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Mâne se împlinescu o sută de ani de când 
s’a proclamatu revoluțiunea lui Horia la biserica 
din Curechiu.

Cu cinci ani înaintea marei revoluțiunl fran- 
cese țăranii români din Munții apuseni au înăl
țată stăgulu libertății și s’au sculată în contra 
opresoriloru loru pentru apărarea drepturilor^ 
omului.

Și într’adevăru în acea epocă tristă și du- 
rerosă, țăranulu română nu mai eră omă. Elu 
eră tractată ca vita, eră iobagiu legată de glia, 
n’avea nici măcară dreptulă de a se strămută 
dela ună locă la altulă, de a’și schimbă stăpânii. 
Nimică din ce agonisea cu crunta lui sudăre nu 
eră ală său propriu și ceea ce îi făcea viața și 
mai nesuferită, eră estrema nenorocire de a avă 
nisce stăpâni nemiloși, nesățioși și tirani la 
culme.

Ce mirare dâr, că țăranulă română după 
veacuri de servitute amară, sătulă de atâtea tira- 
nisări și-a perdută pațiența și a încercată să-și 
stărcă cu forța recunăscerea drepturiloră sale de 
omă, ce i-le secuestrase nobilimea ungurăscă ?— 
„Românii au dreptulă să se revolteze până când 
„voră fi sclavi și nefericiți. A-i pedepsi pentru 
„esercitarea acestui dreptă însemnăză a-i pedepsi 
„fiind-că suntă 6meni.“ Astfeliu scriea la 1785 
„ună apărătoriu ală poporului “ într’o scrisâre 
francesă adresată împăratului Iosifă II.*)

*) Vedi »Revoluțiunea lui Horia"- de Nic, Densu- 
șianu. BucurescI 1884.

Revoluțiunea lui Horia a fostă numai o ur
mare naturală a grozavei opresiuni sub care ge
mea poporulă romănă p’atuncl. Cu tăte astea 
ea a produsă mare mirare în t6tă Europa, care 
nu sciea că în munții Ardălului locuiesce ună po- 
poră apăsată, care aspiră la drepturile omului și 
la libertatea națională, ăr capulă revoluțiunei ro
mâne eră admirată pretutindeni ca ună nobilă 
luptătoră pentru libertate, ca o celebritate a vea
cului. In asemenea calitate eră serbătorită și în 
capitala Franciei. Damele parisiane purtau la 
1784 pieptănătură „â la Horia.“

Căușele revoluțiunii le deslușesce destulă de 
pregnantă însuși umanulu și generosulu împărată 
Iosifă II într’o scrisâre cu data 3 Decemvre 1784 
ce-o adresăză fratelui său Leopoldă de Toscana:

„Escesele de totă felulă — scrie împăra
tule — comise de mai mulți ani din partea po- 
sesoriloră, au causată plângeri generale din par
tea tuturoru locuitoriloră Transilvaniei și cu deo
sebire din partea națiunei române. Dăr niciodată 
nu s’a putută face să se pună ună capătă aces- 
toră escese, nici să se introducă ună regula- 
mentă urbarială. Maiestatea Sa, de fericită me
moria (Maria Teresia) făcuse tăte, ce-și pâte în
chipui unu omă. ±n fine eu amă ajunsă ca să 
le reducă încâtva prin guvernă și prin cancela- 
riă, der încă nu s’a espediată nimicii. Funcționarii 
domeniului din Zlatna, care se află sub direcți
unea despărțământului de mine, s’au distinsă cu 
deosebire prin totă felulu de extorsiunl. Cu tâte 
plângerile repețite ale țăraniloră și pe lângă 
tâte comisiunile câte au fostă trimise, nu am 
putută ajunge să facemă ca să înceteze 
plângerile acestea; In fine aflându-mă chiar eu 
însumi în anulă trecută în țâra acâsta, am fă
cută atâtă, că a fostă delegată o nouă comisiune, 

ale cărei rapârte trebuiâu făcute de-adreptulă la 
Viena. Unu raportă de aceste a și sosită aici 
încă din luna Martie, dăr departamentală mine- 
loru l’a lăsată să zacă până în luna lui Noemvre. 
Afară de aceea țăranii au mai trămisă aici și de- 
putați, și deputății aceștia au primită dela can
celaria Ungariei o asigurare în scrisă, că n’au 
decâtă să se întărcă acasă și se aștepte liniștiți 
decisiunea, care va urmă, fără să se târnă de 
nimică. Dăr deputății aceștia abia au ajunsă la 
Zlatna, și au fostă arestați și maltratați din nou! 
îndată după aceea ună anumită Horia a adunată pe 
țărani și i-a ațîțată în contra posesoriloră și a 
funcționarilor^, dicându că e în contra ordineloră 
împăratului, ca se tracteze astfelă cu dânșii, în 
fine ei cereau să fie încorporați în districtele mi
litari . . .“

Va se (jLică țăranii români se plângeau me
reu la împăratulă de tâte nedreptățile. Impăra- 
tulă dâ ordine guvernului și cancelariei pentru 
îmbunătățirea stărei loru, dăr aceste ordine îm
părătesc! nu se esecutau. Urmarea a fostă că 
țăranii nu mai putâu așteptă nici o ușurare din 
partea autoritățiloru din țâră și în culmea des- 
perațiuuei loru Zicâu, că „domnii cârcă numai să-i 
asuprâscă în contra voinței împăratului?1

„De aici,“ adauge împăratulă în scrisârea 
memorată, „șia-au formată planulă ca să ardă 
casele posesoriloră și să-i alunge ferindu-se tot-o- 
dată ca să atingă satele și orice lucruri, cari a- 
parțineau de-adreptulă suveranului. Foculă 
s’a estinsu din ce în ce mai multă și Românii 
nemulțămițl cu totulă trimis eră din sată în sată 
ordine ca venite din partea mea se nimicâscă pe 
nobili, lucru ce țăranii nu întârijiară ca să-lă 
esecute.“

Foculă teribilă ală revoluțiunei odată isbuc- 
nită a causată multă stricăciune de amândouă 
părțile. Au comisă țăranii români escese sânge- 
râse, dâr nobilii unguri nu numai că nu li-au 
rămasă datori, ci i-au întrecută cu multă. însuși 
împăratulă Iosifă spune cu orb re, că „între altele 
nobilii "au arestată 37 de țărani, căroră le tăiară 
capulă într’o singură (j.i fără nici o formă de 
procedură. “

Umanulă principe conjură pe guvernatorulă 
Transilvaniei, ca se cerce tâte spre a pune capătă 
asupririlor^, căci „poporulă numai tratându-lă cu 
ecuitate, cu iubire și încredere pâte să fie țînută 
în frâu într’ună modă stabilă. “

Dâr la 1784 nu se tractâ numai și numai 
de drepturile omului, ci se deșteptase puternică 
în inimile țăraniloră români și sâmțulă națională 
și religiosă. La acâsta a contribuită multă con
vingerea, ce ia cuprinsă în desperarea loră, vă- 
dândă că nu mai aflau nici ună scută la auto
ritățile civile, convingerea, că pentru ei nu-i scă
pare până ce voră avâ domni și funcțiunarl un
guri. De aci strigătulă revoluțiunei din 1784 ca 
se fie stînși domnii și funcțiunarii unguri.

Eată unde duce tirănia neîmpăcată a celoră 
ce au puterea în mână !

„Eu recunoscă pe deplin —“ (jice împăratulă 
Iosifă totă în scrisârea cătră guvernatorulă țărei 
— că e fbrte greu de a pută află ună mijlocă 
în contra urei naționale și de religiune , care a 
ajunsă la estremă și care se manifestâză la tâte 
ocasiunile între Români și Unguri, anume ună 
mijlocă cum se pâtă trăi împreună amândoue 
națiunile aceste într’ună modă liniștită, ecuitabilă 
și spre binele comună, fiindcă și așa unii fără de 
alții nici nu potă se esiste.... Dâr singurulă mij
locă ce esistă este, și D-fa trebcie să faci totă

pană la estremăj, ca în ținuturile revoltate să 
depărtezi din administrațiunea publică pe toți 
âmenii aceia, a căroră ură,' neîncredere și răsbu- 
nare ți se va părâ că e neîmpăcabilă...“

De unde se fi putută aduce guvernatorulă 
alți funcțiunari, cari se tracteze poporulă cu ecui
tate, cu iubire și cu încredere, când toți erau 
vrășmașii acestui nefericită poporă?

Horia și cu soții lui vedeau, că aici numai 
o cură radicală putea ajută și de aceea ei cereau 
„tisturi“ și diregători români. Ei n’au luptată 
numai pentru libertatea individuală ci și pentru 
libertatea națională a poporului română.

încă înainte de o sută de ani au prevăzută 
așadâră conducătorii revoluțiunei țărănesci, că o 
națiune fără libertate națională nu pâte trăi, că 
ună poporă, care n’are deregătorii săi proprii și 
limba sa națională va fi totdâuna sclavulă alfuia.

Ceea ce au dorită căpitanii revoluțiunii 
dela 1784 n’au putută dobândi. Mișcarea loră a 
fostă curândă suprimată și ei înșiși au trebuită 
să sufere o pedăpsă de mârte crâncenă.

Ună folosă mare și neprețuibilă însă totă 
a adusă sângele vărsată la 1784. încă în anulă 
următorii, la 1785, împăratu.ă Iosifă desființă 
servitutea personală a iobagiloră din Transil
vania și Ungaria. Iobagiulă nu mai eră de aci în 
colo legată de gliă, putea să-și schimbe stăpânii, 
avea așa numitulă dreptă de liberă migrațiune. 
Sârtea lui prin acâsta se ușură multă.

De atunci au trecută o sută de ani, ună 
veacă întregă, timpă destulă de îndelungată pen
tru ca să se ștârgă tristele reminiscințe și să se 
vâdă figurile mărețe ale lui Horia, Cloșca și Cri- 
șană în adevărata loră lumină, ca apărători ai 
libertății poporului română, pentru care și-au sa
crificată viâța.

-------o-------

CRONICA POLITICĂ.
In ședința dietei croate dela 29 Octomvre, referen- 

tulă Gyurici motivăză proiectulă de lege privitorii la 
sistarea juriloră în delicte de pressă, desvăltă istoria li
bertății pressei în statele culte moderne și conchide că 
măsurile propuse suntă cerute de împrejurări. Zsiv- 
covicî vorbesce în favorea juriloră și îi apără 
ca pe o instituțiune strănsă legată cu viăța constituțio
nală ; arată periculele ce s’ar ivi, degradându-se jurii la 
trăpta unui tribunală de partidă. Banulă liniștește pe 
ZsivcovicI printr’ună discursă, în urma căruia maiorita- 
tea primesce suspendarea juriloră pe trei ani.

Totă în acea ședință, Miiekici face interpelarea 
în afacerea închiderii granițeloră dinspre Serbia din causa 
bălei de gură și de unghii a porciloră și cere sus
pendarea acestei măsuri, care nu e justificată și care 
causăză mari pagube comerciului.

*
Progresele democrației sociale în Germania suntă 

uimitore. Legea în contra socialiștilor ,̂ care îi oprea 
d’a ține întruniri, nu numai că nu le-a rărită rândurile 
ci din contră tocmai a contribuită la înmulțirea și orga- 
nisarea loră. In întâia periodă a legislaturei Reichsta
gului germană, democrații sociali avău numai doi repre- 
sentanțl; în a treia periodă însă avău doisprezece, ăr acum 
numărulă depulațiloră loră a crescută în modă de necrezută. 
In Reichstagulă trecută Z^ea deputatulă democrată 
Liebknechti. »Prințulă Bismarck crede, că a pusă mâna 
pe noi, dăr amă pusă noi mâna pe elăb In 1881 sta
tistica electorală oficială îndrăsnea să Zică, că democra
ția socială n’are nici ună cercă electorală sigură, și 
acum cei mai populari candidați ca Virchov, Richter și 
alții n’au putută să întrunăscă maioritatea voturiloră. 
Acăsta e cu atâtă mai uimitoră, cu câtă se scie, că



'egea încontra socialiștilor ii a foștii aspru_o„ ___ i mânuită.
Dar alegerile actuale mai dovedescă ună lucru: cres
cândă numărulă democrațiloră sociali, cresce și nu- 
mărulă antisemițiloră. La alegerile din Berlină s’au 
dată 68,000 voturi pentru candidații democrați sociali și 
alte 50,000 pentru agitațiunea antisemită. Nici liberalii, 
nici prințulă Biszmarck, nici alte partide nu se potă lă
udă cu isbânda. Dar se potă lăudâ Bebel, Hasenclever, 
Liebknecht. Acăstă stare de lucruri i-se atribue prințu
lui Bismarck, care într’ună momentă de mâniă jurase, că 
până la ultima-i răspirare va combate liberalismulă.

*
Cartea albastră, ce a presentat’o guvernulă englesă 

parlamentului, arată instrucțiunile, cari s’au dată din 
partea guvernului generalului Wolseley pentru espe- 
dițiunea de la Nilă. Să dice în acăsta instrucțiune, 
că scopulă principală ală espedițiunii este de a eliberă 
pe generalulă Gordonă și pe colonelulă Stewart din Char-' 
tum. După ce se va ajunge acăsta țîntă nu se voră 
continuă mai departe operațiunile. Wolseley să nu se 
intereseze nici de Cassala care se va despresura de la 
Suachimă său Masaua, nici de Darfur nici de alte locuri 
de la ecuatoră care se află dincolo din cămpulă opera- 
țiuniloră, nici de Sennaar care privesce pe Gordon, ci 
să se silăscă de a efeptui o retragere sigură a garnisâ- 
nei egiptene de la Chartum și a amploiațiloră civili cari 
■. voi să ce îr,t'5pna familiile loră la Egiptă. In 
privința Sudanului Anglia ar vedă bucurosă ună gu- 

............ • 1--- *

ar voi să se întârcă cu familiile lorii la Egiptă.

* J
vernă în Chartum cu administrațiune internă cu 
tulă independentă de Egiptă. Guvernulă egiptănă 
iesce să dea subsidii la toți capii său la mai mulți capi, 
cari au destulă autoritate spre a susține ordinea în va
lea Nilului dela Vady-Halfa pănă la Chartum și promită 
de a țină pace cu Egiptulă și de-a împedecâ tâte inva- 
siunile în Egiptă; a doua de a promova negoțulă cu E- 
giptulă; a treia de a împedecâ tâte incursiunile pentru 
vinderea și prinderea sclaviloră. Wolsâley este autori- 
sată de a încheia o convențiune sub condițiunile de mai 
susă. Totuși capii semenției, abstracțiune făcendă de 
plata subsidiiloră trebue să se radime pe puterile loră 
proprii, deârece nici Anglia, nici Egiptulă nu pote luâ a- 
supra sa responsabilitatea în valea Nilului spre mă^ă (fi 
de Wadv-Halfa.

to-
vo-

Când cele cinci lovituri de toiagă ale măiestrului de ce- ( 
remonie resunară elă dise: »Ah 1 Iacă bate, înainte!» ( 
Împăratulă- întră tocmai pe ușe cu principăsa și cei-l’alțî 
regi și principi urmară după densulă. Masa începu nu
mai decâlă și se compuse din două-spredece feluri de 
mâncări, ca să mai dică că au fostă escelente nu e ne- 
voe; ca principele Carolă Anton rari suntă să aibă bu
cătării. La fie-care servici erau și șapte păhare fine, 
șlefuite, de Boiemia, în cari se servi cele șapte feluri de 
vinuri ce ș’au dată. Adevăratulă vină bună, ună vină 
minunată de Johanisbergă, s’a băută din păhăruțe vercfi; 
mâncările de carne și legume s’au dată în talere de ar
gintă ăr fructele și prăjiturile în talere de porțelană fin 
din vechia manufactură regală din Berlină. Sala era 
măreță împodobită iar iluminarea feerică; luminile elec
trice, pentru a nu supăra vederea, erau ascunse sub glo
buri vertfi și roșii, Mașina care producea electricitatea 
era așezată înlr’o baracă de scânduri nu departe de cas- 
telă. Când furămă la friptură și șampanie împăratulă 
se ridică și cu vocea clară și puternică ținu ună toastă 
în sănătatea și fericirea părechei princiare, în căsătoria 
de aură. Principele mulțumi împăratului și scumpiloră 
săi âspeți și nu erâ nimeni în sală care să nu fi fostă 
mișcată la schimbarea acestoră cuvinte scurte, dar (fise 
din inimă și multă cuprintjătâre.

După mâncare mesenii se adunară în sala strămo- 
șiloră unde li se aduse cafăua. Principele avea pentru 
fiecare din numeroșii săi âspeți câte o vorbă plăcută și

■ amicală și fu astfelă pănă la urmă, senină și amusantă.
■ Cândă m’amă apropiată ca să’i ureză fericire din partea 

diarului de Colonia, elă ’mi a (fisă: »’Ți mărturisescă 
că citescă adeseori și cu plăcere (fiarulă de Colonia și 
că îlă aprețuescă forte multă că in multe și în cele mai 
importante lucruri pentru noi vederele lui sunt și ale 
mele.» împăratulă și principele de coronă 
printre 6spețl și au convorbită îndelungă cu mai mulțl 
dintre ei. După orele 9 împăratulă s’a 
densulă au urmată și alții, cea mai mare parte însă 
între cari principele de corănă ală Germaniei și Regele 
Carolă ală României au plecată în orașă să vafiă ilumi- 
națiunea. Mărturisescă c’amă vădlută multe orașe ilu
minate, der așa de frumosă ca Siginaringen nici unulă 
încă. Nu erâ nici o ferâstră în totă orașulă, nici ună 
turnuleță ori ună colță eșită mai afără care să nu fi 
fostă iluminată, erâ minune de frumsețe.

Astăzi sunt expuse în museulă princiară darurile 
făcute părechei jubilare, numărulu loră este legiune. De 
remarcată sunt portretele în uleiu ale împăratului și îm
părătesei, portretele în reliefă ale principelui și principe
sei de coronă a Germaniei, turnate în bronză și cu ra
me de ștejaru artistică lucrate, portretulă reginei Angliei 

. in rame de argintă, o acuarelă de mâna principesei 
moștenitore, adrese și felicitări în legături artistice etc.

Astădi la lA/a Ore după amâdi împăratulă și fiulă 
său ne au părăsită erășl, după ce trenulă a plecată îm
păratulă mai stătu multă la ferăstră mișcată 
mările mulțimei și făcăndă cu mâna semne 
bună.

In fine acăstă serbare jubiliară a fostă 
privințele mărăță și membrii familiei trebue să 
cu mândrie despre dânsa pănă în cele de pe urmă ra
muri ale nemului.

Nunta de aurii dela Sigmaringen. 1i 
»Kolnische Zeitung» primesce din Sigmaringen , 

următOrele informațiuni cu dată de 22 Octomvre:
Se pare că și cerulă a participată ca serbătorea să 

fi de aură; eri a eșită ună sOre caldă și lucitoră pre
cum de mai multe săptămâni nu s’a vă(|ută și precum 
rareori se vede în a treia parte a lui Octomvre; avemă 
în fine ună adevărată timpă imperială.

întâia parte a serbărei a fostă serviciulă divină în 
biserica orașului, serviciu la care părechia jubilară n’a 
asistată și cu atâtă mai puțină împăratulă și principele 
moscenitoră. Predica nu s’a ținută nici la începută nici 
la sfârșită. După serviciu s’a cântată: »Mare Dumne
zeule pe tine te glorificămă» și după acăsta s’a finită. 
După serviciulă divină a urmată întâiu primirea felicilă- 
riloră la castelă, apoi la o oră după amedi s’a dată de- 
jună la principele moscenitoră în palatulă său pe strada 
Carolă. Dinaintea palatului este o piață liberă și mul
țimea de Omeni stătea aci ca și pe stradă, dreptă și largă 
capă lăngă capă, și necuprinsă cu vederea. Se dă cu 
socotăla că orășelulă care n’are decâtă 4,000 de locui
tori, eri zidurile sale au cuprinsă mai bine de 30,000. 
Aclamările neîncetate și veselia poporațiunei a făcută pe 
împăratulă să se arate de mai multe-ori la ferăstră.

La 5 Ore după amâ(fi se strînseră și puținii invi
tați, cari nu facă parte din familie în sala cavaleriloră 
din castelă. Câteva momente înainte de 5x/a se audiră 
loviturile toiagului maestrului de ceremonii, care preves- 
tău sosirea împăratului. Băt.renulă monarchă apăru voi
nică și vioiu dimpreună cu principele moștenitoră și stră
bătu adunarea. Aci dete elă încă o dovadă de bunăta
tea lui de inimă. Printre cei presenți să află și vechiulă 
consilieră ală principelui d. de Eisenbek, căruia suferinți 
grele corporale nu-i permită să stea de locă în piciăre. 
împăratulă ca să scOță bătrânului ori-ce genă și îngrijire 
să duse la elă și apucându-lă de mână îi (fise: »Sciu că 
esci bolnavă și nu poți să stai în piciOre; rău e când 
cine-va îmbătrânesce și vîne slăbiciunea.» Intră după 
acăsta în sala alăturată unde corlegiulă se rânduise și 
luă locă în frunte, oferindă brațulă principesei Iosefina, 
ăr principele să puse în cealaltă parte a împăratului; 
apoi regii, principii și înaltele domne urmară în ordinea 
pe care v’am telegrafat’o. Sosindă la altară părechea 
iubilară păși înainte, avândă cei cinci nepOțî în urma 
loră, ăr celelalte părechi stătură unele la drăpta altele la 
stânga altarului. împăratulă să opri la stânga de regina 
Saxoniei, care fu la drăpta altarălui; înapoia loră stă
tură Principele de cordnă și Regina României, ăr curtenii 
și damele de onOre stătură fie-care înapoia scauneloră

o

Deschiderea sobraniei' bulgare.
Cu ocasiunea deschiclerei adunârei legiuitdre 

bulgare în Sofia, principele Alexandru a pronun
țați! următoralu diacursu:

Domnitorii deputății După ce representațiunea na
țională s’a constituită în modă definitivă la Tirnova, ’mi 
este plăcută de a vă regăsi adi strînși în sesiune ordi
nară în capitală, plinî de ardăre pentru a lucră la pro- 
gresulă Principatului în spiritulă Constituțiunei restabilite. 
Simțescă cea mai mare plăcere de a esprimâ aici d-loră depu- 
tați sincerile mele mulfămiri națiunei'Bulgare pentru devota- 
mentulă ce are cătră tronulă meu și pentru sentimentele de 
credință și de iubire de care este animată pentru persăna 
mea. Suntă fericită de a putea să vă comunică că țăra nâstră 
continuă a fi objectulă bunei voințe a mariloră Puteri și 
în particulară a Rusiei, liberatorea nâstră. Guvernulă 
meu va pune tăie îngrijirile pentru a conserva bine-voitâ- 

’MI place a crede că neînțelege-

stăpâniloră loră ; invitații străini încheiară cerculă îi m;j- 
loculă salei.Bărbații aveu mai toți cordone mari de ordine și 
lanțuri; principele Carolă Antonă purta ca și împăratulă 
și principele de corână, peste uniforma de generală, ma
rele cordonă ală ordinului vulturulă Negru în briliante; 
principesa Iosefina avea o rochiă de atlasă albă și stră- 
lucitoră de aură, o cunună de mirtă de aură pe capă 
și diamante singurate. Să-mi fie cruțată a mai descrie 
magnificența rochieloră celorlalte dame, acesta e ună lu
cru la care nu mă pricepă. Strălucirea petreloră prețiose 
a brilianteloră și perleloră sub foculă a sute de luminări 
ce ardâu în cele două enorme policandre atârnate de bo- 
gatulă plafondă, nu se pote de asemenea descrie.

Abatele Maurus Walter de Emaus a ținută cuvân
tarea de ocasiune: acelora cărora le place patosulă tre
bue să fi rămasă mulțumiți, mie însă ’mi ar fi plăcută 
mai bine fără acestă patostă. Când a ajunsă mai cu 
sâmă să vorbescă despre copii morțl ai părechei princiare, re]e sa]e dispQSițiunI 
despre regina Stefania și principele Antonă, atunci din rile și divergențeie de vederî) ce s.au prodllsil în(re unelg 
mulțl ochi s’au scăpată lacrăml, dar cu deosebire prin- State vecine noi> nu vorii Hpsi de & fi aplanatfe . că
cipesa moscenitâre a fostă adâncă afectată. După abate starea normalâ nu va întârdia de & ge restab 
a înaintată episcopulă Hefele la altară, a (fisă puține Mî pare bine d_lora deputațl, că cestiunea vămiloră 
vorbe dar mișcătore, și a îndeplinită cununia a treia. La dintre Principatii și Rumelia orientală unite cu npj . 
repetarea întrebăriloră de căsătoria principele-mire a răs- legătlirî de frâțiă> a fosW resolvată în avanta iulfl reci 
punsă cu voce puternică, apoi, după isprăvirea ceremo- procQ alQ popuiațiunilorii de ambele păpțî ale Balcanilor0 
niei, în timpulă căreia (afară de discursulă abatelui) și In ce privesce Gestiunile din năuntru ale Principatului con ’ 
împăratulă a stată în piciâre, acesta dete brațulă prin- staia cu plăcere bunele și pacînice]e disposițiunî aIe 
cipesei și părăsiră cu toții sala în ordinea în care au porului meUj preeum și aspirațiunile sale călră desvoltarea 
venită. . sa morală și materială.

Suitele și ospețu se duseră în sala de mâncare unde n i ,locurile le erau hotărîte și unde curândă apăru și stă- „ .°H ePu a( > guvernu ă meu, cu totă timpulă 
pânulă casei care, stete la Intrare s’ascepte pe împărată. S°U1 , 6, Care .& ISPUS > a Pu^utQ Prepară diversele pro-

.... . ieote de pnvitore la deosebitele ramure ale adminis-
trațiunei și în deosebi a fmanceloru, a cărora bună or
dine este celă mai bună temeiu a prosperităței țârei.

Printre proiectele de legi ce voră fi supuse, trebue 
să menționeză pe »celea privitâre la impositulă fonciară 
(emlak), la patente, la comptabilitatea (bugetului și ]a 
curtea de compturi. Atragă în modă specială, d-loră 

j deputați, seriOsa vâstră atențiune asupra angajamenleloră 
Jnosțre privitâre la drumulă deferă Tsaribrodă-Vacacelă, 

angajamente a cărora termenă fixată pentru începu- 
tulă punerei în execuțiune a și sosită. In cercetarea 
tuturoră proiecteloră de legi supuse deliberăriloră 
d-vdstre, conteză pe înțelepciunea și patriotismulă de 
care sunteți însuflețiți și chemândă asupra lucrăriloră și 
osteneleloră v6stre bine-cuvântarea celui 
ternică, declară deschisă sesiunea ordinară 
adunări naționale!

A-Totă-pu- 
a celei a 5-a

institutulă de

SOIRILE PILEI.
»Kolozs. Koz.» ne aduce soirea, că 

nebuni din Sibiiu să va strămuta Ia Clușă. Totodată îșl 
esprimă bucuria dicândă că acolo îi este loculă celă mai 
potrivită.

Totă așa dicemă și noi, că acolo îi este loculă.
—0—

La vânătârea făcută în (filele trecute de magnații 
unguri în munții Gurghiului, cornițele Wurmbrand a îm
pușcată ună ursă, ăr Geza Saloinon ună ursă și ună 
porcă sălbatică.

au stată multă

retrasă după

de acla- 
de (fiua

din tâte 
vorbâscă

—0—
Kolozsvârî kOzl dela 31 Octoinvre cjice, că cente- 

narulă lui Horia și Klosca totuși se va serba în Bucu- 
resțl. Apoi reproduce programulă festivității și <fice; 
,Videremo! Vomă raporta cetitoriloră noștri despre acestă 
mai nou cultă ală eroiloră. Eroii cei mai nuoi însă nu
mai acum se redică în București, adecă tinerimea uni
versitară. (fiarele nâstre române ne totă aruncă în ochi 
espectorațiunile tinerimei nâstre față' cu Silasi, dar scan
datele medicinistiloră începute în anulă trecută și conti- 
nate și în presentă în contra d-rului Râtnniceanu, nu- 
jeneză de locu. Suntemă curioși a sci acum, până când 
îșl voră mai bate jocă ultraiștii români de cultura tineri
mei nâstre. Cu atâtă mai vărtosă, de âre-ce insultele tine
rimei bucureșlene suntă nemotivate, ci suntă numai de ca- 
racteru politică. Profesorulă Râmniceanu este consângănă, 
cu amiculă alianței nâstre austro-maghiare române.«

Amă vră să scimă, în care (fi de peste ană cei 
dela diarulă clușiană au fericirea de a face măcar o sin- 
singură observare la loculu ei?

—0—
»L’Indâpendance roumaine» comunică, că a apărută 

o broșură fărte frumâsă întitulată »Centenarulă revolu- 
țiunei române de la 1784.' Sub numele celoră trei eroi 
se citesce ca epigrafă:

Dragă frate de departe, 
Trămite-ml o țîră de carte, 
Fie scrisă câtă de rău,
Numai s’o potă citi eu! i

Broșura conține portretele eroiloră și vr’o 40 de 
bucăți alese, subscrise de George Misailă, Al. I. Hodoșă 
și alții.



,Carpații*  din Craiova publică prog-amulă serbării- 
centenarului lui Horia. 1. Sera la ora 9 precisă, serba
rea va începe prin cântarea marșului românii: »Descâp- 
tăte Române», esecutată de cord cu acompaniamenlă pe 
piano ținută de d-na Caselli. 2. D-nu I. Ath. Mitescu 
va face o disertațiune asupra revoluțiunii române din 
1784. 3. D-na Maria Theodorini va recita oda »La 
Transilvania,*  de Valerianii Ursianu. 4. D-ș6ra Fulvia 
Olteanu va esecula pe piano rapsodia română de Anto
nie Sipos. 5. D-șora Aurelia Faur va cânta acompani
ată pe piano, »Doina Română*  6. D-șdra Miria Chițu 
va esecuta pe piano pot-pouri asupra unoră arii româ- 
nescl, de Fr. Lorenez. 7. D-ș6ra Aurelia Chita va cânta 
aria »Adio la Carpațî' de I. Vasilescu. 8. lmnulă »Gin- 
tei Latine*  musica de »Marchetti’ cântată de coră cu 
acompaniamentu pe piano de d-na Caselli. După ună 
intervală de ună cuart de oră, mai mulți distinși domnî 
și ddrnne voră esecutâ danțulă națională ardelână ,Ro- 
manulă*  — după terminarea căruia va începe Balulă. 
Produsulă acestei serbări este destinată de societatea 
»Carpaț.ii Români’ din Craiova, pentru înființarea unei 
sc61e române în țâra Săcuiloră.

4) Die romanische Viehzuehter. Sub acăstă espre- 
siune înțelege corespondința că Românii suntă numai 
crescători de vite, respective speculanți de vite, încâtă 
le crescă pe pămentă săsescă și apoi speculăză cu ele, 
și nu vrea se recunăscă că Românii din Cohalmă suniă 
cetățeni agricoli și ca atarl țină numai atâtea vite, câtă 
le birue posesiunea loră și dreptulă loră în pășunea co
munală.

2) In originală se 4'ce: A forda kănyszer fentar- 
tâsa sem mondhatăki egy kozsăgi szabâlyrendelteben, 
mert etc. ăr românesce tradusă la - înțelesă ar fi: Nici 
modulă împărțirei (aplicărei) hotareloră nu’lă pote de
termină ună stătută comunală pentru că etc

8) Originală sună: Itt azonban szuksăgesnek tola- 
lom megjegyezni, hogy rendezellen hatâru Kosegekben a 
forda kănyszer etc. va se dică în comunele cu hotară 
neregulate etc.

4) Corespondinței îi convine a atinge numai ajută- 
rele cerute de confesiunile române, ăr de ale loră să- 
sescl tace, ca să nu li se vedăscă liberala proporțiune 
purcesa din generositatea unui poporă de cultură. Când 
au cerută Românii ajutără pentru soălele loră, ei încă 
n’au întârdială ca să nu-șl ia; astfelă in 1883—1884 
au dată româniloră două confesiuni câte 1000 fl. 2000 fi. 
și pentru scol’a loră au dată 4000 fl. deși totă întrecu 
pe Români în numerulă sufleteloră numai cu 100 suflete. 
Proporțiune constatată de ei publice în organulă loră 
din anulă trecută. Românii capătă pentru scălele loră 
dreptă dotațiune anuală 227 fl. pe când sașii pentru 
a loră aprope la 1000 fl.

6) Insă numai cele săsescl, cele românesc! nu. Să 
nu esagereză, că pre 1884 s’a preliminată, ba chiar s’au 
făcută 5 lampe pentru Români, pentru cari se va fi pre
liminată și petroleulă necesară și acelea până astădi nu 
s’au ridicată.

—0—
Consiliulă profesorală ală facultății de medicină din 

BucurescI a luată, pe câtă se dice, următârea hotărîre: 
»ln casă când cei ce nu voră să depună esamenele voră 
fi în maioritate, atunci se va închide facultatea de me
dicină pentru ună ană. In casă când voră fi în mino
ritate, voră fi eliminați din facultate.*

—0—
Biserica catolică a amenințată pe cei ce se voră 

duela și pe secundanți cu-o excomunicare fărte aspră, 
denegândmle chiar și îmormentarea religiosă. Episcopulă 
din Poitiers nesciindă, dăcă anatema s’ară pute estinde 
și asupra altoră persâne asistente la actulă duelului, a 
adresată o epistolă cătră congregațiunea din Roma. Car- 
dinalulă Monaco, președintele congregațiunei, a răspunsă 
că la actulă duelului, ori cine s’ar afla fie medică, seu 
ori care altulă, va fi escomunicală.

—0—
»L’Independance belge*  vestesce că în curendă se 

va face ună congresă internațională de studențl, cu ocasia 
aniversării anului ală 50-lea ală înființării Universității 
din Bruxelles, una din cele mai bune scăle din Europa. 
Intr’o întrunire pregătitare ce s’a ținută, s’a hotârîtă a 
se da președința de onore bătrânului mare scriitoră fran
ceză Victoră Hugo.

—0—
Artista Sarah Bernhardt vestită atâtă prin jocă câtă 

și prin aventurile’i amorăse, e greu bolnavă, ba după 
cum dică unii chiar nebună. După scirile din Parisă, 
causa acestei stări e — totă pârdalnica de dragoste. A 
plecată de la ea poetulă Richepin, pentru care Sarah 
îșl părăsise — după o di de fericire — pe bărbatulă său 
Damala.

—0—
Mare bucuriă este în totă imperiulă Padișahului, 

pentru că s’a îndurată a desființa dreptulă de timbru 
pentru....  batiste (naframe), atâtă de trebuincidse orien-
taliloră.

-------o-------

Afacerea statutului agrară în Colialuiu.
Colialuitt, 23 Oct. 1884.

Causa statutului agrară în opidulă nostru din tamna 
trecută încdce s’a ventilată multă prin alte (Jiuare și mai 
cu sămăîn »Sbge. deutsches Tageblatt*  din Sibiu, prin 
vâră însă și prin >Telegr. Rom.*  și mai pe urmă în 
»Hermanstâdter Zeitung.*

Causa acesta este de ună interesă atâtă de însem
nată, încâtă credă a face ună serviciu cetitoriloră .Ga
zetei Trans.< și respective Româniloră ce trăiescă prin 
fostulă fondă regiu, dându-le o icănă despre luptele ce le 
avemă cu conlocuitorii noștri Sași, cari umblă cu totă 
felulă de apucături a ne isolâ dela usulă beneficieloră co
mune tuturoră civiloră acestui opidă.

Și ca On. lectori să se potă informă despre inten- 
țiunile loră lasă se urmeze în traducere fidelă o cores- 
pondință originală a lui »S. D. Tageblatt, datată Cohalmă 
în 21 Sept, și apărută în 23 Sept. a. c. ce pdrtă titulă: 
»Lupta opidului Cohalmă întru regularea referințeloră e- 
conomice-agrarie.«

«In fruntea acestei convorbiri după putință scurte 
și obiective, în care cetitorii »Tgblattului< voră reafla 
multe lucruri cunoscute, a căroră repețire in interesulă 
strînsei legături regretă că nu se potă evită, așă pune 
întrebarea: Autorisate suntH representanțele comunale, 
ca organe instituite de comunitatea intrigă, si regu
leze interesele și si administreze averea comunală, 
se dispună de acdsta in calea legei, și în esercițiulu a- 
cestei autorități si potă stator'i și încassa, î-p fave
rea casei alodiale, dela locuitori taxe pentru vitele 
ce pășunescu pre pămentulti, comunala? Consciu de 
a fi ințelesă de toți bărbații într’adevără serioși ai opi
dului nostru, așă rugă pe fiecare cunoscătoră de causă 
și lege, încâtă acela s’ar interesă și ar vrea să înainteze 
0 causă bună, să ne comunice în acestă respectă pu

blice ori privată convingerile sale. îndreptățirea la a- 
câstă întrebare și rugate, ce pare p6te enigmatică, mă 
silescă să o dovedescă prin mai susă promisa espunere. 
In totă casulă, acăstă cestiune mai p6te deveni adî mâne 
încă în ărecare comună din fundulă regiu o cestiune înfo
cată, și din acestă motivă merită ună interesă mai multă 
decâtă locală, abstragendă dela aceea, că și acesta aruncă 
o mică rază viă asupra politicei ministeriale de a dis
pune.

Cohalmulă și-a făcută în anulă 1870 ună stătută 
agrară, carele în 1871, după primirea aprobărei superi- 
âre, a întrată în viăță. Acela statorea, că estinderea 
dreptului de pășunată să se acomodeze după mărimea 
dărei plătite, respective după mărimea și bunătatea po- 
sesiunei de pămentă privată, și statorise, de fiecare capă 
de vilă, anumite taxe de pășunată în favoiea casei co
munale. Cu acăstă hotărîre, crescătorii de vite românix) 
din Cohalmă dela începută n’au fostă mulțămițl și nu
mai siliți s’au supusă acestei nouă situațiunl. Ca să o 
modifice, intentară procesă, însă nu putură câștigă ni- 
mică, pănă ce nu trimiseră în 1883 o deputațiune în 
Festa la ministeră. Acesta recvirâ actele referităre la 
statutulă combătută și cu emisulă din 3 Octomvre 1883 
Nr. 57,654 anuleză statutulă agrară Cohalmenă.

Acestă emisă sună în traducere:
Nr. 57,654.

VI. Ministendu r. u. de interne.
Oficiului comitatensă ală Ternavei-marî în Sigișăra-
Cu referire la raportulă subșternulă în 24 Aug. a- 

c. Nr. 8026 de cătră vicecomitele comitatensă, domnului 
ministru de agricultură, industrie și comerciu, și de acolo 
aici îndreptată, prin care a așternută actele referitore la 
statutulă de câmpă ală opidului Cohalmă, încunosciin- 
țeză oficiulă comitatensă, că acestă stătută din împre
jurarea că în sensulă § 15 art. de 1. XXXVII din anulă 
1880 aici n’a căpătată aprobare, în înțelegere cu d. Mi
nistru îlă dechiară de fără valore, și totă odată obser- 
veză că, încâtă amintitulă opidă ar dori formarea unui 
nou stătută de polițiă de câmpă, Vă aibă ca orientare 
următorele:

1. Statutulă nu se pote estinde la determinațiunile 
speciei și modului cum ar fi să se folosâscă posesiunea 
pământului privată, căci spre acăsta este chiămată ma- 
ioritatea posesoriloră de pămentă în proporțiune cu po
sesiunea loră, și încâtă in acestă respectă nu s’ar puie 
uni, ar pote căută ajutoră numai la judecătoriele re
gesc!.

2. Statutulă nu se pote estinde nici asupra regu- 
lărei dreptului de folosință, ce’lă au locuitorii asupra ore- 
cărei posesiuni comunale, pentru că încâtă o astfelă de 
regulare nu s’ar pute efeptui pe cale amicală, a decide 
este chiămată Judecătoria conf. § 107 art. d. 1. XVIII 
din 1871.

Nici susținerea forței de păscută (Triftzwang)* 2 3) nu 
se pote esprima în ună stătută comunală, pentru că ună 
atare conclusă ar isbi în § 22 art. d. 1. XVIII ex 1871 
Aici aflu de necesară observarea, că împărțirea hotară- 
loră (flurzwang), în comunele cu hotară regulate3) este 
a se susțină pănă va urmă regularea posesiunei. Despre 
acesta vei binevoi a încunosciința partidele interesante 
în modulă prescrisă.

Budapesta, 3 Octomvre 1883.
Iosifă Pronay mp. 

secretară de stată.
Autorii (său mai bine născocitorii) statutului casată 

prin acestă emisă ministerială au urmărită cu elă în 
modă învederată ună scopă triplu. Ânteiu au vrută 
ca pămentulu comunală să devină maimultă 
folosibilă pentru casa comunală, ca pănă 
acilea. Dela acesta să pretindea din ană în ană mai 
multă. Representanțele confesiuniloră locale, și nu mai 
puțină cea gr. or. carea voia să-și zidăscă, respective să 
’șl cumpere edificiu scolastică, ceea ce-i și succese în 
urma ajutorului primită din casa alodială precum și con
fesiunea gr. cat. petiționară mai în toți anii după ajută- 
re în favorulă scoleloră din casa alodială4 *)- Repre- 
sentanța comunală era parată de ajutoră, însă de unde 
să ia? S’a ivită necesitatea de a ilumina stradele6). Spre 

acestă scopă ărăși au trebuită bani. In piața opidului 
nostru atâtă de săracă din respectulă apei a trebuită 
condusă apa de beută. Necesitatea aceleia nu se pute 
dispută; însă conducerea apei costa bani6), (va urma).

-------o-------

TELEGRAMA PARTICULARA A »GAZ. TRANS.*
Aradil, 1 Noemvre 1884.

Comitetulă partidei naționale oposiționale a candi
dată din nou ca deputată dietală pe advocatulă Geor- 
ghiuLazară, în cerculă electorală ală Boroșneului, 
ală cărui deputată se retrăsese.

-------o-------

DIVERSE.
China militară. — Sub acestă titlu, qfiarulă »Le 

Nord*  publică mai multe amănunte asupra armatei chi
neze : Armata chinesă se compune din armata de opera
țiuni și armată de apărare. Armata de operațiuni cu
prinde trei armate: armata Mandciuriei, armata Centru
lui și armata Turkestanului. Armata Mandciuriei nu nu
măra în 1883 decâtă ună efectivă de 30,000 omeni, dâr 
acestă efectivă a crescută în urmă printr’ună numără 
6re care de voluntari mongoli. Armata Centrului său 
din Mongolia numără 30,000 6menl; ea este destinată, 
în casă de răsboiă cu Rusia, să apere drumurile din 
Mongolia, cari ducă la hotarele rusescl. Câtă pentru 
armata Turkestanului, care este de 40,000 6menl, ea 
trebue să acopere fruntaria occidentală; distanța cea 
mare nu’i permite a luă parte la operațiuni în jurulă 
Chinei. Efectivulă armatei de apărare său ală armatei 
teritoriale se urcă, după statisticele oficiale, la 700,000 
6menl; în timpă de pace însă, elă este numai de 200,000 
omeni. Așa der, efectivulă totală ală armatei chineze 
în timpă de pace se urcă la 300,000 omeni, și oficială 
ofectivulă acestei armate in timpă de resboiu se evalu- 
eză la ună milionă de omeni. Fie-care corpă de armată 
provincială are mai multe dividiunl, ală căroră numără 
depinde de întinderea și trebuințele provinciei, și fie-care 
divisiune se compune din cinci tabere, cari, la rendulă 
loră, suntă împărțite în stațiuni de gardă, ast-felă că fie
care provincia are o sistemă de posturi și de cordâne, 
cari formeză o rețea de linii strategice. Posițiunile cele 
mai însemnate suntă apărate de întăriri armate cu tu
nuri. Armamentulă celă vechiu a fostă mai pretutindeni 
înlocuită cu ună altulă nou. Pe lângă vasele de răsboiu 
cele vechi, se află asemenea și vase de răsboiu cu aburi 
fărte bîne echipate și avendă, ca cea mai mare parte 
din întăriri, tunuri Krupp încărcându-se pela chiulată. 
S’au cheltuită mai multe milione cu construirea și cum
părarea de vase de resbelă cu aburi, după tipulă mo
dernă și înființarea a mai multoră turnătorii de tunuri 
și a numărâse arseDalurl în cari se fabrică totă felulă 
de arme și de munițiuni de resboiu. Tâtă elita armatei 
a primită pusei Mauser, și într’ună timpă tarte scurtă 
s’a cumpărată dela usina Krupp 150 tunuri, pentru lo
curile întărite, de 12, 15, 17 și chiar 21 centimetri și 
275.. tunuri de campanie încărcându-se pela chiulată. In 
fine, flota se compune dintr’ună mare numără de vase 
cu aburi.

Ună întreită emoră. — In 21 1. c. în casa zida
rului Focke Josef din Schneeberg, o comună în Bohemia 
s’au aflată tăiațl în bucăți doi copii ai săi, unulă de 5, 
celalaltă de 3 ani, ăr mama zidarului spândurată în mij- 
loculă casei. T6te trei omorurile le-a comisă Focke, pe 
care l’au și arestată. Focke eră cunoscută de mare be
țivă și crudelă; femeea lui‘s’a sinucisă cu puțină timpă 
înainte și văduvului îi venise gustulă de .însuratdre. Se 
bănuesce că și-a omorîtă copii și femeea, ca să nu întim- 
pine greutăți în ajungerea scopului de căsătoriă. Incar- 
ceralulă negă totă și mâncă cu mare poftă.

Din moștenirea lui Makart. — Evaluarea tablou- 
riloră găsite în atelierulă și locuința răposatului artistă 
arată următorele resultate: patru tablouri de plafonă 8000 
florini, două pictare de flori 1200 florini, patru tablonrl 
în formă rotundă în sala de mâncare (natură mortă) 8000 
florini, familia baccanteloră 4000 florini, o grupă de fe
mei orientale 2000 florini; tate celelalte picturi mici, 
studii, împreună 12,000 florini. In privința complec- 
tării ciclului »anotimpii« din care numai două tablo
uri s’au terminată (Primăvera și Vâra) nu se cunâsce 
ideia artistului pentru »tomnă și ârnă.*  Se scie numai 
că pentru »tâmnă*  Makart cugetase o grupă de vânători 
și pentru »iarnă« scena animală a unui bală mascată. Se 
va găsi ore ună artistă cu destulă talentă care să în- 
drăsnăscă a complecta acesta serie?

6) Câtă a costată? Nu cumva Ia 10,000 fl.? Cam 
esorbitanta sumă. Insă atrebuită să se cumpere din 
grădina lui N. socrulă primarului și tatălă notarului ac
tuali, ce și pre atunci funcționau în aceste posturi. Apoi 
cum e lumea, representanța constatătdre mai numai din 
cumetrii pentru sprâncenele primarului și notarului voteză 
totă, căci Romanulă erâ silită să verse în alodiu tacse 
banali pentru dreptulă său de pășiunită.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Curaulu la bursa de Vlena
din 31 Octomvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 123.20
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.70
Rentă de hârtiă 5°/o . . 89.— 
împrumutului căilorti. ferate 

ungare......................... 143.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.50

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) . . . .119.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 115.25

Bonuri rurale ungare . . 101.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișii....................'. . 100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.25 
Bonuri rurale transilvane 100.20

Bonuri croato-slavone . . 100,—
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................98.25
Imprumutulii cu premiu

ung. ........................... 115.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80 
Renta de hărtiă austriacă 81.05 
Renta de arg. austr. . . 82.35
Renta de aură austr. . . 103.95 
Losurile din 1860 . . .134 30
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  863 —
Act. băncel de credită ung. 288.50 
Act. băncel de credită austr. 287.90 
Argintulă :—. — GalbinI

împărătesei................ 5.75
Napoleon-d’orI................9.71*4
Mărci 100 împ. germ. . . 60.— 
Londra 10 Livres sterlinge 122,30

1884.

vend.

Bursa de Bncuresci
Cota oficială dela 20 Octomvre st. v.

Renta română (5%). . .
Cump.

Renta rom. amort. (5°/0) .
» convert. (6%) •

împr. oraș. Buc. (20 fr.) .
Credit fonc. rural (7°/0) . >

» „ „ (^°/o) • »
> » urban (7%) • »

» (6%) • »
» . > (5°/o) ■ >

Banca națională a României
Ac. de asig. Dacia-Rom. . «

< » » Națională
Aură............................... 7-25°/o
Bancnote austriace contra aură 207

1390
367
237Va

2.08

)>

Cursulu pieței Brașovu
din 31 Octomvre st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . C.ump. 9.— Vend. 9.03
Argint românesc .... . . » 8.90 9.—
Napoleon-d’orI................. . . > 9.67 » 9.70
Lire turcesc!..................... . . • 10.92 10.98
Imperiali......................... . . > 9.90 > 9.92
Galbeni............................. . . » 5.67 > 5.70
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— » 101.50
Ruble RusescI................. . . > 122. 5 » 123.—
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
zZL silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 
** ria lui Gross (în casa prefecturei.)

dela 1 Aprile c.?

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețuit! abonamentului pe jumătate de anu 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu 

care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Primele veritabile bombdne de Malzextract de pieptu. pentru 
desfacerea flegmei ale lui Io an ti Hoff sunt în hârtia albastră.
Preparatele de Malz ale lui Ioană Iloff suntă în 400 de lazarete și instituite de vindecare 
introduse, de undo vină (flluică raporturi, diplome de furnisoră de curte a celoră mai mulțî 
suverani din Europa, 27,000 deposite de vendare în tote părțile Înmoi, unu milionă de ra
porturi de mulțumită și lecuire din tote clesele societății prin cari se recunosce escelentulă 

loră efectu de lecuire.

Extract U de Malz a lui 
loauik Hoff ^Gesundheits- 

bier.“ 0 sticlă 60 cr.

Extractul de Malz concen
trată a lui Hoff. 0 sticlă 1 fl.

12 cr. 0 sticlă mică 70 cr.

Raporturi de lecuire dilnîce
pentru vindecarea b61ei de peptu, de plumâni, afecțiuni cataralice, 
slăbiciune de digestiune și de nervi, anemia și slăbire, pentru 6meni 
slabi de constituțiă și reconvalescenți, suntă. o îmbucurătdre garanțiă 
pentru ori ce suferindă și învinge speranța lui într’o apropiată le

cuire prin întrebuințarea unoru preparate așa de probate.

Joliann Hoff’s
Brustmalzextrakt-Bonbons 

ă 60, 30, 15 și 10 cr. numai în 
tocă albastru.

Joliaim Iloff’s
Malzgesundhetts-Chocolade.

Va Kilo 1. fl. 2.40 cr. II. fl. 1.60 IU. fl. 1 
i/4 Kilo I. fl. 1.30 cr. II. 90 cr. III. 60 cr.

IDomnvil’ULi

IOAMU HOFF

Duzina
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Bucata
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Ușore ca pena! Elegante! Forte moderne!
0®* ’ Abia de o greutate de 60 grame!

Intre tăte pălăriile până acum fabricate nu va fi nici una care 
să fi ajunsă perfecțiunea, ca ușurelele, modernele, de tot! efti- 

nele și la tdte exposițiile premiate
MjE*  CELE MAI H O V E 1

pălării de „burgesi“
(„Burger“ Hute)

Aceste pălării suntă cele*'mai  comode, din pâslă fină, pentru Domni 
și Dame, băețl și fetițe, în t<5te mărimile dorite, de diferite 10 fețe, cele 
mai multe, gris (cenușii), cafenii, albastre, verdl etc., lucrate superbă la 
modă, și practice pentru ori ce clasă: pentru bogată și săracă, pentru 
cavaleri și burghesl, potrivite pentru stradă, la promenadă, la venată, la 
drumă, așa dăr, pălăria cea mai comodă, elegantă și eftină, care s’a pro
dusă până acum, pentru aceea și cele mai cerute și căutate în tălă lumea.

— Trimeterea prin rembursă. —
Din altă parte se anunță asemenea pălării, care însă nu suntă 

decât ă o imitațiă rea a pălăriiloră mele.
De cualitatea cea mai bună și efline pălării se potă procură sin

gură numai prin firma:

Gi >sste Hut-Asjeiitur
WIEN, I. Bez. Cliristiuengasse G.

(Pentru imitațiă și reproducții se averlisăză).
inventatorul! și fabricatorulă preparateloră de Malz, c. r. furnisoră de curte 

a celoră mai mulțî suverani din Europa etc.
Wien, Stadt. Graben, Brauuerstrasse Nr. 8.

uniHxnijiîffiminnnjpiwHh nînmmn

Tergulu Mureșului 20 Noemvre 1877.
On. D. După ce am întrebuințată eu însumi vindeeătărele preparate ale 

D-v6stră de Malzextract, cu ună succesii strălucită și avăndă acum intențiunea 
a le întrebuința la altulă, vă rogă pentru espedarea grabnică (urraeză comanda) 
cu rembursă. Cu stimă

Reiner Schwarz, căpitană c. r. în reg. 62.

On. D.
Chocoladă I. a

Gherla, 22 Februarie 1878. 
Vă rogti să’ml trimiteți cu rembursă 2^3 kilo din escelenta 

D-v6stră, contra unei suferințe cerbicdse de stomacti.
Cu stimă Contesa Bertha Wass.

SCiPABE
de chinurile bătăturilor!. sale (ochi de găină), pdte dobândi fiecine 
în câteva dile c’unu modu care nu' face durere, garantându-se suc
cesul! cel! mai sigurii, numai prin keralynulfi farmacistului 
Sclmeid din farmacia St. George, Wien I. Wimmergasse 33. 
Prețul! unui Va flacon! 60 cr., unii flaconîi întreg! 1 fl., prin poștă 
cu 10 cr. mai mult!.

Spre a căpătă acest! veritabilă și cu efectu leac!, să se câră 
espresu keralyma dela farmacistul! ^elmeid și să se ferâscă 
fiecare de imitațiunl și anunciurl lăudărăse unoru asemeni mijlăce.

Castelulă Ozd, la Maros Ludos, 17 Octomvre 1883.
Binevoiți a’ml trimite cu poșta ce vine prin rembursă 3 flacăne 

din probatulă D-vostră Malzextract concentrată, împreună cu 2 tocuri de Malz- 
extract-Bonbons. Baronesa Hangwitz, călugăriță.

Castelulă Ozd Ia Maros-Ludos.

On. D.

Raportu medicalii.
D. Dr. I. Stutz, medică c. r. la Curte în Castelulă de vară Schonbrunnn, 

qțice: »Efectulă acestei gustose Bere de Malz-extract a lui I. Hoff, păte fi pentru 
sănătatea corpului omenescă numai favorabilă, și adecă pentru substanțele ei. 
O recomandă pentru b61e nimerite și mai alesă pentru reconvalescenți.

60 mari decorațiuni
înființată 1847, în Viena și Budapesta dela 1861.

Deposite în Brașovă: Demeter Eremias, BucurescI: F. Bruss, J. 
G. Rissdorfer, R. Schmetau farmaciști, G. Rietz, Martinovics, PloiescI: N. Pe- 
trescu et C-nie, Bistrița: Cari Nussbăcher, Dăes: Fr. Nik, Dăva: G. Isse- 
kuti, Sibiu: C. Bugarsky, Alba-Iulia: I. Frolich, S. Mihellyes, Clușiu: 
I. B. Misselbacher farmaciă, Târgul ă Mureșului: M. Bucher, C. Hutflesz, 
Mediașă: C. Buckneră, Aiudă: Ioană Winkler, Sighisără: I. B. Missel
bacher sen. I. B. Teuch. Odorheiu săcuescă : Solymossy farmacist. Sepsi 
Szt. Gyorgy: Fr. Barabas farm., Turda: I. Timbus și fiu.

*
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bucata

n. 1,20
Elegante! Moderne! Bune! Eftine!

Nu există ceva mai bună, mai durabilă, mai eftină, ca pălăriile 
mele fabricate după propria’mi metodă cu puterea aburului, și premiate 
dela multe esposiții. Cele mai escelente suntă

„Pălării“ — „Bwgese“
din pâslă fină șkmole pentru domni și copii, în ori ce mărime, pentru 
ori ce clasă, pentru săraci și bogați, pentru cavaleri, pentru burghesl și 
lucrători, în diferite 16 colori, mai multe cenușii, cafenii, măslini și verifl, 
împestrițate, albastre și negre, nuanțe deschise și închise. — Din causa 
fineței, eflinătăței și durabilităței acestoră pălării, se ceră de prin t6t.ă 

JtJ lumea.

•K
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**

Trimiterea prin provincii prin rembursă.
Comandele prin scrisori să se facă la

Hrn. «S. Ifeliete, Mut-Mannfaetur, 
Wien, Mariahilf, Engelgasse Nr. 105.

Tipografia Alexi Brașovă.


