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Erăși a fostu bătaiă mare în 
camera magnațiloru. Lupta a du- 
ratu patru fiile și s’a terminată cu 
învingerea „reacțiunei** clericale-ca- 
tolice asupra guvernului și a elicei 
„liberale** calviniste dela putere.

Firesce, că magnații „cei cu 
crucea în sînu“ nu puteau se con- 
cedă calvinului Banffy, ce i-au fostă 
refusată catolicului Wekerle. Ddcă 
ei au primită totuși proiectulă pri- 
vitoră la liberulă esercițiu religio- 
nară, acesta nu pote fi considerată 
ca concesiune, căci mai întâiu au 
eliminată ceea ce nu le-au plăcută 
din acestă proiectă, au ștersă adecă 
capitlulă ală 3-lea, care tracteză des
pre cei ce nu se ținu de nici o con
fesiune.

Speranțele, ce și le făcuseră 
Banffy cu ai s§i, că voră putâ salva 
principiulă printr’ună compromisă, 
nu s’au împlinită. Propunerea lui 
Szechenyi, ca se se declare în lege, 
că regularea casuriloră celoră ce nu 
voră se aibă nici o confesiune se 
va face prin ordine ministeriale, nici 
n’a ajunsă la votă, pentru-că capitlulă 
ală 3-lea a fostă în totală respinsă.

Majoritatea magnațiloru s’a pro
nunțată în genere în contra admi- 
terei neconfesionalității, fiă prin lege, 
fiă pe calea ordonanțeloră, susțiindu 
că printrănsa se promovâză numai 
ireligiositatea.

O lovitură multă mai gravă înse 
i-s’a dată guvernului de cătră opo- 
sițiunea din camera magnațiloră prin 
respingerea în totală a recepțiunei 
Evreiloru.

Jidovimea maghiară „patriotă1*, 
care mai ană a desprinsă caii dela 
trăsura lui Wekerle și l’a trasă în 
triumfă pe stradele Budapestei, ca 
pe noulă Messia ală „liberalismului*1, 
de sigură nu va cânta ac|i imnuri 
de laudă celoră ce au făcută se cadă 
a doua âră proiectulă pentru recep- 
țiunea religiunei mosaice.

Partea cea mai mare a magna- 
țiloră nu suntă nici decum petrunșl 
de necesitatea de a strînge totă mai 
tare la sînulă „națiunei** Jidovimea 
maghiară, cum doresce guvernulă, și 
au dată semne visibile, că nu se prea 
încredă în patriotismulă celoră, cari 
n’au venită în țeră „cu piei de pan
teră “, ca Maghiarii, ci au venită 
dela Tarnopolă „cu piei de iepure**.

Marchisulă Csaky Pallavicini, 
care a făcută observarea sarcastică 
din urmă, a mersă pănă a ataca Ji
dovimea pe față capericulosă rassei 
maghiare, „pe care tot-dâuna a supt’o 
numai ca lipitorii e“. Cuvintele lui, 
că de câte-orl vine din străinătate 
în Ungaria „simte mirosulă deustu- 
roiu dela CarpațI pănă la Adria“ și 
că „nu cutâză a lua în mână o ga
zetă ungurescă, căci și acesta mi- 
rosă a usturoiu", marchâză în modă 
drastică disposiția, ce domnesc© în 
cea mai mare parte a aristocrației 
maghiare față cu Jidovismulă.

Și față cu atacurile forte vehe
mente ale lui Csaky-Pallavicini gu
vernulă a observată ore-care indife

rență. Banffy n’a c|isă nici unu cu
vântă în apărarea Evreiloră și mi- 
nistrulă Wlassics n’a luată partea 
loră cu foculă și cu energia, ce ar 
fi dorit’o ei. De altă parte președin
tele camerei magnațiloru n’a aflată 
nici ună cuvântă de dojană față cu 
vorbitorulă, care a vătămată ast- 
fetu pe Evrei.

Oposiționalii sciu să esploateze 
acum acestă împrejurare în contra 
guvernului susțiindă, că nici nu i-a 
fostă în seriosă cu recepțiunea Evrei
loră și că de aceea a lăsată acestă 
proiectă de lege tocmai la urmă ș. a.

In situația dificilă, ce fără în
doi elă s’a creată guvernului Banffy 
și partidei dela putere prin atitu
dinea camerei magnațiloră, „Pester 
Lloyd**, pe care amintitul conte îl va 
înșira de sigură între foile ce-i mi- 
râsă a usturoiu, dă lozinca caracte
ristică: „Se fimă cu sânge rece!

Să nu precipitămă lucrurile și 
se nu ne pierdemă sângele rece — 
cjice fâia guvernului — pentru că nu 
scimă, decă nu cumva cu cabinetulă 
Banffy va sta și va cădâ și partida 
liberală. „Se așteptămu deră și tre- 
bue se putemă aștepta**.

Cu alte cuvinte află de lipsă a 
nu se mai forța cestiunea reformei 
și a readuce eră șl liniștită proiectele 
în discusiunea camereloră, ca se nu 
se mâne apa pe mora dușmaniloră, 
cari formeză afil „reacțiunea clericală 
și națională din monarchiă și din 
Europa centrală**.

Precauțiunea pote fi la loc, der 
ne îndoimă, că printr’însa va scăpa 
guvernulă și partida lui de căderea, 
ce se pote încă amâna, dâr nu se 
va mai pută nici într’ună chipă evita.

Dela Academia Română. Despre decur- 
sulă ședinței de Sâmbătă a Academiei Ro
mâne, primimă din BucurescI următorulă 
raportă :

BucurescI, 11 (23) Martie. Astădl 
Academia Română, sub președinta Majes- 
tății Sale Regelui, în ședință publică forte 
bine cercetată, a discutata cestiunea orto
grafiei timpă de peste trei ore. S’a decisă 
numai asupra următoreloră două puncte:

1) Folosirea lui d pentru sunetulă z 
în cuvintele, ce derivă din latină, ca de 
esemplu fiiuă, efimă fiicere eto., er z se va 
folosi numai în cuvintele străine, ca zăbavă 
zamă, zămislire etc.

2) Cestiunea lui u mută seu latentă 
a provocată o discuțiă înflăcărată. Pentru 
esprimarea acestuia au pledată cu multe 
argumente și multă energiă d-nii: Quintescu, 
Romanii și Caragiani-, pentru suprimarea 
lui d-nii Negruzzi, Sturdza și JMaiorescu, 
cestă din urmă cu agere argumente prac
tice și cu celă mai învederată efectă.

Făcendu-se votare, suprimarea lui u 
mutu s'a primită cu mare majoritate și s'a 
enunciatu de Maj. Sa Regele președinte, 
punendu-se astfelă capătă acestei contra- 
verse lungi.

Săptămâna viitore Academia va conti- 
una disouțiunea asupra celorlalte puncte 
controverse, între cari și accentuarea voca- 
leloră.

CRONICA POLITICĂ.
13 (25) Martie.

Mâne voră fi puse la ordinea clilei în 
camera fleputațilorâ din Peșta nu mai pu
țină ca 247 petiții. Dintre acestea 61 ur- 
giteză a-se lua disposițiuni legislative pen
tru „înfrânarea agitațiuniloru contra statului 
maghiară și contra națiunei^. Cu ocasia acesta 
se va isca o importantă discuțiune în ces- 
tiunea naționiilitățiloru, avendă „măriții 
părinți ai patriei** încă unu prilegiu de-a 
ne înjura și de-a propune măsuri nouă de 
prigonire. — Grupa a doua a petițiiloră 
o formâză acele, cari se referă la reforma
rea camerei magnațiloră; cele din grupa a 
treia se referă la ridicarea la valore de lege 
a proiecteloră bisericesci politice; cele din 
grupa a patra se referă la introducerea ad
ministrației dc stată și, în fine, se voră dis
cuta petițiunile referitore la recunoscerea me- 
riteloru lui Kossuth din partea dietei.

*
Mandatulă de deputată dela Neutra, 

pe care l’a primită secretarulă de stată 
Latkoczy în urma alegerei, fără păreche 
scandalosă chiar și în cronica electorală a 
Ungariei, se pare că va rămâne fără pro
prietară. Foile unguresoi de ieri și adl aducă 
soirea, că Latkoczy va renunța Ia acestă 
mandată. „Budapesti Hirlap** efice, că Lat
koczy și-a și anunțată președintelui dietei 
renunțarea la mandată. Scirea acâsta o con- 

”firmă și hahamii dela „Pester Lloyd** și 
dela alte foi guvernamentale, cari clică, că 
în casulă acesta Latkoczy nu va mai păși 
și a doua oră, ca candidată la Neutra.

*
In Reiclistagulu germană s’a întâm

plată alaltăerl ună incidență fârte remar
cabilă. Propunerea președintelui camerei 
Levetzow, ca să se gratuleze prințului Bis
mark din incidentală aniversărei a 80-lea 
ană dela nascerea sa, a fostă respinsă cn 
163, contra 146 voturi. Levetzow numai 
decâtă depuse preșidinția, și în sală se 
născu ună tumultă, de care spună, că nu 
s’a mai pomenită în camera germană. Dis- 
ordinea și tumultulă se potența, când Ben- 
ningsen anunță, că și vicepreședintele Băr- 
klin abdice de demnitatea sa. Intregă Ber- 
linulă era într’o agitațiă forte mare. Im- 
păratulu Wilhelm trimise prințului Bismark 
la Friedrichsruh următorea depeșă: „Prin
țului Bismark, duce de Laurenburg în Frie
drichsruh. îmi esprimă Alteței Tale cea mai 
adencă indignare asupra hotărîrei luată în 
Reichstag. Aceea stă în contrarietate ab
solută cu simțemintele tuturora principi- 
loră germani și ale tuturoră poporeloră**. 
La acâsta Bismark răspunse următorele: 
„Majestății Sale împăratului și regelui Wil
helm II. Rogă pe Majestatea Ta, să pri- 
mescl cele mai respectuose espresiunl ale 
mulțămitei mele pentru manifestarea-Țl prea 
înaltă, prin care Majestatea Ta ai schim
bată neamabilitatea vechiloră mei dușmani 
politici, într’o satisfacția îmbucuratore**.

*

Nou ambasadorii germană în Peters
burg a fostă anumită, în loculă contelui 
Werder, prințulă Hugo Radolin, fostulă 
ambasadoră din Constantinopole. Familia 
prințului Radolin aparține familiiloră dinas
tice polone și îșl trage originea dela Lech, 
fundatorulă regatului polonă. Numele Ra
dolin îlă portă familia din secolulă XIV. 
Nou numitulă ambasadoră a jucată în totă 
timpulă ună însămnată rolă în politica 
esternă a Germaniei, der e cunoscută ca 

dușmană neîmpăcată ală prințului Bis
mark.

tțl

„Reichsanzeiger* din Berlină publică o 
sorisore autografă a împăratului Wilhelm, 
adresată cancelarului imperiului, esprimândă 
via sa dorință de a acorda soklațiloru dela 
1870—71 pensii mai mari cu ocasia ani
versării restaurați unei imperiului. Impăra- 
tulă a ordonată să i-se facă propuneri pe 
cale legislativă.

*

Noulă cabinet!! spaniolii s’a formată 
în următorulă modă : presidiu : Canovas, es- 
terne: ducele de Tetuan, justiția: Romero, 
resbelă : generalulă Azcarraga, marină: ad- 
miralulă Beranger, finance: Reverter, in
terne : Cosgayon, lucrări publice: Boscu, co
lonii : Castellannoss. Ministerulă se va pre
santa mâne camerei.

La stările cSm Ungaria.
înainte cu o miiă de ani se vărsă ună 

vală de orde sălbatice maghiare sub con
ducerea lui Arpad asupra șesuriloră Un
gariei de astădl, cari pe atunol erau locuite 
în mai mare parte de Slavi, dice ună cjiară 
din Viena. Prin puterea creștinismului po
porală nomadă sălbatică se prefăcu într’ună 
poporă agrioultoră, dâr în decursulă mul
tora secoll, nu-i succese a-șl crea o cultură 
națională, de sine stătătâre. Numai în tim
pulă mai nou începu a se desvolta cultura 
maghiară pe basă națională.

Urmară anii de revoluțiă și cu ei 
înaintarea culturală și politică a maghia
rismului, care, orbită de succese neaștep
tate, ce au resultată mai multa din conste- 
lațiunea stăriloră politice încurcate din 
Austria, decâtă din puterea de viâță pro
pria (maghiară), a degenerată într’o maniă 
națională. In starea acâsta Maghiarii au 
pierdută totă simțulu pentru dreptate și 
libertate, și a începută regimulă volnioii- 
loră și ală intoleranței naționale. Dâr po
litica acesta nu a stricată numai Slaviloră 
și Româniloră din Ungaria, ci a introdusă 
și în organismulă maghiarismului baocilulă 
de discompunere, și ceea oe vedemă noi 
petrecendu-se astăcjl dincolo de Leitha, nu 
e altă-ceva, decâtă fructulă domniei arbi
trare maghiare și ală liberalismului coruptă.

După remarcabila fusiune a partidei 
lui Deak cu oposițiunea liberală, condusă 
de Colomană Tisza, șl-a ajunsă șovinismulă 
adevărata culme în Ungaria. Șovinismulă 
nicl-odată nu vede, cee bună, ci totdâuua 
numai aceea, ce-i place, și astfelă e de în- 
țelesă, că sub domnia lui nu se pote ajunge 
la o desvoltare bine-făcătore. Venătoriă 
după posturi înalte și oficii grase, maghia- 
risarea volnică a Slaviloră, Româniloră 
și a Germaniloră, maghiaronismulă și fa- 
vorisarea Jidaniloră formâză astădl în Un
garia conținutulă sistemului de guvernare 
liberală, și urmarea din tote aceste e nu 
numai demoralisațiunea, ci și nimicirea no- 
bilimei maghiare și sărăcirea poporului, Ia 
cari se mai adaugă, în urma șicanărei na- 
ționalitățiloră, ura celorlalte națiuni față cu 
Maghiarii, și în urma politicei bisericesci - 
liberale, o luptă internă religiosă-culturală.

Scala prigoniriloră de naționalități se 
îmbogățesce acum cu ună nou actă de voi- 
nieiă. Terorismulă Maghiariloră nu se mai 
îndestulesce cu aceea, de-a face imposibilă, 
ca Slovenii și Românii să-și sărbătorâscă 
conducătorii, oarl sunta în vieță, ci le in- 
tercjioe de a-șl onora chiar și pe cei morțl. 
Ministrulă de interne ungară a dată o or- 
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dinațiune energică contra oolectărei de 
bani, spre scopulă de-a se ridica unii mo
numente pentru conducătorulă Româniloră 
Iancu. In acea ordinațiunea se accentuâză, 
că colectarea este unu atentată îndreptată în 
contra patriei. Autorităților)! li s’a deman- 
dată a confisca banii adunați și a pedepsi 
pe colectanțl. Acesta e ună semnă carac
teristice ale liberalismului maghiară.

Pentru de-a restrînge influința și va- 
lorea nobilimei maghiare, Tisza, când apucă 
frânele guvernului, îșl formă o falangă 
strînsă, constătătore din favoriții săi, cei 
mai mulțl Jidani. Cu câtă câștiga acâstă 
falangă în însemnătate, cu atâtă teroris- 
mule deveni tote mai mare, așa încâtă în 
fine se estinse și asupra cestiunei religio- 
nare, începu lupta cu biserica și creă le
gile bisericescl-politice, în urma cărora se 
desfășură în poporă o luptă internă. Ast- 
fele în Ungaria libertatea națională se 
schimbă în robia națiuniloră și libertatea 
religionară, în ireligiositate.

Camera magnațiioru.
— Respingerea „neconfesionalității“ și a

„recepțiunei®. —

In ședința dela 22 Martie, cum amă 
arătate în numărulă de Sâmbătă, camera, 
la a treia votare, a respinsă cu majoritate de 
8 voturi capitolulă 111 privitoră la neconfe- 
sionalitate.

Desbaterea a decursă astfelă : La § 3 
episeopulă Steiner, luândă cuventulă, a pro
pusă, oa paragrafulă aoesta se se elimineze, 
fiind-că elă vatămă libertatea și drepturile 
constituționali ale catoliciloră. — Minis- 
trulă W/assics oere susținerea paragrafului.
— Contele Zichy Nandor și contele Anton 
Szâoheny nu primescă paragrafulă. La vo
tare § a fostă primită.

La § 4, care 4i°e, că îQ modă disci
plinară autoritatea bisericâsoă nu pote pe
depsi pe nimenea, care procede conformă 
legiloră, episeopulă Steiner cere eliminarea 
acestui paragrafă, provocându-se la drep
turile străvechi ale bisericei catolice. — 
Ministrulă Wlassics 4ice> că paragrafulă 
este garantarea ordinei de stată și a suve
ranității acestuia, prin urmare cere susți
nerea lui. — Contele Zichy Nandor 4ice, că 
nu consideră nici de salutară, nici neoesară 
acestă paragrafă, care stă în contra4icere 
cu § 6. — Episeopulă Schlauch spune, că 
biserica este o corporațiune ou drepturi 
deosebite, și nu pâte permite, ca statulă să 
se amestece în afacerile ei. — Ministrulă 
W/asszcs stărue din nou pentru primirea 
§-lui. — Președintele Szlavy închide discu
ția, âr camera primesce paragrafulă cu 119 
contra 117 voturi.

La § 5 ia cuventulă Metropolitulă 
Mironă Romanulă, recomandândă modifi
carea stilară, pe care a mai propus’o odată, 
oa adeoă în ordinea confesiuniloră, biserica 
gr. or. să se pună îndată dapă bisericele 
roamano-și-greoo-catolice și înainte de cea 
reformată. — Ministrulă Wlassics cere res
pingerea modificărei propusă de Metropo
litulă Mironă. — Contele Ferdinandă Zichy 
4ice, că de-orece ordinea cerută de Metro
politulă se află și în legile țării, se alătură 
la modificare. — Președintele Szlâvy închi- 
4endă discuția, majoritatea oamerei respinge 
modificai ea.

Urmâză desbaterea asupra § 22 despre 
neconfesionaliiate.

Dintre vorbitorii oposiției, contele 
Ferdinandă Zichy a declarată, că dâcă se 
va pune mai întâiu în desbatere propunerea 
oontelui Szâcheny, atunci elă va fi silită, 
oa să ceră eliminarea fiă-oărui paragrafă. 
In urma vorbirei scurte a lui Keglevich, pre
ședintele a deolarată, că va pune în discu
ția tote amendamentele de-odată și provâcă 
pe membrii camerei să se pronunțe asupra 
obiectului.

Episeopulă Schlauch dela Oradea- 
mare nu pote primi modificarea propusă de 
contele Szâoheny, fiind-că prin acâstă mo
dificare se susține esența capitolului, luândă 
numai o altă formă. Elă ooncede, oă în ast
felă de afaceri, nu se pote dispune pe ca
lea ordinațiuniloră și nu se pote permite, 
ca într’o cestiune, ce privesoe adâncă viâța 
morală a statului, să se ia o dis-

posițiune basată pe ooncepte subiective. 
Apoi desvoltă deosebirea, ce se află între 
lege și ordinațiune și ajunge la oonolusiu- 
nea, că disposițiunile, ce se iau pe basa or
dinațiuniloră, duoă tot-dâuna la atotputer
nicia statului, sub a cărei domniă suferă 
deopotrivă dreptulă, libertatea și garanția 
dreptului. Sistemulă representativă pretinde 
oa puterea disoreționară să fiă țărmurită: 
contra acestui principiu, modificarea lui 
Szecheny face, ca să importămă din nou 
sistemulă de patente ală străbuniloră 
noștri.

Ocupându-se apoi de politioa biseri- 
câscă 4lce, că ea este o moștenire pericu- 
lâsă, pe care a luat’o guvernulă. Aoesta nu 
este o moștenire a străbuniloră, oi ună ca
pitală nou ou inovațiunl dubie. In fine 
declară, că nu primesce nici paragrafulă, 
nici modificarea.

Br. Pronay Dezso, oratorulă protes- 
tanțiloră, după o vorbire lungă și plină de 
sofisme, declară, că primesce proiectulă în- 
tregă neschimbată.

Ministrulă Wlassics luâ apoi cuven
tulă susținendă proiectulă în întregimea sa, 
silindu-se a „documenta" legalitatea drep
tului de a dispune prin ordinațiunl. Pole- 
misândă ou Schlauch 4^oe> oâ Ș* creștinis- 
mulă este o instituțiune streină recepta.

Acestă suposițiă a lui Wlassics a iri
tată așa de multă oposiția, înoâtă contele 
Maurițiu Nicolau Eszterhâzy s’a sculată și 
a pusă pe tapetă propunerea lui Zichy de-a 
se elimina întregă capitolulă III, 4icendă, 
că dâoă va cădâ oposiția, să cadă celă pu
țin cu întregitatea principiiloră ei.

Se ridică numai decâtă și Keglevich, 
ca să combată pe Zichy, care deși nu și-a 
desvoltată vorbirea, totuși a atacată par
tida guvernamentală. Camera începu să fiă 
forte impacientă și voia să voteze. Disouția 
s’a închisă și era să urmeze votarea, când 
se ridică ca din senină ministrulă de jus
tiția Erdâly, vrendă să arate, cum gândesoe 
guvernulă să prooâdă la resolvarea proce- 
seloru matrimoniale după intrarea în praxă 
a leg:i.

Sfîrșndă Erdâly, s’a făoută votarea 
mai întâiu asupra propunerii lui Zichy, care 
a întrunită 126 voturi, adecă o majoritate 
de 8 voturi.

*
Ședința dela 23 Martie.

In ședințe dela 23 Martie s’a conti
nuată desbaterea specială asupra celorlalți 
paragrafl din proiectulă despre liberală 
esercițiu religionară, primindu-se fără mo
dificări. Apoi a urmată desbaterea asupra 
recepțiunei Evreiloră. Aci a luată celă din- 
tâiu cuvântulă:

Contele Csâky-Pallavicini: Pote că 
voiu fi nițelă cam șovinistă, când voiu în- 
oepe cu afirmarea, că sunt Maghiară în în- 
țelesulă strînsă ală ouventului. Sunt stirpea 
acelora, oarl au venită în Ungaria în piei 
de leopar4l, âr nu din Tarnopolă cu piei 
de iepure. Nu sunt oratoră, însă a recipia 
pe cineva, care a întratu la noi cu piei de 
iepure, aoâsta nu se pote, căci nu se pote 
recipia acela, pe care nu-lă cunosc!. înain
tea mea e clară, că Escelența Sa d-lă mi
nistru de culte n’are ideiă despre aceea, oă 
ce e religia mosaică, căci suntă atâtea re
ligii mosaice, câți șakteri suntă, său cum îi 
mai și chiamă pe preoții loră. Ce reci- 
piază d-1 ministru? De ce ne aduce :pe capă 
ună poporă, care din pedâpsa lui Dumnedeu 
ni-s'a pusă în spate și care nicl-odată nu ni a 
făcută nouă bine, ci numai a suptă sângele 
poporului. Rogă pe d-lă ministru, că, ca pa
triotă, să nu facă acesta, și viitorulă îlă 
va binecuvânta. Ce recipiâză d-lă ministru ? 
Eu trăesoă multă în străinătate, și dâcă viu 
în Ungaria, simtă și aici mirosulă de usturoiu 
(aiu) dela Carpațl pănă la Adria. Nici nu 
cuteză a prinde în mână ună (fiară de aici, 
căci și acela mirosă a usturoiu, ba chiar și 
fapta d-lui ministru. De ce să-i mai reci- 
piămă, căci dâră ei suntă și așa reoipiați, 
și acesta este bătaia lui Dumuecțeu pe noi. 
Mi-ar plăcâ să fiu acea mătură recipiatore, 
ca să-i potă mătura pe toți din țâra aoesta. 
Sunt contra proiectului.

Ministrulă Wlassics: Mai întâiu reco
mandă spre primire proiectulă, și 4i°e>

I religia mosaioă a fostă și pănă acum recu

noscută de lege. Religia mosaioă a fostă 
de sute de ani ounosoută în patria nostră 
și aderenții ei tot-dâuna au fostă cetățeni 
fideli patriei.... Israeliții suntă buni Maghiari, 
fideli patrioțl și țâra acâcta tocmai așa e pa
tria loră, ca și a acelora, cari au venită în 
piei de leoparfil.

Br. Ambrozy votâză proiectulă; con
tele Ferdinandă Zichy 4ice, că în urma pri- 
mirei proiectului despre liberulă esercițiu 
religionară, e de prisosă recepțiunea. Nu pri- 
mesoe proiectulă, — Szontăgh primesce pro
iectulă și din punctă de vedere socială, 
economică, și și din punctă de vedere pa
triotică. Rassa israelită e rassă eminentă, 
pe oare nici rugulă lui Nero, niol ală evu
lui mediu n’au putut’o nimici. Lordulă Rose
bery a luată în căsătoriă pe-o jidancă, în 
âstea lui Napoleonă a servită ună gene
rală jidană și ună 4iai’isfă jidană din Un
garia a făcută mari fundațiunl.

Făoendu-se votarea: pentru au votată 
111, contra 117 membri, va să 41(îâ proiec- 
tulii s’it respinsă cil majoritate de 6 voturi.

SOIRILE O8LE8/
13 (25) Martie.

Episcopu maghiară îu România? Foile 
din Budapesta reproducă după „Hircsarnok" 
o soire sensațională, în sensulă căreia călă
toria la Budapesta a metropolitului cato
lică Zardetti din Bucurescl ar fi avută ună 
scopă deosebită. Metropolitulă să fi cerută 
adecă dela primatele, ca să-i dea ună prectă 
maghiară distinsă, pe care să-lă ducă în 
România și să-lă facă episoopă sufragană 
ală său. Se 4i°ea chiar, că în acestă scopă 
i-ar fi succesă a dobândi pe canoniculă 
dela Strigoniu Dr. Csernoch Jânos, care în 
celă mai scurtă timpă va avâ să-și începă 
activitatea sa în România, mai alesă însă 
în Bucuresol, dâr cu îndatorirea, ca în fiă- 
care ană să fiă obligată a se presenta odată 
la Strigoniu. In ce privesoe însă persona 
lui Csernoch, „Hazânk" de astă4l publică 
o telegramă din Strigoniu, în care se afirmă, 
că lui Dr. Csernoch nu ’i s’a oomunicată 
nimică în cestiune și prin urmare nu elu 
este persâna menită a ooupa postulă de 
episcopă ală României. S’a putută întâmpla 
numai, ca Zardetti să fi disoutată cu pri
matele în cestiunea acâsta, de ore-ce este 
o vechiă dorință a lui, — se 4ice în tele
grama lui „Hazânk" — ca să înființeze ună 
episcopată în România.

—o —
Ună preotă română osândită. Preo- 

tulă română din Boroșineu, Vasile Bălană, 
a fostă pedepsită în 20 1. o. de tribunalulu 
din Aradă la două săptămâni închisore de 
stată și 10 fl. amendă pentru agitare con
tra unei confesiuni, după cum 4ice „Pest. 
LI". Fisolgăbirăulă din Boroșinău, ou nu
mele Monti adecă, făcu arătare în contra 
preotului Bălană, oă cu ocasiunea adunărei 
preoțiloră români și a poporațiunei române 
din Boroșineu și jură, în oare se protestase 
contra instituțiunei căsătoriei civile, preo- 
tulă Bălană ar fi strigată „Josă cu Jidanii!“ 
— și acâsta a fostă „motivă" ca preotulă ro
mână să fiă osândită.

—o —
Congregațiunea comitatului Uniădorei 

se va întruni, precum ni se scrie, în 30 
Martie n. curentă. In programă suntă 51 
punote de pertractată, dintre cari unele de 
interesă politică. Bine ar face dâră mem
brii români, dâoă ar lua parte în numără 
câtă mai mare la acâstă congregațiă.

—o—
Cetâțânu română. In ședința dela 9 

(21) Martie c., oamera română a votată re- 
ounâscerea calității de cetățână română 
pentru d-lă Ioană Costină, Română arde
leană, actualmente șefă ală gărei Slatina.

— o —
Asociațiunea pentru sprijinirea înve- 

țâceiloru și sodaliloru români din looă, 
după o hotărîre mai nouă a comitetului, 
nu-șl va ținâ adunarea Dumineca viitâre, ci 
Duminecă în 2-lea Martie. (7 Aprilie 
v. a. c.

—o —
Societatea „Unirea® a studențiloră 

universitari din Bucurescl și-a sărbată erl,
Duminecă, a XVI a aniversare dela înfiin- I conducătoră

țarea ei. Cu aoâstă ocasiune s’a ținută o 
ședință publică, în care d-lă Iuliană Stan- 
cescu a făcută dare de sâmă asupra mersu
lui societății în decursulă anului 1894, d-lă 
Anastase Georgescu a ținută o disertațiune 
despre „Valorea accesorieloră pentru scrisă 
în timpulă lui Pericle", âr d-lă Ioană Flo- 
rescu despre „Țăranulă română".

— o —
Memorii din 1848/49 de Vasile Mol- 

devanti. Săptămâna acâsta apară de sub ti- 
paru Memoriile lui Vasilie Moldovană într’o 
broșură elegantă, de 11 cole, formată 8°. 
Prețuia unui esemplară e: 50 cr. sâu 1 
coronă plus 5 cr. porto poștală; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. Co- 
mandele se facă la adresa: Traiană H. 
Popă, publicistă, Brașovă (Brassoj. Coman- 
dele se efectuescă promptă și sigură. Do
ritorii de a poseda acâstă prețiosă seriere 
suntă rugați a grăbi cu procurarea ei la nu
mita adresă. Esemplare pe credită nu se 
trimită.

—o —
Petrecerea cu dansă amânată a vo- 

luntariloră ces. și reg. dela Regimentulu 
de Inf. Nr. 50, — sub protectoratulă d-lui 
General majoră Cristiană Cavaleră de Ker- 
czek, se va ținâ Sâmbătă în 18 (30) 1. o. în 
sala „Redoutei" din locă.

—o —
Despre modă. Cunosouta fabrică de 

mătăsării „(?. Henneberg“ din Zurich, ne 
anunță: Dintre stofele de mătase, Benga- 
lina se preferă pe lângă Damast și Satin 
Duchesse. De doi ani de când s’a încercată 
să se introducă acestă articolă, abia acuma 
a răsbită la modă, și întradevără, cutele ce 
le aruncă suntă pline și catipelate. Aoestă 
articolă s’a comandată, multă atâtă simplu, 
câtă și changeant, pentru Parisă, Londra 
și America, și va fi încă și în sesonulă de 
tâmnă multă căutată. Anulă 1895 ne aduce 
încă o mulțime de țesături frumose d. e. 
Tafta și Chines îndungate sâu cadrilate 
dela oele mai mid pănă la cele mai mari. 
Damastul și Brocheul se va purta încă 
multă. Parisienele în tot-dâuna li-au pre
ferită. Austriaeele iubesoă mai multă țesă
turile ușore, moi, cum suntă Surach, Satin, 
merveilleux. Și aceste din urmă suntă 
ârăși la modă și s’au făcută mari comande 
din ele, forte multă în changeant, destinate 
mai multă pentru mâneci și bluse. Pe urmă 
Foularde japoneze și chineze mătăsuri, ca 
de Bast, Schantung și Tussors, forte fru- 
mose și practice. Culorile moderne suntă : 
Fața lemnului, a nisipului, a smeurei și 
violet în tote nuanțele.

Reuniunea română de gimnastică și 
cântări din locă șl-a ținută adunarea ge
nerală erl, în 12 (24) Martie. In absența 
președintelui reuniunei, d-lă V. Popescu, 
care încă în decursulă anului trecută a di- 
misionată, adunarea a fostă condusă de 
vice-președintele ei, d lă G. Chelaru. In 
vorbirea de deschidere, d-sa a apostrofată 
în termini aspri apatia și indiferentismul^, 
de care publioulă nostru brașoveană este 
cuprinsă față de acâstă reuniune. S’a ce
tită prin secretarulă reuniunei raportulă 
comitetului despre activitatea sa și rapor
tulă asupra stărei cassei reuniunei. In 
cestă din urmă s’a constatată, că Reuniunea 
dispune de-o avere de 2894 fl. 12 or. Pri
vitoră la raportulă generală ală comite
tului, în care se propunea suspendarea ac
tivității Reuniunei, adunarea primi cu în
suflețire propunerea, oa activitatea Reu
niune! să se continue și noulă comitetă să 
fiă însărcinată a se pune în înțelegere cu 
d-lă prof. P. Dima, rugându-lă, ca în tim
pulă celă mai scurtă să caute a arangia o 
convenire, fiă măcară cu ună programă 
câtă de modestă.

Gu privire la secțiunea de gimnastică, 
a cărei activitate fusese suspendată prin 
adunarea generală trecută, adunarea hotărî 
reactivarea ei.

Altă propunere făcută de comitetă, 
ca tote tacsele restante pe anii 1893 și 
1894, ba și cele incassate pentru acești doi 
ani din urmă să fie ertate membriloră, res
pective socotite ca taose intrate pe 1895, 
se primesce de adunare. Sub presidenția 
ad hoc a d-lui advocată S. Damianu se 
constitui apoi noulă comitetă astfelă: G. 
Chelaru, președ.; Ios. Blaga, v.-președ.; 
P. Dima, conducătoră ală corului; P. Roșea, 

ală gimnasticei; A. Vlaicu, 
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conducătoră alii convenirilor; V. Uvegeșă, 
oassară; I. Murăroiu, secretară; Ilie Savu, 
archivară.

0 nouă fără-de-lege.
Sub titlulQ acesta „Dreptatea? 

-din Timișora publică o corespon
dentă, ce i-ae trimite din Chisetăi, cu 
•data de 22 Martie, și din care es- 
tragemfi următârea parte:

Pe erl, 21 Martie n., a fosta convo
cata la ședință în Chisetău comitetulă pro- 
topresbiterală ală tractului Belință. Ședința 
avea să se înoâpă pe la orele 10 înainte de 
amiacjl în localitățile părintelui Șepețianu, 
administratorul^ tractului.

Dintre membrii convooațl, celă din- 
tâiu sosise d-lă advocată din Lugoșă, Dr. 
George Dobrinu, care a fostă primită la 
casa numitului administratoră, și ’n aștep
tarea loră după ceilalți membri, s’au pusă 
amândoi la taifasuri.

Intr’acestea însă de-odată și fără veste, 
odiosulă și prin multele sale fără-de-legl 
cunosoutulă și celebrulă fisolgăbirău Joa- 
novits, împreună cu notarulă comunei și cu 
ună jurată comunală — dau năvală asu
pra casei parochiale, pătrundă în odaiă, ca 
nisoe furii; protopretorulă se aruncă pe 
ună scaună, și în tdtă brusoheța sa solgă- 
birăâscă anunță, că elă a venită să esecute 
zălogirea pentru 28 fi. restanță de dare.

Săvîrșită acestă actă măreță, numi- 
tulh protopretoră se adresă cătră părintele 
Șepețianu cu întrebarea, oă are-și oorulă 
românesoă din comună statutele sale ? pen- 
tru-că i-a venită „Măriei Sale“ la ounos- 
cință, că în comuna Chisetău ar esista ună 
așa numită coră românesoă.

Da, — îi răspunse părintele Șepețiană
— în Chisetău esistă ună coră românesoă, 
care e chiar de densulă condusă, statutele 
lui însă nu suntă aprobate de ministrulă, 
oi de consistoriulă dela Aradă, ceea-oe 
însă oâtuși de puțină nu invblvă în sine 
vre-o vătămare a legei, deârece și de alt
mintrelea corolă are ună caraoteră curată 
bisericescă.

„ Chiar și numai bisericescă se fia — 
<jise elă — en prin acâsta declară corulu 
de desființată!“

„Dâr la acdsta nu ești îndreptățită14,
— îi reflectă părintele Șepețiană.

„O să vecjl numai decâtă decisulă 
în scrisă!“ — îi replica protopretorulă și cu 
acesta se depărta.

Intr’acestea mai sosesce pentru șe
dința comitetului și d-lă D. Bratulescu din 
Belință, căruia abia i-s’a putută istorisi în
tâmplarea, când protopretorulă din nou se 
re’ntdrce cu aceeași suită, și cu obiclnui- 
ta-i obrăznicia aruncă pe masă o scrisore 
și provocă răstită pe părintele Șepețiană, 
să iscălescă reversulu despre primirea ace
leia, ceea ce d-lă Șepețiană, îndemnată și 
din partea d-lui Dr. Dobrină, a și făcută.

Ar fi crecjută omulă, că cu atâta ca- 
sulă ar fi terminată, și cei adunați la casa 
paroehului îșl voră pută vedâ de agendele, 
pentru cari se proiectase întrunirea mem- 
briloră din comitetulu protopresbiterală.

Vorbă să fiă! Se ivescă pe la ferestri 
doi gendarml, înarmați de luptă, căci mare 
trâbă i-a adusă stăpânulă loră să facă în 
acestă în mijlooulă „agitatoriloră“.

— „N’ai adusă cum-va și milițiă?“— 
îlă întrebă d-lă Dobrină pe hîdosulă pașă 
Joanovits.

— „Nu-mi face ast-felă de glume !“—• 
răcnesce acesta.

— „Niol nu am datina să facă glumeu,
— îi replică d-lă Dobrină, la ceea-ce fisol- 
găbireulă îi strigă: „Ne szemtelenkedjek!“ 
(Nu te obrăznici!)

— „Unui protopretoră și omă cultă — 
îi reflectă d-lă advocată Dobrină — nu-i 
șede bine să folosâseă ast-felă de espresiunl 
murdare!“

După încheierea acestui dialogă, pro- 
tepretorulă chemă numai de câtă înlăuntru 
pe cei doi gendarml și poruncindu-le : „2ks- 
■s6h hi dobni ezt az urat? — aoeștia apu
cară pe d-lă Dobrinu unulu de-o mână, al- 
tulă de cealaltă, și-lu scoseră afară în frigă 
fără paltonu și în capulu golu.

In timpulă acesta, fisolgăbirăulă, ră

masă în odaie, a luată dela părintele Șe
pețiană cu forța sigilulă corului și a ple
cată mai departe însoțită de gendarmii săi, 
căci multe mai avea încă de săvîrșită pen
tru salvarea patriei.

Drumulu dela casa parocbială, săl- 
bateculă fisolgăbirău și-l’a luată oblu spre 
biserica românâscă. A sjnulsă cu gendarmii 
cheile bisericii de la clopotarulă prinsa, în 
drumă și cu brachiu au năvălită ca turbați 
în sfânta biserică, au smulsă, au răpită 
din prejma altariulni unulu dintre pra
porii sfințiți ai bisericei, sub preteostă, oă 
acesta este stăgulă ou emblema corului, și 
l’au tîrîtă cu dânșii de-a lungulă drumului 
pănă la scolă. Aici au confiscată notele 
oorului și statutele acestuia, și încărcațl cu 
aceste trofee scumpe unui întregă poporă, 
s’au retrasă la casa comunală, unde le-au 
depusă dreptă pradă ale turbărei și scele- 
rității unui păgână solgăbirău fără inimă, 
fără credință și fără Dumnedeu.

In fine a citată apoi la casa comu
nală pe părintele Șepețană și l’a provocată 
să subscrie protooolulă luată despre casă 
și despre obiectele răpite. Preotulă însă a 
denegată categorică subscrierea protocolu
lui, pentru că n’a fostă de față și nici 
provocată n’a fostă măcară să parti
cipe la săvîrșirea întregului actă solgăbi- 
răesoă.

Despre tote aceste isprăvi ne mai au- 
dite, săvîrșite din partea unui organă ală 
puterei publice, în comuna Ohisetău, Ia 21 
Martie, — a fostă încunosciințată numai 
decâtă, pe cale telegrafică, vice-oomitele din 
Timișora și episcopulă diecesei Ioană Me- 
țianu. — Lucru firescă, că între ast-felă 
de împregiurărl sistată a trebuită să fiă și 
ținerea ședinței comitetului protopresbi
terală.

Academia română
Sesiunea generală din anulă 1895.

Raportulă secretarului generală asupra lacrări- 
lorii făcute în anulă 1894—95.

(Urinare.)
P u b 1 i o a ți u n i 1 e Academiei.
In cursulă anului s’au făcută urrnăto- 

rele publicațiunl:
1. Din analele Academiei s’au ti

părită :
a) Tomulă XVI. — Partea adminis

trativă și desbaterile din 1893—94;
b) Din Tomulă XV. — Memoriile 

secțiunei istorice, s’au tipărită câlele 26 -30 
din lucrarea D-lui V. A. Urechiă: Docu
mente inedite din domnia lui Alexan
dru Constantină Moruzi, 1793—1796. Vo- 
lumulă se va termina în oursulă anului 
viitoră;

c) Tomulă XVI. — Memoriile secțiu
nei istorioe au începută a se tipări cu lu
crarea D-lui V. A. Urechiă: Catolicii din 
Moldova în secolulă XVII după scrierea 
lui Marcus Bandinus. S’au tipărită colele 
1—5. Volumulă se va termina în cursulă 
anului viitoră;

d) Tomulă XVI. — Memoriile sec
țiunei soiințifice au începută a se tipări cu 
lucrarea D-lui St. C. Hepites: Materiale 
pentru climatologia României. I. Clima 
Sulinei.

2. Din istoriile lui Herodot, în tradu
cerea premiată a D-lui D. I. Ghica, după 
tomulă I, coprindendă cartea I, s’a pusă în 
țipară cartea IV, care se va tipări în tipo
grafia I. V. Socecu. Lucrarea va înoepe în 
curendă.

3. S’a tipărită lucrarea despre Bas
mele române, de D. L. Șăineanu, lucrare 
premiată de Aoademiă în sesiunea trecută 
cu premiulă Statului Eliade-Rădulescu.

4. Câtă se atinge de Etymologicum 
Magnum Romaniae, deși în cursulă anului 
D. B. P. Hasdeu a avută nenorocirea de a 
fi de mai multe-orl greu bolnavă, totuși 
făscibra 3-a din tomulă III este gata, și 
vi-se va presenta în cursulă sesiunei. Ea 
cuprinde, între altele, ună studiu fbrte im
portantă despre Cheile Bîcului și despre 
Bârlad Q.

5. In sesiunea trecută, la 28 Martie, 
Academia a decisă facerea unei nouă edi- 
țiunl ascriereilui D. Cantemiră, Hroniculă 

veohimei Romano-Moldo-Vlahiloră, însărci- 
nândă cu facerea acestei edițiunl pe D. Gr. 
G. Tocilescu. S’a decopiată, sub îngrijirea 
D-lui Tocilescu, întrăgă acăstă soriere de 
pe exemplarulă edițiunei din 1835, care a 
fostă colaționată de D-sa, la 1877, cu ori- 
ginalulă auto-grafă, aflătoră la Moscova, în 
biblioteca archiveloră principale ale minis
terului de esterne.

6. Au rămasă a se tipări în anii 
viitori:

a) Țăranulă română, de D. Gr. G. 
Tocilescu, lucrare premiată la 1882;

b) Catalogulă monumenteloră epigra- 
fice și soulpturale din museulă națională de 
antiohitățî, de D. Gr. G. Tocilescu;

c) Flora Dobrogei, de D. dr. D. 
Brândză, lucrare premiată la 1887;

d) Tomulă II din Psaltirea publicată 
românesce la 1577 de diaoonulă Coreei, 
din care D. B. P. Hasdeu, însărcinată cu 
facerea acestei publicațiunl, a tipărită în- 
tâiele 4 cdle;

e) Discursurile și aloouțiunile M, S. 
Regelui în anii 1866—1891, din oarl, con
formă decisiunei luate în 1890, s’au tipărită 
întâiele 10 cole.

7. Schimbă și daruri de publicațiunl. 
— Nouă relațiuni de schimbulă publica- 
țiuniloră s’au stabilită cu următdrele in- 
stituțiunl:

Academia de Soiințe dela S-t Louis 
(America de Nordă).

Academia de Sciințe, Arte și Litere 
de la Wisconsin, Madison (America de 
Nordă).

Observatoriulă de astronomie de la 
Parish.

Societatea archeologică croată dela 
Knin (Dalmația).

S’au dăruită publicațiunl pentru biblio
tecile :

Gimnasiului dela Râmniou-Vâlcei.
Seminariului dela Curtea de Argeșă. 

(Va urma.)

Convocare.
Toți membrii și binevoitorii reuniu- 

nei învățătoriloră români gr. cat. din oo- 
mitatulu Sibiiului prin acesta se oonvbcă la 
a III adunare generală, care se va ține în 

' 21 Aprilă st. n. a. c. la 9 ore a. m. în 
șcbla gr. cat. din Sibiiu, pe lângă urmă- 
torulă

Programă: Invocarea Spiritului Sântă, 
după care

Ședința 1: 1) Deschiderea adunării
prin președinte. 2) Raportulă ^comitetului 
împreună cu proieotulă pentru bugetă pe 
periodnlă următoră, și oelelalte propuneri.
3) Raportulă cassarului și ală bibliotecarului.
4) Alegerea unei comisiunl pentru cons- 
scrierea de membri noi, încassarea tacseloră 
pe anulă viitoră și cele restante, preoum 
și pentru oensurarea rapdrteloră și a pro- 
puneriloră de sub p. 2 și 3. 5) Ce are de-a 
faoe învățătorulă, ca să dedea câtă mai 
multă pe școlari la activitate de sine, de 
Valeriu Floriană. 6) Discusiune asupra te
mei de sub p. 5 7) Ce cărți a oetită fiă- 
care învățătoră din biblioteca reuniunei nos- 
tre, dela a II adunare generală pănă la a 
III, și ce se cuprinde peste, totă în acela?

Ședința II: 8) Cum se desvoltă sim- 
țămentulu națională în școlari? de Ioană 
Popescu. 9) Ce studii mai alesă și cum să 
se propună în școlele de repetițiune? de 
Romulă Simu. 10) Despre formarea carac
terului la școlari, de Valeriu Floriană. 11) 
O prelegere practică din fisică cu desp. 
VI despre: aburi, negură, nori, pldiă,rouă, 
nâuă, brumă și grindină, de George Săbău, 
12) O prelegere practică din istoria patriei cu 
despărțămentulă III despre lupta dela Șelim- 
bără, de Manase Ciungariu. 13) O prelegere 
din istoria naturală cu desp. IV despre: 
amfibii și anume: brosce, șopârle, șerpi și 
brdsce țestbse, de George Dănilă. 14) Dis
cusiune asupra temeloră de sub p. 8, 9,10, 
11, 12 și 13. 15) Raportulă oomisiunei cen- 
surătore și pentru propuneri alesă în șe
dință I. 16) Statorirea locului, timpului și 
programului pentru adunarea generală ur- 
mătore. 17) Alegerea comitetului și ofioia- 
liloră reuniunei pe ună nou poriodă de 3 
ani. 18) Alte propuneri, ce eventuală s’ar 
ivi. 19) Inohiderea adunării.

Orlată, 3 Martie 1895.
Romulă Simu, lonă Popescu,

presidentu. secretară I.

Literatură.
A apărută Nr. 2. An. III din Febru

arie 1895 ală „Revistei Critice-Literare.* 
Directorh Ar. Densușiană profesoră la 
universitatea din Iași. Cuprinsulă: Arghiră 

oa mită și tendință, de Densușianu ; Litera
tura istorică la Români pe anii 1892/3, de 
Nic. Densușianu; O cjii cu Regele Munți- 
loră, de Ar. Densușianu; Dări de sămă: 
Elemente române în grâoa modernă (C. 
Mayer) Ov. Densușianu: Musa Someșană, 
I. Bugnară; Poesii pop. din Bănată, de E. 
Hodoșă, Doine și strigături din Ardeală, 
de V. Onișoră; I. Calomfiresou; Literatură 
populară: Corbea, din Golecțiunea d-lui 
Densușianu; închinări și Credințe pop. din 
Colect. S. Crainică Notițe : Răspunsuri dela 
Vasiliu Sala și Avisalonă Tiuora.

*
A apărută Nr. 5 din anulă ală doilea 

ală revistei ilustrate pentru familiă „Vatra*, 
tipărită în trei colori, cu cerneluri de lux, 
avândă următorulă sumară : Câsă râu, de 
lonă Slavici; NainteVeslașă (Fresco-rime), 
de Boniface-Hâtrate; Dușmănitu-ne-amă 
(poesie), de George Murnu; Hipnotismulă^ 
de Se. A. Stănoesou; învoiala pictorului, 
de W. Thackeray (trad.), de H; Steau Ro
mâniei, (poesie), de T. Duțu; Pesoarii, de 
St. Basarabeanu; Prăvălia pisicei, după 
Balzao; Snoave din poporă, de Dum. 
Stăncescu; Milius (poveste), de V. Brebi- 
oeanu; Felă de felă, de***. Ilustrațiile: 
Din frumusețile Orientului; Dante întel- 
nesce pe Matilda; Carmen, O întrebare! 
Biserica din Streiu; Plimbarea cu bunioulă; 
Moda, etc.

DIVERSE,
Din obiceiurile barbare ale Indieni- 

loru „Lengna* din America de Sndă. — 
Sărbătorea principală a Indieniloră „Len- 
gua“ este sărbătorea numită Puruppu, care 
începe într’ună anumită anutimpă, la mie- 
cjulă nopții și durâză trei nopți de-a ren- 
dulă. In primele două nopți sărbătorea se 
deschide printr’o procesiune. Ună bărbată 
cu o masoă mare de maimuță înoepe corte- 
giulă, elă represintă pe diavolulă Yurupuri. 
Pola hainei sale, făcută din scdrțe de arbore, 
este purtată de două indiano tinere. După 
densulă vină o mulțime de alțe măscl, re- 
presentândă parte animale adevărate, parte 
animale fantastioe, precum: pesol, cerbi, 
pasări etc. Corpulă celoră mascațl este de 
cele mai multe-orl în masca sa naturală, 
și mascele împrumutate se țină numai d’a- 
supra capului. In urmă ?vină oâtl-va bă
trâni, urîțl, murdari și văpsițl negru, cari 
facă gesturi bizare și bată tactulă unui 
cântecă monotonă pe o mare scoică. Toți 
sară și se isbescă ca turbați. O femeiă, în 
costumulă lui Adamă, portă pe brațe ună 
copilă de doi ani, căruia îi smulgă cu 
toții perii din capă între sunetele unei 
musicl infernale. Intre dureri teribile more 
copilulă de cele mai multe ori. Și acestă 
actă de barbarie îlă facă ei în onorea spi
ritului rău Yurupuri. In totă timpulu jocu
lui infernală beau dânșii amețitorea beutură 
numită șișa. Sărbătorea se încheiă a treia 
nopte cu tortura prisonieriloră. CâțI-va pri- 
sonierl suntă legați de pari și torturați cu 
felurite instrumente de tortură inventate 
anume spre acestă scopă. După procesiu
nile sărbătoresci, repețite de mai multe-orl 
la sunetulă unui cornu de bivolă, se grămă- 
descă femeile și copiii pe lângă cerculă 
formată de luptători armați cu makana, cu 
săgeți și săouri. Fiă care din acești 
luptători mai are în mâna dreptă ună 
lemnă lungă, tare și ascuțită bine ia 
vârfă. Ga pr n farmeoă se desfacă de olaltă, 
se îndepărtexă și apoi se isbescă unii asu
pra altora cu o furiă de canibali și-și stră
pungă brațele, copsele și piciârele ou lem
nele ascuțite, fără măcară să clipesoă din 
oohl, ori să scotă ună sunetu de durere. 
In câte-va minute erba este roșită de sân
ge. Danțulă îșl strânge cerculă mereu în 
jurulă pariloră de tortură, de cari suntu 
legați prisonierii, stropiți cu sângele dan- 
țătoriloră, ce se străpunseră între dânșii. 
Cornulă de bivolă răsună din nou; danțulă 
sălbatecă și sângerosă înceteză de-odată, 
apoi ei omoră, în torturile cele mai rafinate, 
pe prisonieri, și în cele din urmă se bucă- 
țălesce cadavrulă copilului, căruia i-se smul • 
sese perulă, și apoi bucățile se ardă în foou 
în mijlooulă danțului și a băuturei șișa. 
Cu acesta se isprăvesce sărbătbrea Purupu.

Proprietarii: Or. Aurel Mui^e^ianu. 
Redactorii responsabilii: Sregoriu Maiorii.
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Gursulfi îosurilorS private

comp. vinde.
Basilica 8 60 8.90
Credits .... 2n0.— 201—
Clary 40 fl. m. c. 59.— b9. -
Navig. pe Dunăre . , 150.- 160—
Insbruck .... 27. - —,—
Krakau .... 26 50 27.50
Laibacb .... 24. - 25.—
Buda .... 62 50 6425
Palfiy .... 59— 59.75
Crucea roșie austr. 17 50 18—

dto ung. .
dto ital.

11.70 12.-
13— 13.50

Rudolf 23 75 24,75
Salm .... 71— 73.—
Salzburg .... 27— 27 75
St. Genois 72.75 73.75
Stanislau .... 42— —.—
Trieitine d1///) 100 m. c. 150— _

dto 4°/0 50 70. - —f—
W aldstein . . , 53.50 —
gerbescl 39/0 43 40 44.2J

dto de 10 franci - - —. -
Banca h. ung. 131- 132—

Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 99.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 161.25
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 152 50
Renta de hârtie austr.......... 101.50
Renta de argint austr...........101 65
Renta de aur austr............... 124.60
LosurI din 1860    157.75
Acții de ale Băncei austru ungară. 1083.- 
Acții de-ale Băncei ung. de credită. 467.- 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 405.25 
NapoleoodorI........................................ 9.711/,
Mibcl imperiale germane . . . 60.05
London vista............................. - .—
Paris vista.................................. 48.57’/,
Rente de corone austr. 4°/0- . . 101.15
Note italiene.................................. —.—

Giro-Conto 
la. bazica 
Anstro-Warl 

___________
i H
>b'
iri
M
-p
(1)

Crarsuflu ia fearsa dâra ^âeraa.

Din 23 Martie 1895.
Renta ung. de aură 4°/0 . . . 124.— 
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.05 
Lnpr. căii. fer. ung. în aură41/.20/0 . 126.75
Impr. căii. fer. ung. în argint41/2°/0 104.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.—

Cur*su9£ii gsiețeâ
Din 25 Martie 1895.

Bancnote rom. Oump. 9.69 Vend. 9.71
Argint român. Cump. 9.60 Vend. 9.65
Napoleon-d’orl Camp, 5.70 Vend. 9.74
Galbeni Oump. 5.80 Vend. 5.85
Ruble rusescl Camp. 131 Vend.
Mărci germane Oump. 5.98 Vend. —,—
Scris, tone. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

i

A aaa I..

Am onore a aduce la cunoscința ou. publică, că 
issFam descisisia 

D. .croitorie; bărbatWâ 
Sgrașovis, strada Wa% G, etaghalw

unde se confecțioueză ori-ce felă de haine după siste- 
murile cele mai nou8.

După o praxă mai îndelungată în străinătate și în 
șcdla de croială din Budapesta, me pună în posiție a co
respunde cerințeloru onor, publicu, atâtG prin croitulă meu 
după moda cea mai nouă, câtă și printr’o lucrare consci- 
ențiosă, fină și promptă, pe lângă prețuri moderate.

Rogil pe on. publ. a me ineuragia cu cercetare câtă 
mai numerâse, asigurândulă, că îl voi mulțumi în totă 
privința

1—3

cu tbtă stima:

croitoria bărbătescâ9 
in Brașovii strada Porți Nr. 6. etagiulii I.
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lavitere la atoaamiaW
Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamente 

0a

f’aiă ihistrată peiatm faamlsB.
„VATRA“ îndeplinindu tdte condițiunile cerute unei foi 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiați scriitori români, avend totQ-deuna 
ună sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiile! splendidă reușite, dintre can o mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescu, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români; este cea BBBaâ Il’eS- 
pâiMlită a-evestă Bustrată șâ ©crapă S-raira Sacra în 
literatura beletristica ranaână.

„VÂTBÂ/ apare de 2 ori pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 coli mari 4°, tipărite luxosă pe hârtie extra velină.

Pentru Austro-Ungaria:
Costulă abonamentului pe ună ană este . .

n » » 'A » » • ’
fi. 12

.. . ■- 6
Cei ce dorescu a se abona, suntu rugați se biuevoiescă a 

trimite costulă abonamentului, prin mandată postalu la librăria 
editore, C. S fete a, Bucuresc!, căd „Vatra11 n.t se trimite de câtu 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. alu „Vetrii“ se mai găsescă broșate cu 
12 fi., luxos legate cu 13 fi., er’ numai scoițele cu fi. 1.50.

600,22—30

6

0O

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei “ 
â, 5 cr. se potu cumpăra în librăria Nicolae Ciurcu.

3

X

„ALBINA»
INSTITUTE DE CREDIT SIDE EC0N0M1Î 

filiala
5

Orele de de! a 8—1
Gec -Conto 
la postă
Hi*. 505.

__________

PrilKCS depimeH spre fnwtitare JG 1J10 4Vlo 
netto, solvindfl însăși darea de interese;

SCOHtSZă polițe comerciale CU 5Vîoj

GCCOrilâ cambiale și cambial-ipotecari CU 6 °|o j
[Ml credite în cont corrent ™tas^

UCCfflU împrumuturi pe hârtii de vaiere, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6°|oj 

cuwffi șl vMg M^aSl: monede și Mi
indigene și străine, în specială de cele românescl;

Mmwă “re° ciiwe, esajte wrn 
miporâ 
oMeza 
anta
Milin

or. cehă mai pni 
urcata prețft uu] 
în modula cela n 
mai culanta U

A ■ «

înainte de 
scadență, și

A

JIU lUUlUIlV)

ntl pe piețele din țeră și 
dll streinătate,
In hniipn sub cele mai ief- 
lu Udlllld tine oondițiunl;

magazine și Boem libere de depou, uriuia"
său strada ISfr. 45, care, situata nemijlocita lângă
gara drumului de fieru de statu, e legata prin șine proprii cu 
acesta și investita cu dreptula de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stata; 
nfipn in calitatea sa ca representanță principală a so- nfrriiiiliiDijbu cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York ufultu

DBiitru asigurări te viiilâ p,rti’
Onorabileloru administratiunî de fonduri si p. t. D-lord 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°'o ale „Albinei11 
ale eăvoru cupene se rtwiitnpWi semestrialul îilesi nici o 

iletragere, și ci’.i'î se stiSii tie ventțare în enrssal tlilei a Einesei 
«lin SSutlapesta, în jtiese «le 59®, și «Ie eoriîne.
©WEnjsaremlîa cursurile și j»s*o«Bnswlw eelorlaSie efecte ân«5i- 

gene, se pete susținea cu tolas slrej»4uli4, eă 

Scrisurile fondare „Albina11 ie 5°jo 
«until șeii relativii cele mai ieftine și totaclată mină 

[if 0(3 si c t S v e «lin efectele cotate la Bjearaa «inaa ISntlapesta.

Bonitatea absolută a fonciereloră „Albina“ e garantată 
prin valbrea ceîu puținii întreită a ipcteceioru pe baca cărora 
se esmitu, prin fondulii specială de asigurare a scrisurilor^ 
fondare care e de fi. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 
si cărei alte aven a institutului.* a *

6reHe de cassă deSa 8—8
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ABONAMENTE I

Prețulu abonamentului este: 
P entra Austro-Ungaria: 

trei luni. . .
șese luni. 
ună ană .

Pentm Bomânia și străinătate:
trei luni................................ .....
șese luni .................................................
ună ană.....................................................

3
6

12

fi.

fi.

ti.

Abonamente Ia numerele cu data de

Pe
Pe
Pe

io
20
40

l'r. 
îr. 
fr.

s

B'uminecâ.

2
1

tt. -
(1. —

50 er.

Pentru Austro-Ungaria:
ană...........................................................
șese luni......................,
trei luni................................................

Pentru România și străinătate:
ană.............................................................................8 franci,
șese luni................................................................ 4 franci,
trei luni........................................... .2 franci.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele ae facă mai ușoră și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.s
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Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44 §

Tipografia A. Mureșianu, Brașovă.


