceştia, pentru a-i determina să nu-şi nici un rezultat favorabil.
g u v e r n , căutând chiar s ă amâe şi continue acţiunea pornită. Tratativele
Neînţelegerile între liberali cresc
alegerile comunale, întrucât s e însă n'au dus nici la un rezultat fa
zi
de
zi şi este foarte posibil, să ac
vor convinge, c ă nu p o t avea vorabil, purificatorii continuându-şi ac
celereze
şi aceste retragerea guver
ş e a n s e d e reuşită prin nici un fel ţiunea începută.
de mijloace, în alegerile comunale.
Certurile între miniştri de aseme nului.

Situaţia politiei

Cei mai de seama români

Fruntaşii opoziţiei la fygc

Desbinarea liberalilor

Guvernamentalii, după cum am
comentat într'un număr recent, s e
ocupă chiar şi cu ideia d e a intro
d u c e o dictatură liberală pentru
a s e mai menţine la guvern.
,
Ideia dictaturei eventuale, d e
altfel opoziţia o combate cu străş
nicie şi probabil nici M . S a nu
v a consimţi la introducerea unei
dictaturi.
Liberalii s e mai ocupă şi c u
ideia propunerei unui guvern d e
tampon, numai, ca să nu trebue
să-şi c e d e a locul partidelor din
opoziţie, cari nu-i convin, a v e rescanii favorabili liberalilor n e mai putând avea ş e a n s e , după
înfrângerile suferite.
Un guvern d e tampon, e v i d e n t
ar fi p e placul liberalilor, deoa
rece le-ar servi interesele, c a şi
averescanii, dl. Brătianu propunându-1 din oamenii devotaţi li
beralilor.
S u b guvernul d e tampon libe
ralii s'ar putea reorganiza liniş
tiţi, iar când şi-ar termina reor

in străinătate un eiemolar 4 Lei.

nea sunt la ordinea zilei, continuându-se latent şi din când în când, evi
denţiat, între d-nii Vintilă Brătianu —

Liberalii deocamdată caută să-şi
reorganizeze partidul, care în caz con
trar este ameninţat să s e distrugă.

Aiegerile_comunale

Doleanţele profesorilor

Vor avea loc la 1 Decembre.

La congresul profesorilor celor
patru universităţi din România, con
gres, care a avut loc la Cluj în luna
Iunie, a fost votată o moţiune, care
acuma s'a prezentat Ministerului de
Instrcţiune, preconizându-se dolean
ţele profesorilor după cum urmează:

Alegerile comunale, deşi era vorba
să aibă loc în 15 Decembre, acuma
s'au stabilit pe ziua de 1 Decembre,
guvernul, probabil accelerându-le pen
tru a-şi asigura poziţia. Liberalii, afir
mative în acest scop au accelerat al
cătuirea listelor electorale, cari de alt
fel au provocat vii nemulţumiri, neîntroducându-se în liste mai mulţi ale
gători.
Doleanţele de altfel sunt generale
în privinţa aicătuird listelor, toţi ale
gătorii reciamânduşi înscrierea în liste.
Pe de altă parte se anunţă, că gu
vernul va face tot posibilul pentru a-şi
asigura reuşita, dând ordine confiden
ţiale în acest scop, pentru a împie
dica activitatea, pe care o desfăşoară
opoziţia în vederea alegerilor comunale.

Manuscrisele
nu s e înapoiază.

Un exemplar 3 Lei.
Artiştii noştri în Italia
Declaraţiile tenonstului nostru Marins
Creivean, reîntors din Italia.

Intâlnindu-ne cu excelentul nostru
tenoiist Marius Creivean, reîntors p e n tră câteva zile din Italia, ne-am folo
sit de ocazie, pentru a-i cere câteva
lămuriri asupra vieţei artiştilor noştri,
cari s e află în streinătate.
Dl Marius Creiveanu, plecând delà
noi din Cluj, pentru a-şi continua stu
diile în Italia, ca fost elev al dlui Bobescu delà Opera Română din Cluj,
care d e altfel 1-a sfătuit la acest pas,
— ne-a 'declarat următoarele în această chestie:
— Eu am plecat anul trecut după
cum s e ştie, la Milano unde am stu
diat cu maestru Ciocci, fost tenorist
şi elev al maestrului Cottoni.
— Reîntorcându-mă pentru câteva
săptămâni, am de gând s ă dau câteva
concerte în acest timp, până mă voi
reîntoarce în Italia pentru a-mi conti
nua perfecţionarea.
— In Italia de altfel este foarte
grea viaţa pentru artiştii români, d e 
oarece nu prea au ajutoarele necesare,
iar cari au câte vr'un neînsemnat ajutor, nici nu şi-I primesc la timp,
încât mai mult sunt avizaţi la pro
priile puteri, ducând o mizerie nemai
pomenită.
— In tot cazul ar fi de dorit, c a
guvernul să dea mal mare atenţie acestor martiri, cari s e sacrifică pentru
a câştiga renume ţărei lor prin strei
nătate.
Evident, ne ataşăm şi noi la ace
ste păreri, accentuând, că din fondu
rile secrete, cari se risipesc, să se dea
şi acestor purtători ai vocei româneşti
în streinătate, pentru a le înlătura mi
zeria, — ca liniştiţi să-şi poată conti
nua studiile.
I

— Explicaţii necesare. —
In numărul trecut am făcut un re
zumat după critica, p e care di Prof.
Ing. Filipescu a publicat-o în ziarul
„Patria".
Rezumatul publicat a nemulţumit
pe dl A. Domide şi ceialaiţi autori ai
broşurei „Cartea Industriaşului Ro
mân" crezându-1 un atac îndreptat
contra persoanei dlor.

Noi, prin publicarea rezumatului
n'am avut nici o intenţie de-a ataca
1. Şcoalele superioare speciale să-şi
păstreze autonomia, să nu fie încor persoana autorilor din chestie, ci am
înserat unele păreri, cari nici nu sunt
porate universităţilor.
2. Să se înfiinţeze cursuri speciale ale noastre, departe fiind de noi ideia
pentru profesori secundari de ştiinţă de-a ataca autorii din chestie, faţă d e
experimentala.
cari de altfel nu avem nici obiecţiuni
3. Ministerul să acorde valută pro nici antipatie, articolul fiind al dlui
fesorilor cari vor să ia parte la con Prof. Ing. Filipescu şi numai rezumatul
grese ştiinţifice internaţionale, cari sunt
invitaţi să ţină cursuri la universităţi al nostru cari înţelegem nizuinţa dlor
străine, sau cari doresc să facă cerce Domide şi celoralalţi autori ai bro
tări ştiinţifice în străinătate.
şurei din chestie.
4. Soluţionarea salarizării şi pen
sionării profesorilor să nu mai sufere,
* Femei! „Cartea Moaşelor"
amânare.
cu 140 fotografii feminine Lei 150
5. Să se plătească în întregime sa
larul profesorilor cari au două catedre. la librăria Anca. ,
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Premiera
„Fraţii Karamazov"

Informaţiuni
— M. S. Regina Maria şi-a avut
ziua naşterei în 29 Oct. a. c. care zi
s'a serbat în întreaga ţară cu o deo
sebită solemnitate.

Nr. 4 4

— f Stelian Popescu, eminentul
— Numeroşi studenţi au renunţat
profesor şi luptător al românilor, a de la înscrierea la Universitatea din Cluj,
în urma noului regim şcolar introdus
cedat zilele aceste în Bucureşti.
în Ardeal, plecând la Universităţile
— Conflictul greco-bulgar s'a din streinătate.
reînoit, atăcându-se din nou reciproc
— Noul protopop o r t o d o x al
grecii cu bulgarii.
Alba luliei. Suntem informaţi, că dl
— Reorganizarea şcoalei de uce Alexandru Baba, alesul sinodului elec
nici din Cluj. Dl Chirculescu, minis toral, a fost întărit de către Consistorul episcopesc ortodox din Cluj d e
trul muncii, a donat pentru şcoala de protopop actual al districtului Albaucenici din Cluj 1.000000 lei, contri luiia.
buind cu această donaţie la reorgani
zarea acestei şcoli.
Grăbiţi la Restaurantul

Premiera săptămânei acesteia la
Teatru! Naţional a fost o minunată
piesă : „Fraţii Karamazov" prelucrată
— Ungaria, caută să iasă din Liga
după romanul lui Dostoïevski de dnii Naţiunilor, neputându-şi validita aspiJaques Copeau şi Jean Crouè şi tra raţiunile în cadrele acestei organizaţii.
dusă d e dl Em. Dragoş.
— Studenţimea din Cluj a avut
Intr'adevăr autorii au reuşit să r e  I d e înregistrat anul acesta mai multe
dea toate amănuntele (afară de mici ! neajunsuri, încât au fost nevoiţi să-şi
— Guvernul demisionând în Franţa
şi neînsemnate epizoade) cari le găsim evidenţieze doleanţele în privinţa ta
s'a
constituit un nou guvern, în frunte
în roman. Adăugând la aceasta şi jo xelor exagerate, profesorului Thomas
cu
dl
Painlevè. (Prezidenţie şi Finanţe)
cui neîntrecut al artiştilor noştrii, pu
etc. şi au cerut să se reintroducă car
având
miniştri pe dnii : Bonnet la
tem cu drept cuvânt zice că a fos
Abonament lunar 9 9 0 .
netele cu reducere pe C. F . R. să se
una dintre cele mai bine reuşite piese autorizeze funcţionarea societăţii vechi Buget, Briand la Externe, Schramek
Cupoane de mâncare.
la Interne, Chantemps la Justiţie,
ale acestei stagiuni.
„Petru Maior", să se revină asupra
Dl Neamţu Ottonel în rolul bătrâ sporire.i taxelor de examene ; să s e _ Dalldier la Răsboi, Borel la Marină,
Pierzând în ziua de 30 Oct. crt.
j De Monzie la Lucrări Publice, Delbos
nului Karamazov a ştiut să eviden
modifice regulamentul universitar în
pe
drumul delà Piaţa Unirii până la
; la Instrucţia Publică, Durand la Agri
ţieze caracterul acestui om rău, sgârciţ
tocmit în anul 1922—23.
Gară
un portmoneu conţinând bani şi
cultură, Perrier la Colonii, D. Virocent
beţiv şi afemeiat, care tocmai în urma
— Dl Gritta, prefectul poliţiei din la Industrie şi Comerţ, Anteriou la acte personale, rog pe cel ce l'ar fi
acestor calităţi rele, se face nesuferit
Cluj este vorba să fie transferat Pensiuni şi Durafom la Muncă.
aflat, a reţine banii şi portmoneul şi
înaintea copiilor săi şi în special îna
înapoi Ia Arad.
a- mi trimite actul meu militar la adresa
— Românii americani plănuesc să
intea celui mai mare fiu : Dimitrie, cu
— O noauă episcopie este vorba vină la Crăciun acasă pentru a-şi vi Gheorghe Halarevici, Sâncrain poşta
care are şi nişte încurcări băneşti, precum
Aiud jud. Alba.
să se înfiinţeze pentru românii de zita ţara.
şi din motivul că bătrânul vrea să
peste hotare, adică pentru cei din Jufie rival pentru Gruşenca. Acest rol a
goslavia, Albania, Macedonia, Arne
fiului violent a fost încredinţat dlui
Cea ma! mare firmă r o m â n e a s c ă din Ardea)
rica etc.
Psata, un vechi şi bun artist al scene
3
— O rezoluţie votată de c o n
noastre. Al doilea fiu, Ivan, o fire cu
rioasă, a avut un interpret bun în d greşul minoritar. In şedinţa din 15
Fabrică de clopote. Marc depozit de Ornate, icoene şi cârti bisericeşti.
Dimitriu, iar al treilea, Alioşa mai Octomvrie a congresului minoritar s'a
Fondat 1908.
Msre Librărie şl Tipografie.
Fondat 1908.
blând şi toarte religios, a fost dl Ră votat o decizitine în care s e spune
între altele: „Delegaţii a 33 de gru
dulescu-Râmnic bine nimerit în aces
rol. Demn de laudă şi foarte priceput puri şi 12 naţionalităţi, cuprinzând 35
milioane d e oameni, se declară solemn
în rolul lui Smerdiacov a fost dl Voicu
aderenţi
următoarelor principii: Liber
precum şi dl Popovici în rolul Părin
tatea
cuiturală-naţională
este tot atât
telui Zossima, O bună interpretă a
un
bun
al
lumii
culturale
ca şi liber
rolului Gruşenkei a fost dna Bârsan,
dar n e place mai bine a o vedea în tatea religioasă. Acest principiu trebue
să fie recunoscut ca un jy-incipiu ex
alte roluri mai impunătoare, Dra Cion
tern
pentru tendinţele „Agii Naţiu
vald s'a achitat bine de rolul Kate
nilor"
şi să-şi găsească expresia în
rinei Ivanovna. Ceilalţi interpreţi, pre
norme
de drept eficace. In conse
cum şi directorul de scenă, dl Sică
Alexandrescu au n i z u i t să ridice cinţă, fiecare stat va fi ţinut, să acorde
minorităţilor sale naţionale libera şi
reuşita la nivelul dorit Un joc origina
ne-a înfăţişat maestrul Ligeti în actul neîngrădita exercitare a tuturor drepturiior cetăţeneşti*.
IV, dimpreună cu ansamblul său.

Esperanto

'ii Anca, Cluj

Mou! •

nouă Carte de Rugăciuni. N o u !

— Noui t a x e d e export. Delega
ţia economică a guvernului a stabilit Cu onoare Vă anunţăm, că a apărut în ediţia mea, şi s e află de
următoarele
reduceri de taxe de ex vânzare cea mai nouă şi împrejurărilor actuale cea mai potrivită carte d e ru
Programul Teatrului Naţional :
găciuni, învăţături creştineşti şi cântări, intitulată:
port la porumb: 12.000 lei de vagon,
Dum.
1 Nov. seara Fraţii Karamazow
delà 20.000, o r z : 12.000 delà 20.000,
Marţi
3 „ Dispăruţii
mei: 12.000 delà 15.000, mazăre:
5 „
Joi
15.000 delà 20.000, linte : 15.000 delà întocmită din cărţile rituali a Bisericei din orient şi alte cărţi de pietate de
George Mânzat preot în Dej, cu aprobarea Preasfinţitului Domn Dr. Iuliu
Sâmbătă 7 „
20.000, fasole: 15.000 delà 20.000,
Hossu episcop şi a Ven. Ordinariat de Gherla sub Nr. 581—1925.
paste făinoase: 15 000 delà 25.000,
P r o g r a m u l Operei R o m â n e :
Aceasta carte de un conţinut bogat e întocmită astfel, încât să poată
rapiţă de orice fel (de primăvară, săl servi spre îndestulirea lipselor sufleteşti a credincioşilor de toată categoria.
Dum.
1 XI. 1925 Aida
E cea mai potrivită carte pentru elevii din şcoalele medii, normale, pri
Luni
2 „
„ Samson şi Dalila batecă, colza şi nabeta): 20.000 delà
mare, scoale de adulţi şi de meserii, pentru cantori, militari, poporul d e rând
30.000,
malz:
10.000
delà
20.000.
La
Mercuri 4 „
„ Pagliacci şi Balet
fructe de orice fel, afară de nuci, s'a delà sate şi oraşe de ambele confesiuni.
(Debutul dlui G. Dippan)
Intelectualii noştri iubitori de biserică, vor afla în urmă într'ânsa, cartea
înlocuit taxa d e export, care era de cea mai acomodată pentru trebuinţele lor sufleteşti, iar damele p e lângă tot
Vineri 6 XI. 1925 Faust (Dirijează
5000 Iei vagonul la mere şi 8000 lei aceea ce nobiiitează şi înfrumseţează sufletul unei femei, — vor putea avea
dl dr. Brody)
Ia pere, printr'o taxă statistică de cartea cea mai elegant executată dintre cărţile de rugăciuni româneşti apă
Dum.
8 XI. 1925 Pagliacci şi Balet
rute până acum.
200 lei Ia vagon.

A.

„CĂRAREA

La Librăria Alex. Anca
s e primesc abonamente
pentru Revista

„TEATRU"
p e un stagiu 2 0 0 Lei.
Apare bilunar.

Local
de
prăvălie
în centrul oraşului
mare frumos d e mărime
5 + 1 5 mtr. s ă închiriază

imediat
Informaţiuni la
Librăria Anca Cluj P . Unirii.

— Conflictul greco-bulgar s'a
aplanat, încetând ostilităţile atât Gre
cia, cât şi Bulgaria, la intervenţia Ligei Naţiunilor.
— „Asociaţia edificatorilor d e
c a s e " după ce n'a reuşit să se constitue
Dumineca trecută, a convocat o nouă
adunare pe Dumineca aceasta. In
chestie este interesată „Asigurarea Ro
mânească" cu Romanovici din Cluj.
— Căpit. lonescu delà Cercul de
Recrutare din Cluj — fiind acuzat cu
uare de mită pentru diferite chestii
de sustragere. delà serviciul militar a
mai multor indivizi, în complicitate cu
aimosul Szilágyi, binecunoscut în Cluj
)rin afacerile sale — a fost condamnat
a pierdere de grad şi 6 luni închi
soare de către Consiliul de Răsboi al
Corp. VI. Armată, în urma declaraţii
lor făcute de către Szilagyi, care, pro
babil a căutat să s e răsbune, pentrucă-i acuzat şi cu spionaj. Cu toate
aceste însă Szilágyi este pe picior liber.

* Imprimate
librăria Anca.

Advocaţiale la

FERICIRII",

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 Pocăinţii. (învăţături).
Rugăciuni înainte şi după Mărturisire. Cei
şepte ps. penitentiali.
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 85 —
Legată în pânză fină cu cruce aurită bucata
„ 14D —
Legată în Piele LUX tipărită pe hârtie velină aurită pt. dame 280 şi 350
a

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

.
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Alexandru Anca
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primiţi 5 % rabat reducere.

l i b r a r

_

C l u j

Preţ Curent pentru Ornamente bisericeşti :
Odăjdii

(Vesminte preoţeşti)
tatoare din :

consta

1 Félon, 1 Epiîrafir, 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 nstit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

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

