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Diu caiisn slhitvi serbat ori de mâne Sâm

bătă „SS. Vanilie, Grișrorie >i loiiu-, diaruh'i 
nostru nu va upâre pene Linii sera.

JOiHl flfi 50ÎÎI
alti

„GAZETEI TRANSILVANIEI".
('ergăulîi micii, 26 Ianuarie 1888.
Schiaulu din Uergăulu mieii 

cu bucuria salută împlinirea de 
50 <le ani de esistință, a scumpu
lui ijiarii „Gazeta Transilvaniei11 
ântâiului ijiarfi românesefi născută 
in timpurile critice: și care a stră
bătută până în ițitia de astăiți fi- 
gurându încă și acum între cele
lalte diare române ea celu dintâiu 
diară română.

Trăiască, liedaetorulu acestui 
ijiaiTi și vița lui cea nobilă nici 
odată se nu piară, ci s6 totii ereseă 
intlorescă. îninulțescă întru multa 
secuii, așa se ve dăruiască îndn- 
ratulu Dmnnedeu!

Simionu Moldovanu, proprietară, 
lași, 24 Ianuarie 1888.

Multe au foștii luptele, cari 
au trebuită învinse de ..Gazeta 
Transilvaniei" în timpii de 50 de 
ani: der reușita a t’ostă încoro
nată cu laurii biruinței.

1 loreseu ca de acum înainte se-i 
tiă calea curățită de spinii trecu
tului și presărată cu rose. Eră 
I)-Vostre1» se ajungeți a serba 
jubileulă ală doilea la 1938 bu- 
curându-ve de deplină [intere și 
sănătate. St. Emilianu.

J
Soiuoștelniciî, in 30 Ian. 1888.

Ve rogă se primiți și din par- 
to'iui felicitările cele mai sincere 
la jubileulă de 50 de ani alu .,Ga
zetei Transilvanieice-lu serbați 
dimpreună cu toți Românii bine 
simțitori.

Dee [H’c buniilu Dumireijeu ea 
se puteți ajunge și jubileulă de 
1O(» de ani cu învingere și triumfă. 
Implinescă-vi-se scopulă și dorința!

Trăiescă mama nbstră „Gazeta" 
trăiescă. Domnule George Barițu, 
vredniciile bărbate al Românilor 
trăiescă demnele succesorii și Re
dactorii. D-nulu Dr. Aurel Mu- 
reșianu !

Trăiescă totă națiunea româ
neștii '

Șiofronu N. Oprea.

Brașovu. 28 Ianuarie 1888.
1 letal amă voi se consideră mii 

ca unu barometru alu situațiunei 
europene enunciarile diferiteloră 
foi oficiale, atunci amil trebui se 
credemă diarului primului minis
tru alu Angliei, care ițice, că dis
cursulă principelui Bismarck a pro
dusă in totă Europa ună efecte 
liniștitorii și că limbagiulă francă 
ală cancelarului este ună bună 
presemnă pentru susținerea păcii.

Amă trebui se-i credemă lui 
,.Morning-Bost“ mai alesă după 
ce vedenie, că însuși organulă mi- 
nisteriului de esterne rusescă „Jour- 
nal de St. Pctorsburg” se silesce 
a interpreta discursulă cancelarului 
germană în sensă paclnică, decla,- 
râiidu. că. încrederea ce a mani- 
festat'o Bismark în cuvintele Ta
rului. care are intențiunl paclnice, 
este o ..garanția pentru susținerea 
jiăcii în modă solide."

„Ne vomă pute numai feli
cita" adauge foia oficială rusescă, 
„decă și în viitorii va rămâne, ca 
în trecută, comunitatea de inte
rese basa raporturiloră dintre Ger
mania și Rusia."

Ce-i dreptă principele Bismark 
a vorbită cu atâta cruțare și cu 
atâta blândeță despre Rusia și 
Tarulă ei, încâtă guvernele din 
Petersburgu pute li pe depline 
mulțumită cu multe pasagie din 
lungulil seu discurSu, și nu i-a ve
nită nicidecum greu organului 
d-lui Giers de a se pronunța cum 
s’a pronunțată, culegendu aceste 
pasagie favorabile pentru Rusia.

Ger ce a (jisu numai d-lă de 
Bismark? A disă că în lucrurile 
europene ună cuventă prea multă 
jiot-e strica multă, car multe cuvinte 
puțină potu. folosi.

Cuvinte, multe cuvinte îniplu 
și a(]i colonele foiloră oficiale. Unde 
reinânu însă faptele?

Principele Bismark a arătată 
cum s’ar pute resolva cestiunea 
bulgară. Germania, dise elă, e 
gata a sprijini Rusia, decă acesta 
ar cere dela Sultanulă se inter
vină, pentru ca să se restabilescă. 
situațiiinea creată în Bulgaria prin 
congresulă dela Berlină și decă în 
modă oficială ar provoca, pe Ger
mania să-o sprijinescă pe cale di
plomatică.

Asupra acestui punctă din dis
cursulă lui Bismark tace cu to- 
tulă organulă d-lui Giers. Când 
e vorba de-o faptă spre a resolva 
cestiunea bulgară. Rusia se dă în- 
dereptă și-și reservă. libertatea de 
acțiune. Rusia evită chiar orî-ce 
[iasă sjib a descurca lucrurile, ea? 
se ține reservată. și aștepta, adu- 
cendă pe ceilalți în confesiune totă 
mai marc.

Aici e marea dificultate a si- 
tuațiunei. De aceea ni se țiare. 
că diarele englese independente 
au destule cuvinte a dice, că dis
cursulă prințului Bismark a tur
burată mai multă situațiiinea. de- 
câtu a elarifieat’o, și că francheța 
lui este totă așa de mi steri osă, 
ca și tăcerea altora, căci cu tdte 
asigurările lui Bismark, lumea se 
va. întreba, că. ore ce se va în
tâmpla decă Rusia adî mâni' va 
păși în acțiune față cu Bulgaria 
și Austria i se va opune?

Și liindă vorba de fapte, este 
interesantă a cunosc» și părerea 
foiloră radicale francele. „Nu tre- 
bue se ne uitămu", scrie „Rappel", 
„la ceea ce(]ice Bismark. ci la ceea 
ce face. Elă face ună împrumută 
de resboiu și înmulțesce armata 
germană. R.cstulă surită numai cu
vinte." Er „Gaulois" di^t-: ^Vor
birea cancelarului germană n’are 
altă urmare practică, deuâtă că 
Europa, se va, îmbrânci sub po
vara înarmăriloră. cari c.rescă 
mereu."

Aceste simtă în adevără fapte, 
cari ținu Europa într’o continuă 
fierbere, numai câtă principele 
Bismark le dă o altă interpretare, 
dicendă că vecinii neodilinițî îlă 
constrîngă a se pune în stare de 
ajierare. Vecinii erășl întorcă foia 
și acusă pe Germania, că ea ne- 
liniștesee lumea. Cui se-i credemă?

Ceea ce mai dă nutrementă 
speranțeloră în susținerea păcii 
este posițiunea tare, ce șl-a creat’o 
Germania prin alianțele ei. In pri
vința acesta a făcută sensațiune, 
că Bismark în vorbirea sa, după 
ce face amintire de alianța cu 
xAustro-Ungaria și Italia, mai vor- 
besce pentru prima oră și de 
„alianțe cu alte state*’.

Cari suntu ore aceste „alte 
state?". Nu cumva înțelege can
celariile germană aici și pe Ro
mânia , desjne care se susține 
mereu în pressa europenă, că vo- 
iesce să se alăture la liga de pace 
euroțienă ?

Este greu a admite acesta, decă 
vomu ave în vedere declarările so
lemnele făcute de repcțite-orl de 
guvernulă română în cameră, că 
România, voiesce să-și susțină în 
orî-ce împrejurări neutralitatea sa, 
observândă o atitudine deopotrivă 
leală lată cu vecinii sei.

Câtă pentru scopulă alianțe- 
loră, despre care principele Bis
mark dice, că este de-a susține 
jiacea și de-a face se se i’espeoj 
teze tratatele, România nu pote 
decâtă se consemță cu elă. facă, 
ori nu [iurte din alianță. Numai 
de s’ar și proba în realitate că 
acesta este în adeveră scopulă 
principală ală ligei jiuteriloră cen
trale. der simtă destule momente, 
cari slăbesă încrederea, și în asi
gurările princijielui Bismark.

Vorbirea Prințului Bismark 
în |>;irl;inientulii ifernianu.

Urmare i
Xegreșit,u. la. 18(>G politica rusescă 

era în mare avantagiu. Pentru politica 
rusescă din trecută clatorămu mulțămită 
mai alesă îmjieratului Alexandru h Iin- 
peratulă ne-a sprijinită la 1813. elă pu
tea. se se ’ntoreă. dela. granița polonă si 
să ne lase se eădemă: der asta n’a ta- 
cut’o. Pentru aceea, suntemă obligați a 
mulțămi împăratului, ori decă vremă se 
timă sceptici, politicei rusestl. Acesta 
recunoscință amă dovedit’o totdeuna dela 
Friedrieh Willielm III încoce. Salduhi 
Rusiei în (Jontulă prusiana s’a achitată 
în Olmiitz prin amicia nostră , m eu se 
dică încă și mai multă, prin aceea, că 
ne-amă pusă la. serviciulă ei [ie care îm
păratule Neculae fa esploatată, dică în 
Olmiitz, unde înipăratulă Neculae n’a. ți
nută parte Prusiei și nu ne-a luată în 
apărare. Elă a. avută [ieste totă o mai 
mare predilecțiune pentru Austria, de
câtă pentru Prusia. Noi din parte-ne 
n'amă ruptă vechia tradițiune eu Rusia 
și amă ținută strînsă la ea anume în răs- 
boiulă (Jrinleei. Atunci am propusă feri
citului rege, care nu era răsboinică, se 
concentrămă la graniță, în locă de KXI.OCK) 
omeni, 200.1KX) omeni â. f herul, așa că 
aru fi putută ti întrebuințați la drepta. 
.și la. stânga. • 'Că regele n'a făcută acesta, 
trebue se ’i liniă recunoscători. Eram 
atunci încă tînăru și neespert.ă. Din res- 
boiulă Crimeei e.șirămă der deasupra ca. 
amici ai Rusiei, și acesta cu deosebire 
am gusr.at’o eu. când am fostă ambasa
dorii în Petersburgu.

La resboiulă eu Austria cei din Ru
sia priveați cu satisfacțiune și le doreau 
Austriaciloră perdere. In 1870 amă fă
cută amiciloru noștri ruși serviciulă în 
Marea Nvgră. ceea ce n’amă fi putută 

face, decă amu ii fostă bătuți. Așader 
nici resboiulă din 1870 n'a avută ca. ur
mare o indisposițiiine a Rusiei contra 
nbstră. Leeifezi't tot<• acestea, case, explica 
ijenesa tractatului cu Austria, ce a fusta 
publicată de cure.ndit, și ca. se apără poli
tica Maestății Sale de orî-ce imputare. 
(C'ancelarulă se ridică erășl și vorbesce 
mai departe stândă.i

In anii dintâiu după 1870 era liniște, 
numai la. 1875 începu amiculă meu de 
mai nainte și colegulă meu Gorciacof 
să arate înclinări de a o căuta popula
ritatea mai multă în Francia decâtă la 
noi. Atunci [apăru si telegrama, după 
care noi am fi voită să năvălimu în 1875 
asupra Franeiei. Mă înstreinâ lncrulti 
acesta .și avui o viă discuțiune < u cole
gulă meu t.Torciacof. Eu aveam totă-o- 
dată chemarea de a susține pacea, care 
a fostă introdusă mai întâiu prin visita 
celoră doi împărați în Berlină la 1872 
și prin visitcle următbre. Abia în 1876 
întempinarămă anumite opțiuni din par
tea Rusiei, care însă le refusarămu. Ur
marea a fostă, că Rusia, s’a adresată di
rectă la Viena și aici, decă nu mă’nșelu. 
s'a făcută în Ianuarie 1877 cu privire 
la crisa orientală u învoială. <ar< admitea 
oeupareă Ijosniei d< câtva Austria. După 
aceea veni resboiulă și fui forte mulță- 
mită, că. furtuna se descărca mai departe 
la sudă. Pacea se făcu apoi prin eoa- 
ijre.să. căruia îi premerse înc-heiarea pă
cii dela San-Stefano. Ce se ffîeu în 
San-Stefano nu inspira mai multă îngri
jire ea ceea ce aduse eongresnlă. Pa- 
i/uba ce o cuitxâ < <ui</rcsulă păcii 'lela Sau 
Ștefana a fostă mica; der decă acesta, pace 
a fostă ună cajiă de operă nu sein. A- 
tuncl mă provocată să conducă eu eon
gresnlă. Eram bolnavă in Friedrichs- 
riihe .și nu pre avem voia. Simțulu meu 
de datoriă și memoria împăratului Alec- 
sandru 1 mă îndemnară însă se [irimesc. 
Rusia dobândi aprobarea Angliei, eu 
luai asupra mea să câștigă pe Austria 
și congresulă se facti. lin mi-am iidelesă 
rolută la coni/resă. ea și rum ușă /i fostă 
ală patrulea plenipotențiatu rusescit. ha 
[iotă dice, ală treilea, căci pe (lorciaeoț 
nu. piileamă se-lu recunoscu <a atare. In 
tinipulă epngresului nu s'a. esprimată o 
dorință rusescă. care eu se nu o 1i fă-’ 
cută să se priinescă. Am fostă în mie- 
dtilă nopții la Disriuli, < are era bolnavă 
în momentulă când congresulă era apropo 
să se spargă, spre ală susține, așa că 
îmi gândeamă: celă mai mare ordină ru- 
sescă în briliante îlă posedă deja, căci 
la din contră, ar trebui să-lă piimeseu 
acuma.

Ce. mare a fostă prin urmare sur- 
prinderea mea, când iu Rusia eu înce- 
tulă iiicepu pressa campania in contra 
(rirmaniei și când aceste atacuri culmi
nară în pretenținnea, ea noi se eserei- 
tămă pressiune asupra Austriei. Eu nu 
puteam să facă acesta, pentru că decă 
ne-amă /i instreiuată pe Austria, noi amă 
fi devenită <u totală depcudeidl de l'usia, 
decă n'amă fi roită să rcmăiiemă cu totală 
isolați. Mânia Rușiloră în contra con
gresului îmi dicea, că chiar d< m-amă 
pune în servițiidă doriuțeloră riisescl. nu 
amă fi scutiți de aceea, de a veni iu cei'tă 
cu Busia in contra roinții uostre. Veni 
lucrnlu pă.nă la adevărate amenințări de 
resboiu : prin aceste amenințări amă fostă 
siliți de a. face ceea ce eu am evitată 
20 de ani, a alege între cei doi vecini 
ai noștri. Am negociată atunci în Gastein 
și în Viena, și traetatulă cu Austria pu
blicată atunci are valore încă și astădi.
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Publicațiunea s’a înțeles! greșită de 
cătră toi, ea unu ultimatum, ca o ame
nințare. Voci: Audiții Așa cevașl nu 
putea se cuprindă elă, mai altsii dupii ce 
cap, insula tractatului era tic multa cunos
cuta iiiliinetiilui ruseseă. nu numai tlcla 
Nocmiit. Era o datoria de lealitate cătră 
împăratul! Alexandru de a i spune clară 
cum stă lucrul!. Decă n'amtl fi încheiată 
trai tatulă. ar trebui se Iii încheiăină as- 
tădl. Elă posede calitatea unui tractată 
internaționalii, elu este espresiunea in
tereselor! reciproce durabile. (Vii apro
bări;. Esistă tractate, la care nici o pu
tere mare nu pote ține durabilă. tară, 
să viă în contradicere cu poporalii. 
Acesta însă nu obvine | în acestîi trac
tată ; căci nu e vorba numai de ună 
tractată cu Austria, ci de asemenea trac
tați ce s’au încheiată intre nai și alte gu- 
rerne ^Sensațiunei. mai alesă înțelegeri ce 
Ic avemă eu Italia, care tote sunt! nu
mai espresiunea nisuiuțeloru și pericu- 
leloru comune. Italia .și noi amil tre
buită se ne eluptămu mai întâiu dela 
Austria dreptul! de a ne consolida; 
amândoi nisuimii acuma a apăra pacea 
și descălțarea interiorii in comunii cu 
Austria. Nisuința este între noi precum 
și încrederea reciprocă, că tractatele se 
voru ține: și faptul! că prin aceea nici 
umilii nu devine dependentă de celălalt!, 
decât! numai întru câtă suferă intere
sele sale, face ca aceste tractate să fiă du
rabile.

Câtu de multă zace în interesul! a- 
mendurora acest! tractată, s’a arătată 
în Nikolsburg și în anulă 1877. încă 
în Nikolsburg vedurămu. că nu ne pu
tem! lipsi de o Austria tare pentru du
rată. In anulă 1870, ce e dreptă, mulțl 
ofensați în Austria erau seduși de a se 
resbuna față cu inimicul! din 1866 : der 
politica înțelept! a cabinetului austriacă 
.șl-a disu. că decă Francia ar fi învinsă 
împreună cu Austria asupra nostră. Aus
tria și-ar fi câștigată în adeveri posiția 
sa de mai nainte în Germania, der ar 
fi mulțămit’o ca și pe o a doua confe- 
derațiune renană Franciei, și Prusia ar 
fi fostă silită irevocabilă de a se alătura 
la Rusia. Cașul! acesta se ivesce și la 
noi în Germania. De ra fi ștersd Austria 
de pe plaunlă Europei, noi rămânemă izo
lați pe continentă intre Rusia și Francia, 
cele mai mari puteri militare, seu deve- 
nimă dependentl de una seu de alta. 
Ună stată ca Austria nu dispare, ci prin 
aceea că este lăsată în baltă, precum s’a 
admisă în modu falsă în Villafranca, se 
înstreineză și se constrânge. de a da a- 
celuia mâna, care din parte’șl a fostă 
contrarul! unui amică nesigură. Noi 
în puterea intereselor! egale avem! doi 

amici siguri, siguri nu din iubire cu 
tote că poporale portă resboiu din ură. 
der din iubire acesta nu s a mai întâm
plată. (Ilaritate.) Ele nici din iu'ă nu 
portă întotdeuna resboiu. căci la din 
contră Francia ar trebui să trăescă în
totdeuna în nlsboiu. Der în iubirea de 
pace ne unesc! pe noi cu aliații noștri 
nu numai disposițiunl, ei și interesele 
cele mai neapărate ale echilibrului eu
ropeni. De aceea cred! că D-Vostrâ 
veți aproba politica împăratului, care a 
încheiat! tractatul!.

(Va urma.’.

înarmările Muntenegrului.
Din Antivari se anunță ,,Corr. de

Est“. că acolo s’au îmbarcată trei ofi- 
cerl muntenegreni în cel! mai strictă 
incognito pe o corabiă grecescă care era 
destinată a merge la Marsilia. Scopul! 
călătoriei loră se dice că e: a face în
semnate comande pentru armata munte
negreni la fabricanți de arme francesl. 
Ministerul! de răsboiu muntenegreni a 
decisă, se dice, a spori bateriile de 
munte, pentru care materialul! necesară 
va fi procurată asemenea în Francia. 
Mai departe s’au îmbarcată în An
tivari pe ună vapor! turcesc! 32 de 
Muntenegreni pentru Constantinopolu. 
Nu cumva ca să se alăture la ceilalți 
Muntenegreni și Ruși, cari pregătesc!, 
sub conducerea a trei oficerl ruși, o 
nouă răscola în Bulgaria, și încă, cum 
se dice, cu scirea principelui Muntene- 
grului?

SCIRILE DUEL♦

într’o telegramă din Carausebeșă că
tră „Pester Lloyd11 se dice despre ale- 
rea noului deputată : „Peste trei mii de 
alegători români naționaliști, mai alesă 
din cercul! Bozovic-iu și Teregova erau 
adunați. Actul! alegerei a decursă în 
cea mai mare liniște și ordine. Proto- 
presbiterulu Or.șovei AUchailu Popoeie.iu a 
fostă unanimă alesă deputată. Popovi- 
ciu este în verstă de 60 de ani. unu Ul- 
traromânu turbată, care cu greu va co
pia comedia de abstinență a lui Doda. 
După alegere referentul! consistorială 
Ionașă și apoi noul! deputată ținură vor
biri cătră alegători înaintea unei cruci 
din stradă.“

Ren îi supără pe „patrioțU admira
bila atitudine românesc! a alegătorilor! 
dela Caransebeș!, cărora sfânta cruce să 
le ajute !

* 
* «

„Când e ger! mare, e bine și folo
sitor! se-țl încăldescl puțintel! inima cu 

o lecă de vină bună.1- așa vor! Ii cuge
tată nisce „dspețl de ndpteu, cari alalta- 
seră pe frigul! cel! mare au nimerită 
în curtea casei Nr. 233 din 'l'ergulu 
Straeloru. Der și era frigă, ce e dreptă, 
și cu frigul! nu e de glumită să stai 
pe-afară. Ce se facă .osneții”? Fiind! 
că proprietarul! nu s’a gândită la „îno- 
safirC, uitase se. lase cheile la ușa pim- 
niței și așa ei au fostă nevoițl se rupă 
lacătul! și după multă trudă an și pă
trunsă înăuntru. Der vrednică este ..mun
citorul!- de munca lui, și deci recom
pensat! au fostă și ei: cu unu butoiaș! 
cu vină. < u nisce sticle cu șampania .și 
eu alte lucruri ce au mai găsită și pe 
care le-au luată eu dânșii. Fapta pote 
fi săvârșită și din pricina dragostei, cum 
se bănuesca, de nisce soldați cari. în 
loc! să facă curte servitdreloru unui altă 
locuitor! din amintita casă, au făcută 
curte pimniței proprietarului, bag’semă 
fiind! că li s’a părută mai rentabilă.

Rămâne acum ca acești mosafirl de 
nopte să facă cunoscință - - de cumva 
nu-lă cunosc! deja cu priciul! ares
tului, de care vrednici s’au făcut.!.

** ♦
Cu ocasiunea desbateriloru din dieta 

ungară privitore la proiectul! de lege 
pentru înarticularea convențiunei co
merciale încheiate cu Germania. între 
alțl deputațl sasl a vorbită și cunoscu
tul! deputată sasă iMltureggletistă Guido 
Baussnern, ftcendu’șl din nou profesiunea 
sa de credință ca bună uneltă kulturegy- 
letistă. prin cuvintele: „Celă ce me cu- 
ndsce, acela, scie, că eu nutresc! pentru 
națiunea germană cele mai căldurose 
simpatii, ceea ce pe mine ca Sasă ar
deleană nu me împedecă d’a fi ună bunu 
patriotă maghiară și ună aderentă lup
tător! hotărîtă ală ideii de stată ma
ghiară. Din acestă motivă m ani făcută 
și membru ală knlturegyletului ungu
resc!. a cărm țintă este lățirea ideii de 
stată maghiară în Ardeal! si care în a- 
devăru nu urmăresce nici o tendință 
agresivă contra naționalităților de acolo“.

„Patrioții- l’ati aplaudată strașnică. 
Și cum se nu aplaude o asemenea uneltă 
kulturegvletistă ! E dreptă că foile să- 
sescl îlu ignoreză .și cu drept! cuvântă, 
ba la timpul! seu au .și declarată, că 
pentru națiunea săsescă îlu consideră ca 
mortă.

• *
Cetim! în „Kolozsvâr- : „Și în Li

liachia din comitatul! Hunedorei au înce
pută să umble la scdlă omeni mari. Am 
amintit! deja în două rânduri despre«a- 
cestă lăudabilă pornire, inițiată de învă
țătorii poporali. In Livadia este a se 
atribui învățătorului Ferencz Balăzs lauda 

că 65 de bărbați. între anii 18—55 ai 
etății, îșl dau silința Vinerea și Dumi
neca sera, dela orele 6—8. a înveța în 
etatea lor! de Janos aceea, ce în etatea 
loră de Janesi au ueglesă, ori n’au avută 
Ocasiune a învăța. Ei se îngrijesc! și 
de luminatul! și îneălditul! salei de în
vățământ!. BaremI de ar face-o acesta 
în câtu mai multe locuri.“

Suntem! siguri, că aci eră.șl avem! 
de a face cu o apucătură kultmegyle- 
tistă în scopu de a acoperi vr’iină fiasco 
kulturegvletistu față cu Românii.

♦ *
„Kolozsvâr- publică o corespon

dență din Clușiu. prin care se dice. că 
s’ar pute pune premiu pentru acela, care 
va sui să afle pe pământ! o polițiă mai. 
ncdestoinicii ea cea din Clușiu. pice că au 
trecută săptămâni întregi, de când nisce 
ficiorașl vagabundi se aședă în fiăeare 
di pe la ameții sub ferestrile scolei de 
fete reformate, insultă pe fetițe cu cu
vinte. murdare, er când esă din scolă, 
s’ar asupra loră. le împingă, le cotescă, 
și acesta se repetă la anumită tiinpu în 
fiăeare di. Repețitele plângeri ale pro- 
lesoreloru n’au ajutată nirnicu. poliția nu 
e in stare a pune capătă scandalului. 
Se dice, că acești vagabundi ar fi elevi 
ai scolei catolice de acolo: sa întâmplat 
că și omeni mari au stată și au ascul
tată la acest! scandal! desfătându-se, 
ceea ce. este un! semnă - după cum 
se tjice în numita corespondență — că 
iu < lușiu se aftd omeni uecirilisațl și in
tre personale muri.

Și se nu se uite, că Clușulă e reșe
dința Kulturegvletului!

«

Ln 6 Februarie n. a arsă în Clușiu 
unu copilă de 1 ., anu care fusese lăsată 
de ai casei pe vatră lângă focă, fiind! 
că’i făcea mare bueuriă. și se apropiase 
de flăcări.

NegligențI și condamnabili părinți!

Literatură.
Primim! unu nou Catalogu de cărți 

române și musică ală librăriei Nicolae L 
Ciureu din Brașov!. Nu este multă de 
când raportarămă despre unu altă cata
log! de cărți ală acestei librării, din care 
constatarăm!, oă librăria d-lui Ciureu cu
prinde ună numără forte framosă de totu 
felini! de scrieri românesel. Noul! ca
talog! inse ne arată, că librăria d-lui N.
I. Ciureu s’a îmbogățită încă eu unu în- 
sămnatu numeru de scrieri și composi- 
țitml de fotă categoria. Partea I. a ca
talogului indică în ordine alfabetică nu
mele unui forte mare numără de autori 
români a diferite scrieri literare, seien- 
țifice etc„ apoi cărți didactice, șeolastice 
etc; diferiții numeri apăruți din Biblio
teca copiilor!, precum și diferitele scri-
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MEMORIILE LUI GARIBALDI.
Junețea. — Aventuri americane. — Luptele clin 

1848 .și 1849.)

Mai multă de unu deceniu căleto- 
resce tînărulă Garibaldi pe Marea me- 
diterană, schimbă odată corabia cu- ca
tedra de profesor! într'o farniliă din Cons
tantinopolu și ia parte după reîntdreerea 
sa în patriă la conjuraținnea republi
cană din Piemont. In ijorile dimineții de 
5 Februarie 1834 se strecor! unu omu 
prin Porta della Lanterna afară din Ge
neva : este Giuseppe Garibaldi. care pu
ține dile mai în urmă îșl cetesce într o 
gazetă în Marsilia sentința de morte. 
Viitorul! erou națională italiană scăpase 
ca prin urechea acului din manile gâ- 
delui. înainte în lumea nouă ! îi e de 
aici încolo lozinca. Se duce în Rio-de- 
Ianeiro, face acolo cunoscință lui Ros- 
setti și începe împreună cu acesta unu 
negoț.u. -Der nu suntem! făcuțl pentru 
așa ceva-, observă elu laconică. Ambii 
sunt! chemați în cnrendu într’altă mi
siune. Republica Rio Grande, care purta 
răsboiu cu Brasilia, îi invită a lua parte 
la răsboiu. Garibaldi se face pirat!, cea 
mai aventuridsă periodă a vieții sale, 
plină de pericole, ostendă și suferințe 
începe și diu’âză până la 1848.

Elu a descris'o mai pe largă ca pe 
tote celelalte, căci mai multă de. a treia 
parte din memorii este consacrată ei și 
nencetatele mici lupte ale acestui ne
sfârșită râsboiu suntu descrise cu aceea 
pe largă și cu acea, claritate ce o con
sacră omulu la bătrânețe bucurosu păța
niilor! din tinerețe. Garibaldi se bate 
mai cu seniă pe apă. câte odată pe us
cată: în totdeuna cu viteji!, der mai 
totdeuna fără de norocu. In trei rânduri 
fit silită se-.șl ardă mica sa flotilă, ca să 
nu cadă în mâna inimicului și chiar în 
câmpul! deschisă îi surise numai arare
ori succesulă. Ună amoră fără de spe
ranță cătră framosa Manuela Fereira 
arunca o ușoră radă de lumină, pe dea
supra sălbaticilor! svercolirl ale răsboiului, 
în mijlocul! cărora din când în când 
îl! cuprinde dorul! de a ave vatra lui 
și farniliă. într una din aceste duiose dis
posițiunl cunoscu elu pe Anita și acestă 
întâlnire este decidătore. Elă însuși dice: 
„Anita. mama fiilor! mei, a fostă soța 
vieții mele în dile bune și rele, femeea, 
ală cărei curagiu mi l’am dorita atât! 
de desă. Privirăm! îuiulu la altul! în
cântați și în tăcere, ca două ființe, cari 
nu se vedu pentru prima oră, ci cari 
caută unul! în trăsurile feții celuilalt! 
ună radimă pentru memoria loru. în fine 
o salutaiu <)icendu-i: Trebue se fi a 
mea-. Nu vorbeam decât! puțină limba 

portngesă și rostii îndrăsnețele cuvinte 
pe italieuesee. Der infhunțai magnetică 
cu obrăsnicia mea. Pronunțasem o sen
tință, înghițisem unu uodă, pe care nu
mai mortea îl! mai putea desface. Gă
sisem o coinoră oprită, der o eomoră de 
mare valore. De era cineva vinovată, 
atunci eram eu acela “. La istorisirea 
acestei pețirl originale adauge Garibaldi 
o mișcătore tânguire asupra moiții pre
mature a Anitei; din cuvintele sale ră
sună înăbușitele suspine ale unei inimi 
tari.

De aci înainte îlu însoți framosa și 
viteza femeă la tote espedițiunile răs
boiului în serviținlă Montevideului, în 
care, trecuse. Când flotila sa este co
vârșită de puterea inimică, tocmai pe 
când elu se afla pe uscată, ia Anita co
manda și descarcă ea însăși cel! din- 
tâiu tună. în grdznica retragere prin pă- 
durele de las-Antas, care se făcii pe 
frigă și furtună fiind! ploi tropice to
rențiale. perdură curagiulă și cei mai 
voinici soldați chinuițl fiind! de fonie și 
de sete. Anita. care îșl purta feeiorașulă 
cel! de 3 luni pe brațe, se ținea bine 
încuragiândă pe cei desperați. Nu părăsi 
pe soțul! său nici când cu îndelunga 
asediare a Montevideului prin Qurives.

La începutul! acestui asediu forma 
Garibaldi din conaționalii săi așeijațl în 
oraș! acea legiune italiană, despre care 

vorbi în curând! întrega Americă su
dică. Elă observa, că ea avea se con
vingă mai întâiu lumea, că și Italieuii 
pot! fi viteji, .și astfel! a luptat! pe pă
mânt! străin! pentru onorea țării pro- 
priă. Printre laptele sale resboinice a 
devenită vestită lupta dela Sânt An
tonio. Fiind! numai 180 omeni în po
triva a 1200 se ținură Italienii 8 ore, 
respinseră tote atacurile și luându pe 
răniți la mijloc! îșl făcură drum! cu 
baioneta printre călăreții inimici. „Ei 
îșl bătură joc! de cea mai bună cava
leri! din lume-, dice Garibaldi. „deși 
nu aveau decât! pusei rele cu cremene11, 
și supărată adauge elu: „Adesea mi s’a 
întâmplată se audă acasă în patriă pe 
tinerii noștri feciori strigând!: „Cava
leri!, cavaleri! !u și — eu rușine o mărtu
risesc! — aruncau armele luând’o la fugă“.

El! avu ocasiune în curând! a vede 
acesta cu ochii. Anulă 1848 sosise, și 
peste ocean! străbătuseră veștile despre 
mișcările revoluționare în Europa. Ita
lienii din Motevideo aflaseră, că Piu IX 
încuviințase reforme, că flăcările răscolei 
isbucniseră în nordul! și sudul! patriei 
loră. Le suna pe la urechi imnul! răs- 
boinicu a lui Mameli: „Italia si desta“ 
și îndemna pe cei mai bravi dintre ei 
a se reîntorce. In 15 Aprilie 1848 îșl 
lua Garibaldi dimpreună cu 62 soți adio 
dela America, spre a lupta pentru liber- 
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er! din Biblioteca poporală a „Tribunei11, 
din Mica bibliotecă a istorioreloră inte
resante. din Mica bibliotecă pentru co
pii. diu Noua Bibliotecă ilustrată cu gra
vuri fine colorate pentru copii; Noua Bi
bliotecă română : Diferite cărți bisericesc!; 
apoi cărți poporale, romane etc. în nu
mără considerabilii: piese teatrale. Par
tea 11 a catalogului cuprinde unu nu- 
meru totă așa de însemnatei de diferite 
bucăți pentru musică : Romanțe pentru 
o voce cu acompaniamente de piană. 
piese de clanță pentru piană 2 m și pen
tru salonă. Apoi: TranscripțiunI ușore, 
Antologia musieală, Diverse. Prin nu
mita librăria se potu procura și charte 
geografice, globuri, mașine de calculați! 
și totu fehilă de rechisite de învețămentu. 
La comande mai mari se acordă raliată. 
Catalogulă din vorbă se trimite gratis 
și franco ori cui îlu. cere.

A P E I. I !
..Ajutu-te, y Ihtinnaleit ie eu ajute!"

Multă hulă și ocară au pusă pe noi 
răuvoitorii neamului nostru, ea să ne în
fățișeze lumei ca pe nisce venituri bar
bare și făpturi necioplite ; femeia română 
înse a rămasă totdeuna neatinsă de de
făimările loră. Străinii cercându a în
negri părtea bărbătescă, n’au găsită de 
câtă cuvinte de laudă pentru femeiă. 
Frumsețea. talentulă. sîrguința, trezvia 
și alipirea de vatra strămoșescă a femeii 
române au fostă totdeuna obieetiilă de 
admirare pentru toți, câți au stăruită să 
ne cunoscă. Ba mai multă. Româuca- 
noră. care întrândă în familia străină a 
bărbatului, romaniseză totă casa, astădl 
a devenită proverbială.

Dela Lucreția lui Collatinus, Corne
lia Grachilorit și Plotina lui Traiană 
pănă la mama lui Ștefană celă mare și 
pănă la țăranca din coliba de astădl, 
Românca ca Romană a. fostă pavăza gin- 
tei, mândria națiiuiei nostre. In puterea 
virtuțiloră ei înăscute, femeia română 
nl-a păstrată pănă astădl limba și ca- 
racterulă nostru națională.

Pănă astădl da. Der ce va fi d’aci 
înainte ? Ce viitorii se arată, generațiuni- 
loru noue ? Ore frumseța. talentul», sirgu- 
ința, trescia și chiar neclintita alipire de 
tradițiunile străbune, suntă acestea d’a- 
junsă d'a purta și mai departe lupta cea 
grea, lupta cea mai nouă contra moder- 
neloră porniri, ce tindă a ne despoia 
de caracterulă genetică ală părințiloră 
noștri ?|

Nu! Acestea nu suntă de câtă în
sușiri nobile, cu cari se nasce femeia ro
mână, grația sângelui săli de viță alesă, 
însușirile înăscute înse, lăsate în voia 
loră atunci, când puternice aparate simt 
puse în lucrare pentru a le altera, iișonl 
potă degenera.

Femeia română are trebuință de 
instrucțiune. Acesta instrucțiune are se 
fiă în consonanță cu însușirile ei, să des- 
volte er nu să vicieze virtuțile străbune. 
Ultoiu bună nu e decâtu acela, care se 
asimileză sângelui, er nu-lu învenineză.

Noi toți, pre câți D-deu ne-a bine
cuvântată cu mlădițe familiare, cuprinși 
suntemfl degrije, când ne gândimă la vi- 
itorulu fetițeloră nostre. decă împre

jurările de astădl nu s’ar schimba. 
Unica mângâiere în aceste timpuri grele 
dace în vitalitatea neamului nostru, în 
firea sa răbduriă și niciodată desperată, 
er cu deosebire în nemărginita dărnicia 
a Românului de câteoii e să apere limba 
sa și caracterulă său românescă.

De aceste idei și sentimente con
duse. femeile române din Oravița erășl 
femeia au luată în mână causa înte
meierii unui institute română de erescere 
pentru fete, o idee, carea de câțiva ani se 
agitează în poporală nostru din ținutulă 
acesta, și carea isvoresce din adâncii sim
țită necesitate ce dilnică bate la inima 
fiecărui părinte de familiă. La o con
ferință ce s’a ținută în sala casinei ro
mâne de aici, adunatu-s’a int.eligința nds- 
tră de ambele sexe în numeri! aprope 
completă. Aici s a luată hotărîrea una
nimă, ca se înființeze o reuniuni de femei 
române, ală cărei scopu măreții se fie : 
întemeierea mini institută română pentru 
crescerea feteloră. Astfelă amil credutil 
mai ușorii și mai curendă a ne pute 
vede visulil cu ochii, bine sciindu că 
niiue altulil ca femeia n’are farmecidă. 
d’a deschide inimele la orl-ce faptă su
blimă. Er de altă parte anul dorită, ca 
în cadrulă unei reuniuni să li se des
chidă femeiloră nostre unu câmpu mai 
largă de activitate, ce cil dreptă cuvântă 
compete acestui factoru însemnată în 
vieța socială.

Toți într unii gândă și o inimă amil 
constatată nu numai necesitatea, ci și 
posibilitatea realisării scopului nostru ge
nerală.

Din aeestă conferință subscrișii, aleși 
fiindu ca comitetă provisortl, amu fostă 
însărcinați cu îndeplinirea lucrăriloră pre- 
paratore.

Venimă deci cu respec.tulă cuvenită 
și cu iubire căldurosă a ruga pre totă 
Românulă, femeiă și bărbații, care se in- 
tereseză de scopulă indicată, se binevo- 
iescă a se înscrie în lista nostră cu pro- 
pusulă hotărîtă d’a se face membru ală 
-Reuniunei femeilor române din Oravița. “

Din conferința Comitetului procisoru, 
ținută in Orarița-Ulontană. în 3 (15) Ia
nuarie 1888.

Ana Mangiuca. Dr. G. Vuia,
presidentă. secretară.

Membrii comitetului:
D-nele: Marin Ghîdiu, Letiția Lepa, 

Anastasia Bistreanu, Linia Vuia.
D-nii : Andreiu Ghidi», Ionii Bistrean, 

Sim. Manginea, llie Trăită, lână Lepa.

C o ii v o <* a r e.
Adunarea generală a „Asociațiunei 

pentru sprijinirea învețăceiloră și soda- 
liloră români meseriași se convocă în 
sensulă Statuteloră Art. XIV pe Dumi
necă 31 Ianuarie (12 Febniariel a. c. la 
3 ore d. pr. în sala de desemnă a Gim- 
nasiului românescă în Brașovă.

Toți domnii membri ai acestei Aso- 
cințiunl și toți Românii doritori de îna
intarea scopului ei sunt rugați a lua parte 
la aeestă adunare generală.

Agendele adunării generale voră fi:
1. Raportulă Comitetului despre lu

crările sale în deeursulă anului 1887.
2. Raportulă Casarului : a' despre a- 

tacerile de casă ale Asociațiunii., b) ra
portulă despre administrarea fundațiunei 
generoșiloră Mihailil și Elisa Stroeseu 
în anulă 1887.

3. Alegerea unei Comisiuni. pentru 
înscrierea de membri noi.

4. Raportulă Comisiunei despre cen- 
surarea socoteleloră casei .și asupra ra
portului Comitetului .și propuneriloră sale.

5. Deciderea asupra propuneriloră.
G. Alegerea membriloră în Comitetă.
7. Ficsarea principieloră despre fruc

tificarea fonduriloră în anulă 1888.
8. Ficsarea bugetului și sumeloră de 

ajutorare.
9. Primirea de membri onorari.

Bart. Baiulescu. Or. I. Bozoceanu.
președ. secretară.

Sciri polițienesc!.
Alaltaerl înainte de amedu. cam pe 

la 9 ore. s’a perdută în strada funariloră 
unii inelă de logodnă. Afiătorulă biiuj» 
voiască a-lu preda la poliția.

Pentru a face să’nceteze neajunsu
rile pricinuite de cerșitorii de stradă și 
de Sâmbăta. < ari Dumineca și sărbătorea 
în timpulu serviciului divină stau înain
tea ușiloră dela biserici cerșindă. și la 
înmormântări, la procesiuni bisericesc!, 
la nunte, la botezuri ș. a. molesteză pu- 
bliculă prin cerșitulă loră. căpităiiatulă 
orășenescă s’a adresată cătră oficiile pa- 
rochiale de aci cu rugarea de a lucra 
pentru sterpirea acestoră neajunsuri și 
de a invita publiculă să depună bani în 
pușculițele ce se voră așeila în biserică, 
er la luna sumele adunate să se predea 
căpitănatului spre a le împărți între 
cerșitorl.

Baiu în NăsM. Siliște și Brăila.
Bală se va ține în 18 Ianuarie st. 

n. 1888 în sala reuniunei de lectură din 
NăsSudu în favorea fondului școlariloră 
bolnavi.

Prețulă intrărei de o persdnă sin
guratică 1 fi., de o persdnă în familiă 
80 er. v. a. Inceputulă la 8 ore sera.

Comisiunca admiuistratore a fondului 
școlariloră hoinari.

Petrecere cu jocă se va arangia de 
„Reuniunea pompieriloru voluntari" din 
Siliște la 2 14 Februarie 1888 în sala 
scolei române, de acolo.

Venitulă curată este pentru fondul u 
reuniunei. Intrarea de familiă 1 fi., de 
persdnă 50 cr. Oferte marinimose se pri
me» cu mulțămită și se voră chita pe 
cale publică. Comitetulă arangiatoră.

In 6 Februarie v. se va da conve
nirea Societății „Carpații- secția II Brăila 
în saldnele Rally de acolo. Inceputulă 
la 9 ore p. m. precisă. Biletulă este 
personală.

NB. Ddnmele potu merge în toaletă 
simplă; Costuinulă națională este pre
ferabilă.

In ordinea de danță se află : _Ro- 
manau. „Mureșanca“. „Românulă" și 
„Hora Bucovinei.u

SCIRI TELEGRAFICE.
Serv. part, ală „Gaz. TrausAi

BerlillU, io Februarie. Se vor- 
besce ca contele Waldersee a luată 
p<U;te la statuirllc statului majoră 
generală austro-ungară și că a 
propusă acestuia planulă de cam
pania ală lui Miiltl.e. Amendoue 
puterile s’au înțeleșii de a trimite 
în casă de resboiu olicerl superi
ori austriac! în cuartie.rulă gene
rală germană și vine-versa.

San-Remo. io Februarie. Er! 
după amedu T)r. Bergman a fă
cută traheotoniia (tăetura în gâtle- 
giu spre a induce aerulu; la gât- 
legiulă printithfi de coronă germană. 
Starea acestuia este suficientă.

DIVERSE.
Unu Metusalemu ungurescu. In Lu- 

goșiu a murită în dilele trecute lină ofi
țerii de cavaleriă din timpulă lui Iosifil 
II. Era în verstă de 132 de ani și lângă 
patulil său de morte ședea fiu-său mai 
mare, în verstă de 104 ani. Afară de 
acesta mai avea 13 copii. 37 nepoți, 18 
trănepoțl. fără a se mai număra cei cari 
se voră mai nașce.

Cni'Niilîi pieței Brașoviî
clin 10 Februarie st. n. 188b.

Bancnote românesc! . Cump. 8.4S Vend. 8.50
Ar gin tu românescă 8.14 n 8.43
Napoleon-d’ori . . . 10.02 r 10.05
Lire turcescl.... ,. 11.32 11.37
Imperiali ..... 10.32 r 10.31.
GalbinI.......................... 5.92
Scris, fonc. „Albina” 6U ,. 101.— .. 102.-

.. . , 5'8.- 99.-
Ruble Ru.iescI . . . ., 109.— 110 —
Discontulu .... b'/n—8% pe auu

Cnrsulft la barsa de Viena
din 9 Februarie st. n. 1888.

Renta de auru 4" „ . . ..................... 95.95
Renta de hârtia 5" „............................... 82.35
împrumutul ii căiloru ferate ungare . . 147.80
Amortisarea datoriei căiloru t'erate de

ostu ungare (1-ma emisiune; . . . 93.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune i . . . 123.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare 3-a emisiunel . . .
Bonuri rurale ungare..................... 104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.50
Bonuri rurale Banatu-Timișu .... 103.—
Bonuri cu cl. de sortare .....................103.—
Bouuri rurale Transilvane...........103.60
Bonuri croato-slavone .......................... 103.____
Despăgubirea pentru dijma de vină un

gurescu .............................................. —.
Imprumutulu cu premiulu ungurescu . 119.—
Dosurile pentru regula rea Tisei și Sege-

dinului.................................................... 122.____
Ronta de hârtia austriacă................................78.15
Renta de argintă austriacă.......................... 79.15
Renta de auru austriacă.............................. 108.20
Losuri din 1860 ............................................ 133.25
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 856.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . . 269.q0
Acțiunile băncei de f credituaustr.. . . 26757
Argintă —.- GalbinI împărătesei. . 5.99—
Napoleon-d’ori.................................................10.05'.,
Mărci 100 împ. germane.................................62.30
Londra 10 Livrea sterlinge.....................127.____

Editoră și Redactoră responsabilă.
Dr. Aurel Mureșianu.

ta tea Italiei. rLa Speranza- se numea 
corabia care îi ducea, și speranța înve
selitori’ le umplea inima. Aceia, cari a- 
t.âta timpă luptaseră în serviciu străină, 
voiau să-și pună acum vieța la disposiția 
patriei, și cu strigăte de bucuriă pășiră 
în 23 Iunie în Nizza pe pămentulă pa
triei, însuflețiți de dorința de a da ochi 
câtă de- curendă cu inimiculă.

In curendă erau si fiă însă amar
nică amăgiți. Popotulu îi întâmpina în 
tote părțile, mai cti semă în Genua, cu 
strigăte de bucuriă der guvernulu Sar
diniei îi întâmpina cu mare neîncredere. 
Pe. de altă parte influințâ Mazzini duș
mănoșii în potriva lui Garibaldi. Cu 
durerosă amărăciune se plânge acesta 
din urmă de uneltirile Mazzini.știloru. 
Ei înstrăinară tinerimea de elă. îlu îne- 
griră și ilă numiră trădătorii pentru că 
voia să se alăture la armeta regescă. în 
locă de a ridica de sine stătătoră stin- 
dardulil republicei. Carolă Albertă însă 
îlă respinse, când elă îi puse la dispo- 
sițiune serviciile sale, și chiar guvernulă 
provisoriu din Milană se temea de elu. 
Singuruhl Casați credea, că totil l’ar 
pute întrebuința, și îi încredința formarea 
miei legiuni de voluntari, care căpeta 
erășl numele „legiunea italianău și care 
în curendă crescu la 3000 omeni. Despre 
isprăvile ei raporteză mituri italiane pa
triotice : ceea ce an făcută în adevăru 

istorisesce Garibaldi cu necruțătore eon- 
sciențiositate.

Legiunea înaintase chiar în Monza, 
când sosi soirea despre încheierea ar
mistițiului cu Radetzky. Imediată fu
giră o mulțime de voluntari și fiindă că 
alții voiau se-i oprescă, s’ar fi iscată 
între ambele partide lină măcelă, decă 
nu intervenea Garibaldi. Mai ren stau 
lucrurile în Como, unde deșertau pe fie
care nopte cete întregi, trecendă în El
veția, așa că tote cafenelele și birturile 
din Lugano erau pline de acești ciudațl 
eroi. Lupta ce o avii legiunea la Luino 
se vede a fi fostă forte neînsemnată, căci 
Garibaldi scrie la finea raportului său : 
„Câțiva oficerl austriacl rămaseră morțl.a 
Atacată în Morazzone de Austriacl, fugi 
legiunea în mare disordine, spre a se 
împrăștia apoi cu desăvârșire. Numai 
e.u 30 de omeni trecu Garibaldi în El
veția. Asta e fotă isprava ee au ftcut’o 
cei cu cămașa roșiă în anulă 1848 și, 
trebue să mărttirisimă, e așa- de puțină, 
încâtă chiar și raporturile austriace de 
pe acelu timpă erau încă măgulitore 
pentru ei.

Din Elveția, unde Mazzini lucra în 
continuu în contra lui, se gândea Gari
baldi a pregăti o nouă revoluțiune. Elă 
se duse la Geneva, unde îlă invită Paolo 
Fabrizzi în numele guvernului siciliană 
(revoluționară). Elu se îmbarcă cu 72 

de tovarăși. debarcă însă în Livorno, 
pentru a se duce la Florența. Insă gu- 
vernuhl toscană îlu dete afară din țeră. 
celă papală îi interijise călătoria prin 
statuia papalii. In furtunele din Noem- 
vre, îngi'opațl în zăpadă pănă la ge
nunchi. fără de mantale și fără bani, 
stătu mica cet.ă vre-o câteva dile la 
graniță fără a sci ce să începă; nici 
Guerazzi și nici Piu IX nu avură milă 
de ea. Cum a ajunsă ea în fine la Bo- 
logna, uită a istorisi Garibaldi. S’ar fi 
disolvată cu fotulU, decă nu ani ti in
suflată nou curagiu populațiunei italiene 
soirile despre uciderea lui Rossi .și despre 
revoluțituiea din Roma. Cnincă nnă fiu 
ală lui Rossi a fostă ofieeră garibaldiaml, 
este unii curioșii adausil la capitolulil 
„Părinți și fii."

Abia după fuga Papei și după ce 
se proclamase republica în Roma fii che
mată Garibaldi și legiunea sa. Nici a- 
acinn nu se bucura de-o prea mare încre 
dere. Puterea legiunei. care era restrânsă 
la începută la 500 de omeni . nu țintea 
să trecă nici într acestil timpii dv lipsă 
peste numămlă îndoită. Cum sta ea cu 
inarmarea dovedesce împrejurarea, că Ga
ribaldi înainte de a porni din Rieti, nude 
în fine se distribuiră mantale omeniloră 
săi, pe jumătate înghețați, celoiii ce nu 
aveau pusei li se dădură lâncl. Ac.estk 
lipsă <le îngrijire din partea republica- 

niloril dela putere este causa principală 
pentru care îi inculpă atâtă de aspru. 
„Despotismuhl", așa descrie elu starea în 
care se afla pe atunci Roma , „lăsase 
pentru ună momentă frenele guvernului 
pe mâna palavragiiloră, pentru ca să a- 
mețescă și se adonnă poporulă. cu firma 
convingere, că acești papagali voru pre
găti terenulu teribilei reaețiiuil. care se 
lățea peste întrega peninsulă? De re- 
pețite-orl ocăresce pe Mazzini forte as
pru. Acesta nu s ar fi pricepută de locă 
în afacerile militare, și eu tote acestea 
s’a amestecată în totă lociihl, lui Gari
baldi i-ar fi reținută comanda supremă. 
Pănă la 4 Iunie conduse ministrulă de 
resboiu Roselli comanda, și abia în acea 
cji când totulă era perdută, i se dedu lui 
Craribaldi. Acesta, inculpă pe Mazzini de 
cea mai nedemnă golosiă. Elu s’a te
mută a nu fi pusă în umbră de Avezzana 
și Garibaldi, de aceea trimise pe tinulă 
1a. Ancena și celuilaltă nu îi încredința 
deeâtă apărarea unei părți a zidiriloră 
cetății. Roselli a fostă ună bravă colo
nelă, der i-a lipsită esperiența de a con
duce o armată.

(!'» urma',
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, ea celu mai 
celentu productu dintre tote, 

INDIGO-OELLACK-WIGHSE 
(Muchii tle lucu din oleiii-iiidigo) 

din cunoscuta c. r. priv. fabrică a lui 
Johann Paî-ger în Viena

I., Schulerstrasse Nr. 7.
este prnvetjutu pe cutidrele de lemnu de so
iul u Nr. 3 pană la Nr. G. și pe cutiorele de 
metalu. cu eticheta originală mai susii im
primată, care este înregistrată la c. r. cameră de comerțu si de industria sub 
>11. Nr. 15G2 ca marcă de protecțiune.

in timpulîi mai nou provine vacsu cu tal: 
adecă in loculu cuvântului ion. care pe etichetele 
firmei, stă la falsificate cuventulii narii. și lipseșc< 
mea ade venită:

FARMACIA

I. PSEB.HOI’EB,
Indigo Ohl-Lack-WichseI

se ailă d’asupra 
falsificări adresa

falsificate conținu unft productu reu. cu tonilu
scopU de a înșela onor, publică. Pentru aceea se avertiseză 
( unipera aceste imitațiunl iară valore și este rugat u de a s£ uita

« ei*i1 hhilii. rrebue se fie provedută cu eticheta originală de mai susu, pe e 
se află adresa mea introgâ. Ori-ce etichetă, cart» tlifereză de acesta, conține unu 
falsificată.

Onoratulu publică iși pot-e imagina, că tuni productu. a cărui fabricanții 
nu cuteză a adauge firma sa proprie, rrebue se iie lbrte reu.

SEMNE PENTRU CAPITALIȘTI
din partea lui

HERM. KNOPFLMACHER,
Cassă de Bancă protocolată,

SW VlhWI., Wallnerstrasse Nr. 11. VIESA.li
e când miliarde din averea națională se plaseză., ,u firmă încredere in puterea susți- 
netore <lc stătu a vechiului imperiu. în valori de stătu rentabile, la celft mai micu 
senină de posomorîre a situațiunei politice tresare atâta fiecare proprietară de rente.

cea mai de aprope cassă de 

liantului interesele minime și nepermitendu nici o controla în adininistrațiunca ei. Se 
recomandă a.șa derâ în prima liniă a alege numai hârtii din patria bine fundate, a că- 
roru rentabilitate c garantată sul) tote împrejurările, care iși recâștigă cursurile chiar și 

-------  . - maj p1(, susu ,țc ol.j ce îndoelă. A-și mobilisa averea

a-și procura numai valori bine probate.
Oeasiunea. ce nu s'a ivită. de mulți ani, că:

■W ■•elitele noHti-e forte hine clHHKHte aducă 5',"0, 
liortii Koraiitote de ole chIIoi-ii fernte aducă G°’o 
priorități forte nolide aducă 5" ,

fie folosite de toți capitaliștii speculanți pentru a-le cumpera. 10,10—o
Dec-eee la bursă momentulu este totulu. me rogă pentru înștiințări la timpii, pentru 

se puteți apuca momentulă potrivită, și să puteți trage folosă din ridicarea cursului 
hârtiilor» recomandate de muie. —i= Pentru capitaliștii, caii vreu se-șl asigure cur- 
sulă ce momentană este efrmă. suntu totileuna gata pentru ună acolită potrivită, care 
în casă de lipsă pote li și in hârtii de valore. de a-le avansa banii până când vo.iu fi în 
posițiune de a 'șl lua în primire efectele tote, seu parte din ele oii de a-le pute vinde 
cu folosii. Inl'orniațiuni în privința acesta se dau în modă directă și gratuită.

Fondată
IMi».

Fondată
im

D
câtă și aceia. < aii și-au plasată banii în valori de căi ferate și în valori locale, 
aruncă intr'o iritațiluie neîntemeiată hârtiile și alergă la c... .,,„1 <.r.<irv ,.asn« 
păstrare, care la rendulu ei îșl plaseză banii erăși numai în valori egale, oferindă depo-

recoinandă a.șa derâ în prima liniă a alege numai hârtii din patria bine fundate. ..................-
în timpă de resbelu și care suntu 1 ____ _________ _____
impune precauțiune sub acesta inse iuțelegă a se desface de tote hârtiile negarantate 
și a-sl procura numai valori bine probate.

se

ca

IOSIF GAVORA.
Pentru lucru eminentă și gustă bunii la esposițiunea regnicolară din 1885 din 

Budapesta, distinsu cu medalia cea mare a esposițiunii.

W* In Budapesta, strada Văczy Nr. 17.
Kvcomandu obiectele necesare pentru

adjustarea bisericiloru și capeleloru
cele ce Mint provedutu în abundanță pentru prețurile cele mai moderate, și lucrate 

câtu se pote mai frumoșii, anume:

0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

<u

>1

Odăjdii felon 
altele, după vi tulii 

gr. orientalu.

reuniuni de îînnor- 
nieniare.

Statue, policandre. po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. înmor
mântarea Domnului etc.

etc.

și argintărirea pe lângă

VIENA, Singerstrasse Nr. 15
la „g o 1 d e » e ii R e i c li s a p fe 1“.

183.1'2-10

Pilule pentru curățirea sângelui, mui înainte numite merita cu
tutu drcptulu numirea din urmii, du ure-ce în laptâ nu e.sista aprope nici o bulă, la care 
nu ar ti probată în mii de rasuri efect ulii loru miraculos^. în unsurile cele mai cerbi- 
cose, la cari multe alte medicamente s’au întrebuințată înzadaru. s’a dobenditu cu aceste 
pilule de nenuinerate ori și după unu scurtă timpă deplină însânCtoșare. I cutioră cu 
15 pilule 21 cr., I sulu cu 6 cutiore I fi. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu rambursa I fl. 10 cr.

Trimițemlu-se prețulă înainte costă cu espedarea francată 1 sulu cu pilule 1 fl. 2n cr., 
2 suluri 2 H. 30 cr.. 3 suinii 3 fl. 35 cr.. 4 suluri 4 fi. 40 c.r.. 5 suluri 5 11. 20 cr., 10 su
luri 9 fl. 20 cr. Mai puțină dc unu sulu nu se pote trimite.

Au incursii o mulțime de scrisori, prin earl consumatorii acestoră julule mulțămescă 
pentru redobândirea sănătății loră după cele mai diferite și grele bole. Orî-eine a tăcută 
odată încercare, recomandă acostă medicamentă mai departe.

Reproducem^ aci câteva dintre 
lă. Maiu 1K815.

Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. pro
ducă adevărată minune, ele nu suntu ca alte 
hsh do multe medicamente recomandate, ci ele 
ajuta întru adeverii apvope la fote bolele. Din 
pilulele, ce Hm fost comandatu In Pusei, iun 
împărtitu cele mai multe la amici și cunoscut! 
și au îolositu la toți, chiar și persunc de o etate 
mai mare si cu diferite lude și defecte au <lo- 
bunditil prin ele. deși nu perfectă sănătate, der 
totuși o îmbunătățire însemnată, și voescu a 
urma cu întrebuințarea loru. Te rogu der n-nil 
mai trimite încă 5 suluri. Din parte-inî și (lela 
toți, cari amu avutu deja norocirea prin pilule 
D-v a ne redobendi sănătatea, primiți cea mai 
cordială niulțâniită. Martin Deutinger.

Btya Xît.-(Sgorffif. 16 Fcbruariu
Onorate Domnule! Nu Vo potu esprima în 

destulu cordiala mea mulțamita pentru pilulele 
D-v. do ore-ce pre lângă ajutotulii lui D-dou. 
consort a mea care deja ani îndelungați a sufe
rită de miserere. s'a vindecată prin pilulele 
I)-v., și cvi tote că și acum trebue din când în 
când se întrebuințeze din ele totuși sănătatea 
ei s'a îmbunătățită întru atâtu, îh câtă pote 
se-și ve<lă de tot.e ocupațiunile ei cu vioiciune

multele scrisori de mulțămită. 
juvenalâ. Acesta a mea inulțămită Vii rogu a o 
întrebuința spre binele tuturoru coloră car! su
feră. și Vo rogu totodată, ca se-mi trimiteți 
din nou 2 suluri pilule și 2 bucăți supună clii- 
nozeseă. Cu deosebită stimă, supusă.

Alcis Novak, prini-grădinarn.

Stimate Domnule! Prosnpunendu. că tote 
medicamentele D-tale voră li așa de bune, ea 

mintitiihl liitbiunii contra thffftâltiriloru, caro în fa
milia mea a făcută tină sterșîtu grabnică la mai 
multe umflături de degerătura. m'am decisă pe 
lângă t6tn neîncrederea mea în așa numitele 
mijloce universale de lecuire, a lua refugiulii 
la pilulîle curățitorc de sânge alo D-tale. ea 
prin ajutorulu acestoră mici globnlețe se bom- 
bardezu la einorrlioidele. de cari suferă do ani 
îndelungați. Nu esitezu de locți ave mărturisi 
acumu. că suferința mea învechită după o între
buințare de 4 septemâni a încetată cu totulu. 
și că recomandă aceste pilule în cerculă eunos- 
cințeloră mole cu celu mai mare zelu. Nu am 
nimicii în contră și dâcă voi face întrebuințare 
în publică de aceste ale mele șire, inse fără de 
suhsemnarea mea.

IVcti//, 20 Fcbruariu 18S1.
Cu înaltă stimă C. v. T.

Prapori si stindarde
pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri. copii de scotă, 
reuniuni indus triale, re
uniuni de cântări și

Primescu repararea haineforu vechi precum și aurărirea
prețuri moderate.

Cusături cu auru. argintii și mătasă și haine bisericesci. cusute cu firu de aurii, 
argintii și mătasă.

Dantale bisericesci. Invelitore de prestolii. Mărfuri bisericesci. Damaste etc.
polii ndeveri prin inul liniile Mute de epis
tole de recunoMcințu.
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Balsamu contra ilcgerăturei ile 1. P.ser- 
hofer, de mulți ani recunoscută ca celu 
mai sigurii remediu contra suferințe- 
loru de degerătura de totft felulu, pre
cum și spre vindecarea rnneloru înve
chite etc. 1 borcănehi 40 cr.. cu trimi
terea francată G5 cr.

Balsamu contra gușilor», remediu de 
încredere spre lecuirea umflăturiloru 
la gâtfl. 1 Haeoiiu 40 cr.. cu trimiterea 
francată fi") cr.

Essență de viață, IPicături ilc Pmga)i con
tra stomacului stricată, a mistuitei rele 
și greutăților^ de totă felulă. unu re
mediu de casă escelentu. 1 tlaconu ‘20 cr. 

Siicnliî-Spilzwegcricli, medicamentă de 
casă in genele cunoscută și escelentu 
contra catarului, răgușelei și a tusei 
etc. 1 sticluță 50 cr., ‘2 sticluțe cu tri
miterea francată 1 fi. 50 c.r.

Alillâ americană contra rlicuniatisniiilui. 
celă mai hună medicamentă la tote su
ferințele Î'heumatice. junghiuri. Ischias 
(l)olă' de tremură), junghiu la urechi 
etc. 1 tl. 20 c.r.

Eicliioru din bnrueni <le Alpi delii AV. 
O Bernhard. 1 butelia ‘2 3 <10 cr.. 1 2 
butelia 1 fi. 40 cr.

Esența pentru ochi de l-tomei-shausen. 
1 butelia ’2 ti. 50 cr.. butelia 1 3. 
50 cr.

Prafii contra asudiirii picioreloru, 1 cu
tia 50 cr. cu trimiterea francată 75 cr.

Poinadă <te Tanocliiiiiu de J. Pscrhofer,ăe 
unu șiră de ani recunoscută de medici 
ca cea mai bună dintre tote reme
diile pentru creșterea perului. Un bor- 
cană elegantă adjustatu 2 tl.

Piaștrii universalii de prof. Stcudelă. la 
raue din lovitură și împunsă, la totă 
felulă de bube rele și la umflături în
vechite. ce se spargu periodică la pi- 
cidre. la degetu. la rănile și aprinde
rile de țițe si la multe alte suferințe 
de acostă soiu. >’a probatu de multe 
ori. 1 borcanu 50 cr.. cu trimiterea 
francată 75 cr.

Sare universală de curățenia de -1. IU. 
Kulrich. Unu remediu de casă esce
lentu contra tuturoru urmăriloru diges- 
tiunei stricate precum : durere de cap. 
amețelă, cârcei la stomacli. acrelă în 
gâtu. suferințe liaemoroidale. constipa- 
tiune etc. 1 pacheru 1 fl.

Franzbrant nein 1 butelia (10 cr.

Afară de preparatele aci numite se mai aria tote specialitățile farmaceutice indi- 
anunțate prin tote diareic austriace. și la casă, când unele din aceste 

depositu. se voră procura la cerere cu promptitudine și câtă se
gene și streine, 
specii nu s’ară afla în 
pote de eftină.

Trimiterile
țulu înainte, sen cu rambursa.

Trimițemlu-se prețnlii 
porto poștalii cu multii mai

prin postă se efectueză. iute, <le<*S se trimite pre-

înainte.
eftinu.

(mai bine prin mandatu poștalii) este 
decâtu la trimiteri cu rambnrsă.

W Incunosciințare. "W
Din incidentalii ^amintirii oficiale ce se face periodicii la ca

zaniile dc Vaporii, Baia de abuiTi va ti Ihiiniiiecâ în 12 și Luni 
în 13 Februarie 1SSS st. n. închisă.

Administrațiunea Băiloru de aburu
din Brașovu.

Avisii tl-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reinoirea prenumerațiunei sC 

binevoiască a scrie pt* cuponulu mandatului poștalii și minierii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. se binevoiască a scrie adresa 
lămurii u și se arate și posta ultimă.

Totodată facemu cmmscutu tuturoru D-loni abonați, că mai 
avemu din anii trt'cuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
..Gazetei.” prt'cum și câteva întregi colecțium. pentru cari se potu 
adresa Ia subsemnata Administrațiune in casu de trebuință.

A(hriinisl)‘ii(iiuie(j Transă
□

Incunosciințare!
BĂILE CĂLDE

IU NOU CONSTRUITELE BASINUEi IE TORȚEIANU 
suntu dela 2 hiniiarie 1SS8 deschise și predate publicului spre folosire. 

DIRECȚIUNEA BĂILORU CALDE DE PUTINĂ, DE ABURU ȘI DUȘURI IN BRAȘOVU.

a

I B

TipogrătiT3U3IUREȘ1ANU, Brașovu?


