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Brașovu, 1 (13) Decemvre
Cine ar fi credutu, ca desbaterea bugetară 

din dieta ungară să se findscă cu unii desastru ală 
ministrului președinte Tisza?

Și într’adeveră, de astă dată victoria este a 
oposiționaliloru. Partida guvernului este morali- 
cesce cu totul! bătută și „Ellenzâk“ are dreptate 
când c& ea a depusă armele înaintea opo- 
siției, căci în totă cursulu discuțiunei bugetare 
nici unulu dintre mamelucii mari și mici nu a 
sărită în apărarea guvernului, așa că Tisza Co- 
loman a fostu silită a se apără singură în contra 
tuturor! lovirilor!; chiar și colegii săi miniștrii 
au tăcută.

D. Tisza s’a încungiuratfl cu nisce elemente, 
cari, precum bine <^ce numita fdiă, aștăptă nu
mai și ascultă. Voință, convicțiune, principii nu 
au. Ei nu sciu decât! să privăscă la stăpânul! 
loră, ca să le arunce câte unii osu de roșu.

Astfel! nu’i mirare, că oposițiunea maghiară 
a dominată tărâmul! discuțiunii. Dar a și avut! 
cu ce. Nu era greu lucru să afle argumente, 
spre a aplică lovirile cele mai teribile unui gu
vernă îmbătrânită în păcate.

Caracteristică este, că tocmai corifeii stângei 
estreme suntă, cari ’și-au culesă laurii cei mai 
frumoși prin combaterea guvernului.

Să lăsămă la o parte discuțiunea în ces- 
tiunea croată, care a dărîmată nimbulă ministe
rului Tisza înaintea opiniunei publice maghiare, 
și să ne mărginimă adi numai la capitululă abu- 
suriloră electorale, care a fostă esploatată cu 
multă dibăciă de extremistul! Ugron Grabor 
din Ardălă și de cătră moderatulă Desider Szi- 
lagy, care a declarată susă și tare, că garanțiile 
depuse în legea electorală suntă fără de nici ună 
efectă, și a cerută o reformă radicală.

Eroul-4 dilei însă a fostă Ugron. Elă a fă
cută o descoperire nimicitdre pentru guvernulă 
Tisza, cetindă în cameră o scrisdre, ce i-a dat’o 
spre întrebuințare solgăbirăulă cornițele Paul Beth- 
len, care ne arată pe voinicosulă prefectă și prote- 
giată alălui Tisza, br. Banfiy Dezsă, într’o lumină 
puțină măgulitdre. Acâstă scrisdre este adresată de 
numitulă prefectă comitelui Bethlen și conține in
strucțiuni în afaceri de agitațiuni electorale. Intre al
tele br. Banfiy provdcă pe solgăbirău, ca să intre 
în negoțiări cu comuna bisericăscă gr. cat. din 
Lăpușulă ungurescă, care voia să câștige nisce 
pământuri erariale, pentru ca vîn^ându-ise aceste 
pământuri pe ună preță favorabilă, să fie câști
gată în favdrea guvernului. Scrisdrea se finesce 
cu următdrele cuvinte:

„Marți săra voră sosi lui Voith 2000 fl. cu 
poșta. “

Acest! Voith a fostu președintele electorală 
din Lăpușu și este unulu din cei decorați de d. Tisza 
pentru merite. Să’nțelege, că descoperirea acâsta a 
lui Ugron a produsă o estraordinară sensațiune, mai 
alesă după ce Ugron a declarată, că procederea or- 
ganeloră guvernului a produsă o așa de mare iri- 
tațiune în Ardâlă, încâtă dâcă va merge totă 
așa, guvernulă nu se va mai putâ apără nici 
cu baionetele.

Și ce a răspunsă d. Tisza? A întrebuințată 
nisce frase sarbede fără nici ună efectă.

Descoperirea lui Ugron însă și pentru noi e 
de o durerdsă importanță. Printr’însa apare com

promisă nu numai voinicosulă Banfiy Dezso, ci 
și altă căpeteniă din Solnocă-Dobâca, episcopulă 
Szabo care va ave să dea sămă despre aceea cum a pu
tută să sufere, ca o comună bisericâscă din diecesa 
sa să’șl vân^ă astfelă consciința, călcândă preste 
preceptele morale creștinesc^, ne mai vorbindă de 
■datoriile și de ondrea națională?

CRONICA POLITICĂ.
Sărăcia e mare în țâră. Cerealele s’au eftinită 

enormă, așa că în cele din urmă se gândesce și minis
trul! de flnance Szapary la unele ușurări în inc a s- 
sarea dăriloră statului. Infr’o circulară adresată 
cătră toți inspectorii de dare ministrulă a ordonată, ca 
esecuțiunile de dare să nu se facă decâtă multă după 
ună ană dela prima restanță și vitele și caii să nu 
se vândă decâtă cu prețuri bune. Apoi dăcă este 
cauțiune să fie posibilă âmeniloră a plăti restanțele și 
în rate și după ce voră plăti a treia parte din dare, 
să mai fie așteptați câtva timpăl In genere să se pro- 
câdă la esecuțiunea restanțeloră cu cea mai mare cru
țare. — Ordonanța e bună, numai de s’ar și eșecul â.

*
«România liberă* se ocupă de Românii de dincâce, 

cari suntu năpăstuiți de mașterii de la putere, și vorbindă 
despre patriotismulă, cu care Ungurii se îngrijescă de 
conaționalii loră din România, cjice: «Departe de noi 
ideea de a cere guvernului românescă să închidă școlele 
ungureșci din România, ori să oprescă ori-ce subvenți- 
une ar veni Maghiariloră de la noi, streini său supuși 
români, din partea Ungariei, pentru sfântulă scopă ală 
limbei și ală naționalitățef. Dar nu ar' fi dreptă 6re, 
n’ar fi conformă cu regulile pretiniei, ca și Maghiarii, Ia 
răndulă loră, să păstreze aceeași purtare față cu frații noș- 
țri de peste munți? In multe rânduri, amă constatată cu 
mâhnire, că guvernulă ungurescă neglige unele din dato
riile reciprocității amicale față cu statulă nostru. Ar fi 
de dorită pentru păstrarea buneloră raporturi între dânșii 
și noi, ca asemenea lucruri se nu se mai întâmple și ca 
dovecjile de adevărată prietiniă să fie manifestate prin 
acte reale față cu totă elementulă românescă.

*
O frumâsă festivitate națională au serbată Cehii în 

Moravia: deschiderea teatrului cehică în Briinn, 
capitala acestei țări. La banchetă a luată parte și Dr. 
Rieger și în toastulă său a pronunțată cuvintele, des
pre cari amă făcută amintire în articlulă de fondă de erl, 
Rieger ceru dela Cehii Moraviei mai multă activitate, 
mai multe jertfe. »Slavii din Moravia să se mai oțelâscă 
puțină prin luptă, să fie mai neînduplicațl și cu o ener- 
giă consciă de sine.... Moravia să mergă mână în mână
cu Boemia în lupta pentru causa națională. Cehii Boe- 
miei nu voră încetă nicl-odată de a sâmți pentru frați, 
loră din Moravia Dr. Schrom răspuncjândă accentuăi 
că orașulă Brfinn trecea de orașă germană, cu t<5te că 
este capitala Moraviei cehe. Dâr acum prin înființarea 
teatrului cehică Moravii slavi au dată dovadă, că esistă, 
că trăiescă și voiescă să trăiâscă întotdâuna. (Viborne !) 
— Cu acâslă ocasiune Dr. Rieger a făcută propagandă 
și pentru aniversarea de o miiă de ani a apostolului 
slavă Metodiu.

Partida lui Tisza și Sennyey.
țliarulă »N. fr. Presse* din 11 Dec. n. c^ice în 

articululă său de fondă, că de când s’a împăcată minis
trulă președinte Tisza cu conservativulă br. Sennyey se 
vădă simptome de nemulțămire printre aderenții vechi 
ai lui Tisza. Printre parlamentarii vechi, cari acum mai 
de ună 'deceniu formâză falanga cea strînsă a lui Tisza, 
se observă o mișcare particulară. In partida, care a 
domnită peste parlamentulă ungurescă de când s’a des
compusă partida lui Deak, încă n’a începută descompo- 
sițiunea, maioritatea lui Tisza încă nu s’a micșorată, 
nici nu se clatină. Dar după tote semnele s’a întâm
plată o schimbare ârecare.

Partida nu se opune, nu murmură, și încă n’a în

cepută perioda intrigiloră și a conspirațiuniloră. Dar 
înlr’o parte a partidei guvernamentale se arată simptome 
învederate de neplăcere și acâstă fracțiune incepe să re- 
soneze și să critice pașii și măsurile tactice ale minis
trului conducătoră. Se asmănă cele ce au fostă odini- 
âră, cu cele ce sunt acum, se dificultăză alianțele cele 
nouă, cari le-a încheiată Tisza, se discută că ce influ- 
ință potă să aibă acestea asupra direcțiunii politicei 
interne și asupra constelațiuniloră parlamentare, și resul- 
tatulă acestui resonământă este, că calea, pe care a 
apucată ministrulă președinte, se abate tare de cea 
vechiă. încă nu se p6te determina cu certitudine linia, 
pănă unde va merge în cufsulă său calea cea nouă, 
dar atâta este, sigură că prin legăturile încheiate de Tisza 
s’au înfățișată noi factori activi în paralelogramulă pute- 
riloră parlamentare, cari voră înfluințâ factorii actuali și 
voră da resultantei o direcțiune nouă. Nu elementele 
cele nouă suntă nemulțămite, ci tocmai membrii cei vechi, 
cari stau aprope de Tisza, cari representă tradițiunile 
partidei. A fostă numai întâmplare, că contele Keglevich, 
ună deputată mai tânără liberală aristocrată, a protestată 
cu ocasiunea desbaterii bugetului, în contra ori cărui 
compromisă cu reacțiunea.

Cu certitudine apodictică se pote însemna momen- 
tulă, în care și-a căpătată acâstă mișcare impulsulă său. 
De când s’a suită baronulă Sennyey cu ajutorulă lui 
Tisza pe scaunulă presidială ală camerei magnațiloră, de 
când Tisza s’a împăcată cu marele conservatoră Sennyey, 
s’a începută neodihna acea nervosă între aderenții cei 
vechi ai lui Tisza. Baronulă Sennyey de sigură nu și-a 
schimbată basele, pe cari și-a clădită convicțiunile sale 
politice, pentru că este omă acum mai multă bătrână. 
Tisza și Sennyey erau pănă mai deunădile mari antago- 
niștl. Despre Sennyey se presupune, că n’a capitulată ; 
atunci trebue să fi capitulată Tisza. Sennyey este o pu
tere, care va deveni de aici încolo hotărîtore. Acâsta 
este causa, că s’au trezită din somnă aderenții cei vechi 
ai lui Tisza și începă a face resisțință, temându-se, că 
Sennyey cu ajutorulă lui Tisza îșl va realisâ programul! 
său, conservativă, care prin puterea sa niciodată nu l’ar 
fi putută realisâ. De aceea circulâză în tabăra partidei li
berale parola, ca să nu se mai facă concesiuni magnațiloră, 
episcopatului și agrariiloră. Tisza când a venită la ministeră 
a găsită în Ungaria escitațiunl revoluționare, pe cari le-a 
nădușită continuândă opera începută de Deak, care crease 
regimulă liberală ală claseloră mijlocii. Tisza și-a împli
nită acâstă misiune. In Ungaria nu mai este nici o par
tidă seridsă, care ar voi să delăture dreptulă publică ală 
împăcăciunii și chiar cei din partida estremă stângă ar 
face totă ca și Tisza ajungândă la cârmă.

Tisza acuma dă mâna cu partida reacționară. Crede 
elă ore că în ală doilea deceniu ală ministerului său îlă 
aștâptă o nouă misiune? In contra alianțeloră lui celor! 
nouă se ridică neplăcere și contrazicere. Mișcarea parti
dei liberale este o admonițiune seriâsă pentru Tisza. Și 
partidele cele mai supuse politice îșî au limitea elastici
tății și cohesiunea atomeloră se nimicesce în momentul! 
critică.

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

Din dieta ungară.
In ședința dela 10 Decemvre a camerei deputațiloră, 

la desbaLerea bugetului și anume la art. Curtea regală, 
Ugron rogă guvernulă să nu mai decoreze și peile de 
epurl, fiindă deajunsă că decorâză peile de câne. Cor- 
teșii se decorâză, președintele electorală din Lăpușulă 
uDgurescă, care e și în cercetare penală, s’a decorată, 
pentru scandalâsa-i procedere, cu crucea de aură pentru 
merită; de asemenea măiestrulă poștală Bardos din Boița, 
care a luată parte chiar (?) la o serbare a lui Horia. 
Ministrulă Orczy îi răspunde, că numai adevăratele me
rite se distingă. (Stânga estremă: cămătarii!) Otto Her- 
man bicîuesce titulaturile și ordinele. Cea mai ridiculă 
distincțiune e «consilieră regală,* pentru ca femeile res
pectivilor! să se pâtă întituiâ «consiliere.» LudwigOlaj 
aminti ună casă din 1882, când ună agitator! pericu- 
losă ală partidei naționalitățiloră a primită nobleță un- 
gurâscă, după ce a trecută în partida guvernamentală.

Ministrulă Tisza dede la acestea următorulă răs
punsă clasică:



,Esemplulă amintită este în totă casulă liniștitorii, 
căci eu potă asigură pe d. deputată, că agitatori de ai 
partideloră naționalitățiloră n’au fostă nici odată decorați. 
Se pare că celă amintită a fostă în acelașă timpă opo- 
sițională și agitatoră ală partidei naționale, mai târziu 
s’a corigeată și n’a mai fostă oposițională. (Ilaritate 
în stânga estremă.) Se pare așadar, că celă ce întră în 
partida guvernului actuală, chiar dacă a fostă pănă acum 
oposițională și agitatoră ală partidei naționalitățiloră, e 
silită eo ipso, să’șî pertjă acâstă a sa calitate.*

Se trece apoi la desbaterea bugetului ministerului 
de interne. Nicolau Bartha atacă centralisarea adminis- 
trațiunii, âr Grunwald o susține din răsputeri, dicândă 
că Uugaria numai atunci a progresată, când a fostă în 
stare să asimileze inslituțiunile streine.

La sferșitulă desbaterei Ugron declară, că în Czeg- 
led, unde precum se scie dânsulă a fostă atacată de 
aderenții lui Verhovay, a dovedită în totă casulă mai 
multă curagiu, decâtă ministrulă președinte, care a fugită 
de frica unei demonstrațiunl în teatru.

Ministrulă Tisza mulțămesce pentru acâsta lui 
Ugron, că i-a dată ocasiune să respingă acelă sgomotă 
prostă, și asigură, că densulă în cursulă cunoscutei 
demonstsațiunî n’a părăsită odaia, ci numai atunci s’a 
depărtată de la ferăstră, când s’a aruncată o pâtră în ea. 
Drăpta primi acăstă declarațiune cu aplause.

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

SOIRILE DILEI.
Vineri în 30 Noemvre a. c. s’a serbată aci c^iua 

»Sf. Andreiu» în modă solemnă. Elevii institutului au 
fostă adunați în sala cea mare a gimnasiului, unde pro
fesorală lână Popea a ținută o vorbire despre activitatea 
metropolitului Andreiu baronă de Șaguna. De aci tineri
mea cu stăgulă scolei, a fostă condusă de corpulă pro
fesorală la biserica Sf. Nicolae, unde s’a celebrată ună 
parastasă întru memoria Marelui Andreiu. Corală școlară, 
condusă de prof. Iacobă Mureșanu, a cântată ,Româ- 
nime multă cercată.*

—0—
A doua >Intrunire literară* s’a ținută Joi în 29 

Noemvre a. c. La 7 âre sera precisă a deschisă d. con- 
rectoră gimnasială Dr. N. Popă serata literară printr’ună 
discursă, în care a sulevată o temă de totă interesantă 
despre femeă ca purtătorea civilisațiunei. Imediată apoi 
profesorală 1. C. Panțu a cetită o scrisore a lui V. 
Alexandri cătră amiculă său I. Chica, in carea poetulă 
descrie nisce impresiunf din copilăriă; în legătură cu acâsta a 
mai citită și o scrisore a lui I. Ghica adresată cătră 
Alexandri, în carea economistulă nostru face o schiță 
din trecutulă țării românesc!. Amândouă scrisorile au 

' fostă precedate de unele deslușiri. La fine a delectată 
profesorală A. Bârseană pe ascultătâre prin artistica ce
tire a copiei de pe natură »Cocâna Nastasia» de Iacobă 
Negruzzi.

—0—
Joi pe la 12 ore, ună arestantă militară, internată 

în castelulă de pe straje, a voită să iasă din camera, 
unde lucra cu altulă lemnăria, cu sila, opunându-se sen
tinelei, care-i sta în drumă și căreia voia să’i smulgă 
baioneta din pușcă. Sentinela îi trase ună glonță în 
peptă, și arestantulă cădă imediată mortă.

’ — 0—

FOILETON U.

Consumatorii Microbiloră.
Cetindă cineva acestă titlu, ar crede pote că vremă 

să vorbimă despre acei medici, cari cu ocasiunea colerei 
în Franța au găsită cu cale să’șl pue la încercare sto- 
maculă, și prin elă organismulă întregă, dându’i să mis- 
tuâscă baccilii D-rului Kocli.

E vorba aci de alțl dușmani ai microbiloră, despre 
cari ne vorbesce fostulă profesoră Eliasă Meclnicovă și 
care trăiesce In timpulă de față în Odessa, unde se ocupă 
cu sciintele naturale, cercândă a pătrunde legile na- 
turei. *

Unde ’șl are organismulă inimicii săi, cari îlă con
sumă? Acăstă întrebare ’șl-a pus’o Eliasă Meclnicovă — 
ne spune Cari Vogt. în ,N. fr. Presse< — în privința 
microbiloră, căutândă a ajunge să răspundă pe altă cale 
de cum au făcută pănă acum anatomistii patologici și 
cercetătorii speciali ai baccililoră. Prin cercetările sale 
Meclnicovă s’a apropiată de țînta ce ’șl-a pus’o.

Precum se scie,' animalele mai multă său mai pu
țină desvoltate și complicate, precum sponghiele, polypii, 
medusele, ș. a. se nutrescu întocmai ca ființele animalice 
cele mai inferiore. Ună amibă e ca o picătură viă de 
flegmă, și se pote ori când observa cu microscojiulă, de- 
orece se găsesce mai pretutindenea în apă dulce. Amibii 
mâncă plante microscopice, chiar navicele, care suntă în- 
cunjurate cu o crustă tare de silice. Când amibuiă vine 
în atingere, cu o astfelă de ființă microscopică, se pe- 
trecă lucruri de totă curiâse. Dacă obiectulu ce are să’lă 
înghiță e relativă prâ mare, atunci corpulă flegmosă ală 
amibului se varsă jură împrejurulă obiectului șl’lă închide ; 
dacă e mică, atunci amibuiă îlă atrage înăuntru printr’ună

După proiectulă de bugetă ală orașului Brașovă pe 
anulă 1885, veniturile suntă de 351,723 fl. 23 cr., 
cheltuelile de 399,842 fl. 59 cr., deficitulă e prin urmare 
de 4-8;019 fl. 36 cr.

—0—
Furtuna de la 10 Decemvre n. din Viena, despre 

care ni se telegrafiase, a fostă violentă. Comunicațiunea 
pe strade devenise periculâsă. Trei âmenl au fostă greu 
răniți, fundă loviți de ună părete, așa că adi se luptă 
cu mârtea în spitală. 0 parte din coperișulă ministerului 
de răsboiu a fostă aruncată deorcană în curte. Sule de 
șetre de lenină au fostă mutate din locă în dislanțe mari, 
periclitândă viața, trecătoriloră, Trăsură magistrului cur
ții, a prințului Hohenlohe, a fostu răsturnată și rostogo
lită cu cai cu totă; ună altă birjară a fostă de asemenea 
prăvălită ca o minciă; o trăsură cu nisce femeia avută 
aceeași s6rte, âr birjarulă, care a fostă tare isbită de 
o colonă cu anunțuri, fu greu rănită. Patru vagone din 
urmă dela trenulă de persâne. care mergea spre Oeden- 
burg, au fostă aruncate peste liniă, fundă răniți de morte 
ună călătoră și conductorulă, âr alte persone mai multă 
său mai puțină greu rănite.

—0—
In nâptea de 5 spre 6 Deeemve n. s’au furată din 

locuința perceptorului de dare din Făgărașă mai multe 
lucruri, pentru tacâmuri de argintă, inele și lanțuri de 
aură, pâncjăturl de masă și cârșafuri (lepedee), în valâre 
de v’ro 700 fl.

—0-
jTelegrafulă* de Vineri, resumândă o revistă a Ro

mâniei Libere/ ^ice: »Pretinia adevărată,» <Șice >Româ- 
nia liberă,* impune datorii egale. Pornindă dela acâsta, 
organulă din Covaci revindică pentru de a ajuta pe hii săi 
din țări străine.»

Să credemă, că in acăstă resumare de ună rândă 
și jumătate și în două rânduri observări, >Telegrafulă« 
a vrută să facă pe șugubățulă, er nu pe omulă de 
spirită.

—0—
»Koln. Ztg.» a primită din Berlină scirea, că în 

viața casnică a marelui principe Sergiu, fratele mai mică 
ală țarului Alexandru ală III., s’a ivită o discordiă atâtă 
de seriâsă, încâtă marea princesă Elisaveta, fica marelui 
duce de Hessa, cere divorțulă și a și plecată pentru 
acesta la Gacina, la împăratulă Alexandra III. Ea nu 
mai vrea să se întârcă la bărbatu-său. Cum scimă, cu
nunia s’a serbată numai la 15 Iunie a, c.

—0—
Astă sără se va representa la teatrală germană de 

aci piesa ->Der Salon-Tiroier,* comediă în 4 acte de 
Gustav Moser, jucată la teatrulă regală din Berlină cu 
succesă strălucită. D directoră Dorn a angajată, pentru 
representațiunile ce le va mai da aci, pe prima cântă- 
râță de operete de la teatrulă regală din Munchen, D-na 
Milar-Wald.

înmormântarea naționalistului George 
Secula în Deva.

Deva, 8 Decemvre 1884.
A doua cuvântare funebrală ce a ținut’o la 

mormentu d. F. Hossu L onginu, advocată 
în Deva, este următdrea:

Tristă Adunare \
O prâ durerâsă și neașteptată datoriă vină a îm

plini în acestă momentă.

punct al periferiei. Acum începe mistuirea. Corpurile înghițite 
se descompună, composițiunea verde a plantei devine 
galbenă, se disolvă în firișâre, care în urmă dispară; 
crusta golită a navicelei se dă afară printr’ună punctă 
fie elă ori care.

Totă astfelă se face mistuirea la sponghii, polipi, 
meduse ș. a. Celulele amibiforme, ce se află în mare 
mulțime în aceste animale, parte în țăsătură, parte în 
canalulă intestinului, înhață materiele nutritive, le mis- 
tuescă în interiorulă loră și dau afară ceea ce e netre- 
buinciosă.

Astfelă de celule mistuitâre, care ca și amibii se 
mișcă prin întindere și astrângere și din care causă se nu- 
mescă și celule călătâre, se găsescă la tote animalele 
fără escepțiune. La animalele vertebrate, prin urmare și 
la omeni, ele circulâză în cercă și suntă cunoscute sub 
numele de corpulețe albe ale sângelui seu levcocyțl. La 
alte animale se găsescă în țăsătură corpului, și pretu
tindenea au aceeași misiune, anume ca să consume și 
să înlăture materiele întrebuințate, care nu mai suntă 
folosilâre. Dâcă o astfelă de celulă singură nu poie su
pune corpulă ce are să-lă primescă, atunci în multe ca
șuri se împreună mai multe celule într’o celulă mare 
compusă, într’ună așa numită plasmodiu.

Prin urmare, misiunea tuturoră acestoră celule con
sumătâre, numite de Meclnicovă »phagocyțl,« este de a 
înlătură materialulă nefolositoră; ele formâză ună felă de 
polițiă a organismului.

Meclnicovă a plecată în cercetările sale din acestă 
punctă și a disă: dacă aceste celule consumă materia 
netrebuinciâsă a corpului, atunci voră consumă și voră 
paralisâ și corpuri streine, care adeseori deranjază mer- 
sulă regulată ală economiei animalice. Spre a se con
vinge de acâsta, Meclnicovă s’a folosită de animale, ale 
căroră țăsăturl suntă deplină transparente, ale căroră 
precedurl interne se polă observă imediată și în decur-

Aspectulă acestei triste conveniri, plânsulă și sus- 
pinulă amară, ce se aude și solemnitatea acesta neașteptată 
sunt dovedi eclatante, câtă de grea și câtă de sfășietâre 
de inimă este posițiunea mea, când trebue se vă tjllmă- 
cescă simțămintele mele și se vă ce ă atențiunea pe câ
teva minute, pentru a pută lua adio dela acela, pe care 
aqli avemă să-lă redămă pământului, din care a fostă 
luată.

Sărmana și multă cercata nostră națiune ârășl a 
perdută ună sinceră și energiosă fiu, — patria ună ta
lentată și laboriosă bărbată, — neconsolala-i familiă ună 
iubitoră și multă îngrijitoră soță, fiu, părinte și consân- 
genă, er noi amicii și stimătorii lui ună gentilă și adictă 
confrate!

Corpulă se va redâ pământului, der sufletulă și 
mărețele lui idei și mai pre susă de tâte faptele sale 
prestate în serviciulă causei române, voră remâne pentru 
toldeuna ună neperitoră rronumentă și esemplu de ur
mată celoră cari îlă deplângă și celoru cari adese l’au 
admirată 1

Perderea lui este mare, pentru familiă ca și pentru 
întregă poporală română, pentru justițiă, la care a con
lucrată cu atâta studiu, convicțiune, neobosință și cari
tate. câtă și pentru corpulă advocațială în care a avută 
ună locă atâtă de distinsă și meritată.

Perderea iui este mare națiunei române, căci șî- 
rulă luplătoriloră, pentru binele și ridicarea nâmu- 
lui românescă din di în di se împuț.inâză, luptele devină 
mai grele și mai vehemente, fără ca să ne putemă bu
cura de urmași demn! în numără potrivită, cari să-i su- 
plinâscă 1

’Lă deplângemă jcu adevărată durere, pentru-că 
printr’însulă a căzută ârășl ună abilă luptătoră și multă 
devotată interprete ală causeloră nâstre, — îlă deplân
gemă, pentru-că Ioculă lui, în curândă, cu greu se va 
suplini, — îlă deplângemă pentru-că calea vieții lui a 
fostă prâ scurtă și talentulă, caracterulă și voința lui ne-a 
îndreptățită a sperâ mari și salutare resultate dela ener
gica lui activitate, — îlă deplângemă, pentru-că densulă 
și ca omă, și ca română, și ca patriolă și ca capă de 
familiă și ca jurisconsultă a fostă unulă dintre cei mai 
distinși și respectați bărvați de ai noștri și mai pre susă 
de tote pentru-că elă în 161 ă viața lui a fostă Română 
cu trupă, cu sufletă, în idei și în fapte, de care amă 
putută fi mândri!

Dotată dela natură cu ună esterioră frumosă și 
simpatică apoi având ună temperamentă celăsciea predomni 
ună caracteră firmă și o inimă plină de simțăminte ge
nerase, — âr prin studii folositore și seriâse, prin atin
gere cu âmenl de bună crescere însușindu-șl o ma
nieră propriă numai âmeniloră superiori și adevărată 
culțl, elă a devenită unulă din cei mai populari bărbați 
la Români, respectată de streini și de ori cine, care a 
avută ocasiune a conveni cu dânsulă.

Scumpulă nostru defunctă, «a omă a fostă fârte 
umană, ca soță multă iubitoră, ca fiă prâ ascultatoră, 
ca părinte multă îngrijitoră, ca funcționară punctuală, 
consciinciosă și neînteresată, ca amică elă a fostă sin
ceră și gata la ori ce jertfă, âr ca politică, ca patriotă 
și anleluplătoră a fostă cu tactă și moderațiune, slimă- 
toră de păreri contrare, fără de a cede din dreptulă ce’lă 
apără.

Eată d-Ioră câte-va trăsuri mai generale din ființa 
lui, âtă câteva mărgăritare din decorurile și comorile lui 
pământesc!, âtă ce lasă elă ereditate tuturoră pre câți 
i-a iubită, și etă pe cine amăperdută și ale cui osăminte 
avemă se le astrucămă a(|I.

< Dâr înainte de a ne despărți de scumpele lui ră
mășițe, nu potă ca se nu vă espună în câteva cuvinte 
celă puțină Iiniamentele principale din scurta, dar labo- 
rîâsa și folosit ârea lui viâță petrecută între noi și în alte 
locuri, pe unde asemenea ca aici este deplânsă și multă 
regretată.

Slimatulă și multă iubitulă nostru amică, colegă și 
confrate Georgâ Secula s’a născută în Ungaria, la 6/18 
Augustă anulă 1839 în comitatulă Aradului, comuna Al-
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sulă vieții, și care au o viâță dostulă de înccânită, ca să 
pâtă resistâ manipulațiuniloră necesare.

Astfelă de animale le-a găsită Meclnicovă în mare. 
Esperiențele le-a făcută cu larve mari de stele de mare 
și cu ună melcă trasparentă ce înota în mare. Printr’o 
țâvă de sticlă le-a împroșcată sub piele totă felulă de 
corpuri streine, carmină, indigo, corpulețe de sânge ome- 
nescă, ouă prâspete și ierte de ariciu de mare ș. a 
Elă observă, că celulele consumătore alegâu, că nu atacau 
unele corpuri streine, pe cândă împrejurulă altora se 
adunau ca să le înghiță și că în cașurile din urmă în 
curândă înlregulă organismă era într’atâta curățită de 
corpurile streine, întru câtă acestea erau închise tâte în 
celule consumătâre, care se ocupau de focă cu mis
tuirea loră.

Cu acestă ocasiune a observată și alte fapte, care 
aruncă lumină asupra unoră proceduri în corpulă ani
mală. Se vorbesce multă despre disparițiunea formațiu- 
niloră normale și bolnăviciose, fără să-și pâtă face cineva 
o clară representațiune despre procedeu. 0 mare parte 
a corpului larvei dispare în decursulă desvoltârii stelei 
de mare definitive. La larvele brâsceloră, la așa nu
mite scorpene, dispară tote părțile cărnâse ale câdei, 
așa că numai axa sgârciosă (cartilaginâsă) rămâne, care 
după formarea piciâreloră cade josă. Meclnicovă se con
vinse, ca disparițiunea la larvele steleloră de mare pre
cum și la brâsce se basâză pe activitatea celuleloră con
sumătore, care numai țesăturile le consumă, pe când 
celelalte părți, pe care din causa tăriei loră nu le potă 
supune, rămână.

Acâsta stabilită odată, Meclnicovă a trecută ime
diată la bureții înbolnăvitoil. Ce suntă acest! baccili, 
spirili, microbi, și cum se mai numescă încă, ce suntă 
altceva decâtă corpuri streine, care pătrundă în organismă ? 
Dar deârece celulele consumătâre, precum arată încercările, 
posedă ârecare capacitate d’a alege, s’a întrebată Meci- 



mașulă mare. Tatălă său, George Secula, a foștii mai 
ântâiu învățătorii în Almașulă mare, apoi diaconii cere
moniale în Halmagiu și într’ună scurtă timpii preoții în 
Șiria.

In etate de trei anî, a rămasă orfană, sub îngri
jirile iubitei sale mame Elena Prodanoviciu, carea astătjl 
neconsolată șî deprimată de necreduta lui perdere, plânge 
amară împreună cu noi. Mama avu tăria a suportă 
plaga și a se îngriji de viitorulă micuțului orfană. Dum- 
necjău înse nu lasă pe cei loviți de sârte și astfelă și 
dânsulă, după doi ani a căpătată ună altă tată, totă 
atâtă de iubitoră, și totă atâtă de binevoiloră, ca celă 
repausată, în persona distinsului bărbată națională Petru 
Pavelă advocată în Beiușă și mai târdiu oficială comi- 
tatensă în diverse părți ale comitatului Bihoră, apoi pro- 
tofiscă în Zarand.

Primele cunoscințe le-a câș'igată în scâlele nor
male și apoi gimnasiale din Beiușă, er drepturile le-a 
ascultată la academia din Oradea mare. Ca studentă 
s’a distinsă prin talentulă său estraordina u și prin pur
tarea sa esemplară, er în viăța socială, ca june a fostă 
unulă din cei mai bine vădută ori unde mergea.

încă de tânără George Secula a câștigată simpatia 
și iubirea profesoriloră și conscolariloră săi, ăr ca unulă 
din cei mai talentațl și activi tânăr! în scurtă timpă a 
avută ună prețiosă cercă de activitate și în cele ale lup- 
teloră politice de atunci.

Modestă și desteră în cele ce i se încredințau, den- 
sulă forte de tânără a fostă bine primită și în cercurile 
bărbațiloră noștri politici și ca unulă, care avea o penă 
abilă, îndată după absolvirea facultății juridice, la anulă 
1861, a fostă chiămată în fostulă comitată ală Zaran- 
dului, în Baia de Crișă, unde a ocupată mai multe 
posturi grele și distinse ca protofiscă, asesoră și președinte 
la tribunală și unde atătă pe terenulă juridică, câtă și 
pe terenulă politică administrativă, în cele ale bisericei 
și ale învățământului publică George Secula a avută ună 
rolă însemnată și de multeori decisătoră.

La anulă 1863, abia în etate de 22 de ani, a de
pusă censura advocațială și de aci în colo activitatea lui 
a avută ună teremă mai vastă.

La anulă 1864 s’a căsătorită cu fiica distinsului 
preotă din Crîcău, acum repausată Petru Truța, cu fru- 
m6sa și bine educata fudita Truța acum văd. Secula, 
carea i-a fostă o soțiă esemplară și o rară mamă a fii- 
loră cu cari l’a dăruită și cari astădi pe lângă acestă 
cosciugă nu suntă în stare a consolă pre nemângăiata 
mamă. Casa lui George Secula și cerculă familiei sale 
a fostă una din cele mai bine cercetate și mulți îșl voră 
aduce aminte de fericitele minute petrecute la dânsulă 
și cu dânsulă.

Pe timpulă cândă fostulă comitată ală Zarandului 
era în luptele cele mai grele, pena, tactulă și peste totă 
activitatea lui Geqrge Secula, a pusă în uimire și pe 
aceia, cari erau în partea contrară. Activitatea lui pe 
acelă terenă, o dovedescă archivele fostului Zarandă și 
archivele guverneloră de atunci.

Dânsulă s’a distinsă și pe terenulă bisericescă și 
școlară și activitatea lui ca deputată sinodală și congre- 
suală este bine cunoscută.

Ca jurisconsultă și peste totă ca advocată, a fostă 
unulă din cei mai respectați și mulți voră fi de aceia, 
cari îlă voră binecuvânta, pentru resultatele obținute prin 
elă în cele ale justiției și administrațiunei.

Activitatea lui pe terenulă politică este cu multă 
mai mare decâtă să se potă espune în acestă momentă, 
și cu multă mai bine cunoscută decâtă să fie trebuință 
a o semnala. Talentulă său oratorică, pledarea lui ușâră 
și simpatică, nu odată au răpită inimile celoră cari îlă 
ascultau cu sete și nu odată au pusă în uimire și pe 
aceia, pe cari dânsulă îi combătea, atâtă de farmecătoră 
și atâtă de puternică tot-deo-dată.

Nu am decâtă se mă provocă la admirabila lui 
vorbire ținută la mormântulă fericitului Avramă Iancu, 
— apoi aici în acestă orașă, când cu panegiriculă re
gretatului Iosifă Hodoșă, — âr în timpulă mai recentă, 
totă în acestă sântă orașă când cu proiectulă pentru 

scâlele medie și în fine mai lunile trecute în congrega- 
țiunea municip. Huniădâra, când cu limba română dela 
scâlele reale din Deva! Cine nu l’a aplaudată, cine nu 
l’a admirată și cine nu s’a simțită mândru cu dânsulă?

Plânge deci sărmană națiune 1 Dâr nu, ștergeți lacri- 
mele, căci Dumnedeu nu te va lăsă, precum nu te-a 
lăsată secuii întregi, căci și Secula ți-a lăsată trei nobile 
și pline de speranțe mlădițe și o inimă de română lângă 
ele.

Să plângemă cu toții, și aședându’lă în mormântă 
să trecemă la ale nostre reluândă lupta și mângăindu-ne 
că pe toți asemenea sârte ne așteptă.

Eră tu umbră nobilă, frații tăi din Eliseulă ro
mână te aștăptă cu brațele deșchise pentru ca împreună 
cu tine să implore cerulă, ca să conducă pe frații voștri 
rămași încă pe câmpulă luptei în direcțiunea mărâță și 
sublimă în care ați luptată voi cu atâta tăriă și abnega- 
țiune, încâtu atjl națiunea română stimăză în voi totă 
ațâți nemuritori, eroi ai sânteloră sale cause!

Și precum ai fostă fidelă intreprete aici, ai sârma- 
niloră, ai persecutațiloră fii și în fața Creatorului totă 
atâtă de energică și resolută apărătoră ală națiunei, 
care te-a iubită și care astătjî te plânge cu amară

Adio !
--------O--------

ULTIME SOIRI.
IBerlin, 12 Decernvre. — In cercurile di

plomatice de aci se consideră succesulu conferinții 
africane ca deplină asigurată, după ce Francia 
și Anglia s’au înțelesă în privința Nigerului.

Paris, 12 Decemvre. — Ministrulă pre
ședinte Ferry a răspunsă ducelui de Broglie, c|i- 
cândă că timpulă pentru monarchiă în Franța 
s’a dusă pentru totdâuna și că pentru Franța ac
tuală, monarchia ar fi cea mai rea anarcliiă.

DIVERSE.
0 durere de măsea. — Trebue ca cineva să fi 

perdută capulă cu totulă pentru a dâ niște răspunsuri 
ca acelea pe cari le dă Papugeanu înaintea tribunalului, 
înaintea căruia este adusă sub învinovățirea de vaga- 
bondagiu!

Președintele: Ai antecedente judiciare?
Papugeanu (ținându-șl falca cu batista): Nu, dom

nule președinte, fiind-că atunci când m’au arestată n’a- 
vâmă nimică pe trupă ear rufele mi le-au dată în închi
sâre. (Mirare în auditoră, care se întrâbă ce o fi înțelegândă 
Papugânu prin antecedente judiciare.)

Președintele: Te întrebă dacă ai mai fostă osândită ?
Papugânu: Dar nu, domnule, fiindă că nu suntă 

încă judecată: să fiu osândită dacă cine-va vrea, ca să-mi 
scăță măseua. Vai! cum mă dâre!

Președintele: Ești învinovățită de vagabondagiu.
Papugeanu: Am beută în închisâre nițele pică

turi de cuișâră pentru a-ml pune la măsea cu nițelă 
bumbacă și mi-s’a spusă că n’au.

Președintele: Iți spună că ești învinovățită de va
gabondagiu; te-au găsită dormindă într’o bucătăriă stre
ină pe vatră.

Papugeanu: Deși vatra era caldă, nu mi-a alinată 
durerile de locă; nu potă să închidă ochii tâtă nâptea 
Aoleu! Aoleu!

Președintele: Va se «ficâ mărturisescl că n’ai nici 
casă, nici vre-ună mijlocă de muncă.

Papugeanu (unui aprodă): Nu poți să-mi dai pu
țină tutună ca să-mi pui la măsea1?

Președintele: Răspunde la întrebarea mea : Ești fără 
domiciliu și fără mijlâce de esistență.

Papugeanu: Domiciliulă?... Nu e nevoe, eu nu potă 
să stau la ună locă mai multă de cinci-spre-dece (file 
trebue să alergă, se umblu, să mă mișcă.... Mă dâre! 
mă dâre!

Președintele: Nu lucrezi?
Papugeanu: Cum vrei să lucreză astfelă? Am pusă 

pe măsea rachiu, piperă, usturoiu, brânză de burdufă, 
muștară, ridiche, și n’am făcută nimică. De cincispre
zece (file nu mai sciu ce facă.

Președintele: In sfîrșită cum trăescl? Când te-au 
arestată nu avei nici o para.

Papugeanu: Dăcă a’șl fi avută vre-o para îmi sco- 
lâmă măsăua.

Președintele; Te întrebă din nou: Cum trăescl?
Papueeanu: Dar nu trăescă; cum poftescl să mă

nâncă cu măsăua asta? Am ună prietină care mi-a 
recomandată pe o rudă a sa, ună vechiu dentistă retrasă 
din lucru și care nu mai scâte măsele de câtă de gustă; 
m’am dusă la elă dar plecase în călătoriă. Nu mai 
știu ce facă, m’am zăpăcită de totă. Osândiți-mă dacă 
vreți: când cine-va suferă ca mine, puțină îi pasă de 
pușcăriă.

Tribunalulă îlă osândește la o lună de închisâre. 
Președintele: Scâteți’lă afară.
Papugeanu (cătră soldată:) N’ai nici ună flră de 

tutună ?
Iese vorbindă cu soldatulă.

Curaula la bursa de Viena
din 12 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 124.—
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.55
Rentă de hârtia 5°/0 . . 90.50 
Imprumutulii căiloru ferate 

ungare......................... 145.50
Amortisarea datoriei căi- 

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.25

Amortisarea datoriei căi
lor ti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 106.75

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

miști............................. 100.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 101.50

Bonuri croato-slavone . . 101.25
Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................98.—
împrumutul^ cu premiu 

ung................................... 117.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.50
Renta de hărtiă austriacă 81.75
Renta de arg. austr. . , 82.90
Renta de aură austr. , , 104.10
Losurile din 1860 . . .136 50
Acțiunile băncel austro- 

ungare .......................  853 —
Act. băncel de credită ung. 304.50
Act. băncel de credită austr. 295.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI................. 9.76V2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.25 
Londra 10 Livres sterlinge 123.35

Cursulu pieței Brașovă
din 15 Decemvre st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.65 Vând. 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.

Editară: Iacobti Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

nicovă, că âre ele nu se dau cu spaimă în lături din calea 
acestoră bureți răutăcioși? Unele observări ale lui Koch 
și altora așa arată; s’au văzută în celule consumătâre 
simple precum și în celule mari, compuse prin contopirea 
mai multoră celule simple, atâtă baccili nevătămați câtă 
și descompuși în firișâre, așa încâtă s’a admisă, că bac- 
cilii pătrundă în aceste celule, pentru ca în ele să se 
înmulțescă prin divisare și să se transplanteze.

Meclnicovă a găsită în o bâlă infectătâre, pănă a- 
cum încă neobservată, a pureciloră de mare (daphnidi), 
ună obieclâ forte favorabilă pentru observațiunile sale 
în acăstă direcțiune. Aceste animalcule cojose, transpa
rente, ce furnică în tâte tăurile de apă, în bălți și în 
lacuri, cadă jertfă unei bâle burețâse, ală cărei causa- 
toră are mare asemănare cu buretele de drojdii, care 
produce dospirea, și se distinge prin germeni lungi, de 
forma frigării, așa numiți țepi. Purecii de apă sănătoși 
mâncă cadavrele soțiloră morți și-și împănăză formală 
intestinulă cu acești țepi, cari adeseori străpungă păreții 
intestinului și cu acâsta întră cu ună capătă în cavitatea 
pântecelui seu trecă cu totulă în acâsta. Câtă timpă țepii 
suntă în intestină, rămână nepericlitațl, îndată ce însă 
întră în cavitatea pântecelui, se așăză pe lângă ei celule 
consumătore (corpulețe de sânge ale pureciloră de apă 
suntă numai celule consumătâre), și îi distrugă încetulă 
cu încetulă totală. In sângele, ce circulă în cavitatea 
pântecelui pureciloră de apă, se pârtă o luptă viuă; dacă 
în ea sunt puțini țepi, atunci învingă celulele consumătâre: 
dacă însă suntă mulți, atunci țepii neatacați îngermenescă, 
celulele burețâse produse de ei ajungă pretutindenea cu 
sângele, la tâte organele, și în fine omâră animalulă, 
ală cărui cadavru servesce acum spre a infecta alțl pu
reci de mare. Când țepii au începută odată să înger- 
meneze, atunci puțină speranță esistă, că celulele con- 
sumatâre voră rămânea victoriâse, pe când dacă țepii potă fi 
atacați de ele încă înainte de îngermenare, atunci lupta 

se decide de cele mai multe ori în favârea celuleloră, 
așadar în însănătoșarea animalului. Meclnicovă a iso- 
lată astfelă de pureci de apă, inficiați numai într’ună mică 
gradă, în sticle și i-a ținuta mai multă timpă în viață. 
Ei se însănătoșară deplină, așa că după vr’o trei săptă
mâni, și acesta se întâmplă totdeuna vara, au produsă 
pui vii.

Numai acum, după ce s’au abținută aceste resultate 
la animale inferiâre transparente, ce s’au putută observa 
directă și s’au putută ține în viață mai multă timpă, 
Micinicovă a făcută încercări cu animale vertebrate și 
cu bureții ce producă bâlele loră. Inflamația de splină 
i s’a oferită ca celă mai potrivită materială, după câ
teva cercetări. Dacă Pasteur urmăresce cu deosebire 
partea patologică a obiectului și a găsită metâdele, prin 
care baccilulă, care produce inflamația de splină, se pâte 
slăbi și paralisâ în fine, distinsele lucrări ale lui Koch 
au învățată a cunâsce buretele chiar în întregulă său 
modă de aparițiune și desvoltare. Dar chiar dacă infla
mația splinei este bâla cea mai bine cunoscută de felulă 
acesta, totuși, după cum accentueză Macînicovă, relațiu- 
nile acestui baccilă cătră celulele consumătâre erau peste 
tată fârte puțină cunoscute și puținele observațiunl a- 
supra acestora erau falsă interpretate.

Animalele cu sânge rece sunt în genere ferite seu 
immune de inflamația de splină Dar la brâsce și șo- 
pârle inflamația de splină se pâte altoi (vaccina) cu suc- 
cesă, decă aceste animale se încălfiescă pănă la tempe
ratura animaleloră cu sânge caldă (35—37 gr. Celsius), 
pe când o brâscă țestâsă chiar la acestă temperatură a 
fostă cu totulă neaccesibilă. Resultatulă încercăriloră 
este: la brâsce și șopârle, baccilii se consumă de lev- 
coeyțl numai Ia temperatura obicinuită (23 gr. Celsius), 
la temperatură mai înaltă nu; la brâscele țestâse baccilii 
sunt atacați la orice temperatură.

Rapârtele speciale despre aceste observațiunl suntă 

fârte curiâse. Meclnicovă a amestecată o picătură de 
baccili de înflamațiă de splină cultivați în sucă de carne 
cu o picătură de lymfă de brâsce, care conținea 
multe celule consumătâre, și elă reproduce figurile ce se 
desemnau din dece ’n ^ece minute. Mai ântâiu se vede 
o celulă, care stă gata să consume ună baccilă de forma 
genunchelui; după ce s’a întâmplată acâsta, se pare că 
buretele a dispărută, fiindă acoperită de cuprinsulă viu 
ală celulei. Celula consumătâre nesăturată nu se mul- 
țămi cu baccilulă; la (Jece minute după ce l’a consumată, 
începu deja să atace ună ghemă (golomoză) întregă de 
baccili, pe care însă singură nu-lă putâ supune; după 
ună sfertă de oră se asociă la ea o altă celulă, care începu 
să primescă o bucată însemnată, și după alte cinci-spre- 
dece minute întregă ghemulă fu supusă de cele două ce
lule consumătâre și închisă înăuntru.

Meclnicovă încercă după acâsta cu epuri de moscă 
și cu purcei de mare, cari suntă fârte accesibili pentru 
inflamația de splină. In. sângele acestoră felă de ani
male mârte de inflamațiă de splină, levcocyții se află în 
numără fârte mare, deplină capabili de viață și mișcă
tori, dar ei conțină fârte rară baccili. Dar dacă ani
malele se altoescă cu vaccină de baccile slăbită, atunci 
ei se consumă ușoră.

Pănă aci a ajunsă Mecinicovă cu cercetările sale. 
E vorba acum să se afle două lucruri: 1. Să se stabi- 
lâscă microbii ca și baccilii inflamației de splină; 2. Să 
se cultive celule consumătâre, ca sâ se pâtă introduce 
în grămadă în omulă infectată, ca ori ce altă medicină. 
Mecinicovă găsesce fârte grea acâstă problemă și pâte că 
va încerca să o resolve, după ce îșl va terminâ cerce
tările sale, ca să se mai clarifice în unele puncte. Elă 
se află acum pe câstele Spaniei, unde îșl continuă ob
servațiunile sale cu medusele. Dacă va avă noroeulă să 
resolve acâstă problemă, atunci s’a înmormântată colera.

-----o-----



Am luată asupră’mî vendarea provisiiloră imense de mărfuri lucrate 
spumă de mare și eliihlimbartt veritabilii de-o fabricădin ! _

însemnată și spre a le preface câtă mai curendă în bani, vendă cu pre
țui! de batjocură, încâtă 
care bucată

0

numai cu '•.■■■

d’abia se plătesce prețulă fabricărei, adecă fie-

& e e e e e
S®ipe (lulele) pompose din spumă de 

celtt mai fină argiastii de Ohiua, după 
numite de Ulm, Debreținii, Csikos, Rakoczi, 
fie-care bucată numai fi. 1.30.

numai cu

i n. 1.30
mare artificială adjustate cu 
dorință în tote formele, așa 

seu ori cum, tăiate netede,

s eS@ e e e s s s

Părtă-Țigări și P6rtsi-rJ9'igarete din cea mai fină spumă de 
mare veritabilă cu celă maî fină cbihlimbară veritabilă și în 30 diierile 
forme, netede său cioplite, cu sculptură bogată, cu cai, totă felulă de 
animale, cu flori, ornamente și săpături de fantasiă. Fie-care bucată pom- 
posă într’ună etui de catifea costă numai fl. 1.30.

Ciubsicii, pipă (lulea) turcăscă din spumă de mare artificială, co
moditatea cea mai mare pentru totă fumătorulă, cu ciubuculă ei de 
vișină veritabilă din Baden cu mirosă minunată, la olaltă cu prețulă 
scăclută numai de fl. 1.30.

IPlăcerea cea mai mare
este pentru fiecare fumătoră, câtă de frumosă, câtă de minunată se chi- 
loteză mărfurile mele de spumă de mare veritabilă, de vreme ce fiecare 
bucată o prepareză cu ceră lucrători esperțl; vendarea și trimiterea cu 
rambursă poștală, numai scurtă timpă prin renumita firmă:

Meerscliaumwaaren-Depot
W1EN, Mariahilf, Engelgasse 10.
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Suveniru si ©adora
■5 

primesce gratisii 
dela mine ori cine ca dară pomposă și prețiosă de sărbătorile Crăciunului. 
Prin acestă cadou speră a’ml câștiga o clientelă numerăsă și stabilă, și 
aducă acestă sacrificiu, care de sigură va îndemna pe fie-care mușteriu, 
ca se se aprovisioneze totă-deuna la mine. Acuma oferă pentru daruri 
(cadouri) de crăciună și de anulă nou

IO obiecte prețiose
una bucată valorăză atâtă, câtă costă tote la olaltă

cu fflorem
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pentru domni:
Ceasornictt de cabinettt.
Portă-Țigară de spumă de mare 
Lanțtt de ceasornictt, aurtt artificialii 
Joujou aurittt pentru ceasornictt 
Cravată de mătase
Ineltt imitațiă de brilanttt
Garnitură nasturi mod. pentru manșele
Etuiu dc chibritnrl
Etuiu japonezii pentru țigări 
Suvenirii eternii gratis.

2.50.
Pentru domne:

Șalii mare de ârnă 
Maramă de mătase
Acu de broșe minunată
Păreche cercei pompoșl 
Medalionfi elegantă
Ineltt de damă imit, de hritanttt
Pungă pentru bani
Decorațiune frumâsă pentru masă 
Obiectă de lux
Suvenirii eternii gratis,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Unii singurii obiecții are deja aprope valorea, câta se cere pentru tâte 10 bucăți, 
totuși le dau tote 10 bucăți numai ou fl. 2.50 fiecăruia contra rambursă poștală.

Kfsubalaginlâ. este asemenea gratis. "Să® 
Comandele suntti a se adresa singură și numai la 

Wiener Versendungs-Gescliăft „FEKETE.
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Mai joșii însemnatele albituri (rufe) de calitatea 
cea mai fină, bună și cea mai grea pentru Domni 
și pentru Domne se vencltt cu prețuri originale ale 
fabricei aprope pe de geaba și spre dovada unei 
stricte solidități se primesce înapoi ori ce este n e- 
convenabilu, prin urmare ori ce comandă este 
fără risicu.

Primele veritabile bombdne de Malzextract de pieptu pentru 
desfacerea flegmei ale lui Io anu Hoff sunt în hârtiă albastră. 
Fiecare bolnavă își face speranță la cetirea nenumerateloril raporturi de vin
decare, cari arată că preparatele de Malz ale lui Hoit', au o influință biuefă- 
cătore asupra organismului. La ori ce bolă mai grea, ca și la ivirea simpto- 
meloră unei boli se se întrebuințeze neamânată din acestea probate si vinde- 

cătore preparate de drojdii de bere ale Iui llofl’.’
I-lxtraelfi de Bialz a lui 

loauti Hoff’ „Gesuudlieits- 
bier.“ 0 sticlă GO cr.

Extracții de Sllaiz concen
trații a lui SiolF. 0 sticlă 1 fl.

12 cr. 0 sticlă mică 70 cr.

riiaij.iu ue Heivepa, o broderie adeverată de artă, bucata fl. 1.50.
Cămăși pentru domne din celtt mai lină Chifontt englezescii și cu broderii ve-

\ Tottt asemenea din Cliifon dela 
fabrica lui Schroll, lucrate în modulu celtt mai elegantă și cu broderie bogată, bucata cu fl. 1.90, 

duzina fl, 20.

Unu milionu de multămite
pentru vindecarea bolei de pieptu, de plumâni, de oftică, slăbiciune 
de stoniacbti și de digestiune, anemiă, slăbiciune de nervi, prin pre

paratele de malz ale lui Koania IIolI.
Introducerea loră în 400 lazarete și instituie de vindecare, diplome de furni- 
soră de curte a celoră mai mulțl suverani din Europa, 27000 deposite de 
vendhre în tote părțile lumei, dau garanția cea mai strălucită, încredere celoră 

slabi și bolnavi.
Corsete de ndpte pentru domne din aceiași calitate, forte lungi și totă lungimea cu broderie 

veritabilă de Helveția, unii obiectă pomposii pentru fiecare domnă, bucata cu fl. 1.50, duzina cu 
16.50. Totă acelea din barcliettt celtt mai finii și mai greu, forte lungi, brodate în totă lungimea, 
bucata cu fl. 1.60, duzina cu fl. 18.

{fuste pentru domne din postavu celtt mai fintt și mai greu înprejurttcu plissfe și colțuri, bro
date cu lînă bună, bucata fl. 2.80, înpodobite cu catifea și atlastt, suprafine bucata fl. 3.80, din 
barchettt vărgata înpodobite fintt bucata fl. 1.60,_____

Cămăși pentru domni din Chifonu celtt mai fintt englezesctt, cu pieptu în patru foi, lărgimea 
la gîttt după dorință, bucata fl. 1.50, duz. fl. 16.50. Toții asemenea din Chifontt Schroll, celtt mai 
fintt lucrate ă la France, bucata fl. 1.70, duz. fl. 18.80 și bucata ă fl. 2, duz. 22.50

Joliann Moff’s 
Brustmalzextrakt-Bonbons 

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

Joliann Hoff’ s
Malzgesundheits-Chocolade.

r/2 Kilo I. fl. 2.40 cr. II. fl. 1.60 III. fl. 1
Vi Kilo I. fl. 1.30 cr. II. 90 cr. III. 60 cr.

Domxi-CLlvii

Cearseafurl din pânză bună ca pielea, fără cusătură, completa, pentru patu cela mai mare, 
8/4 lățimeaj bucata fl. 1.35, duz. fl. 15.

Pânză de casă 30 coțl, fabricatu cela mai bunii și mai greu pentru trebuința casei, lățimea 
5/4 fl. 7.50, 4/4 fl. 5.50 bucata. Prețurile bumbacului se urcă repede, peste scurta timptt va costa 
pânza îndoita, d’aceea este de recomandata a se grăbi fie-care cu cumpttrarea.__________________

Garnituri pentru masă țesute cu desemnurl de flori, constându dintr’o masă (pânzătură) și 
12 șervete, numai fl. 2.85. Tota asemenea, lucrate în moda franțuzesctt, forte fine, cuciucurl bogațl, 
pentru 12 persâne, garnitura cu fl. 3.45. Garnituri de masă din damascu cela mai finu, țesute cu 
desemnurl de flori, constânda dintr’o masă mare pentru 12 persone, și 12 șervete mari, potrivite 
acesteia, lucrate suprafina, garnitura numai cu fl. 5.60,______________________________________

Prosope (ștergare) fie-care bucată îndoită separata cu chenara roșiu și cu ciucuri lungi, fina 
pichetate; pomposa de frumose, duz. fl. 3.75.

Basmale de mătase din mătase grea de Lyon în tote fețele, fie-care bucată altfeia colorată, 
duz. numai fl. 3,50.____________________________________________________________________

Ciorapi do mătase Finisli vttrgațl în colorile cele mai pompose, roșiu, albastru, violeta, roșa 
cafeniu și chamois, lungi până peste genunchi, 3 perechi fl. 1.15.

Garnituri de Gobelină constându din 2 învelitorl de pata fine și o învelitore de masă cu ciu
curi de catifea, lucrate în colori minunate și costă garnitura, adică tote trei la olaltă numai fl. 7.50.

Comandele sunt a se adresă, trimițendu-se mai nainte prețuia, seu cu rambursa postattt cătră
Wăsclie- und Manufactur-Waarenhaus

!&&biswvîcs
"xAZZEisr, Tje©pold.sta,d.t, Scliiffamtsg’ass© 20-IR.

Mai pe nimica
am cumpărații licitando 1980 bucăți

;ele mai fine ceasornice
dela una din cele mai mari 
fabrice din Geneva, și sunt 
astfela in stare a espedia 
prompta mai joșii însem
natele ceasornice fine la ori 
cine ’ml va comanda cu 
prețuri de batjocură, a cos
tată mai ’nainte capacele

și regularea acestorâ atâtă, câtă se-cere 
acum pentru întregulă ceasornică.

Numai cu fl. 5.10 unu ceasornică 
de bnzunară Cilindru, din celă mai fină 
nikel, aură dublu seu argintă franțuzescă, 
gravată seu guiloșată fină, regulată la 
minută. Totă asemenea din argintă bună 
de 13 probe adeverită de cătră oficiu c. r. 
și greu aurită cu fl. 7.

Numai cu fl. 7.40 ună ceasoruică 
Anker din celă mai fină nikel, aură dublu

seu argintă franțuzescă, gravată și guilo
șată fină, pe 15 rubinurî, cu secundară, 
regulată la secundă. Totă asemenea din 
argintă bună de 12 probe adeverită de 
cătră oficiu c. r. și greu aurită cu fl. 11.

Numai cu fl. 8.50 ună ceasor- 
nică remontoire Washington din 
nikel veritabilă, aură dublu său argintă 
franțuzescă, de trasă fără de cheie, me- 
hanismă din nikel fină, totă asemenea din 
argintă veritabilă 13 probe adeverite de 
cătră oficiu c. r. cu fl. 13.

Pentru o umblare regulată se dă o 
garanție pe cinci ani.

Pe lângă acestă preță fabulosă de 
eftină se mai dă gratis la fie-care cea- 
sornică câte ună lanță elegantă din 
aură dublu frațuzescă.

Comandele suntă a se adresa, tră- 
mițândă mai nainte prețulă, seu cu ram
bursă poștală cătră

Uhren-Fabriks-Hauptdepot
WIEN, II, Schiffamtsgasse 20.

I. II. Kabinovics.

HOFF
inventatorulă și fabricatorulă preparateloră de Malz, c. r. furnisoră de curte 

a celoră mai mulțl suverani din Europa etc.
WieiB, Stadt, Graben, Braunerstrasse Nr. 8.

Stimate Domnulel Berea d-vostră cscelentă de Malzextract are 
efectele cele mai bune pentru întărire. Eu o întrebuințeză forte regulată, de 
âre-ce după o bolă grea de 10 săptămâni, ’ml-am recăpătată puterile, între- 
buințândă acestă extraclă. Alăturată vă trimetă suma de fl. 14 cr. 60 pentru 
alte 28 sticle de bere de Malz-extractă.

Sibiu 3 Aprilie 1882. Wllhelmina Tangl.
St. Elisabeta, poșta Cristurulă săcuiescă, Transilvania 

16 Aprilie 1884. După o întrebuințare de 6 flacone a berei d-vdstre escelentă 
de Malz, vădendu-mă multă ușurată de respirația grea ce aveam, vă rogă să 
’ml mai trimiteți 5 flacone de Malzextract, ă fl. 1.12 cu rembursă.

Cu deosebită stimă Ioanu Pocchioffo, Ingineur.
Vă ogă ra’mi trimite încă flacdne, Bere de Malzextractă (Fabricația 

lui Johann Hoff) și 2 tocuri de Malz-Bonbons prin postă cu rembursă. Semtă 
hodeosebită înlesnire prin întrebuințarea Berei de curendă trimisă, și m’am 
o târîtă să o întrebuințeză și mai încolo neîntreruptă.

Deesbaron, poșta Selagiu în 6 Aprilie 1884.
Cu deosebită stimă

Domjan Alexander, preotă reform.
Vă rogă a’mi trimite, cu drumulă de feră prin rembursă 28 flacdne cu 

Bere de-a d-vostră de Malzextract și 12 tocuri din bombOnele de Malzextractă.
Balastelke lângă Mediașă 28 Ianuarie 1884.

Cu deosebită stimă Eugen Conte de Haller.

Constatare oficiosă.
In conțelegere cu d-10 profesoră de Kletzinsky în Viena recunoscă în 

preparatele D-vostră de Malzextractă o reușită composițiă de ingrediențe nu 
numai dietetice ci și medicinale, cari mai alesă în stare de slăbiciune, bole de 
peptă și de intestine și la reconvalescențl are succesele cele mai mari și bune.

Claise, Chemicu în Dresda.

GO mari decoratiuni
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, Dees: Fr. Nik, Dăva: G. Isse- 
kuti, Sibiu: C. Bugarsky, Alba-Iulia: I. Frolich, S. Mihellyes, Clușiu: 
I. B. Misselbacher farmaciă, Tergulă Mureșului: M. Bucher, C. Hutflesz, 
Mediașă: C. Buckneră, Aiudă: Ioană Winkler, Sighisâră: I. B. Missel
bacher sen. I. B. Teuch. Odorheiu săcuescă: Solymossy farmacist. Sepsi 
Szt. Gyorgy: Fr. Barabas farm., Turda: I. Timbus și fiu.

I

Tipografia ALEXI, Brașovfi.


