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„Le Moniteur Universelle" scrie :
„Președintele Congresului a proclamată erl preșe

dinte ală Republicei pe Sădi Carnot, — — pe unu pe- 
riodu de șipte ani. Foimulă secă! Lovitura ce au dat’o 
republicanii singuri constiluțiunii loră nu mai e repara- 
bilă. In 4iua, în care se va forma în Parlamentă o altă 
majoritate, și in care bandele de pe stradă voră impune 
Președintelui demisiunea, in 4'ua aceea d. Sădi Carnot 
se va convinge câtă temeiu pdte să pună pe durata ce- 
loră șăpte ani ce i se promită.11

„La Gazette de France" scrie:
.Strada a triumfală 1 Masscle au raportată vic

toria! Ele au făcută să tremure Cameră și Senată. 
Frica a dominată Congresulă. Partidele din stingă au 
lucrată de frică. N’a fostă ună momentă, in care Re
publicanii să nu se fi gândită la spaima ce li se insuflă. 
Demagogia parisiană, consciă de puterea sa, scie că e 
suverană chiar și Ja Versailles, unde n’a aflată cu cale 
să se ducă. Ea a așteptată la Parisă actulă de supunere 
ală Congresului. Republicani, generalulă Eudes (anar- 
chistăj e mândru de voi. Elă e mândru de Consiliulă 
municipală, care n’așlepta decâtă alegerea lui Ferry, pen
tru ca să se transforme în Comitetă de salută publică. 
Elă e mulțumită de hordele sale, cari au arătată, ce e 
dreptă, destulă curagiu și disciplină".

„La Patrie" :
• Fără îndoială, alegerea acăsta a dată Franciei ună 

incepută de satisfacțiune; căci ta însemneză sferșitnlă 
unei magistraturi cufundate in rușine; căci ea răsbună 
mora itatea publică revoltată, nu atâtă în contra turpitu- 
dimloră cunoscute de multă timpă, câtă mai multă în 
contra scandaluriloră ce le-au provocată».

• Le Soleil', sub semnătura lui Paul Bosq, scrie: 
„Câtă pentru noi, sunlemă veseli de noroculă ce a dată 
peste Sădi Carnot. Elă e celă mai bună omă. Așa de 
exemplu elă nu e de locă veselă. Suntemă departe d’a 
afirma că elă va fi ună tristă președinte de Republică, 
dăr aeăsla nu ne impedecă d’a mărturisi că avemă ună 
președinte tristă, iremediabilă tristă și hipocondriacă. 
Acestă bărbată^onestă are totdeuna aerulă d’a se înco- 
văia sub greutatea unei fatalități neindurate. 0 melan
colia intensă e răspândită in totă a sa persdnă și pare a 
face una cu elă. Acesta umoră negru îlă Invălue ca In- 
tr’o culiă și nu’lă slăbește de locă Și incailea dăcă a- 
căstă intristare atâtă de profundă ar prinde corpă In 
vr’ună diseursă mișcătoră, său ar produ e câte-va schin- 
tei de acea oratoria, ce o găsimă la Ieremia plângăndă 
pe ruinile Ierusalimului. Dăr nu! Oratoria lui Sădi Car
not pdrtă doliu. Dănsulă când vorbește, la tribună său 
fiă in orl-ce altă locă, totdăuna are aerulă d’a vorbi că 
la marginea unui mormăntă. In loculă lui Brisson, pe 
care Republicanii l’au îndepărtată, Sădi .Carnot e incon
testabilă ch'ămată să ducă doliulă Republicei și s’o în
mormânteze cu demnitate."

• LAuleriU" face urinătOrea observare : „Bunicuță 
lui Sadi-Carnot era ună omă de ceva valOre; de tata 
lui nu ptea e mare lucru, câtă de actualulă Carnot, 
apoi chiar nimică nu e. De voră merge lucrurile totă 
astfelă, o să ajungemă să avemă președinte ună. cățălușă, 
pe care o să fimă nevoițl să-lă purtămă intr’o căru- 
cioră.»

„Le Figaro" numesce pe Sadi-Carnot președintele 
cofetariloră. Cu tdte că nu e mulțumită de resulfatulă 
alegerii dela Versailles, totuși organulă monarhistă îșl 
esprimâ dorința ca votulă dată pentru Sadi-Carnot să fiă 
ună volă de conciliațiune și liniștire a spiriteloră. Cum 
e modestă, ii va fi de ajunsă să șciă că lumea îșl are 
îndreptați ochii săi asupra lui, ca asupra unei astre po
lare, ce nu răspândește nicî lumină nici căjdură, dăr 
care servă de călăuză navigatoriloră rătăciți.“

♦

• Le Temps* scrie: •Sadi-Carnot a apărută ca po- 
rumbulă lui Noe, întrunindă asupra lui imediată tdte vo
turile, tdte nuanțele cele mai accentuate și cele mai di-, 
vergente ale opiniunii republicane. Numele lui a pro
dusă acestă acordă atâtă de dorită. Triumfulă lui nu e 
ală ni' I unei fracțiuni politice.»

„La France": „Alegerea lui Sadi-Carnot însemneză. 
că Parlamentele reunite n’au voită să acorde sufragiile 
loră bărbatului politică care representa idea autoritară.

Duminecă, 29 Noemvre (11 Decemvre). 1887.

Brașovu, 28 Noemvre 1887.
Marele consiliu militarii din Viena întrunită 

Joia trecută sub președința Maiestății Sale a de
cișii, după cum se asigură, de a nu lua deocam
dată nici o măsură pentru înmulțirea trupeloră 
în Galiția. Numai pentru casulii, când Rusia 
și-ar continua concentrările de trupe, s’a stabi
lită modulă de procedere, Se vede din tdte că 
cercurile conducătdre ale monarchiei se strădu- 
escîî a evita orl-ce pasă pripită, care s’ar putd 
tălmăci ca o provocare a Rusiei.

Acostă măsură de precauțiune este justifi
cată, mai alesă ddcă se va adeveri ceea ce se 
acrie într’o corespondență diplomatică din Ber
lină cătră „Kfjlnische Zeitung“, că adecă esistâ 
bănuiala, cumcă Rusia prin concentrările de trupe 
la granița galițiană vrea să facă numai presiune 
asupra Austriei, ca să cedeze în cestiunea bulgară.

O asemenea presiune se crede, după cum 
scrie „Libertd roumaine", că voesce să eserceze 
Rusia și asupra Turciei, în vederea unei regu
lari fdrte apropiate a cestiunei bulgare, prin a- 
ceea, că concentrez’! mereu trupe rusesc! în Ar
menia.

Ddr cercurile militare se uită cu alțl oclil 
la aceste concentrări și le iau în serio.să. Ast 
felă 4ice o scriere militară apărută dilele aceste 
îu Hanovera sub titlulu „Viitorulă răsboiti alu 
Rusiei* 4, că pentru Austria se arată necesitatea 
absolută de a lua ofensiva, cu atâtă mai multă, 
cu câtă o înaintare a trupelor» austriace asupra 
Varșoviei ar lipsi pe Rusia de cele mai puternice 
base de aprovisionare.

Temerea, că pregătirile de răsboiu ale Ru
siei potu avd ună caracteră seriosă se înteme
iază și pe faptulu, că influința rusă în Parisă a 
câștigată fdrte multă terenă. Astfelă se rapor- 
tdză farului „Post* 1 din Lnndra, că cercurile di
plomatice transpună punctulă de greutate ală 
crisei la Paris, unde influința Rusiei e fdrte ac
tivă, și aedsta o constată și scirile oficidse din 
Viena.

Ba împrejurarea, că noulă președinte ală 
republicei a însărcinată ma iîntâiu pe Goblet 
cu formarea cabinetul' i a produsă o impresiune 
penibilă în Berlină, unde se crede că Goblet, pe 
când era colegă în ministeriu cu Boulanger, voia 
să împingă lucrurile la ună răsboiu între Francia 
și Germania. Acum se voră fi mai liniștită po
liticii germani, după ce Goblet a retușată sar 
cina de a forma ministeriulă și în loculă lui a 
fostă chiămată Fallidres. Deplină liniștiți însă 
nu voră fi cei din Berlină nici acum, dedrece 
ei țină că Președintele Sadi-Carnot nu are ener
gia cuvenită spre a pune stavilă politicei de re
vanșă și dedrece suntă informați, că Rusia sus
ține relațiunî cu notabilitățile de frunte dintre po
liticii de revanșă francesl.

La aedsta se mai adauge și împrejurarea, 
că o parte a pressei francese dă vina Austriei, 
că prin atitudinea sa în cestiunea bulgară a pri
cinuită concentrările de trupe în Polonia rusescă. 
Față cu asemeni acusărl ale unoră foi francese 
și ale pressei rusescl, 4* are^e oficidse și neoficidse 
din Viena au primită, se crede, avisulă de a do
cumenta, că imputările ce i se facă politicei aus- 
tro-ungare, că ea ar fi dusă pe prințulă Ferdi- 
nand de Coburg în Bulgaria, unde ar voi să-lu 
folosdscă ca instrumentă, suntă neadevărate.

Interesantă ’estă o nouă versiune, ce v>ne 
din Parisă și după care măsurile militare luate 
de Rusia Ia granița Germaniei și Austriei se es- 
plică prin faptulă alianței triple. Acele puteri, 
se 4ice, cari nu facă parte din aedsta alianță, 
trebue să fiu acum mai îngrijite de siguranța 
loră. Militari însemnați ruși au declarată că în 
casulu unui răsboiu Rusia nu pdte mobilisa așa 
iute ca Austria și Germania și că prin urmare 
treuuie să ia de cu vreme măsuri ca să delăture

pericululu, ca cu câteva corpuri defăimată să fiă 
ocupată Polonia rusdscă înainte de ce ar putd 
mobilise Rusia trupele sale.

Ori care ar fi însă motivulă concentrăriloră 
de trupe, ajunge că aceste concentrări se facă 
și că ele ascundă în sine pericululă unui răs- 
boiu. Tdte foile din străinătate se ocupă eselu- 
sivă cu acostă mare cestiune a raporturiloră din
tre cele trei împărății nordice, pretutindeni ces
tiunea este considerată ddr ca fdrte seridsă, dăcă 
și nu tocmai de totă acută.

In împrejurările de față Rusia are să 4^ 
celă din urmă cuvântă și cu încordare se aștâptă 
să se au4ă vocile pressei russe și a guvernului 
din Petersburgă, mai alesă după ce acum se vor 
besce și de-o nouă lovitură de stată, ce se pre- 
gătesce în Bulgaria.

Conferința militară, din Viena.
Precum ni s’a comunicată prin telegramă, alaltaerl 

s’a ținulă in Viena o conferință militară, care a durată 
peste trei ăre, sub președința Maiestății Sale.^La conferință 
au luată parte: Archiducele Albrecht, contele Bylandt- 
Reidt, ministru de răsboiu. contele Kalnoky, ministrulă 
landwelirului Welsersheimb, ministrulă honvediloră Fe- 
jervary, șefulă statului majoră generală br. Beck și mai 
mulțl alțl oficert de stată majoră.

In conferință s’au discutată și s’au stabililă măsu
rile pregătitdre,’ pentru a ușura in viitoră sporirea tru- 
peloră dislocate in Galiția. S’a luată apoi decisiunea, ca 
deocamdată să nu se trimătă întăriri de trupe in Galiția 
și peste totă să nu se ia niscai măsuri de precauțiune 
deosebite; numai decă Rusia va continua încă mai de
parte cu măsurile sale militare, atunci se voră lua și din 
partea Austro-Ungariei măsuri corăspuntjătdre.

De asemenea deocamdată nu e vorba de conche- 
marea unei conferințe comune, la care să ia parte mi
niștrii auslriael și miniștri unguri. Se pare, precum spună 
foile din Viena și din Pesta, că cercurile conducătdre 
ale monarchiei vreu să se ferăscă de orl-ce pasă, care 
s’ar pută interpretain Rusia ca o provocare.

Opiniunea pressei francese
asupra

alegerii noului președinte de Republică.
(Coresp. part, a »Gaz. Trans.«)

Parisă, 5 Decemvre 1887.

După cum de sine se pdte înțelege, opiniunea pres
sei francese e fdrte variată. Deși personalitatea lui Sădi 
Carnot din punctă de vedere politică a fostă puțină mar
cantă, astfelă că n’a putută să deștepte nici ura, nici de- 
volamentulă fanatică ală nici unei partide, totuși părerile 
și sentimentele suntă a<jl fdrte împărțite.

Cu tdte acestea, făcăndă bilanțulă genera'ă, vomă 
vede că o deosebită satisfacțiune predomină pretutindeni 
dela alegerea lui Sădi Carnot inedee

*
Să incepemă deci revista <Jiareloră,{dândă întâietate 

pressei oportuniste, apoi celei mona<'chiste și să terminăină 
eu cea pură republicană

»Republique Frangaise» n’are nimicii în contra lui 
Sădi Carnot, dăr atribue^alegerea lui desinteresămăntului 
lui Jules Ferry. £tă ce 4ice acestă organă de publi
citate :

•Jules Ferry n’a hesitată. Cu acelă distinsă pa
triot ismă, cu acelă nobilă desinteresămăntă de care deja 
a dată probe patriei, densulă s’a adresată amiciloră săi 
politici că ’șl retrage candidatura sa, rugându’i să-și con
centreze voturile loră asupra candidatului ce se găsea în 
fruntea scrutinului. <

Cuvintele acestea ne aducă aminte, rjiee „L'In- 
transigeant', fabula eu vulpea și strugurii.

,Le Național' <jice :
• Noi vedemă In atitudinea lui Jules Ferry, a aces

tui patriotă francesă atâtă de pe nedreptă calumniată, o 
deosebită corectitudine politică. Deplângemă pe acei a- 
bominabill speculatori d’ună răsboiu civilă, cari au afir
mată că elă ar fi pactisată cu monarchia“.

*



Nr. 263. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

„La Justicf: ,0 coterii s’a încercata să grefeze 
pe crisa președențialâ, pcricolulă unui răsboiu civila In 
(avorula unui omă ullra impopulara in totă Francii. 
Tactica acesta a fosta insă dejucată pi in alegerea lui 
Sâdi-Carnot.*

*) Totă așa face și stăpânirea ungurescă, maghia 
risâză in modă volnică tOte numele proprii nemaghiare, 
de te crucescl când le aucjl ori le cetes I schimonosite 
in unguresce. — Red. „G. T.*.

„La Nation* : „Ferry e bătută! Republica e sal
vată ! <

„Le Paris* : „Sădi Garnot prinde in mănile sule 
frânele puterii, libera de orl-ce angajamente, susținută 
de stima generală.*

„Le Mot d’Ordre*  regretândă că nu s’a alesă Fio 
quet <)ice: Republica are acjf In fruntea sa una repu
blicana de elită, ună patriotă și omă cinstită. Pentru 
aceste motive strigâmă: „Trăiâscă Francia! Trăiâscă Re
publica."

„L'Evenement*  : „Fie, ca partida republicană, care 
șl-a »trîn=a erl rândurile așa de bine, să rămână unită 
și mâne In luptele pricinuite de intrigele personale și 
ambițiuuile parlamentare."

„Le Siicle* : .Cenienarulă Revoluțiunei celei mari 
se apropie. Franța republicană simte o bucuriă patrio
tică când se gândesce să celebreze acăstă dată memora
bilă sub președința unui bărbate, ală cărui nume ne 
aduce aminte cele mai gloriăse suvenirl ale Revoluțiunii. 
Acestfi nume i-a prinsă bine in trecută. Elă este sino
nimă cu victoria. Fie ca să ne atașeze de acestă sino
nimă, dăcâ va fi ca pacea să fie turburată.

♦

După ce amă văcjuto opinia câtorva cjiare din cele 
mai de frunte, să vedemă acum ce judecă însuși noulă 
Președinte ală Republicei despre înalta misiune ce-lă aș- 
tăptă.

Ună redactoră dela ,X1X Siecle' intrebftndu-lă ce 
liniă de conduită politică are să urmeze, Sadi-Carnot 
răspunse: „In aloc nțiunea, ce am prontințat'o imediată 
după alegerea mea, <}iseiu. că-mi voiu da tâte silințele 
pentru a realisa concentrarea republicană. Prin urmare 
fiți convinși, că voiu lucra pentru consolidarea Repu
blicei. Noi amă avută a străbate o criză din cele mai 
penibile. Franța a dată destulă ti.npă specia'olulă ce- 
lorfi mai regretabile scene. Acum spereză Insă, că de 
aici înainte va irn epe o eră de prosperitate și de li- 
nisce. mal alesă că spiritele au inctpulă deja să se cal
meze. E neapărată necesară ca divisiunile de partide 
să înceteze odată și ca — mai repetă încă odată — 
uniunea să se realiseze. Republicanii trebue să formeze 
o singura și mare familia."

Venindă vorba despre constituirea unui nou Mi- 
nisteriu, Președintele adause; D-Ta sci că n’am aparți
nută nici unui grupă parlamentară. Intențiunea mea 
este să-mi compună noulă eabinetă cu elemente recru
tate di.i mai multe grupe ale stângii repub'icane. Acestă 
cabinetă va fi ună ministeriu de concentrare și nu de 
combatare."

Dăcâ noulă președinte va urma astfelă, de sigură 
că autoritatea Președinției Republicei francese se va res
tabili, căci nu trebue să uitâ.nă ună lucru, că odată cu 
demisionarea lui Grâvy. a demisionată și autoritatea Pre
ședinției In Franța pentru multă timpă.

(Juidam.

Anti Rouiânisuiu.
Sub acestă titlu, „Revista Politică41 din Su

ceava, dela 1 Decemvre, scrie următorulă arti- 
culu privitoru la înstreinarea numeloră proprii 
românescl din Bucovina:

Pro'.ivnicii Româniloră întunecau In timpurile trecute 

originea romftnăscă a numeloră proprie prin organele loră 
subalterne, prin scriitorașii de prin cancelarii și de prin 
sate. Porunci directe din partea guvernului din Cernăuți, 
prin care s’ar demanda înstrăinarea numeloră proprie din 
Bucovina, nu cunâscemfi din timpurile trecute. Ca să se 
întâmple acâsta, a trebuită să vină, cum se tjice, era 
egalei îndreptățiri a naționalitățiloră. Deputății noștri 
votâză consequent cu guvernulă, pe când organele lui 
din țeră lucră totă atâtă de consequent contra dorințeloră 
și intereseloră poporațiunii românescî și caută să întu
nece și să ștergă slabele urme ale românismului din Bu
covina. In guvernulă țării din Cernăuți se află Omeni, 
cari cutăză să oprâscă prin emise scrierea românâscă a 
numeloră proprie românescî din țâră.

Vecji emisulă consiliului școlară ală țării din 30 
Augustă 1887 Nr. 1576. Acestă emisă demândeză în
străinarea numeloră proprie din Bucovina, oprindă scrierea 
loră românâscă. Agitațiunile contrariloră noștri pentru 
desromanisarea țării s’an încuibată și în consiliulă școlară 
ală țării și cu ajutorulă acestui consiliu devină școlile, 
care suntă susținute din sudOrea nâstră, Instrumente In 
uiânile protivnicilorfi noștri, căci profesorii suntă siliți 
prin ucazulă citată mai susă, să lucre contra; sciinței și 
consciinței loră după dorințele contrariloră noștri națio
nali. Chiar profesorii români suntă prin acelă ucază 
obligați să lucre pentru desromanisarea țării; ei suntă 
obligați a schi moși și a falsifica numele copiiloră, a pă- 
rințiloră acestora și a comuneloră, fiindcă așa voesce 
eteria dușmaniloră noștri, a Omeniloră fără căpăiâiu, cari 
inzadară numai strică pânea țării, aducendu-i daune In 
Iccă de folosă. Profesorii suntă siliți a propaga min
ciuna In șcâlă și a 4’ce copilului cu autoritatea loră de 
Omeni invățațl, cumcă copilulă nu se chiamă; lână ală 
lui llie Blânda din Margine, ci: Johann a Elias Blindu 
din Mardiina.

Numai scrierea asta este profesorului ertată, prin 
numitulă emisă, deși scrierea acâsta este fărâ logică și 
ridicolă din punctă de vedere sciințifică, der ea ascunde 
și întunecă romănitatea persOneloră și a lo'-alitățiloră, 
prin urmare corăspunde intențiuniloră vrășmașiloră noștri. 
Este obicei» in tOlă lumea civilisată, că numele proprie 
nu se schimbă, ci se scriu In ortografia lirnbei, de care 
se țină. De aceea nu nume propriu grecescfi, francesă, 
englezescă, ungurescă ș. m. d. se serie neschimbată in 
ortografia sa, și ori și cine l’ar scrie asllelă, ar trece de 
ignorantă și s'ar face de rîsulă Omeniloră culțl. Omenii 
culțl însă din consiliulă școlară din Cernăuți poruncescă 
tocmai contrariulă dela ceea ce se useză in totă lumea 
cultă.*)

Ei facă acâsta, pentru că suniă conduși de motive 
politice anti-române și nu pofă suferi iiimieă românescă. 
Domnii din consiliulă școlară nu voră fi in stare să do- 
vedescă, cum că sciința cere, ca numele proprie româ- 
nescl să nu se scrie românesce; tocmai dela o corpora- 
(iune, precum este consiliulă școlară, amă aștepta, ca să 
nu se depărteze de temeiurile sciințifice șj să nu lunece 
pe povârnișulă dușmăniei politice in contra Româniloră. 
Scimă de siguifi că nu toți membrii consiliului șco
lară, scimă că nu toți au avută scire despre emiterea 
lui, și așleptămă, că cei nepreocupați și nestăpâniți de 
ură Iu contra Româniloră voră cere In ședința viităre a 
consiliului școlară cassarea acelui emisă nepotrivită cu 
imparțialitatea și autoritatea consiliului școlară; însă a- 
vemă scite absolută, că d-tQ inspectoră însuși a luată

parte la conceperea acestui emisă, ba bănnimă chiar, 
că D-sa este autorulă lui, și tocmai Domniei Sale nu-i 
șede bine procedura acâsta.

Dâeă D sa nu scie să scrie numele proprie corectă, 
precum dictâzâ sciința și logica, de care ar trebui să fie 
condusă ună inspectoră ală scOleloră bu 'ovinene, apoi 
ceifi puțină să i lase pe alții să scrie, precum cere lo
gica și sciința. D-sa nu a contribuită cu nimică la spo
rirea culturei nostre; nu înțelege nici limba, nici tre
buințele țării și nici nu s’a slrguită, ca să le ințelâgă.
Este o daună forte mare pentru țeră, că celă mai im
portantă postă pentru instrucțiunea publică din Buco
vina se ocupă de ună omă care nu cunâsce nici limba 
țării. In alte provincii austriace ar fi imposibilă să tune*  
ționeze ună inspectoră, care nu înțelege limba țării, căci 
acâsta însemnâză a-șl bate jocă de instrucțiunea pu
blică.

Nu ne indoimă, că d-sa, ca omă cu minte, precum 
este, înțelege adevărulă acesta. Ar fi fostă deci con
sultă, să nu intre in curentulă politicei dușmaniloră 
noștri. Dâcă unii profesori cu sciință mai adâncă, de- 
câtă domnulă inspectoră, in.teptiră a serie numele pro
prie românescl cu ortografie românâscă, după cum cere 
sciința și logica minții sânătdse, eră nu cu ortografia bo- 
măceseă. leșescă ele., acesta nu se cuvenia să-lă jignâseă 
pe d-lă inspectoră, din contră elă trebuia să se bucure 
de acestă îndreptate. Dâră acăstă bucuriă a fostă im
posibilă la ună omă, care nu este condusă de principii 
sciințifice.

Dâcă domnulă inspectoră, nainte de ce șl-a dată 
consimțirnântulă la emisulă consiliului școlară contra scri
erii românesc! a numeloră proprie românescl din țâră, 
s’ar fi consultată cu ună omă de sciință, precum este de 
pildă d-lă profesoră Garlner, acesta de bună sâmă l’ar 
fi lămurită despre păcatulă sciințifică comisă prin acelă 
emisă. Avemă representanțl în consiliulă școlară. Tăcâ- 
voră aceștia? Avemă in Cernăuți o societate pentru cul
tura și literatura poporului română din Bucovină, a că
reia datorință este sâ privegheze, ca teritoriulă românis
mului sâ nu se totă strîmtorescă și cotropescâ de adver
sarii noștri; pdte îșl va ridica ea glasulă sfiu contra ac
tivității consiliului școlară. Avemă deputațl in Reichs- 
rathulă din Viena și in dieta din Cernăuți, pâte li voră 
vorbi aceștia! Avemă și ună consistoriu metropolitană 
in Cernăuți, căruia i s’a relatată, cumcă autoritățile șco
lare au oprită întrebuințarea formei greco-orienlale a nu
meloră de boteză in atestatele școlariloră, declarându-le 
de neoficiale și ilegale. Deră consistor'ulă până acjl nu 
a făcută nimică față cu acestă faptă. Latinulă (j’ce: 
„Qui tacet, consentire videtur"; este așa?

Brin înstrăinarea numeloră geografice, a numeloră 
de boteză și de familii se invălesce țâra tntrâgă intr'o 
haină străină, de nu-i mai poți cunOsce romănitatea ei. 
Apoi vină invâțații străini și facă dela formarea numeloră 
proprie conclusiunl la originea și naționalitatea din tre
cută și din presentă a locuitoriloră din țâră. Se presu
pune adecă, că o țâră na pOte fi românâscă în care nu
mele geografice și numele locuitoriloră nu suntă româ
nescl. Străinii tăgăduescă caracterulă română ală Bu
covinei, dâră numele localitățiloră și ale famitiiloră li dau 
de minciună. Ei deci caută sâ schimbe aceste nume, 
sâu celă puțină să le dâe prin scriere o țață neromâ- 
nâscă, pentru că să presupune, că ună Română nici 
când nu-șl va sene numele său și ală satului sâu leșesce 
sâu bomăcesce.

O face elă acâsta, atunci de sigură, că nu mai scie 
românesce, nu mai este Română. Din ortografia străină 
a numeloră proprie se pâte face conclusiune la o popo-

FO1EETONU.

EHeționar-tl poporalii.
(Cuvinte românescl din jurultl NăsSudului, de poporu grăite 

și tot<5 pentru poporO alcătuite-)
adunate de dascălul^ Inlin Bngnaria.

(Urmare.)

122. Țăgnire (ca verbă și sub.st.)=SL>ieiare, țipare, stri
gare d. e.

Te bătea ca și pe-o slugă
De țăgneai ca ună dulău,
Și apoi te păzia o strajă 
Să nu fugi din cobârlftu I

123. Bulău=cAne de oi,
124. Ștrâmpă pl. șlrâmpurî=bucată. piesă, dărabfi d. e.

n’am nici ună șfrâmpă de lemnă, adecă nici o 
bucățică.

125. /nfornocare=împreunare, mestecare. De aici ver- 
bulă a întornoca, a împreuna d. e. oile, vacile, boii ele.
126. Cotdn^an«=feciorandru ; copilandru de 12—16 ani.
127. Jf<ive»e=unelie, instruminte, cisîgurl.
128. îndârjire (ca verbă și subst.)=imbuibare, eșire

din piele.
129. Zfodrdncare=scuturare d. e. corpulă.
130. Horjîre (ca verbă și subst.)=frecare, frecătură. 
J31. FoJlâncare—a-\\ Îndoi spatele ’ncolo si ’nedee.

132. 2?afpâw=pilă. De aici verbulă: a răspă'ui=a pili
133. Ț’oZ/â=muiere frumâsă.
134. î’«r/u=eopaciu (fag) mic și rămuros âr in sens în-

propriu poporul mai înțelege sub „turjă« și pumnul 
d. e. țl-a dată ună lurjă, adecă ună pumnă.

135. £>7anîj><e='oeulă, unde stau vitele la amâtjl.
136. JZluzâie=mulțime d. e. ce h'uzâie de omeni a ve

nită pe capulfi meu!
137. Bulă pl. bule=veșmânlă, haină, l-a aruncată bu

lele ’n drumă I
138. Adcfadi<=lemnulO, pe care ilă pună păcurarii în

dosulă focului.
139. Pocladă pl. poclădl=țolulă, ce se pune pe cai —

pe sub ta-niță.
140. P/icazd=morbă, bolă d. e. în vite.
150. Bgitță= smâcă, ună mănunchiă de paie de ovăsă,

in vârfulă căruia se află mai mulțl peri de cal 
inlănțuițl, in scopulă d’a prinde paseri.

151. Bulândră=hain&, veșmântă. In sensă impropriu
sub >bulândră“ se’nțelege cutare femeiă blăs- 
tămată.

152. Șteahu=gozO; pulvere, prafă, țărnă.
153. Șerpurelu=șerpe mică; puiă de șârpe.

Cu dinți de oțălă
A celui șerpurelă, 
Ce stă ’n fântânică.

(Descântecă popor.)

154 Bobotire=^i se umfla d. e. o bubă.
155. Bonguță pl. bongu(e=insecte.

Mă ducă la impărată, 
Că elă m'a chemată 
Să-i arătă bonguțele 
Și tâte muscuțele.

156. Băncăluiescu=faeO ca boii ori vacile, când se ipa-
rie de jâgănii.

157. Boncăluiescă. Vecjî „răncăluiescă !*
Ce boncăluiescl
Ce răncăluiescl, 
Frumușică mică, 
Vacă tinerică?

(Descântecă popor.)
158. Morsocare (ca verbă)=a frământa; a sdrobi, a

sfârîma,
In susă l’a ridicată, 
De pâmântă l’a dată, 
In Coșă i-a intrată: 
Carnea morsocatu-i-o, 
Sângele băutu-i-o!

(Descântecă popor.(
159. Andrele=6sele grumazului.
160. Bercii pl. berci—punticica nasului.
161. ZuratTi—larmă, sgomotă; sunetă.

De zuraiulă fiarăloră,
De plânsulă ne vestelor ă.

De aici verbulă: a zurăi= a face să sune.
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ra(iune străină său ia o necultură totală a Români- 
ioră bucovineni, cari nici măcară numele lord nu-șl 
potă scrie românesce. O ast-feliu de conclusiune nu ar 
ti nici spre onOrea, nici spre folosul0 Romftniforă. Dato- 
rința nășiră este deci, să combatemă inteoțiunile protiv- 
niciloră noștri naționali, fiă ci chiar membri ai consiliului 
școlară.

SUIRILE PILEI.
Precum anunță foile din Clușiu, poporațiunea ter- 

gușorului Cojocna e forte neliniștită din causa comassa- 
țiunei ce se face acolo. Omenii se adună in cete și mai 
in fiăcare cJ1 suntă incendiurl. Nu de multă li s’a dată 
focă provisiuniloră de lănă ale primarului Zabtulik. E 
vorba să se intărăscă gendarmeria și să se trimătă sol
dați la Cojocna. — Observămă aci, că prin comassare 
s'au comisă nedreptățile cele mai strigăfore la eeră in 
paguba biețiloră țărani, de aci reînvierea turburăriloră 
agrare sub acestă "„fericită" regimă!

Prin bugetulă ministeriului ungurescă de justiția pe 
anulă viitoră se desființezi unu postă de președinte la 
senatulă curții de apelă din Tergulă-Mureșului.

—x—
In comisiunea pentru armată a camerei unguresc) 

desbâtându se proiectulă de lege priviloră la contingen- 
tulu recruțiloră și reservei intregitore pe anulă 1888, s’a 
întrebată că ce e causa de numărulă recruțiloră fugari 
• așa de mare, că calitatea materialului de recrutată e 
atătă de rea, că cașurile de sinciungărire suntă atălă 
de dese. Ministrulă honvetjiloră a răspunsă: numărulă 
celă mare de fugari provine din causa emigrii din comi
tatele de susă la America și din comitatele de graniță 
ale Ardâlului in Valahia; in privința relei stări fisice a 
tineriioră recruți, guvernulă va căuta a înlătura răulă 
dispunândă prin lege ca recrutarea să se facă la etatea 
de 21 de ani; relativă la cașurile de sinciungărire, e de 
observată că ele s’au împuținată de când s a luată dis 
posițiunea, ca cei ce se sinciungărescă să fiă fără es- 
cepțiune iușiruiți la honvetjl.

—x—
In Clușiu, centrulă kulturegyletului ardelână, nisce 

hoți au furată 500 metri sirmă de telefona care lega 
banca de credită de acolo cu depositulă.

—x—
In casarma din Timițâra s’au bolnăvită greu deu- 

năcjile 12 infanteriști de tifusă și 3 din ei au și murită. 
Medicii au constatată, că acesta bălă a provenită din 
apa cea rea de băută, deOrece fântâna din casarmă a 
fostă înveninată prin scursura dela gunoiu.

—x—
Din Cohalmă se scrie cătră „Sieb. Deutsch Tgbltt» 

cu data 5 Decemvre: „Comunele nâstre suntă espuse 
ttecuțiuniloru de dare fără nici o considerațt'une. Nu de 
multă a trebuită să trăcă peste capulă mai multoră co
mune aceste esecuțiunl, dintre care e de amintită mai 
alesă comuna Felmerl. Se scie că acăstă comună 
încă nu s’a putută recrea de daunele elementare de mai 
nainle, și fo primăvăra acestui ană ună incendiu cum 
plită a nimicită edificiile economice a 80 de economi. 
De vr’o ertare de dârl erarulă n'a vrută să scie și așa 
executorulă de dare, după o energică activitate de două 
ijile a scosă 700 fl. dări restante din acele sărmane co
mune. Ce ridicată s'o fi simțindă esecutorulă prin ast
fel ă de succesă in consciința puterei sale! Dăr numărat-a 
elă și lacrămile ce au cursă pe acei florini de dare? 
Înregistrat-a elă In registrulă de dare și svăcnirile de

mâniă și de consternare cu care au fostă însoțite acele 
plăți? Și comunicat-a elă superioriloră săi, cum in multe 
cașuri au trebuită să adune :ontribuabilulO hanii și că 
unii au trebuită să-și ven<)4 o parte din pămentă, nu
mai să nu părijă mai multă? Nu credemă că a făcută 
acăsta. Și apoi ce-i pasă statului dăcă ună posesoră de 
pământă ișl vinde pămeotulă său? Noulă posesoră de a 
semenea va trebui să plătescă darea, și statulă n’are 
nici o daună. Dăr e in avantagiulă lui a ajuta să se 
creeze ună proletarială economică prin colectarea dări- 
loră fără nici o considerațiune? Nu credemă !«

—x—
Cetimă în „Budapestei1 Tagblatt" din Pesta Nr. 

33B dela 4 Decemvre n. sub litluiă „O casă camercială 
solidă* : Ori ce amică ală unei puternioe desvoltări a 
vieții nâstre comerciale trebue să se umple de satisfac- 
țiune văcjăndă, că la lumea comercială din capitală se 
inșiruescă noi factori, car) prin administrare vrednică și 
soliditate netăgăduită ișl dobândescă stima publicului în 
măsură totă crescândă. Din acestă motivă e pentru noi 
o plăcută datoriă a constata, că firma Justiniană M. 
Grama, care ne este de 15 ani cunoscută din Brașov și care 
dela 1 Ianuarie s’a stabilită in capitală, deja in acestă 
timpă șl-a câștigată și aci renumele de escelentă solidi
tate și de stima, de care s’a bucurată în loculă activi
tății sale de mai înainte. Firma Justiniană M. Grama 
cultivă eselusivă vânzarea en gros de cela mai bună pe- 
troleu; biurourile ei (Waitzner-Boulevard 16) oferă ta- 
bloulă interesantă și atrăgătoră ală unei case comerciale 
care, purtată prin încrederea publicului, se bucură de o 
numerâsă clientelă și de o sănăfosă prosperitate. OrI-cine, 
fiă aci, fiă în provinciă, care se adresâză in afaceri că
tră acăstă firmă, e totdâuna mulțăm'tă prin marfă forte 
fină și prin servițiu forte reală*.  Nu putemă decâtă să 
ne bucurămă de acestă frumosă testimoniu ce i se dă 
unei firme române de cătră străini.

Olurile zurăîndă,
Cisme roșii tropotindă...

162. Șugaru, șugărelă=omă cu păru alburiu, adică nici
albă, nici galbănă.

Ună turcă tineră, frumușelă, 
La sprâncene șugărelă. 
Părea trasă printr’ună inelă.

163. Cfontare=gălare, finire, sfârșire, săvâișire, tăiare.
164. D’oi, d’ali, dolemi de mine=cuvinte cari esprimă

ideia de melancolie și duioșie. Aceste cuvinte 
(exclamări) le întâlnimă forte adeseori in poesia 
poporală și cu deosebire in balade.

D'oi măicuță dulcea mea. 
Mărită pe Bogița etc.

sâu:
D’ali soră sorforă 
Născută, crescută ’n țâră 
Pângă apa lui Vidră etc.

seu:
Mă duseiu după căline, 
Dolemi de mine, 
Și'ntâlnii două copile, 
Dolemi de mine etc.

165. Avamu, avă nită=omă săracă, mișelă.
166. Veșgotetu=vîjO, moșneagfl, omă bătrână cu ună

picioră afară și cu unu In grâpă.
167- Terjire—alegere, dosîmpreunare d. e. caprele din oi.

—x—
Firma H. Wolf din Oravița, care esistă de apiope 

25 ani, a dată falimentă cu ună pasivă de 18—20,000 11.; 
activulă e de abia 6000 fl.

Corni, Noemvre 1887.
Onorabilă Redacțiune! «Gazeta Transilvaniei*  fiindil 

cea mai cetilă foia In publiculă română, sunt convinsă 
că nu va refusa a primi in cofonele sale unele sciri 
despre afacerile scolastice ivite ici colea în comunele Io 
cuite de Români, cu atâta mai vârlosă că scopulă la 
care țintescă astfelă de corespondințe nu pâte fi aliulci 
decâtă stîrnirea simțului de progresă, și în casulă de față 
trecjirea unui interâsă viu față de edificiile scolastice 
pretutindenea unde nu cumva din o caiisă său alta, să 
nu «j'că din nepăsare, s’ar fi negligeată acelea, seu dâră 
ar fi (jăcăndă acele locașuri ale museloră in stare mur 
dară său aprăpe de ruinare, și cari localități nu mai 
potă fi suferite în starea lord desolatâ, ei e urgentă tre
buință, să se renoiască acestea, ca ună nou fenice din ce
nușă, spre încăperea fiiloră poporului nostru, pretutin
denea din darulă lui Dumnezeu Înmulțită in numără și 
care inselăză după lumină și înaintare în secululă aces'a 
atătă de cultivată.

Astfelă de idei mi-au dată îndemnulă să dau pu
blicității instalarea a două case școlare gr. cat. prin ac- 
tulă Sânțirei solemne a a :elora după ritulă nostru.gr. 
cat. intămplatâ în luna Noemvre a. c in parochia matre 
Corni și Glia acesteia Ciuta situate in comit. Selagiului, 
Diecesa gr. cat. a Gherlei, predftndu-le astfelă destina
ției loră, sub purtare de grijă în viitoră a senateloră șco
lare respective așe<}ându-le acelea.

Voiu însă cu permisiunea On. Redaețiuni a descrie 
aslădată istoriculă scurtă ală edificărei, respective adop- 
țârei scdleloră acestora singură din motivulă desfășurată 
In fruntea acestui articulă.

Cu finea anului 1885, ca preside ală senateloră șco
lare din parochia mea și filia ei mi-a succesă a’ml con
vinge membrii senateloră școlare, in ședința primă ținută 
cu dănșii, despre neajunsele și necorăspunderea caseloră 
școlare din comunele încredințate păstorirei mele sufle- 
tesci; m’am nisuită a le arăta cum are să fiă edificiulă 
unei case școlare ca să corăspundă scopului, făcândă a- 
semenare la casele lord ce le au unii, largi și vederâse, 
câtă de comoda se pâte săvârși in acelea orl-ce lucrare, 
care pretinde puterea organeloră tactului și a vederei, 
precum și exhalația corpuriloră se perde in casă spațfosă 
fără ceva etectă stricăciosă sănătății etc. S’a recoman
dată apoi până la evidență axioma că: „cine voiesce 
scopulă, acela trebuie să voiască și mijfocele*,  și cumcă 
nici eelă mai dibace invăiătoră nu pâte face progresă în 
o casă școlară necorăspuncjătâre de locuință nici bareml 
pentru celă mai sărmană omă. Urmarea dâră a fostă a 
se sufulca la lucru numai decâtă, a se procura spesele, 
a se coaduna materialul^ recerută pentru clădirea din 
nou a scolei In o comună, in cealaltă ârășl pentru adap
tarea, lărgirea scâlei nesuficiente spre a incăpâ școlarii 
respectivi. Și hară Domnului I că pe lângă înviațiunile 
părintesc! date poporeniloră ambeloră acestora comune 
din partea Pr. On. d nă Ioană Gallă, prot. tractuală, pe 
lângă stăruințele ambeloră senate școlare, câtă și din im- 
pulsulă ajulorințeloră mărinimose incurse, mai suplinindă 
cu repartiția dela poporenii respecliveloră comune: âtă 
că după binecuvântarea rituală s’au predată usului pu
blică ambe edificiele școlare.

Spre a pută susține scâlele gr. cat. ca religfose sâu 
confesionale, se recere ca atâtă edificiulă scalei câtă și 
mobiliarei dinăuntru să corespundă; la din contră cu 
devalvarea jurisdicțiuuei bisericescl, la cea civilă, suntă 
amenințate a se preface in scale comunale, care catas
trofă fundă fatală pentru scâlele gr. cat. e de lipsă ca 
umâră la umâră să conlucra inteligința civilă cu cea b - 
sericâscâ spre ridicarea de timpuriu a scaleloră nu cumva 
in periculă aflătdre. G, C.

NB. Chiar când încheiam acăstă corespondență, Du
minecă în ijma Arhangheliloră săra între 9—10 Ore, a 
arsă scdla gr. cat. din comuna vecină Bicaijă cu alte 
trei case dimpreună, prefăcendă In cenușă tâtă recolta 
de bucate și de fână atătă a învățătorului V. Drăgană, 
câtă și a eeloră trei proprietari de casă. Norocă intre 
alte fatalități că a scăpată cu vitele in viață. — Idem.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

PARISC, 10 Decemvre. — Goblet a refu- 
satu a forma cabinetulă. Președintele republicei 
Sadi-Carnot a propusă lui Falliâres să formeze 
cabinetulă. Falliâres a primită misiunea și păs- 
tr6ză în cabinet pe Rouvier, Flourens și Ferron. 
Celelalte portofoliurl suntă încă neocupate. Fal- 
liăres continuă tractările, cu tdte astea constitui
rea noului cabinetu înainte de Duminecă ori 
Luni nu e de așteptată.

(Apropierea Crăciunului) aduce cu sine ca să se 
dea atențiune intrebărei: „Unde și ce se pOte cumpăra, 
ca să fie ună lucru practică și frumosă (der totodată și 
eftină). Deslegarea acestei întrebări se pâte afla in a- 
nunciulă de pe pag. IV. ală cunoscutei case de mărfuri 
Briider Ilirsch (Wien, IV, Wiedener Hauptstrasse 38); 
desfacerea de Crăciună arangeată de acâstă firmă în lo
calitățile sale, ce le a înmărită prin construirea unei 
nouă zidiri, oferă cea mai bogată alegere pentru fiecare. 
Astfelă dâr acâstă firmă recomandă a se face întrebuin
țare de acâstă ocasiune favorabilă.

CM" Numere singuratice din „ Gazeta Transillva- 
nieia ă 5 cr. se potă cumpăra in totungeria 
lui I. GIÎ0SS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră și Redactoră responsabilă Dr. Aurel Muresianu.

Târjesce ți căprițele
Și lasă-țî oițele;
Că-să mai slabe la mulsâre, 
Dâr mai bune la tunsdre!

168. Sîriu=feliu, neamă; asămânare,
A făcută mama lăcută
Ună pruncuță de siriu mai mică etc.

169. 7’drloșalâ=plăcintă ori pânfe lată, lată. De jaici
adjectivulă ,târtoșă“= lată, tâmpită

170 7'drZepI=turmă mică d. e. oi, porci, viței etc.
171. Gidăluiescă=spălO, turățescă; împodobescă, chi-

tescă. — Ce te mai gidăluescl atâta, că sciu că 
n’o să mergi in cununie!

172. Birâiescă=a\egQ mnei dintre oi.
173. Diplă=ceterâ, violină.
174. Diplașu=celerașQ, musieantă.

Steluțele călărași, 
£r’ luceferii diplașl.

175. Cionddnire=lovire; ciocnire; sfădire.
176. Scbpuire=câștig.ire; procurare.
177. Sfonjerescu=lipsescă de păreche d. e. am doi boi

și pe unulă îlă vândă. De aici ctivântulă »stân- 
geriă=fără păreche.

178. Jubredu=omă suptă și la trupă și la față.
179. Zagaboiu=larm& ; cioroboră.
180. Lăncă= sumană lungă — pănă pa că'câiă.
190. Cdrfar»=»iedă ori mnelă mai tinără de ună ană.

191. Șpancâ=jintiță dulce și subțire.
192. Fo^mefe=găteje uscate de pusă pe focă — Acest

cuvântă se lolosesce cu deosebire de păcurari
193. Boldișii=urită, chiorâșă, se uită bildișă, adecă chio-

râșă. preste umără.
194. Boromeță=eașb prâspătă, sfărmată măruntă și mes

tecată cu zără acru de oi.
195. Jdnlt<i7w=laptele ce iese din cașă dupăce odată

se sforce zărulă.
196. Cocârtiță—ca^O dulce mestecată cu jântuită. — E

de observată, că coeârtița este o mâncare forte 
nutritivă.

197. .Mofocwtd=bolfă, umflătură.
198. Cdlîișd=lemnulă, care să află așezată d’asupra

proțapului — la vârfă — pentru d’a se înțepeni, 
mai tare jugulă.

Săniușă cu cătușă,
Dragă-mi-i leira cu gușă: 
Când pășeș" hârcăieșce, 
Eu gândescă, că mă tușeșce, 
Bat-e o Dâmne și-o trăsnesce!

199. A7dsMc«=năcază; neplăcere, supăraie,
(Va urma)

nostru.gr
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jarsulă ta buriti do Vltca
din 7 Decemvre st. n. 1887.

Rentă de aură 5°/0 . . . 98.35 i
Rentă de hftrtiă 5°/0 . . 84.40 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare ................ . . 149.75
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 9510

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) . . ____

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . .

Bonuri rurale ungare . . 104.25 ,
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 25
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................  104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104 25
Bonuri rurale transilvane 104 65

Bonuri croato-slavone . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de

vina ung............................ 99.75
ImprumutulO cu premiu

ung..................................  124 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.— 
Renta de hărtiă austriacă 79.90 
Renta de arg. austr. . . 81.80
Renta de aura austr. . . 110 50 
Losurile din 1860 . . . 134 20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 875 —
Act. băncel de credita ung. 281.25 
Act. băncel de credita austr.275.50 
Argintula —. — GalbinI

împărătesc! ..................5.94
Napoleon-d’orI .... 10.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livrea sterlinge 126 89

fitiirsa de Bucuresel.
Cota oficială dela 19 Noemvre st. v. 1887.

Cutnp. vând.
Renta română K5%). . 93>/a 9i‘/a
Renta rom. amort. (5°/0) 96— 97—

» convert. (6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . 105— 106—

>i >> (5°/0) . 91’/. 92b.
• > urban (7°/oi . 103— 104—

. (6’/o) • 96— 97—
’ . ’ (5°/o) • 87’/, 88*/.

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă 14?/. 15.—
Bancnote austriace contra aurd. 2.03 2.04

Cursulu pieței Brașovu

diD 8 Decemvre st. n. 1887.

Bancnote românescl . • • Cump. 8.55 Vând. 8.57

Argint românesc . . . » 8.50 » 8.52

Napoleon-d’orI .... » 9.96 • 9.98

Lire turcescl................. ♦ 11.27 » 11.30

Imperiali...................... » 10.26 » 10.29

Galbeni.......................... > 5.87 » 5.90

Scrisurile fonc. >Albina» 6’/. > 101.— » 102.- -

5°/. 98.— - 99.—
Ruble RusescI .... • • > 110.— • in-1/.
Discontulă . . . » 7—10°/, pe ană.

6

masă cu 6 șervețele pentru 
tote colorile, înainte fl. 3b0,

de 
în

fl. 2.50.
olandă, cu bordure elegantu 
locu de fl. 2.—, acum numai

v Magazinu de mărfuri

Cadouri

Marcă

I

iII. cualitate fl. 6.50.
Celu mai bunii, celă mai eftinO si colii mai 
durabilii Rocă de 6rnă de Loden bunu din 
Stiria, în colorile surd și cafeniu și în tote 
mărimele. — Ca măsură, grosimea la peptă.

trotil ovoi pantaloni, rocă și gilelrS lucrate tlin stofe bune șl Nutnai
1 ■U^llllllv *•<»*«» •»*•* Fj<ll< •« m durabile (le Brutul și Reicborberg, pentru tomna 41 i* • . » 
țl fmă. căldurusu ciptușite, în tote colorile dorite ți in tote mSrimile, iiltrcglllu costlllllll Costă "•
numai fl. 6.50, II- cnalit. fl. 8.50, 111 soinlu ’celu inai fin fl 10.oU. — Ca intaurâ ajunge grosimea la peptu.

in tote colorilo dorite, .......  tn« p-irtfi f>rr< 41 i ftO
plifuti», numai 1 •Ov»Jachete de dame,

WIEN, IV., Wiedener, Hauptstrasse 38,
inlocinesce, ca in fiă-eare ană, așa și acum pentru

Crăciunu o mare desfacere de mărfuri
și este în posițfunea avantagiesă a oferă p. t. mușterii din afară următorele art. potrivite ca

practice —__ i—

pomenita de eftiue.
6 basmale albe de olandă, în locti fl. 3.—, 

acum numai fl. 1.G0.
• Sport,« cea mai nouă pălăriă de pîslă pen

tru dame, gătită cu stofa de modă franț. 
în tote colorile, înainte fl. 4.50, acum nu
mai II. 2.—.

Fuste de pîslă, arangiate cu gustu. înainte 
fl. 3.50. acnm numa ii. 2.

Manșon, piele de iepure rusescu. fl. 1.50. 
Gulerfi potrivită la elu tl. 1 20
Mausului de maimuță, cu păru lungu, ina- 

inie fl. 6.—, acum numai fl. 3.50.
Mansonu-Bizamu. înainte 0. 5.—. acum nu

mai II. 3 50.
Manșoiie de Crimea 11 1 , căptușite cu

atlasu fl. 1.60.
Căciulită modernă potrivită II. 1 50 și II. 2 
t'or.sete-l’unzer, cu balenă, înainte fl. 4. ,

acum numai II. 2.
Plapume de flanelă cafenii cu bordure co

lorate, 2 metri lungi, înainte II. 2.50, acum 
nuuBl fl. 1 20.

învelitoii de masă de salonă, din jeniliă, de- 
semttuil persiane, în locu de fl. 4.50, a- 
eum numai fl. 2.50.
basmale 
colorate, 
fl. 1.20.

Una față
deșertă,

cu prețuri ne mai
Caebemir indiană, lână curată, (negru) în

doită de lată, in locă fl. 1.50, acum nu
mai 75 cr. metru.

Cheviot engl , sadea său caro, lățimea în
doită. în locă de 52 cr., aeuni numai 
38 er. metru.

Stofe de Loden, (60 centim. latei în locu 35
cr., aenm nnmai 23 er. metru.

Stofe de spălatl. franț. (80 ctm. late) colo
rile garantate, desemnurile cele mai nuoi, 
în Iocă 45 cr. acum numai 25 cr. metru.

Rips Velour (60 ctm. latu) în tote colonie 
in locO 45 cr.. acum numai 28 cr. metru.

Stofe, de modă, țesute cu mătase cu carouri 
fine, lățimea îndoită. înainte 11. 1.30, acum 
nnmai 75 cr. metru.

Flanelă, lână curată, lățime îndoită, colori 
sadea și desemnurile cele mai moderne, 
înainte fl. 1—, acum numai 65 cr. metru.

Talii-Tricot împletite de lână de Berlinu in 
tote colorile. în locă fl. 3.50, acum numai 
fl. 2. -

Talii-Jersei, calitate bună de ernă în tote 
colorile, în locă fl. 4.— acum numai 11'. 3.

Totă acele bogată soutachate, elegante. îna
inte fl. 5.— acum numai fl. 3.51).

Portiere-Tunis. celă mai nou pentru perdele, 
vărgată în colori, 4 metri lungi, înainte 
fl. 3.—, acum uuiuai II. 1.90 pentru fiă- 
care parte, (bucată).

Cassete de mănuși, elegantă din pelușe de 
mătase, cu capacă de sticlă șlifuitâ, 
înainte fl. 5.—, acum numai fl. 2.90.

Măsuță cu neeesair, I. mărime, completă gar
nisită, în locă de fl. 2. acum numai 90 cr.

Totă asemenea, II. mărime, în locă fl. 3.—, 
aenm numai fl. 1.90.

Totă asemenea. III. mărime, în locă .fl 5.— 
acnm numai fl. 2.90.

Umbrelă de mătase, cu bastonă modernă, în 
locă fl. 5.—, acum numai tl. 3 50.

6 păr. ciorapi de dame împletiți vergațl, în 
locă fl. 2.50, acum numai fl 1.50.

Sorță de dame parisienă, din batistă finu. 
cu bordure colorate, și cu batistă potri
vită fl. 1. 
păr. ciorapi bărbătesc! împletiți, vărgațl 
în locă fl. 2.50, acum numai fl. 1.50.

Trimiterile cn rambnrsâ. 
<’eea ce nu convine se priinesce fiirîl obstueolfi inapof. 

Comande dela 10 fl în susu franco și fără spese. 
Colecțiuni de mostre din stofe de dame gratis.

BRUDER HIRSCH. Wien
Wiedeni’r Hanntstrasse 38.

de 
în 

acum numai ti. 2.50.
I'andă-Kiug. bucata (30 coji) foite durabilă, 

pentru rufăriă fl. 7.50.
Pândă pentru eerșefurl, fără cusătură s,'4 

lată, 70 cr. metru.
Chifonă, o bucată, cea mai bună calitate, 

84 ctm. lată (30 coțl) fl. 6.—.
Patent-Graudl albă, vărgate său damastă, 

calitatea cea mai bună, 35 cr. metrn.
Barchent pique seu cu șnură, calitate forte 
durabilă 35 cr. metru.
6 ștergare de damastă, ină curată, fl. 2.40.
Pânzeturi de damastă eu servele pentru 6 

persone fl. 3.50.
Șaluri de velour, (double) ,0/4 mari, inalnte 
’ fl. 5.50, acum numai fl. 3.75.

Hoc de ârnă, de Loden,
L cualitate numai

Mantale de ploie de cauciucu impermeabilii, vuleanisatu, în formă ele- A» 
gantâ de paltouG lungo, io timpfi fruniosu se pote întrebuința pe dosu ca Pardesiu- — Ca mdsiiră ajunge înăl- 

țlinca staturii

Invdlitorl de masă și de patfl,
Paturi pentru cillCtoria și pentru cai, \ II. 1.75

colorate, bucata fl. 1.75, cele mai fine fl. 2.75. 

Colilii î elegante, cAldurose, durabile, 7 1 mari, lucrate în colori fiuc orientale, cu ciucurei de ac- 44 1
‘Tfl L 111 I•___________________niliâ, fahulosu de ieftine, bucata numai fl. 1. 1

Singura espediare cu rambursa, seu cu plată aulicipaiivă, sub garanția 
prin: Fekete’s Fa briks-l-uger ies tiger Kleider „/.ur ung. Krone,“ 
Wien, V. Wehrgasse Ar. 13 59.

Copii bucurați-ve!
Esposiția de jucării pentru 

Crăciunul 
Viena, II. Blumauergasse 23.

aduce și intr’acestă anii totă ce este inai nou, elegante 
și mai eftinfl, și spre a ținea conții de împrejurările 
de față a arangialu cu celă mai bună gustă grupe de 

jucărei, potrivite atâtă pentru băețl, câtă și pentru ftle cu prețuri ne mai pomenite de eftine.

Grupa pentru fete dela 2-5 ani.
Bucătâriă montană și cu mașină.
Păpușă drăgălașe cu păru și ochi de sticlă. 
Servisd de porțelanfl pomposO.
Garnitură completă de mobile de Viena. 
Teatru cu musică, figuri și decorații. 
Animală cu mechanismfl.
Garnitură pentru bucătăriă completă. 
Coșulețtf argintate pentru tachâmurl. 
per. tachâmurl cu lingură mare, cari 

să înegresce nici odată
Ferfl de călcatfl masivu cu limba.
Piuliță cu piselogu.
Moră de cafea, miniaturii de întrebuințate. 
Carte cu ilustrațiunl forte fine.
Cassă de păstrare cu lăcatfl bunii și ta

blou frumoșii.
PachetO cu păru de zînă, auru seu argintu, 

cea mai frumosă podobă pentru pomă 
de Crăci un ti

mașini pentru luminările dela pomu. 
luminări pentru iluminarea pomului, sor
tate în colorile cele mai frumose.

nu
i;

Grupa pentru băeții dela 2—5 ani.
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1 Acrobată, care mișcă mânile piciorele șigura.
1 Carte cu ilustrațiunl. finu esecutate.

Casetă de economiă cu lăcală bună și ta
blou frumosă.

Miculu architectfl cu model uri.
Animale cu mechanismu.
Pachete pără de zînă, aură seu argintă, 

cea mai frumosă podobă pentru pomă 
de Crăciună.

• Mașini pentru luminări la pomă.
• luminări pentru iluminarea pomului sor

tate în colorile cele mai frumose.

Cârd de transp. bere cu cai și 6 butoiașe. 
Cald cu lăgănd pomposd.
Teatru cu musică, figuri și decorații. 
Ciacău de infanteriste.
Sabie cu încingătore.
Pușcă, sistemd nou.
Cartușieră de pele cu insignii.
Tobă cu bețîșore.
Harmonica-oțăld de cântată piese frumose. 
c. r. infanteriă în montură de paradă.

1

1
1
1

25
25

Tote ari numitele 65 obiecte inclusivu pa- 
chetarea numai 2 II 90 cr. v. a

Tote aci numitele 66 obiecte inclusivfl pa- 
chetarea numai 2 fl. 90 cr. v. a.

Grupa pentru fete dela 5-10 ani. 
Salonă pomposă, cu tapete și oglindă aurită. 
Garnitură mobile de salonă. 
Citeră cu cheie, spre a invGță singură. 
Pată din lemnd de nucd, pornposă și du

rabilii.
Păpușă cu p£ră și ochii de sticlă. 
Credonță forte frumosă cu uși de geamă. 
Masă de J.avoir cu servisd de porțelană.

«Spălăto csa cea mică*  constăndd: 
Albiă de spălatd, masivă de întrebuințată. 
Mangald miniatur, de întrebumțatd. 
Suld pentru storsuld rufelord.
Servisd complete de porțeland pentru ca

fea, s6u ceaiu cu desină fină pentru 6 
persone inclusivă tachîrnă.

jocă nou interesantă de societate, 
pachetd părți de zînă, aurd s6u arginte, 

cea mai frumâsă podobă pentru pomă 
de Crăciună.

mașini pentru luminările dela pomu. 
luminări pentru iluminațiile pomului, sor
tate în celorile cele mai frumose.

Tâte aci numitele 63 obiecte, inclusivă pa- 
chetarea numai 4 11. 90 er v. a.

Grupa pentru băeții dela 5—10 ani. 
1 
t
1
1

Locă de dare la semnu.
Pușcă de date la semnă și cu capse 
Caleidoscopd, mare minune optică 
Garnitură de scrisă, constă din 1 etagerfl 

pentru condeie, 1 craionă. 1 cuțitașd 
pentru radatd.

Panoramă, călătoria Imprejurulă lumei. 
Dulapd americ. cu unelte, 8 hucățl. 
Pictord ă la minute cu modele.
Jocă de paciență în 6 tablouri.
Citeră cu cheie spre a învăța singurii.
Architectfl practice cu plană de construc- 

țiune.
Jocă de popice rnare, completă.
Jocă nou, interesantă de societate, 
pachetd părd de zînă, aurd său arginte, 

cea mai frumăsă podobă pentru pomă 
de Crăciună.

25 Mașini pentru luminările dela pomă.
25 luminări pentru iluminatulă pomului, sor

tate în colorile cele mai frumose.

1
1
1
1
1
1

1 
I 
1

Tote aci numitele 63 obiecte, inclusivă pa- 
chetarea numai 4 fl. 90 cr. v. a.

Adresa: L KON’S Spielwaaren-Weibnacbts-AustellQng. WIEN n.f Blumaaepgasse 23.
Trimiterea cu rambursă s£u cu bani gata.

##$#*#*#*#*#**#**********•>*>*

Cisme strâlucose ca oglinda fără a le peria.
4—16 RICH. G7ERTNER.

fabriceză, așa nuinituluînregistrată.

M0MENT-GLA1TZWICHSE
(inidă frauțitiescii, impermeabilă, ală cârtii lustru nici la udă- 
tură nu piere. „Unică' oficialei examinată și aflată ca prepa
rată nestricăciosă alu pielei. Prețuia unei sticle 50 cr. Tri
mitere: 2 sticle fl. 1.30. 6 sticle fl 3, 12 sticle 4.80 tl. francate.

A se observa marca înregistrată.

In armata c. r. întrodusu.r.
Fabrica: Ricli. Giprtnei, Wien, Giselastr. 4, Part.

Bepositti în Brașovu: la „Elllil Porr“ și „I. SabadeuillP

Avisu d-loru abonați!

Tipografia ALEXI, Brașovu.

I8
'—,

Rugămfi pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalti și numerii de pe 
fășia sub care au primita (Jiarulfi

Domnii ce se abon^ză din 
lămurită și să arate și posta ultimă.

D6că se iveseti iregularități 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca 
depinde dela noi, să se delătureze.

nostru până acuma.
nou s6 binevoiască a Bcrie

la primirea (parului onor.

adresa

abonați 
în cât fi 

ADMINISTR. „GAZ. IRANb*


