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Brașovu, 30 Noemvre (12 Decemvre)
Ună. sfatu bunu, dată la timpu, este multă 

vrednicii, nu numai pentru individii când se vede 
strîmtoratu, ci și pentru unii poporii în vremuri 
de restriște.

Insă dâcă este ca povața bună s& fie ascul
tată și să aibă urmări binecuvântate, ea trebue 
să iâsă din gura unoru 6meni, cari se bucură de 
încrederea, iubirea, stima și respectulu celoru ce 
au lipsă de povățuire.

Ferice de poporalii, care este bine sfătuită 
din partea conducătoriloru săi. Elă va fi ferită 
de multe rele și scutită de multe suferințe!

In ndptea sfântului Andreiu de multe gânduri 
a fostă muncită mintea năstră. Ne gândeamă 
la sârtea poporului română.

De ce acestă bravă și muncitoră poporă a 
trebuită să sufere așa de multă în cursulă vea- 
curiloră și de ce astăzi totă numai Românulă 
să fie condamnată la cele mai grele suferințe 
între t6te popdrele vastului imperiu habsburgică ?

Ori câtă amă cercă și amă cercetă în cartea 
istoriei lui, totă numai de una și aceeași neno
rocire amă dă:

Poporală română a fostă rău povățuită.
pisamă, că a fi bine povățuită însemnăză a 

fi bine condusă. Poporală nostru a suferită în 
trecută, din causă că fiii cei mai luminați și cei 
mai avuțl din sânulă său l’au părăsită, l’au lă
sată făr’ de conducere.

Să lăsămă însă trecutulă. Avemă noi des
tulă deocamdată cu împilările și maltratările, 
ce trebue să-le înregistrămă în fiecare di în pa- 
sivulă țăranului nostru.

Astăzi ca și în trecută țăranulă nostru e bravă 
și muncitoră. Dacă dar și a<jl trebue să îndure 
atâtea rele, negreșită că acâsta nu păte fi o ur
mare a buneloră sfaturi și îmbărbătări, ce le pri- 
mesce dela fiii săi cei luminați; ba când vedemă, 
că ținuturi întregi suntă lăsate pradă în mâna 
lifteloră jidovescl, trebue să (jicemă, că slabă este 
povățuită țăranulă nostru și a^I, dacă nu chiar 
cu totulă părăsită de cătră cei ce trebue să-lă 
învețe cum trebue să se apere în contra dușma
nului.

„Fiți mai tari în apărarea văstră, nu um- 
„blațl cu capulă plecată acolo, unde dreptulă este 
„pe partea văstră, pășiți cu energiă conscii de 
„voi și mai slăbiți cevașl din moliciunea și răb- 
„darea văstră proverbială/'

Aceste cuvinte nu vină dela ună conducă
torii română și nu sunt adresate poporului ro
mână ; ele au fostă pronunțate de cătră corifeulă 
boemă Dr. Rieger la adresa Cehiloră din Mo- 
ravia.

Cine cunăsce împrejurările din acea țâră și 
natura contrariloră poporului cehă, a
de acolo, acela va sci ce importanță ar 
cuvintele de mai susă aplicate la referințele 
năstre.

Dacă sub ună guvernă amică naționalități- 
loră ca celă din Austria și față cu o națiune 
mai tolerantă, cum suntă Nemții, conducătorulă 
cehă află de lipsă, ca Moravii să ia o atitudine 
mai bărbătâscă, cu câtă mai multă nu trebue să 
găsimă noi cu cale, sub ună guvernă netolerantă, 
de a îmbărbătâ poporală nostru întru apărarea 
intereseloră și drepturiloră sale!

Pentru ca să putemă îmbărbătâ pe țărână, 
trebue să fimă înainte de t6te noi înșine bărbați 
cum se cuvine, cu mintea și cu inima la locă.

Cărturarii noștri, dâcă voiescă să ajute întru 
adevără țăranului română, să nu stea retrași 
■pe la orașe, ci să mărgă și să se pună în 
fruntea sateloră, să apere interesele loră cu arma 
legei, prin graiu și în scrisă, înaintea autorități- 
loră municipale și a guvernului.

Avemă ațâți iurisconsulți eșițl din poporă. 
Aceștia, dâcă voră voi a se face toți domni, 
suntă siliți în împrejurările de față său să-și re
nege simțămintele românesc!, său să iea câmpii 
trecândă în alte țări,

înainte de a tace însă una său alta, îi sfă- 
tuimă să-și reamintâscă datoriile, ce le au față cu 
poporulă, din care s’au născută și să se întrebe 
dâcă nu este mai demnă, mai onorifică și mai 
folositorii, ca să rămână în mijloculă poporului și 
să-i fie mână de ajutoră la tăte nevoile și în tote 
împrejurările.

Inzădară vomă cere să ni se respecte națio
nalitatea și drepturile, dâcă vomă stâ cu mâaile 
în sînă uitându-ne cum piere țăranulă, negliegiată 
și părăsită de ai săi. r

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

CRONICA POLITICĂ.
Cu privire la afacerea stăgului națională 

ungurescă în Gradisca (Croația), care a provocată 
cunoscuta discusiune înfocată în camera deputațiloră din 
Pesta, scrie »N. fr. Presse:« »Declarările ce le-a făcută 
eri ministrulă de finanțe cornițele Szapary asupra acestei 
afaceri n’au fostă tocmai înțeleptă formulate și de aceea 
au provocată nisce replice pasionate din partea partide- 
loră oposiționale. Acăsta pare că a sâmțit’o și d. Tisza 
și de aceea elă n’a sărită în ajutorulă colegului său și 
alese alte obiecte pentru polemica sa contra oposițiunei. 
Der una și aceeași erăre fundamentală se vede în dis- 
cursulă ambiloră miniștrii, adecă falsa ideă, că Ungaria 
n’are decâtă să câștige partida așa (fisă națională-guver- 
namentală croată, spre a câștigă și Croația. Oposițiunea 
maghiară vede erărea și nu fără îndreptățire a pusă în
trebarea, dăcă în adevărăj se mai păte (jice că partida 
națională croată representă opiniunea publică a Croației 
și dăcă nu cumva partida Starceviciană predomnesce a<ți 
spiritele în Croația. Chiar d. Tisza pare a prevedă că 
se potă întâmplă în Croația încă schimbări surprintjătăre 
și de aici vine și amenințarea lui, că, dăcă nu va birui 
cu mijlăcele constituționale, își va luă refugiulă și la mă
suri mai drastice. Otto Hermann are dreptate. Relați- 
unea dintre Croația și Ungaria a fostă înveninată, der 
nu numai prin ocupațiunea bosniacă, ci și prin multe 
alte ce s’au petrecută în Cislaitania. — Se înțelege, că 
după centraliștii nemți isvorulă tuturoră releloră trebuă 
să fie politica de împăcare a cabinetului Taaffe.

*
»Narodni Listy« răspunde la articolulă diarului 

>Nemzet,< despre care amă făcută amintire în cronica 
de eri. N. Listy constată, că limbagiulă de care se folosesce 
foia ungurăscă este o dovădă mai multă, că dîscur- 

relațiuniloră Cehiloră cu Un
garia și-a greșită scopulă cu desăvârșire și că era cu 
multă mai bine, dăcă Rieger n’ar fi atinsă de locă acăstă 
durerăsă cestiune.

♦

In parlamentulă francesă dela 9 Decemvre deputa- 
tulă Floquet făcu propunerea, ca senatulă să se alăgă prin 
sufragiulă universală. După ună discursă înfo
cată a lui Floquet și după ună răspunsă destulă de 
aspru, ce l’a dată ministrulă-președinte Ferry, puse Ferry 
îndată cestiunea cabinetului și declară, că guvernulă 
actuală niciodată nu se va învoi, ca alegerea senatului 
să se facă după legea cea vechiă. Dăcă veți primi pro
punerea lui Floquet, nu veți avă nici legea reformei 

Nemțiloră ' s u 1 ă lui Rieger asupra 
putâ avâ (

electorale, nici guvernulă. Propunerea lui Floquet fu 
respinsă cu 280 de voturi contra 227 voturi. Proiectulă 
pentru reforma electorală fu primită cu tăte modificați- 
unile adoptate de senată, cu 334 voturi contra 174 
voturi.

*
După cum spune >Gaulois,« prințulă Jerome Na

poleon ar fi decisă, ca să facă lumea să mai vorbăscă 
despre densulă. Prințulă are de gândă de a da espre- 
siune diferințeloră ce esistă între sine și între fiiulă său 
mai mare Victoră, mergândă cu fiulă său celă mai 
mică, prințulă Ludovică, la Moncalieri. De acolo va 
întreprinde prințulă o călătoriă în Orientă și, de voră 
cere relațiunile politice, îndată se va întorce la Parisă. 
In casulă acesta prințulă cu ocasiunea alegeriloră pentru 
Senată, cari se voră face la 5 Ianuarie 1885, va publică 
ună manifestă.

*
Guvernatorulă Rumeliei orientale Gavrilă-pașa n’a 

fostă chemată la Constantinopole, dâr elă fu provocată, 
după cum ne spune »Pol. Cor.,« din Filipopole, de cătră 
inalta Părtă, ca să de deslușiri în scrisă despre tracta- 
tulă vamală cu Bulgaria și despre pensiunile așa numiți- 
loră legionari (voluntariloră invalid! din răsboiulă din 
urmă). Gavrilă-pașa dădu lămuriri, că tractatulă vamală 
are de scopă numai de-a ridica comerciulă între amân
două țările; pensiunile sunt încă de sub predecesorulă 
său și sistarea loră ar îndemna esistințele respective 
fără de căștigă numai la crime. Cu privire la linia călei 
ferate Filipopole și Burgasă nu-i sa cerută nici o lămu
rire lui Gavrilă-pașa.

Conferința africană,.
Discuțiunile în conferința africană de câtva timpă 

nu mergă așa de netedă, după cum mergea la începută. 
In ședința comisiunii de Sâmbăta trecută să fi ajunsă 
lucrulă la enunțiațiuni cu totulă neplăcute. Anglia se 
opune din tăte puterile, ca să nu se estindă regimulă 
adoptată pentru Congo ală unei comisiunl internaționale 
de navigaținne și asupra Nigerului și împuterniciții en
glezi declarară, că în aceea voră vedâ o restricțiune a 
drepturiloră de suveranitate, ce competă numai reginei 
Victoria. Și jTimes* arată într’ună tonă arogantă, că 
nu se păte trage Nigerulă în sfera unui comitetă inter
națională fluvială și : >Berlinulă este ună orașă 
profesorală, unde se pune preță pe citațiunl latine, așa 
ar cita bucurosă una din Horațiă, care se pare a se ni
meri cu punctulă de mai susă Pentru Congo celă de 
certă și puțină esplorată păte să se pună ună comitetă; 
dar ce se atinge de rîulă nordică: Hic Niger est; 
hune tu, Germane, caveto. In fața acestoră greu
tăți se vorbesce în Berlină despre prelungirea sesiunii 
conferinții pănă după anulă nou. In ședința de Sâmbătă 
a comisiunii se discută și raportulă subcomisiunii despre 
actulă navigațiunii pe rîulă Congo. Navigațiunea pe 
Congo și pe Jrîurile sale laterale, precum și comuni- 
cațiunea pe canalele eventuale laterale și pe căile ferate 
este liberă. Se potă lua taxe pentru acoperirea speseloră 
navigațiunii și comunicațiunii. Calea ferată, care s’ar 
construi în partea inferiără a Congului să se predă acelei 
puteri, care se află lângă țărmure la cataracte. Acâsta 
putere pote preda construcțiunea acestei căi ferate unei 
societăți. Comisiunea internațională păte negoția ună îm- 

; prumută în scopulă construcțiunii căii ferate cu învoirea 
1 guverneloră representate în comisiune. Comisiunea in- 
• ternațională va ridica la gura Congului o carantină. Ese- 
' cutarea actului de navigațiune va fi priveghiată de co
misiunea internațională.

In ședința de Luni a comisiunii s’a obținută o în
țelegere în privința libertății navigațiunii pe Congo șî 
Niger, dar cestiunea neutralisării încă nu s’a resolvată. 
Controlulă internațională are să fie numai pentru Congo. 
Ce privesce Nigerulă, Anglia se obligă pentru cursulă de 
josă, 6r Francia pentru cursulă de susă printr’o decla- 
rațiune, de a susțină libertatea navigațiunii. Alte puteri, 
cari obțină teritorii acolo își iau aceeași îndatorire.

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



Din dieta ungară.
(Cestiunea croată).

Dămă adi în resumată scurtă decursulă interesantei 
ședințe din 9 Decemvre a. c., despre care amă vorbită 
deja în numărulă nostru ante-penultimă. La ordinea 
dilei era bugetulă pentru Croația.

Ferd. Szederkânyi din stânga estremă espune, 
că a aurită de aceea, că dieta croată are de gândă a 
alege o deputațiune regnicolară, care să câră schimbarea 
art. de lege 30 din 1868. Elă nu e ună amică ală pac
tului cu Croații, dar crede că acestă pactă trebue sus
ținută nealterată. In fine întrebă, că ce politică va urmă 
guvernulă față cu acâstă deputațiune regnicolară?

Ministr. președinte Tisza dice, că decă dieta cro
ată va face ună pasă legală pentru întrunirea deputa- 
țiuniloră regnicolare, atunci va provocă dieta ungară, ca 
și ea să alegă o deputațiune și atunci dieta se va pute 
pronunță în acăstă afacere. După ce, cum vedemă, esistă 
unele neînțelegeri între Ungaria și Croația, crede Tisza 
că va fi bine, ca pe calea aceea să se’nțelegă represen- 
tanții ambeloră țări. Câtă îlă privesce pe dânsulă, a de
clarată că voiesce să mențină pactulă cu Croația neal
terată,

Thaly (stânga estremă) cere schimbarea legei pac
tului eu Croații de la 1868 ca neapărată necesară. Elă 
se’ncercă a dovedi câtă de stricăciosă este acestă pactă 
pentru Ungaria. Speranțele Unguriloră nu s’au împlinită. 
De altmintrelea voesce să adreseze o întrebare ministrului 
de finanțe. La (țiua nascerii regelui, directorulă finan
ciară din Esseg1) a ordonată, ca la tâte zidirile erariale 
să se arboreze stăgulă ungurescă. In contra acesta a 
protestată orașulă grănițărescă Gradisca, dicândă că în 
Croația-Slavonia numai stegulă negru-galbenă e admisă. 
(Mișcare în stînga.) Precum împărtășesce »N. fr. Pr.,« di
recțiunea financiară a fostă chemată la ordine din partea 
ministrului de finanțe pentru arborarea stăgului ungu
rescă. (Mișcare.) Ministrulă de finanțe a mai ordonată, 
ca stegurile unguresc! în Croația nici la festivități să nu 
se arboreze nici pe zidirile erariale. (Mare mișcare în 
stânga.) Thaly cere dela ministru deslușire.

Min. de finanțe Szapary nu-șî aduce aminte, 
dacă a dată ună asemenea ordină; dar dice: dacă adi 
așă fi în uosițiă a decide în acestă afacere, așă răspunde, 
că întrelăsarea arborării stegului ar fi ună rău mai mică 
decâtă provocațiunea ce s’ar face prin ea. (Mișcare’nstânga.) 
Dacă mai înainte nu s’au arborată stăgurl, nici acum nu 
le-așă arbora, numai ca să nu facă provocări prin aceea. 
(Mare mișcare).

Ugron numesce scandalosă declararea minis
trului de finance, (Aplause sgomotăse în stânga). Ună 
guvernă, care nu e în stare să stârcă respectă pentru 
stegulă națională, simbolulă statului, nu e demnă de a 
mai sta la cârmă, ci să se retragă și să lase altoră 
omeni frânele guvernului, cari sciu să apere onârea na- 
țiunei. (Aplause sgomotose în stânga.) Destulă de rău, 
că sub acestă guvernă, după cum afiămă, se sparge ca- 
pulă fiecăruia, care vorbesce unguresce în Croația. Dar, 
tăte sunt nimică pe lângă insultarea stăgului nostru. 
„Acăstă șovăire și lașitate ce o dovediți, va încuraja nu
mai nisuințele acelea, care voescă să rupă ună cercă 
din corona sf. Ștefană. (Aplause sgomotăse în stânga. 
Mișcare în drepta).

Cornițele Apponyi dice, că a crezută că politica 
guvernului față cu Croații a luată o direcțiune mai bună, 
dar s’a înșelată. Credința lui este nimicită prin cuvin
tele ministrului de finanțe, care, dacă nu cumva suntă 
ună „lapsus linquae,“ suntă de o fatală seriositate. Celă 
ce consideră arborarea stăgului ungurescă pe teritoriulă 
statului ca provocațiune, acela nu este decâtă ună re
voluționară. (Aplause frenetice ’n stânga.) Și elă ca și 
Ugron găsesce declararea revoltătăre.

Ministrul de finanțe Szapary cjice, că nu se teme 
de amenințările lui Ugron. Elă n’a vorbită de stegulă 
ungurescă, ci numai de stăgurl în generală. (Reprobare 
și mare mișcare în stânga). A vorbită numai de acele 
localități, unde pănă acuma n’a fostă°îndalinată arborarea 
siăguriloră.

Mai vorbesce Madarasz, atingendă și cestiunea 
fiumană, apoi Sârbulă din Croația Gyurcovici, care 
cjice că deputății croaț: tacă, numai ca se nu contribue 
a mări animositățile.

In fine se ridică erășl ministru președinte Tisza 
și’și esprimă încrederea în lealitatea partidei guverna
mentale din Croația, de la care sperăză aplanarea tutu- 
roră dificultăților^, dicendă că nu e consultă a agrava 
posițiunea acestei partide prin asemenea desbateri. Ast- 
felă, ceea ce ar fi posibilă, devine imposibilă. Dăcă nu 
va fi împedecată în acțiunea sa, d. Tisza speră, că va 
îndeplini opera pacificării cu Croații; ăr decă s’ar în
tâmpla, ceea ce nu crede, ca se nu mai potă birui cu 
mijlăcele constituționale, atunci, spre a susțină unitatea 
statului și a pactului dela 1868, se va folosi și de mij
lăcele cele mai drastice. (Aprobări viue, generale).

’) In articulultt de fondtt de alaltaerl s’a disu din erore 
A gr am îi, fiindii scirile telegrafice în privința acâsta îndoelnice.

Otto Herman e de părere, că nu partida guver
namentală, ci Slarcevicienii represintă opiniunea publică 
a Croației. Procederea lui Tisza cu mijldce drastice va 
da numai nou nutrimentă acestei propagande. Cestiunea 
croată s’a înseninată prin ocupațiunea Bosniei. Ugron 
are dreptate; în fotoliurile ministeriale nu ședă âmenl de 
stată, ci gonaci solgăbirăesci.

Daniel Iranyi se r6gă se nu se mai continue des- 
baterea, care ar mări amărăciunile dintre Croațî și Unguri.

Emeric Szalay: Diplomația Iui Tisza a adusă lu
crurile acolo, că intimii lui au fostă bombardați în Agramă 
cu ouă clocite și archiducele Albrecht a fostă primită cu 
imnulă rusescă.

După acestea, bugetulă Croației s’a votată.

SCIRILE DILEI.
Cetimă în «Napoli Litteraria» de la 4 Noemvre, o 

frumăsă traducere a Dămnei Clelia B ruzesi, întitulată: 
,La Polenta.» D-na Bruzesi ’șl dă mare ostenălă, ca să 
răspândăscă literatura română în Italia; are deja traduse 
mai multe scrieri, între care și frumăsa comediă a d-lui 
V. A. Ureche intitulată «Odă la Elisa,* .închisorile lui 
Silvio Pellico* (le Mie prigioni del Pellico) și multe alte 
bucăți ,De Amicis;» acum face traducțiunea multă 
admiratei piese a d-lui Vasile Alexandri, »Fontâna Blan- 
duziei.»

—0—
Din causa unoră divergințe de opiniunl între mem

brii partidei independente și de Ia 48, ce s’au ivită în 
cameră cu ocasiunea desbaterei croate, președintele clu
bului partidei, Daniel Iranyi ’și-a dată demisiunea. Par
tida însă nu i-a primit’o și l’a înduplecată să’șl-o retragă. 

—0—
Intre studenții jidovi și antisemițl dela facultatea de 

medicină din Viena a fostă la 9 Decenivre n. o strașnică 
păruială. Causa a fostă, că la alegerea comitetului reu- 
niunei medicale de ajutoră, au învinsă fii lui Israilă.

—0—
In anulă viitoră se va înființa în Pojună o acade- 

miă comercială ungarâscă.
—0—

(fiarele cehe anunță, că proiectulă de statute pentru 
«Schulvereinulă slovână* s’a lucrată deja. Reuniunea 
’șl va avea cenlrulă în Laibach.

—0—
.Narodni Listy» pledeză pentru transformarea «So- 

cietății boeme de sciințe» în «Academia cehă de sciințe,» 
care să editeze în Praga opuri sciențifice în limba cehă.

—0—
Reuniunea de cultură a lucrătoriloră români din 

Sibiu va da mâne o serată cu concertă, declamațiune și 
jocă.

—0—
«Noua-Revistă» (Jice, că într’o carieră de pâtră 

deschisă pe moșia BăicenI, aprăpe de Târgul-Frumosă, în 
Moldova, s’au găsită mai multe obiecte ce presintă o mare 
importanță pentru arheologi, între cari 61e de Iută pentru 
praștii, statue mici de Iută, precumă și mai multe obiecte 
de bronz. După forma loră câtă și după terenulă în 
care au fostă găsite, aceste obiecte pară a dată din 
perioda lacustriloră. Ele au o mare asemănare cu obiec
tele găsite în stațiunile lacustre din Elveția și din Tran
silvania. Obiectele fiindă astă-dli în posesiunea locuito- 
riloră din BăicenI, ar fi nemerită credemă, ca ele să 
fie adunate și aduse la muzeulă din Iași.

—0-
In Tompa a murită la 30 Noemvre n. o femee în 

etate de 117 ani. In preziua morții a făcută pe josă 
drumulă de o jumătate de âră dela Tompa la Sabadca.

—0—
Agentulă Morin, asupra căruia d-na Hugues a dată, 

precum am comunicată, 4 împușcături pe treptele pala
tului justiției din Parisă, a murită.

—0—
Principele Krapotkin, vestitulă capă ală nihiliștiloră, 

e greu bolnavă de scorbută în închisorea din Clairvaux, 
așa că nu se crede în scăparea lui.

—0—
A pățit’o «Nordd. Allg. Ztg.c A publicată de cu- 

rândă o lungă scrisăre cătră prințulă Bismark, subscrisă 
de ună țărână, Valentin Rollar din Roxheim. In scrisâre 
se ridicau plângeri asupra situațiunii miciloră proprietari 
țărani, și grave acusațiunl în contra comercianțiloră de 
vinuri, samsariloră de producte economice ș. a. Scrisârea 
figura în »N. A. Ztg.,* vecjl bine, ca dovadă pentru poli
tica economică a cancelarului. Acum se vădi, că scri- 
sărea era o mistificare. Esistă în Roxheim ună țărănașă 
de 17 ani cu ccelă nume, dar acesta dechră în «Kreuz- 
nacher Tageblatt,« că n’a scrisă elă scrisârea, nici n’a 
permisă nimurui, să’i întrebuințeze numele pentru așa 
ceva. Acăstă declarațiune o face elă în urma unei scri
sori a prințului Bismark, cu data 22 Noemvre, în care 
i se adeveresce primirea numitei scrisori din »N. A. Ztg.‘ 
«Scrisârea țăranului* din Roxheim prin urmare l’a jucată 
pe Bismark de minune.

Inmormentarea naționalistului George 
Secula în Deva.

Deva, 8 Decemvre 1884.
Națiunea română erășl îmbracă haina de doliu, 

căci la 4 Decemvre a perdută ună prâ iubită și distinsă 
fiu, în persdna lui George Secula advocată, fostă 
protefiscală în comitatulă Zarandului și resolută luptătoră 
în tote căușele române.

Mortea lui neașteptată a umplută de durere pe toți 
câți l’au cunoscută, âr pe tristâ’i familiă a făcut’o ne
consolată.

Luptele vieței și luptele politice i-au sdruncinată să
nătatea și i-au amărîtă marele lui sufletă. Prin mortea 
regretabilă a lui George Secula, Românii în genere și 
Huniădorenii, dar mai cu semă jalnica familiă simte o 
lacună mare. Viața, ideile, activitatea și caracterulă lui 
antică au adunată ună numerosă și distinsă publică în 
jurulă cosciugului său.

La 6 Decemvre, după amâijf la 2 6re, a plecaiă 
dela locuința lui carulă funebrală, încărcată de cununi 
pompâse și urmată de iubiții, de amicii și de stimătorii 
Iui întristat! și cu ochii plin! de lacrimi. Cosciugulă s’a 
transportată la biserica cea mare din locă, și s’a așe
zată înaintea altarului. Celebrarea s’a săvârșită prin 
șâpte preoți, dintre cari trei protopresbiterl, — chorulă 
a intonată jalnicele cântece eclesiastice cu multă durere.

La imposanta înmormântare a lui George Secula. 
afară de publiculă de tote clasele din Deva, români și 
străini, începândă dela cornițele supremă și șefii oficiola- 
teloră, cu mulți funcționari și privați pănă la țăranii și 
civii mai săraci, a participată ună numără frumosă și 
din amicii Iui din jură și din cele mai estreme ținuturi 
ale țării.

Așa au fostă între alții bătrânulă dar încă totă vi- 
gurosulă erou dela 1848 Axente Severă, intimulă amică 
ală defunctului. Intristatulă amică era atâtă de conster
nată, încâtă abia și-a putută stăpâni marea durere. Iu- 
bilulă său unchiu și conluptătoră de odinioră Amosă 
Frâncu, j. reg. a grăbită să-i dea ultima sărutare din 
Miskolcz. Elie Măcelară cons. guvernială în pensiune din 
Sibiiu. Iubitulă său vără Ionă Efticiu din Pecica română 
cumnații Petru și Pavelă Truța, I6nă Rață, protopopă 
din Hațegă. Dr Ștefană Erdelyi și soția sa din Orăștiă. 
George Dănilă, primarulă din opidulă Huniădora cu câțiva 
civ' totă de acolo, Romulă Crainică din Dobra însoțită 
asemenea de alțl civ! de acolo. Saba Borlia, pretoră în 
Ilia, Vasile Damiană, protopopă, N. Părău, preotă, Dr. I. 
Rusu și alții din Bradă. Vechiulă amică și conscolară 
Teodoră Popă, advocată, Iuliu Farcașă când, adv., Tusti- 
niană Adamoviciu, neguțătoră, Petru Gligoră proprietară. 
Vasile Tomuța și alțl preoți, învățători, judi comunali și 
țărani din Baia de Crișă și jură. Apoi din jurulă Devei 
mai mulți preoți, proprietari, învățător! și țărani.

Cosciugulă a fostă decorată cu 14 cununi, care de 
care mai frumose cu următârele inscripțiuni: 1. Văd.
Elena Secula: »Unicului său fiu.» 2. Sdruncinata vă
duvă . Iudita Secula: .Neuitatului soță.c 3. Sabină 
Azotta și Severă: «Neuitatului loră tată.» 4. Cumnații 
Francisca, Pavelă și Petru: «Iubitului cumnată Secula.* 
5. Amosă Frâncu și soția Victoria St. Șuluță: ,Pră iu
bitului nepotă George Secula.» 6. Amosă și Victoria: 
.Neuitatului nostru Secula.» 7. Franciscă Hossu Lon- 
gină și soția Elena Popă: »Iubitului loră amică George 
Secula.» 8. Familia Bonciu: «In semnulă stimei.» 9. 
Românii ZarandanI: «Neuitatului fostă protofiscală co- 
mitatensă George Secula.» 10. Românii din Deva: «Lui 
George Secula.» 11. Românii din Hațegă: «La 24 No
emvre, 6 Decemvre 1884.» 12. .Ștefană Erdâlyi și șo-
ția.c 13. A dăvai ugyvâdek; «Felejthetlen kartârsuknak. < 
14. I. Efticiu: «Vărului său iubită George Secula.»

Intiistata familiă a primită o mulțime de telegrame 
de condolență, dintre cari cu deosebire 2 merită de a fi 
publicate. A Domnului Dr. Nicolae Oncu și soția sună: 
«Vestea morții ne-a consternată și umplută de durere. 
Primiți espresiunea celei mai sincere condolențe pentru 
perderea celui mai escelentă Română, bărbată, tată și 
amică. S’a frântă încă ună stâlpă din cetatea cea de-o- 
dată. Decă în lume este mângăere, aflați-o în lacrimele 
ce le versă o națiune la mormântulă lui.» Oncu și 
Letiția. — fir a domnului și fostă intimă amică ală de
functului M. B. Slănescu din Aradă conține acestea: 
.Perderea e mare, e generală, ai perdută pe ginga- 
șulă soță, pruncii pe părintele iubitoră, noi pe since- 
rulă amică, — și rari sunt amicii sinceri, — âr na iu 
nea a perdută ună bravă luptătoră. Fie’țl mângăe e d i- 
liulă generală și fii ca noi fălosă de suvenirea lui.“ Slă
nescu și soția. — Stă dovedite și răsplata meritată a ființei 
lui. Eternă să fie memoria lui.

După sevârșirea ceremonialului îndatinată, portifi- 
cantele Ioane Papiu a rostită următorulă cuvântă fune
brală, ascultată cu cea mai mare atențiune:

«Nu da inima ta întristării, Jaducându-țl aminte de cele 
ce potă urmă.

Nu uită, că nu este întdreere, și acestuia nu-i vei folosi, 
6r ție-țl vei face râu.»

Iisusft fiulă lui Sirach cap. 38 v. 20 și 21.



Onorabilă și adencu întristată adunare, jalnici 
ascultători l

Fețele triste, înbrăcămintea de doliu, sunetulă do- 
iosă ală clopotului, cortegiulă funebru și cântulă de jale, 
tdte, iote vădescă o profundă durere a unei perderl ne- 
reparabile! Bărbați esperțl, după posiția lorii chiămați 
a traci â morbulă în corpulă omului, și-au dată tată si
lința a conservă schinteia divină, carea dă viâță, și ei 
până in momentulă din urmă puteu să întindă o racjă 
de speranță celortî din jurulă morbostilui. Eu însă nici 
atâta nu potă, căci cruda realitate, în totă a sa îngro
zire, ne presentă trista icână a perderei nostre; cu tdte 
acestea rola mea giea este de a mângăiă.

Acum de unde voiu pute alege cuvinte, care să 
aducă balsamulă vindecătorii de atâtea inimi? De unde 
să potă scote apa tămăduirei pentru atâtea suflete în
tristate.

Fiică mi-este, că tocmai învocândă aceste mijloce, 
voiu sângeră mai multă rana inimiloră întristate. Frică 
mi-este, că tocmai aceste medicamente voră slăbi nervii 
atâtă de alterați, și în locă de mângâiere, voiu adauge 
la durerea lord nouă dureri! Frică-ml este, că în locă 
de speranță, pe carea medicii până în momentele din 
urmă pulău să o întindă, eu voiu causă disperare! Cu 
tdte acestea, rolulă meu este de a încercă acâstă misiune 
grea!

»Nu da inima ta întristării, aducendu-țl aminte de 
cele ce potă urma. Nu uita că nu este întdrcere, și 
acestuia nu-i vei ajuta, âră ție îți vei face rău.» — 
Acestea le dice înțeleptulă fiu ală lui Sirach!

Cine este acesta pe care îlă plângemă? Cine este 
bărbatulă, care ne-a causată acâstă durere adâncă? Cine 
este individulă pe care l’amă perdută pentru totdăuna?

Oh, acesta numai pena lui ușdră, numai mintea lui 
ageră, numai modesta și demna lui purtare, numai se- 
ridsa și bărbătesca lui pășire în publică, — ne-a putut’o 
spune! — eu, ca amicu.lă lui, nu amă mei chiămarea, 
nici puterea isufletâscă în acestă momentă de supremă 
durere! — veni-voră alții și o voră face acâsta, și eu 
nu mă voiu mira de calitățile lui spirituale, dar voiu ad
mira pe individulă, care le va sci oglinda în tdtă pu
terea loră.

Georgiu Secula nu mai este — căci elă este 
bărbatulă de care vorbescă; — Georgiu Secula, amiculă 
nostru, ne-a părăsită într’ună timpă, când avemă mai 
mare lipsă de talentulă său escelentă; — Georgiu Secula, 
seumpulă nostru amică, nu a tostă numai nouă scumpă, 
— Georgiu Secula a fostă seumpulă națiunei române.

Oh, tu săracă națiune! Nu vei plânge bre, împreună 
cu rudeniile și amicii lui, trecerea lui de aici atâtă de 
timpuriu? Tu atâtă de săracă de asemenea bărbați, ai 
datorința a Te desdăuna în fii lui. pe cari ți’i lasă ca 
ereditate, unica ce-țl pote testa, — ai tăi să fie ei, pre
cum ală tău a fostă tatălă loră; — și ceea ce tatăl ă nu 
a putută presta pentru scumpa lui națiune, trecăndă 
de aici în anii cei mai viguroși ai etății lui, să succâdă 
fiiloră lui.

Georgiu Secula nu mai puțină a fostă și patriotă 
mare, elă și-a iubită patria ca și națiunea, și pășirea lui 
resolută, pe față, a atrasă admirațiunea chiar și a com- 
patrioțiloră de altă naționalitate, și pentru acestă resolu- 
țiune bărbătescă a fostă respectată și stimată de toți, cu 
admirațiune și chiar cu iubire întâmpinată.

Georgiu Secula a fostă totodată și credinciosă fiu 
ală bisericei lui, și zelulă lui pentru apărarea drepturiloră 
ei, l’a pusă în dre care reservă pentru timpuri mai 
priincidse, — dar cruda și prâ timpuria morte a răpită 
și bisericei dorita ocasiune, de a se bucura de rarele 
sale talente, puse în serviciulă ei; nu mai puțină reco
manda bisericei, ca și națiunei, pe fii săi, cari în semnă 
de recompensă la timpulă său să’i fie columne tari și 
neclintite.

Georgiu Secula în societate era plăcută, amabilă și 
prevenitoră cătră membrii ei, elă nu scia vătăma pe 
nimeni, din contră cu purtarea lui plăcută, cu umorulă 
lui când seriosă, când vială, pe toți scia să’i farmece de 
o potrivă, bărbați și femei, de acea era întâmpinată de 
toți numai cu plăcere și iubire.

Georgiu Secula în cerculă amiciloră, și acesta era 
fdrte largă — era cu atâta sinceritate și claritate, încâtă 
aceștia, nu au avută nici odată ocasiunea a se amăgi 
de sinceritatea lui, de aceea era adorată și iubită cu 
frăgezime.

Cum era Georgiu Secula în familiă? Aici este mai 
greu chiar și amiciloră a străbate, eu însă amă avută rara 
fericire, ca fdrte intimă ală multă stimatei case Secula, — 
a participa în dilele de bucuriă și fericire în sinulă familiei, 
și mi-a succesă, spre marea mângăere a sufletului meu, a 
prinde secretele cele mai dulci, cele mai delicale ale fericitei 
odinidră familii. In casa lui nu era decâtă îndes- 
tulirea perfectă, atâta frăgedime, atâta gingășia, atâta fi- 
neță între bărbată și soțiă, Intre părinte și fiu, încâtă 
te făcea să’țl scald! ochii în lacrimi de bucuriă! Când 
pe fața bărbatului se ivea o pată de nourașă, causată 
pote de griji seridse pentru viitorulă familiei, soția’i dulce 
cu sărutările ei calde o ștergea, și în loculă ei îndată 
se așe4a o lină radă de speranță, carea electrisa totă 
internulă seriosului bărbată, și îndată reveneu visurile 
dulci ale fericirei.

Acum unde stâua fericirei de odinidră a apusă, 
unde foculă sacru, ce a încăldită inimile tinere ale unei 
familii, s’a stinsă, — cu ce putemă înlocui tdte acestea? 
Aici nu este medică, nici medicină, afară de unulă, care 
lucră fdrte încetă, dar operațiunile lui sunt sigure, și me
dicina lui, deși nu vindecă perfectă, acopere însă rana 
cu o peliță, prin carea abia se mai pdte străbate câte 
odată în fundulă sufletului rănită; acestă medică iscusită, 
Dr. ală creațiunei, este «timpulă» și medicamentulă 
»uitarea,* timpulă tdte le preface, și de n’ar fi acesta 
cei mai mulți muritori în desperațiunea loră ar căde, 
jertfă amărăciunei ce’i întâmpină în viață De aceea, 
(Jice înțeleptulă: «Nu da inima ta întristării, aducându’țl 
aminte cele ce potă urmă. Nu uita, că nu este întar- 
cere, și acestuia nu vei folosi, ăr ție îți vei face rău.»

Onorabilă adunare, jalnici ascultători 1
Cei mai mulți cundscețl pe fericitulă, abia de atunci, 

decând elă s’a aflată vețuindă și petrecândă în jurulă 
nostru, și eu am disă mai susă, că va veni altulă, ca
rele ’i cunosce mai bine vieța, de a’i face biografia, ca
rea merită să fie cunoscută de publiculă atâtă română 
câtă și de alte naționalități, pentru că fiecare periodă 
din vieța lui face o epocă mică în istoria poporului, în 
mijloculă căruia a trăită și din sînulu căruia a eșită. 
In liniamente și trăsuri generale voiă aminti pe scurtă, că el s’a 
născută la 1839în Almașu mare,com. Aradului. Tatălăsău 
George Secula muri în cea mai vigurâsă etate, ca preotă în 
Șiria, Miculă George a rămasă în grija mamei sale Elena 
Prodanoviciu. Acestă sărmană văduvă nu multă după 
aceea s’a măritată după Petru Pală advocată, mai târdiu 
oficială de comit. în Biharia și apoi Zaiandă, care adop- 
tândă pe miculă George, ca pe fiulă său propriu, l-a 
dată la scola din Beiușă, unde tânărulă George și-a fă
cuta cursulă studieloră gimnasiale cu succesă eminentă. 
De aici trecândă la academia de drepturi din Oradea 
mare, și-a terminată cu succesă eminentă studiile juri
dice și nu multă după absolvirea studieloră juridice a pă
șită pe terenulă publică ca jurasoră în comitatulă Zaran- 
dului. La anulă 1864 pășindă la fericita căsătoriă cu ama
bila d-șoră Iudita Truța, fiica meritatului preotă Petru Truța 
din Cricău, a făcută primulă pasă la intemeiarea familiei 
sale adorate, și după ce a făcută censura de advocată cu suc
cesă eminentă și i-s’a deschisă astfelă terenă de activitate 
intensivă, a ocupată și postulă de fiscală în acelă comi- 
tată, care l’a și condusă cu consciențiositate pănă la des
ființarea comitatului, după care apoi aflândă terenulă 
prâ îngustă pentru vastele sale cunoscințe și rarulă său 
talentă, s’a strămutată în mijloculă nostru, ca advocată, 
și de aci încâce ne este tuturoră cunoscută laboriâsa sa 
activitate pe terenulă publică. Colegii lui advocații tri
bunalului reg. — și chiar partea inteligentă din publiculă 
Devei a avută ocasiune în acestă intervală a vede 
și admira la pertractări finale prolundele sale cunoscințe 
juridice, rarulă său talentă oratorică și limbagiulă perfectă, 
în limba statului, precând limba sa maternă o vorbea 
cu accentă dulce și scrierile sale din când în când în 
foile periodice delectau pe publiculă română! In recu
noștința acestoră merite rare, națiunea l’a destinsă în 
mai multe adunări cu role însemnate, între alte memora
bila conferință electorală de la 1881 ținută în Sibiiu 
l’a onorată cu legitima și meritata încredere alegându-lă 
în comitetulă centrală electorală; dar acum în timpulă 
din urmă, disgustată în nobilulă său sufletă de mersulă 
greoiu, și -pâte chiar fatală ală lucruriloru de interesă 
națională, a începută a fi pesimistă, și a despera chiar 
de o întdrcere mai spre bine, — care nu puțină a con
tribuită la scurtarea dilehră sale.

Acesta este, onorabilă adunare, în liniamente gene
rale vieța scurtă, și totuși destulă de lungă pentru de a 
disgusta sufletulă nobilă ală unui bărbată de simțăminte, 
precum era fericitulă! Elă s’a stinsă și noi amă rămasă. 
Nu ne este ertată să ne oprimă în mijloculă drumului, 
care ne este trasată, căci elă ne duce la civilisare, și 
slăruindu, să convingemă pe cei ce au pornită și ei pe 
acestă drumă, să le arătămă, că nu voimă să râmânemă 
îndărătă, ci uniți la ună locă voimă să asigurămă ferici
rea patriei dulce și scumpe pentru toți fii ei.

Onorabilă adunare 1 Acum dupăce cunâscemă în tră
suri generale și viâța omului, de care nu peste multă ne 
vomă despărți, se cuvine să ne luămă ultimulă adio 
dela elă.

Cine are curagiulă a rosti acestă cuvântă de adio, 
fără de a’și scălda ochii în lacrăml și fără de a i se 
înneca cuventulă pe buze ? Și acestă rolă atâtă de 
doiosă mi s’a venită totă mie, care atâtă de tristă atinsă 
mă simtă în acestă momentă, — și dăcă nu voiu sci da 
espresiune simțiului meu de durere, apoi să fiu scusată, 
că durerea se pâte mai multă simți decâtă esprime. în
suși fericitulă în viâția sa, când a rostită panegiriculă 
fericitului D-r. Iosifă Hodoșă din acestă locă, la celebra
rea parastasului de 40 ^ile, a lăcrămată, — însuși ferici
tulă, când a 4>să ultimulă cuvântă de adio sub goro- 
nulă din Cebea la înmormântarea nefericitului Iancu, 
s’a alterată în spiritulă lui — pe atunci fdrte vigurosă!!

Cum voiu putea eu în posiția mea de astăzi a înecă 
suspină și lacrimi deodată? Oh, acăsta nu se păte, nu 
pretindețl dela mine, căci eu nu pretindă dela nime să 
nu verse o lacrimă de doioșiă după seumpulă nostru 
amică.

Națiune, patriă, biserică, societatea în carea a 
trăită și cerculă atâtă de largă ală amiciloră Iui, toți 
voră <|ice: ’Adio fiule,* ,adio amice* și cu ună sus
pină, reamintindu-i numele, se voră depărtâ, căci ei toți 
mai au pe alții în loculă lui. Dar soția nu mai are altă 
soță, fiii nu mai au altă tată, mama nu mai are altă fiu, 
uuchii nu mai au pe acestă nepotă, verii și verișdrele, 
cumnații și cumnatele nu mai au pe iubitulă loră.

Dulcei soții îi rămâne pe buze ultimulă cuvântă de 
«Adio iubite soță« și dăcă mai vibrâză acolo, nu este 
ce-lu culegea cu fericire de pe buzele ei, cu sărutare; 
copilulă, carele a rostită pote mai ântâiu cuvântulă «tată», 
astăzi rostindu-lă i-se bate inima, de pare că-i vecjî 
sbugnirea, der apoi biata mamă, care ântâiu i-a prinsă 
respirarea cu dulcele sărutată de mamă în dfiua când l’a 
adusă pe lume, și mai pe urmă totă ea i-a prinsă ul
tima răspirare când a eșită din lume, nu va cugetă ea 
celă puțină: Nu tu âre, iubitulă meu fiu, trebuia să în- 
chidl ochii maicei tale de multe ori scăldați în lacrime 
pentru viitorulă tău? Bucurosă ar fi dată ea în schimbă 
viăța ei, pentru de a conserva pe cea a neuitatului ei 
fiu! Dar tate înzadară

Pe lângă șirulă lungă ală rudeniiloră, venimă noi 
amicii lui, colegii lui și toți cei adunați din depărtări și 
din locă, onorațiori și dignitarT, de totă clasa, venimă și 
depunemă în acesta oră, în acestă minută de despărțire, 
tributulă recunoștinței nâstre și făcându’i acâstă onâre 
pentru ultima âră, îi (jficemă: Pasă sufletă nobilă, de-ți 
ia răsplata meritată în ceră la Dumnedeu, pentru mul
tele oslenele ce ai avută în viață! Adio sufletă nobilă! 
Odihnesce în pace! Noi îți păstrămă amintirea în eternă.

Ear Tu, Dâmne! care ușurezi pe cei îngreunați și 
mângâi pe cei întristați, — primesce la tine pe acesta, 
care obosită de o viâță laboriâsă aici pe pământ.ă, ne 
aflândă odihnă vine să-șl afle repausă și-lă așâdlă în lo
culă fericirei, care ai promisă aleșiloră tăi, — și trimite 
darulă mângăerei asupra întristatei rămășițe, ca cu blân
dețea creștinâscă să pâtă purtă acâstă amară lovitură, 
vindecă rana sufletului loră sdrobită, ca să nu dispereze 
și fă ca amintirea lui să se perpetueze în copii lui, pre
cum fiulă tău Domnulă nostru Iisusă Christosă a perpe
tuată numele tău pre pământă, și noi credemă că nu
mai Tu ești Domnulă ceriului și ală pământului, unulă 
în veci închinată în sânta treime. Amină.

Satulungă, 27 Noemvre 1884.
Domnule Redactoră ! Basată pe amiciția, ce 9 păs

trezi cătră învățători și pe devotamentulă ce’lă porțl 
învățământului preste totă, viu a-țî comunica acâstă mică 
notiță, spre a o înregistra în prețuita «Gazetă.*

Corpulă didactică română din Săcele, în o confe
rință a sa ținută la 15 Noemvre c. v., luândă în consi
derare meritele și sacrificiile aduse de învățătorulă Ană- 
stase Bârseană din comuna Turcheșă, pe altariulă șcdlei 
și ală națiunei în decursă de 25 ani împliniți, la pro
punerea învățătorului din Satulungă I. Dariu, a hotărîtă 
a-i serbâ Duminecă, 25 Noemvre jubileulă de 25 ani ca 
învățătoră.

In Dumineca amintită pe la 4 6re p. m. corpulă 
învățătorescă amintită se află la locuința jubileantului. 
După ce esecutară două cântări ocasionale, directorulă 
dela scâlele primare normale din Satulungă I. Dorea, ținândă 
în numele amintitului corpă o alocuțiune ocasională po
trivită, îi oferi din partea acestuia (corp, did.) în semnă 
de aducere aminte ună frumosă cadou cu inscnpțiune 
ocasională; la acâsta jubileantulă răspun^ândă, ne mul- 
țămi adâncă emoționată și ne binecuvânta cu cuvinte 
alese, âr învățătorii îi cântară «Mulți ani trăâscă.»

La masa ce s’a dată din partea dânsului luară 
parte afară de învățători și câți-va preoți și ună eco- 
nomă, fiindă sârbătârea făcută în cercă restrânsă. Ca de 
obiceiu la masă se ținură și multe toaste, în care se 
accentuă mai cu deosebire sarcina cea grea și spinâsă 
a învățătorului română în trecută și presinte și pe lângă 
asta puțina recunoștință și recompensă ce i se dă. Se 
accentuă mai departe, că relațiunile dintre preoți și în
vățători adl ca nici odată trebue de o sută și de o mie 
de ori să fie mai strânse și mai durabile din causa 
multeloră calamități și neajunsuri, la care suntă espuși 
4i!nică acești factori de atâta însemnătate pentru cultură, 
dâr că acâsta cu durere se vede, că în cele mai multe 
locuri nu esistă, și că preoțimea nu convine mai desă 
între sine și cu învățătorii prin felă de felă de întruniri, 
precum facă învățătorii prin conferințe, reuniuni, etc. și 
din care reese în privința acâsta ună felă de stagnați- 
une regretabilă în clerulă nostru....

Pe la 9 dre ne retraserămă în bună ordine pe la 
casele nostre, ducândă fiecare cu sine cele mai plăcute 
suvenirl. i„ d ..

---------O---------

SOIRI TELEGRAFICE.
l*esta, 12 Decemvre. — Ministrulu pre

ședinte a primită pe deputății sârbi ai Croației 
și Ungariei, în cestiunea convocării congresului 
sârbescu, și le-a răspunsă la cuvintele loră, că 
elă doresce în interesulă poporului serbescă, re- 
gularea bisericei sale și a statului, și că guver- 
nulă nu pune nici o pedecă convocării congresului.

------o------
DIVERSE.

Urmările unei glume. — 0 fâiă vienesă relatâză 
următorulă casă comică: Tânărulă B., fiulă unui negustoră 
de gâsce, cu destulă avere în Lundenburgă, nu de multă 
a fostă trimesă de tată-său la Viena pentru ârecare mici 
afaceri și să vâ4ă acestă orașă mare. Tătă-său i-a re
comandată ună mică otelă și tânărulă l’a ascultată. Dar 
fiind-că pentru prima âră călătorea singură, a cre4ută 
că trebue să însemneze acestă evenimentă prin câteva 
aventuri interesante, ca să aibă ce să povestâscă la în- 
târcere. Astfelă începu cu o mică glumă și se înscrise 
în condica otelului cu numele de «Docteur de Barchois» 
din Parisă. Acâsta s’a întâmplată diminâța. Nu trecu 
multă timpă și veniră urmările glumei. După o plimbare 
prin orașă d. B. întorcendu-se la otelă găsi pe cățl-va 
domni îmbrăcațl în negru, cari îlă rugară se ’i însoțâscă. 
D. B. începu să îi asigure, că n’are cu nimeni nimica, că 
e nevinovată, dar 16te în zadară; elă fu condusă la 
polițiă.

— Ai venită ac|I din Parisă? întrebă comisarulă.
— Eu ?.... da... adică.... negreșită am venită 

din Parisă.
— Bună, ai să fii supusă unui tratamentă sanitară 

în camera de alături. Gâmantanulă acesta e ală dumi- 
tale?

— Da, îngână d. B.
— Pună, treci în camera de alături.
In acea camără se continuară torturele cu d. B. 

In iimpă de câsurl a fostă desinfectată după tâte regulele 
științei, încâlă în cele din urmă d. B. mirosea, par’că 
ară fi călătorită de la Lundenburgă la Viena într’ună 
butoiu de gază. Gemantanulă cu rufele și hainele au 
trecută asemenea prin purgatoriu. Atâta nu era de 
ajunsă. D. B. trebuia să’și arate hârtiile, pașapor- 
tulă. Elă îngălbini ca turta. Urmă o pausă grozavă, 
apoi scâse pașaportulă din care se descoperi gluma 
fatală. Insă comisarulă nu voi să știe de glumă, ci 
declară, că d. B. va fi predată tribunalului, sub acusarea, 
că a voită să inducă în erâre autoritatea.

Editară: lacobtt Mureșiauu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu



Cursulu la bursa de Viena
din 11 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 123.95
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.80
Rentă de hârtiă 5°/c . . 90.90 
împrumutată căiloră ferate 

ungare...........................144.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 119.25

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . .106.—

Bonuri rurale ungare . . 101.40
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.25
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă...............................100.50
Bonuri cu cl. de sortarelOO.SO 
Bonuri rurale transilvane 101.25

SSnrsa de Rucuresci.
Cota oficială dela 28 Noemvre st. v. 1884.

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 116.75 

Renta de hărtiă austriacă 81.95 
Renta de arg. austr. . . 83.05
Renta de aură austr. . . 104.20 
Losurile din 1860 . . .136.—
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 853.—
Act. băncel de credită ung. 305.50 
Act. băncel de credită austr. 294.—
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’orI................ 9.75 —
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20
Londra 10 Livres sterlinge 123.30

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

vină ung.............................97.75
împrumutată cu premiu

ung...................................117.—

Cump. vend.
Renta română (5%). . . . — —
Renta rom. amort. (5%) • • — —

> convert. (6°/0) • • —■ —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — —
Credit fonc. rural (7%) . . — -j-

> „ „ (5%) • • 87% —
> » urban (7%) • • — —

» » (6%) • • — —
> ’ (5%) • • — —

Banca națională a României 1187 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 305

< > » Națională . . —• —
Aură 13.75% —
Bancnote austriace contra aură 2 05 2.07

Cursulu pieței Brașovu
din 12 Decemvre st. d. 1884.

Bancnote românesc! . . . Cump. 8 65 Vend. 8.70
Argint românesc .... . » 8.60 > 8.62
Napoleon-d’ori................. . > 9.72 • 9.74
Lire turcescl..................... . » 10.98 * 11.—
Imperiali......................... . . » 9.98 * 9.90
Galbeni............................. . . > 5.70 > 5.72
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100— > 101.50
Ruble Rusesci................. . > 1265— , 1275—
Discontulă » . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potu cumpăra în tutunge- 
ria Iui fxross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plăti tu prețulu abonamentului pe jumătate de anii 
seu pe unu anti, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcata

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei. 
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Conspectulu operațiunilor!! institutului
de creditu și de economii „ALBINA“ în luna Noemvre 1884.

INTRATE. } EȘITE.
NumSrară din 31 Octomvre 1884....................................................fl. 29150.21
Depuneri.................................................................•........................• „ 119357.70
Cambii răscumpărate.............................................................................  227102.84
împrumuturi hipotec. și alte împrumuturi.................................................  51463.64
Interese și provisiuni.............................................................................  15943.77
La fondulă de pensiune.........................................................................  24.75
Monetă vândută......................................................................................„ 45272.20
Efecte......................................................................................................  6897.98
Conturi curente......................................................................................  51075.11
Diverse . .............................................................. ’ . . • . . . „ 770.99

tl. 547059.19
Sibiu în 30 Noemvre 1884.

Visarionft Romiutu m. p.
Directorii esecutivîi.

Depuneri . . .
Cambii escomptate

fi. 112568.73
„ 236309.29

împrumuturi hipotec. și alte împrumuturi............................................ n 79442.—
Interese pentru depuneri.....................................................................n 1276.64
Contribuțiune și competințe................................................................. n 2480.27
Salarie și spese . . •......................................................................... „ 1485.53
Monetă cumpărată ...........................................•.............................. „ 30517.35
Conturi Curente ..................................................................................„ 59207.31
Diverse...................................................................................................,, 644.57
Starea cassei din 30 Noemvre 1884 .................................................„ 23127.50

fl. 547059.19

losiftii Iâssai m. p.
Comptabilă.

MersulU trenuriloru
pe linia l®redealu-S5wdapesta și pe linia Teîușîi-Aradtt-Budapesta a călei ferate orientale de stata reg. ung.

I*redealtt-Budapesta Budapesta—Predealu

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose-

Trenu
accelerat

Trenu 
de 

persdne
Trenu 

omnibus
Trenu 

do 
persdne

BucurescI 7.15 u .— —
Predealu 1.09 — — 9.50
Timișă 1.33 — — 10.15
Brasovfi 2.06 — — 10.50

2.16 6.30 5.45
Feldiora 2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodă 3.51 8.53 8.51
Hașfaleul 4.51 10.18 10.52
Sigliiștira 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașă 6.00 12.11 1.23
Cop sa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelă — 1.45 3.22
Tei n su 7.38 2.26 4.15
Aiudă 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Ui ora — 3.19 5.19
Cueerilca 8.24 3.36 5.47
Ghirișu 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51

10.08 559 9.18
‘ ' t 10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirb&u — 7.10 8.59
Agliirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 1.0.16
Huiedină 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
R6v 12.25 9.52 2.05
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Văsărhely -— 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10.56 3.55
a r ( 1.49 11.04 4.06Oradia-mare > 1.54 11.14 7.30
P. Ladiîny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Euda-pesta 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

Trenu 
do 

persdnc

Trenu
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1,59 10.09
Oradea mare 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Răv 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01 -
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —•
Clușiu 8.57 5.40 7.08

9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2,24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișora 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora

Brașovă
Timișă

8.41
9.20

9.20
10.15

2.44
3.15

— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Predealu — 7.32 4.28
BucurescI 10.25

Tipografia ALEXI, Brașovil-

Teiușft-Aradft-Budapesta Budapesta-Aradit-Teiiișft.

Trenu de Trenft Trenu Trenu de Trenă
persone omnibus omnibus peraâne omnibus

Teiușîî
Alba-Iulia
Vințulă de josă

9.502.39 8.20 Viena 8.25 8.35
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
4.04 11-.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibotă
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Arad A 3.35

4.00
5.30
6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada
Zam

7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18

Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7-.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradul 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiiișă 12.53 7.00

Aradik-TimișOra Simeria (Piski) Petroșenl

Trend Trenu de Trenu
omnibus persâne omnibua

Aradîî 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 i’ etroșeni 7.00

TimișAra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persâne omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Arădtt 3.10 8.00 Simeria 12.37 I


