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Aplanarea conflictului ?
Brașov, 24 Aprilie v. 1895

Conflictul dintre miuistru de es- 
terne Kalnoky și ministru-președinte 
Banffy în afacerea Agliardi, tormeză 
ac|î obiectul principal de discusiune 
în totă monarchia. Spectaculul neo
bicinuit, ca cei mai de frunte con- 
siliari ai Majestății Sale să se ’nca- 
iere astfel într’o cestiune de natură 
forte delicată, care atinge interesele 
întregei monarchii și raporturile ei 
din afară, aruncă totodată o lumină 
forte nefavorabilă și asupra rapor
turilor dinăuntru între guvernul cen
tral comun și guvernul unguresc.

Lucru firesc deră, că în ase
meni împrejurări, tute fasele afacerei 
Banffy-Kalnoky se urmăresc cu cea 
mai mare încordare de cătră cercu
rile politice din întrega monarchiă. 
Vede fiă-cine, că aici se tractâză de 
ceva mai mult, decât de-o necliib- 
zuință a lui Banffy, cel „neorientat 
în ale diplomației11, că e vorba de 
conducerea unitară a politicei este- 
ribre a monarchiei, care nu permite, 
pe lângă acțiunea ministrului aface
rilor streine din Viena, o acțiune 
paralelă a guvernului din Pesta.

E învederat, că pe contele Kal
noky l’a supărat mai ales tonul res- 
boinic, în care și-a îmbrăcat Banffy 
declarația sa în contra pretinsului 
amestec al nunciului papal, într’un 
moment când ministrul de esterne 
numai la un resboiu cu Curia ro
mană nu se gândea.

Bine că Kalnoky i-a scris lui 
Banffy, că decă se vor adeveri prin 
date cele ce le susține acesta despre 
amestecul nunciului în afacerile in
teriore, atunci e gata de a interveni 
în mod confidențial la sântul scaun, 
dbr cu acbsta încă nu s’a angajat 
la o acțiune, pe care ministru-pre

ședinte unguresc a anunțat’o ca deja 
esistentă. Banffy prin urmare ori-că 
n’a înțeles scrisorea colegului seu 
dela esterne, făcend greșela grama
ticală de a lua condiționalul de per
fect, — cum îi impută una din foile 
apponyiste — ori-că cu intențiune 
i-a dat în punctul acesta notei lui 
Kalnoky un alt înțeles.

Fapt este și remâne. că Banffy 
în acbstă cestiune, conform tempe
ramentului și obiceiului lui, a dat 
cu bâta în baltă și a procedat în
tr’un mod lipsit de tactul diplo
matic.

La acesta și-a și primit răspun
sul cuvenit prin cunoscutul comuni
cat al „Corespondențeipolitice<c. To
nul dăscălitor al acestui comunicat 
însă, ’i se impută acuma din partea 
guvernamentalilor maghiari și a ami
cilor lor germani, ca netact contelui 
Kalnoky și se întbrce lucrul așa, că 
ar fi atacat prestigiul guvernului un
guresc.

Banffy a și jucat la audiența 
din Viena rolul celui ofensat. El nu 
șl-a dat dimisia, ci a cerut să se 
dea și ministrului-președinte și gu
vernului unguresc sătisfacțiune.

In situațiunea dificilă și delicată, 
provocată de netactul lui Banffy, 
însă se prevedea, că nu va merge 
așa ușor cu rolul de ofensat și așa 
a luat asupră’și ministrul a latere br. 
Jozsika de a face pe mijlocitorul 
între monarch și ministrul de esterne 
pentru a aplana conflictul pe cale 
amicabilă.

Se vede, că lui Jozsika i-a suc
ces la audiența sa de Sâmbătă de a 
câștiga pe Majestatea Sa pentru 
acest mod de soluțiune, căci după 
soirile telegrafice, ce le primim acțl 
dela Viena și Pesta, se crede în 
cercurile competente, că o astfel de 
aplanare este posibilă, ba se susține 
chiar, că Banffy s’ar fi și înțeles cu 

Kalnoky asupra modului, în care să 
se resolveze conflictul, rămâind ambii 
la posturile lor.

O astfel de soluțiune a crisei, 
după cele întâmplate, ar fi tot așa 
de surprin4etore, ca și nascerea ei 
și ar dovedi din nou 4i°ala stereo
tipă, că în monarchia acesta pestriță 
se petrec lucrurile cele mai nepre- 
vă4ute și neverisimile.

In cele din urmă pote să iesă 
încă la ivelă, că Banffy este cel mai 
genial ministru-președinte și cel mai 
pătrun4ător diplomat din câți i-a 
avut Țâra ungurescă pănă acuma! ?

Crisa.
Piatra, care a aruncat’o Banffy în la

cul afacerei-Agliardi, cu greu vor putâ-o scâte 
capetele patentate din înalta diplomația 
austro-ungară.

Cetitorii noștri cunosc deja declara- 
țiunile, ce le-a făout ministru-președinte 
unguresc în ședința dela 1 Mai a parlamen
tului, drept răspuns deputatului Terânyi în 
afacerea călătoriei nunciului apostolic Agliar- 
di prin Ungaria, unde a visitat diferite 
centre catolice și a avut întâlniri cu somi
tățile clerului catolic.

Ei bine, cuvintele cutezate ale pre
mierului din Budapesta, au avut un puter
nic resunet în tote părțile; Banffy s’a fă
cut prin ele oel mai renumit om în țâra 
ungurâscă și s’au 'aflat politici unguri, 
cari l’au asămănat cu Mateiu Corvinul.

Insă cununa de glorii, ce i-o împle- 
tiau oficiosele maghiare și mamelucii săi 
din cameră, curând a trebuit să se veste- 
jâsoă.

Cunoscem deja din Nr. trecut textul co
municatului din „Pol. Corr.u. comunioat, ce 
a produs în tâte părțile efeotul esplosiunei 
unei bombe. Din el se vede, că br. Bânffy 
a tras în joc persona contelui Kalnoky 
fără autorisația acestuia și pe basa unor 
pertractări diplomatice neîncheiate, falsifi
când starea adevărată a lucrurilor și înlo

cuind adevărul în causă prin o deolarațiă, care 
se spriginea pe-o acțiune fantesistă.

Și din palma strajnică, ce-a tras’o mi
nistrul Kalnoky ministrului Bânffy, — pe 
care, în trâoăt fiă cjis, „ Vaterlandu din Viena 
îl reduce la rolul lui Sanchopanza din Don 
Chișot — s’a născut numai decât o îndoită 
crisă ministerială atât dincolo, cât și din- 
cooe de Leitha. Ministrul comun de esterne, 
contele Kăhnoky, și-a dat la 2 c. dimisia, âr br. 
Banffy a oălătorit numai decât la Viena, 
ca, rogu-te, să-și oâră dela monarch satis- 
faoțiă pentru insulta suferită, pe care dâoă 
nu o va căpăta, îșț dă și el dimisia dinpos- 
tul, ce ocupă.

Cercurile politice din Viena si Buda
pesta sunt acum în cea mai mare fierbere, 
așteptând cu estremă încordare desfășu
rarea lucrurilor.

Pentru a lămuri însă și mai bine ces- 
tiunea, vom adauge, că — după cum sus
țin foile din Pesta — br. Bânffy a adresat 
săptămâna trecută o epistolă lui Kâlnoky, 
în care îi face cunoscut, că pășirea nun
ciului în Ungaria a întărit forte mult punc
tul de vedere al oposiției contra politicei 
bisericescl, îngreunând prin aoâsta și mai 
mult sărtea celor două proiecte bisericescl 
în camera magnaților; câțl-va dintre mem
bri camerei magnaților, oarl șovăiau pănă 
acum, în urma pășirei nunciului se alătură 
hotărît la oposițiă. El află deci, c’ar fi co
rect să se facă reclamațiune la Roa^, și 
prin Sf. Scaun să se slăbescă influența pă
șirei nunciului. Bânffy a mai amintit, că în 
cestiunea acâsta se pregătesce o interpe
lația în parlament, la care el doresce să 
răspundă.

După câteva dile Kâlnoky a răspuus 
lui Bânffy, declarând, că întru cât lucrul 
stă astfel cum îl descrie Bânffy, și decă 
acesta îi va comunica fapte positive, el 
(Kâlnoky) va fi aplecat a face reclamațiuni 
la Roma. Banffy însă în loc de-a aștepta 
să se facă reclamațiunea și eventual a-se 
regula afacerea pe cale diplomatică, n’a co
municat lui Kâlnoky faptele positive, cari 
să servescă drept basă unei acțiuni diplo-
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Ai aprins în mine dorul unui trai ti frumos și lin 
Și mi-ai stîns din al meu suflet suferințe și-orl-ce chin, 
M’ai făcut să ored că’n lume nu e tot numai amar, 
Viața m’ai făcut să ml pară ca oel mai plăcut nectar. 
Mi-se pare scurtă cpua» ndptea numai cât o clipă 
Pe ruina vieței mele, astădl buha nu mai țipă, 
Și ca rosele’nflorite trec minutele acum,
Oh! ași merge ani cu tine pe al fericirii drum, 
Și popasuri d6r ași face numai ca să cat la tine
Și să-ți spun alături ție, cât mă simt acum de bine,
Și cum norii de pe frunte s’au împrăștiat, s’au dus, 
Ale mele gânduri negre, tote, tâte au apus....
Spune-mi, de și tu, ca mine, simți în peptul tău iubirea, 
De ți-e cugetul ca vorba....

Ah! mă tem de amăgirea
Ce atât amar de vreme eu în lume-am îndurat, 
Spune-mi, dragă, spune-mi, spune, de ți-e gândul tău curat, 
De pe buza ta îmi spune, de culeg nectar sâu fiere, 
De te-am întâlnit în oale ca să-mi fi de mângăere, 
Seu vre-o nouă suferință, sortea mai mi-a pregătit
Și ai fost tu ales de dânsa să mă turburi,

Negreșit.
Ești o uneltire orbă, vil să-ți împlinescl porunca, 
Vil cu zîmbetul pe buze, dâr ești împietrit ca stânca! 
Amândoi ce vreți din mine să mai faceți

Ah! fugiți 
Mă-îngrozesc de firea vostră, tu și sârta mă mințițl. . .

Ai surîs ?

Sărmane prieten, tu nu te îngrozi de mine, 
Căci în lume pănă-acuma n’am gustat din nici un bine, 
buferințe încătușară viața mea

Numai suspin 
Fostu-mi-a copilăria

Tinerețea tot venin. 
M’au mușcat ai mei, ca șerpii, m’a înveninat iubirea 
Pănă astădl nu sciut’am nici ce este mulțămirea, 
Ca să mă deprind cu dânsa ’ml vine, se’nțelege, greu 
Hreanul vermele când lasă, more pentru amarul său! 
Ferioirea ?

Și ea omoră ca și cea mai grea durere 
Tot așa nu trec de iute și minute de plăcere, 
Spune-mi tu, îmi spune tâte, te înțeleg și te ascult, 
^nune-mi pentru ce pe tine nu te-am întâlnit de mult ? 
Omenirea pote astădl nu ml-ar fi atât de negră, 
Ca s’o înțeleg eu pote n’așl fi dat o viață întregă, 
Rând pe rând, iubite, tote tu mi-ai fi destăinuit, 
Și vedi traiul oa ș’aouma mi-ar fi fost de liniștit. 
Că urăsc atâta lumea, sunt eu, ore, eu de vină 
VinovațI au sunt păgânii, idolilor de se’nchină, 
Seu e însă a lor părinte prea măritul Dumnezeu 
Căci li-a făurit în creerl chip de idol și de 4eu- 
Vina mea să fie âre de n’am adorat nimica 
Și de tot oe este în lume mă lua grâza, mă lua frica, 
Ori acelui ce tot rele înaintea mea mi-a scos 
Ascuncjându-ml ce-i mai duloe, ce-i mai nobil, mai frumos.

Te slăvesc d’acuma, Dâmne, cu căldură mă’nchin Ție 
Tată bun, ca bunătatea, soiu că ml ești d’acum și mie, 
îmi pleo genunchii înainte Ți și pe Tine te slăveso, 
Că m’ai inspirat o Domne, ș’acum soiu să și iubeso.

Bucuresci, Mai 1894. Smara.

Dansatotrea japonesă.
Dintr’un diar engles

Nimic nu este mai tăcut și mai săr
bătoresc, ca începutul unui banchet japo
nez ; niol un străin, care observă deschi
derea scenei, nu-șl pote închipui cât de 
sgomotos se finesoe ea.

Cu totul în tăcere, făr’ de-a vorbi un 
singur cuvânt, âspeții, îmbrăcațl în hainele 
lor de sărbătâre, se așâ^ă la locurile des
tinate, ce formâză un pătrat, îngenunchiând 
pe perine. Servitâre, ale căror pioiore des
culțe nu dau nici-un sunet, așâcjă înaintea 
ospeților măsuțele mid învălite în pânză 
de lac. Câte-va momente domnesce numai 
un zimbet și o mișcare undulătore, ca și în 
vis. Chiar și dinafară nu se aude nici un 
sunet, deorece sala festivă de prânzuri e 
despărțită de stradă prin parcuri mari.

In fine stăpânul casei, sâu ceretno- 
nierul, rupe tăcerea generală cu formula 
stereotipă: „ O — somatsu de gozarimasu ga! 
— dozo o — hashi !u (SousațI bucatele mo
deste, ce vi-8e întind, și poftiți a lua din 
ele). La acâsta toți cei de față se plecă în 
tăcere și-și apucă uneltele de mânoare nu
mite hashi. Dâr nici întrebuințarea aoestora 
nu produoe vr’un sunet; servitârele tornă 
în tăoere vin cald de urez, sake, în pă-
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matice, ci a îndreptat din parlament un 
atac vehement asupra trimisului Papei, de
pășind orl-ce regule și norme folosite în 
diplomația.

îndată-ce Kalnoky a luat scire despre 
acest demers outezat și bădăran al premie
rului maghiar, s’a dus la Majestatea Sa și 
și-a dat dimisia, declarând, că între astfel 
de împrejurări el nu mai pote oonduoe afa
cerile esterne din resortul său; el nu do- 
resce nici un atac cu Curia romană, căci 
aoâsta ar putâ să influințeze păgubitor atât 
asupra afacerilor interne ale Austriei, cât 
și ale Ungariei. In Austria guvernul de coa- 
lițiune s’ar disolva, dâcă se va începe lupta 
religionară cu Roma, 6r în Ungaria certele 
confesionale s’ar mări și mai mult. Prin ur
mare, în urma ataoului contra Romei, să
vârșit de Bânffy, nu mai e aplecat la nici 
un amestec diplomatic, și de aceea îșl dă 
dimisia în manile monarchului.

Față ou acâsta, Bânffy se provocă la 
epistola lui Kâlnoky, pe care el a inter- 
pretat’o în sensul, oăKâlnoky și-a dat deja 
învoirea la demersul diplomatic, avisat de 
el în parlament, și astfel a fost pe deplin 
îndreptățit de a da răspunsul din cestiune.

*
Despre călătoria lui Banffy la Viena, 

foile ce le-am primit adl aduc următorele 
soiri:

Sâmbătă diminâța br. Bânffy a sosit 
în Viena, conferind numai decât cu br. 
Josika, ministru ad latere. După convorbire, 
un înalt funcționar din ministeriu a fost 
trimis la Burg, ca să câră o audiență pen
tru ministru-președinte maghiar. Monar- 
chul însă a primit mai întâiu pe Josilca, 
apoi pe Kalnoky și la 2 d. a. pe ministrul 
comun de finance Beniamin Kăllay. Bânffy 
a rămas să fiă primit erl în audiență. După 
audiență Kăllay a conferit lung timp cu 
Banffy și cu Josika asupra situațiunei. Cu 
Kalnoky însă n’a conferit în acea di deloc.

„Budapesti Hirlapu' de acjl aduee soirea, 
că Banfiy va da dimisia întregului cabinet 
unguresc, dâcă ministrul de esterne nu-i va 
da satisfacțiă. Documentul privitor la di- 
misiă, cum se vorbesce în cercurile politice, 
a fost subscris alaltăerl săra de toți mi
niștri din Pesta și s’a trimis numai decât 
ministrului președinte la Viena.

*
In cercurile politice din Viena s’a lă

țit soirea, că ori cum s’ar aplana ori sfirși 
lucruril, Banfiy va provoca lă duel pe 
Kâlnoky.

*
Din Viena primesc mai multe foi 

soirea, că în cercurile normative se oaută 
tote posibilitățile de-a se aplana conflictele, 
oa să se evite crisa. Mai bine li-ar conveni, 
să nu se facă schimbare nici în ministeriul 
de esterne, nici în guvernul unguresc — 
însă e mare îndoială, ca acestă dorință se 
va pute realisa.

*

ț)iarul „Przeglond* din Lemberg 4ice> 
oă contele Revertera va fi rechiămat din 
Roma și că în locul lui va fi numit con
tele Agenor Goluchowsky, ca ambasador în 
Vatican.

CRONICA POLITICĂ.
— 24 Aprilie.

Din însărcinarea Curiei romane, cardi
nalul Verga a adresat cu câteva săptămâni îna
inte un ordin-circulai’căti’ă mai marii clans- 
trelor din Ungaria, în care pretinde direct, 
ca în șoolele lor să crescă pe copiii din că
sătoriile mixte numai în religia catolică. „Mi
nistrul ungureso de culte și instrucțiune 
publică — <jice „Bud. Tud.“ — a protes
tat energic în numele guvernului contra 
acestui amestec. Atât corul episcopesc din 
Ungaria, cât și mai marii mănăstirilor au 
declarat unanim, că aCestă îndrumare a 
Curiei vatămă legile țării și astfel nu se 
pote lua în considerațiă, dâcă e să se în- 
cunjure pericolul, de-a se despoia numitele 
școle de dreptul de publicitate, ceea ce 
ar urma de sigur".

*
Foia „Standard11 din Londra anunță 

din Roma următorele : Papa a predat car
dinalilor și șefilor ordurilor eălugărescl un 
document în scris, care cuprinde testamen
tul politic al său. In documentul acesta 
Papa desvoltă situațiunea St. Scaun și rogă 
pe cardinali, ca viitorea alegere de Papă 
s’o facă cât se pote mai curând, ca să nu 
dea puterilor esterne timp de-a influința li
bera alegere, ridicând prin acesta greutăți 
viitorului Papă. Scopul acestui document 
este, ca să asigureze alegerea unui astfel 
de urmaș al său, care să continue politica lui.

*
O soire telegrafică din Petersburg, cu 

data de 3 Mai, spune, că oficiul rusesc de 
esterne a adresat guvernului japonez un 
ultimatum, în oare cere, ca pretensiunile 
Rusiei să fiă recunoscute în răstimp de 
trei căci la din oontră flota rusescă va 
începe bombardarea porturilor japoneze. Soirea 
acesta o confirmă și corespondentul din 
Odessa al 4ia.r|ilui engles „Times".

*
Lista vaporelor de resbel străine, anun

țate de-a lua parte la serbările deschidere! 
canalului din marea nord-ostică, deja e 
completă. Conform acelei liste, 12 state, 
adecă: Anglia, Austro-Ungaria, Italia, Fran- 
cia, Statele-unite nord-americane, Rusia, 
Șvedia și Norvegia, Danemarka, Spania, 
Olanda, România și Turcia și-au anunțat 
în total 52 vapâre, cu 811 oficieri și 16,468 
ostași de marină. Cele mai multe vaporele 
trimite Anglia, adecă 10, cari vor sta sub 
oomanda vioe-admiralului Fitzroy și a con- 
treadmiralului Alington. Austro-Ungaria tri
mite 4 vapore sub comanda contreadmira- 
lului archiduce Carol Stefan, Francia 3 va
pore, și Rusia asemenea 3 vapore sub co

manda contreadmiralului Skrydlov. Turcia 
va fi representată numai printr’un vapor. 
O telegramă din Paris a „Agenției române" 
face cunoscut, oă bastimentele române „Eli- 
sabeta" și „Mircea" se vor opri în portu
rile Ajaccio, Alger, Brest și Cherbourg. în
dată ce ministrul de marină al Franciei a 
fost informat de legațiunea României, a 
dat ordin să se facă bastimentelor române 
primirea cea mai amicală.

Situațiunea politică în Ungaria.
Situațiunea dincolo de Leitha devine 

tot mai preoară, și pe t6te terenele vieții 
publice se ivesc cele mai triste simpto- 
me, 4i°e organul Cehilor bătrâni. Lupte 
confesionale, agitări naționale și pericole 
economice amenință statul ungar și l’au 
dus deja pănă la marginea ruinului. Căli- 
turile oficiose nu mai pot înșela pe ni
meni asupra stărei desolate, la care a dus 
șovinismul maghiar partea cealaltă din im
periu.

Politica bisericescă a guvernului, care 
în timpul din urmă a causat atâtea rele și 
a dat nascere celui mai neputincios minis
teriu, și aoum ține în agitațiă țâra și par
tidele. Baronul Bânffy mai puțin ea ori 
și cine este chiămat a deslega o cestiune 
atât de grea, despre ceea ce sunt convinși 
pe deplin atât amioil, cât și inimicii lui.

Dâr nu e vorbă numai de cestiunile 
bisericescl politice. Ungaria sufere și de o 
crisă mare economică. In Alfold domnesoe 
fomea, în ținuturile muntose ale Ungariei 
de Nord lipsa și sărăcia șl-a ajuns culmea. 
Nu e deci mirare, dâcă se lățesc principiile 
agrar-socialiste și dâcă massa flămândă 
fierbe. Financele statului au ajuns într’un 
stadiu deplorabil. Chiar și foile oficiale 
spun, că diferențele se urcă la miliâoe. Insă 
pentru ce scopuri s’au oheltuit sume atât 
de exorb’tante? Numai și numai pentru 
scopuri maghiaro-șoviniste, pentru preten
siunile grandomaniei maghiare. S’au jertfit 
sume grozave, numai ca Ungaria maghia
ră să potă emula în splendore cu statele 
cele mari și avute.

Și în fine la tote aceste rele se mai 
adaugă și cesiiunea naționalităților, oare de
vine tot mai ardător9 și care va contribui 
mai mult la căderea guvernului. încă și 
acum se crede, că brutalitatea tradițională 
față cu naționalitățile, va fi încoronată cu 
succes. Și în ce mod brutal se pote pro- 
cede a dovedit’o alegerea dela Neutra, 
cum și împrăștiarea sinodului dela Tura. 
Delegații adunați în Tura au fost alungați 
cu putere brachială, cu tote că autori
tățile politice nu au niol un drept a 
se amesteoa in oestiunl curat bisericescl. 
Insă ce-i pasă guvernului maghiar de 
drept și lege, când e vorba de naționali
tăți nemaghiare? Naționalitățile au suferit 
volniciile cu o paciință admirabilă, acum 

însă se ridică, pentru de ași apăra cu ener- 
giă asistența lor amenințată. Românii stau 
în fruntea mișcărei, Germanii și Slovacii, 
proba bil, nu vor rămână îndărăt.

Nu este greu de gîcit, încătrău merge 
Ungaria cu stările sale putrede din parla
ment, cu certele sale confesionale și națio
nale, cu administrația sa tristă și cu starea 
sa economică destrăbălată.

Evenimentele din Serbia.
Din capitala regatului sârbesc sosesc 

soiri neliniști tore. In țâră domnesce adevă
rată anarchiă și ordinea de stat, susținută 
în mod măestrit, s’a răsturnat total.

Scupștina serbesoă s’a disolvat fără 
de-a fi adus măcar o singură hotărîre.

Milan deci nu șl-a primit nici renta 
anuală, nici „meritele" lui n’au fost recu
noscute prin lege. S’a zădărnicit și mult 
sperata urcare a listei civile a regelui, căci 
deși Soupștina era compusă din âmenii 
dinastiei și ai guvernului, totuși s’au aflat 
bărbați luminați, cari au vă4ut, că guver
nul, respective Corona, vreu s’o reducă la să- 
vîrșirea de acte ilegale.

Mai mulți dintre deputațl au aflat, că 
întreg preliminarul de budget este falsifi
cat și că ministrul de finanțe Petrovici um
blă se seducă Scupștina cu neadevăruri. 
Din pricina acesta Petrovioi a fost atacat 
în modul cel mai necruțător, âr Milan a 
fost calificat de cel mai ordinar spoliator. 
S’a dovedit cu date, că ministrul de finanțe 
a făcut cu Milan „geșefe" în Paris, păpând 
amândoi sume însemnate de bani. S’a des
coperit apoi, că pentru lista civilă a rege
lui s’a chitat de trei-orl mai mult de cum 
se cuvenia.

Față cu aceste atacuri, ministrul de 
finance n’a putut să se apere în de ajuns, 
din care causă și-a dat dimisia. Mult a stă
ruit Milan pe lângă Petrovici să nu dimi- 
sioneze pe cât timp el se află în Belgrad, 
dâr nu s’a putut. Milan adecă a rugat pe agen
tul de afaceri francos să informeze favorabil 
banca Otomană despre raporturile sârbescl 
pentru-ca se potă primi împrumutul pus în 
prospeot, căci altfel Serbia va cade intr’o 
mare crisă financiară și politică. Numitul 
agent francos a promis, că va face tot 
posibilul, însă agenții secrețl ai bancei 
Otomane din Paris au desvălit acesteia 
starea adevărată a lucrurilor, âr banca a 
încunosciințst, prin telegraf, guvernului sâr
besc hotărîrea ei de-a nu da împrumutul 
cerut în actualele împrejurări. Refusul a- 
cesta a provocat mare desamăgire și urmă
rile lui pot să fiă fatale pentru Serbia

Acesta a fost un motiv și mai plau- 
sibil pentru dimisia lui Petrovici.

Cercurile guvernamentale din Serbia 
iau în nume de rău lui Milan, că în aoâstă 
critică stare, a părăsit pe tînărul rege, fu
gind ca un laș peste granițele țării.

harele late, și numai după-ce s’au gustat 
diferite buoate și s’au golit câte-va păhare 
de sake, se deslâgă limbile.

De-odată, cu un rîs nădușit, întră în 
sală un număr de fete tinere. Ele fac com
plimentele îndătinate profunde, stând în 
genunchi, apoi intră în spațiul gol dintre 
ospețl și încep a ample păhărele cu o grațiă 
și o desteritate, oare n’o pote posede o 
fată ordinară. Sunt admirabil de drăgălașe 
în vestmintele lor de mătasă prețiosă și 
pomposele lor brâne de brocat; părul lor, 
tocmit frumos, e împodobit cu flori artifi
ciale, ou pieptene curiose, cu ace și cu 
diferite giuvaere de aur. Ele salută pe 
străin, ca pe un vechil cunoscut, glumeso, 
rîd și oâte-odată se pâte au4i chiar și un 
strigăt lin. Aceste sunt dansatârele, numite 
geisha, cari după datina de-acolo se an- 
gagâză pentru prân4url festive.

Sună ghitara ou trei oârde, samisen. 
Dansatârele se retrag la locul liber din- 
tr’un capăt al salei. Câte-va fete, sub con- 
duoerea unei cântărețe, formeză orchestra 
constătătore din mai multe ghitare și două 
tamburine drăgălașe, pe cari cântă tot- 
dâuna cele mai tinere. Altele, singure seu 
cu părechea, înoep dansul. Câte două fete 

danseză cu așa mare regularitate, în pași 
și în ținută, ca și care numai după o de
prindere de ani de 4'le ® posibilă. Adese
ori mișcările lor sunt mai mult figuri pito- 
rescl, decât aceea, ce Europenii numesc 
dans, sunt posiții grațiose acompaniate de 
mișcări curiose și undulătâre ale mâneoilor 
și eventalielor, de jocul lingușitor și mo
dest supus al ochilor și feței, ou totul în 
mod oriental. Geisha ounosoe și dansuri 
pasionate și frivole, dâr la ocasiunl estra- 
ordinare și înaintea societăților alese, dansul 
ei presentă resunetul legendelor frumâse 
vechi, precum dragostea fiicei 4eului de 
mare cătră pescarul Urashima ș. a.

Și ârășl se âmplu păhărele cu acel 
vin călduț adormitor, la cclore galbin des
chis, care ample sufletul cu o îndestulire 
blândă, și oare, ca și un mijloc narcotic 
de adurmire, lasă pe om să uite lucrurile 
de tote 4ilele, fiind transpus într’un deliciu 
și într’o plăcere nespusă, așa că dansato- 
rele ’i se par a fi ființe feerice, dintr’o altă 
lume.

Der vinul îșl esercită influința sa, și 
prân4ul, la înoeput atât de tăcut și serios, 
trece pe încetul în veseliă. Ospeții îșl pă
răsesc locurile de șe4ut, formâză grupe, 

fetele alergă rî4ând dela grupă la grupă, 
âmplând mereu păhărele. Bărbații înoep a 
cânta melodii vechi de luptă seu legende 
chinezescl, său unii chiar și danseză. O 
dansatore îșl ridică hainele pănă la genunchi 
și ghitarele întonâză melodia vechiă a ma
rinarilor: „Krompira fune funeu. Apoi dan- 
satorea începe a alerga ușor și dextru pe 
liniile unei figuri în formă de 8, un bărbat 
tînăr cu păharul în mână face aceeași figură. 
Decă se întâlnesc ambii pe aceeași liniă, 
atunci acela, din a cărui greșâlăs’a întâmplat 
întâlnirea, trebue să bea un pahar de vin. 
Tempo devine tot mai vioiu, dansatorii 
alergă tot mai repede, și, luoru natural, 
dansatorea învinge.

In oealaltă parte a salei, alțl ospețl 
și alte dansatore jâcă keu. Șed cu părechea 
față ’n față, cântă, bat în palme, și în di
ferite intervale întind singuratice degete, 
cu câte un strigăt ușor accentuat; aceste 
strigăte însă nu sunt, decât nisce sunete 
făr’ de înțeles:

Choito — don don!
Otagaidane!
Choito — don don!
Oidemaschitane!
Choito — don don!
Schimaimashitane!

Pentru a juca cu o geisha jocul 
„ken", se recere un cap deschis, ochi 
ageri și multă desteritate, și dâcă ea pierde 
oâte-odată, o face acesta numai din cur- 
toasiă.

Cu tâtă intimitatea aparentă, la prân- 
4urile japoneze se observă un decor strict 
între ospețl și dansatore. Ori oât vin să fi 
beut vr’un ospe, el nicl-odată nu încercă 
să-și permită mai mult, decât se cuvine 
față de o fată, și nicl-odată nu uită, că ea 
apare la banchet, ca și o flore gingașe, care 
înveselesoe ochiul, der care nu e iertat să 
fiă atinsă. Intimitatea, ce și-o permit adese
ori turiștii europeni față ou dansatorele și 
servitorele e tolerată din partea Japonesilor 
cu un zimbet, dâr ei o desprețuesc și o 
priveso ca o dovadă de necultură.

Petrecerea și veselia durâză încă cât
va timp; la mie4ul nopții însă ospeții dis
par pe încetul unul după altul. Sgomotul 
se liniștesce, musica încâtă și, în fine, după 
ce cel din urmă âspe e petrecut de dan
satore între surîse și salutări veselo pănă 
la ușe, dispar și ele în tăcere prin întune- 
recul nopții.

V. 8.
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In urma acesteia poliția a asaltat tote 
gările; mulți călători au fost perohisițio- 
națl, bănuițl fiind, oă duo sorisorl și depeșl 
oprite-pentru foile din străinătate.

Milan a primit mai multe scrisori 
amenințătore, subscrise de oomitetul esecu- 
tiv alKaragheorghevioescilor, în cari e ame
nințat ou morte, dâoă nu părăsesoe Belgra
dul în timp de 24 ore.

Regele Alexandru a dat ordin tele
grafic, ca întrega armată să fiă gata.

In cerourile bine informate se ZL0, 
că Milan, în cel mai mare incognito, a că
lătorit în 4 Mai cu trenul expres la Viena, 
■ca să câră ajutorul Austro-Ungariei pentru 
delăturarea pericolului iminent.

Aceste sunt soirile mai prospete din 
regatul serbeso, ajuns de batjocură unui 
vagabund ca Milan.

SOmiLE OiLEL
9

— 24 Aprilie.

Din Lugoș se scrie, că I. P. Sa Me- 
tropolitul Victor Milalyi a presentat și 
publicat, în ședința dela 25 Aprilie a Con- 
sistorului episcopesc, decretul de numire 
de Arohiepiscop și Metropolit al Archidie- 
cesei de Alba-Iulia și Făgăraș, precum și 
bulele papale. Cu ocasiunea acăsta a și 
resignat guvernarea dieoesei Lugoșiului în 
grija oapitulului catedral. După ședință 
Capitulul a ales cu unanimitate vicar capi
tular pe Reverendissimul domn canonic 
Petru Pop.

—o—
Cum înțelege guvernul unguresc con

stituția. Din isvor bine informat i-se co
munică lui „Hazânli^ un cas, oare ilustrâză 
în mod forte viu, cum înțelege guvernul 
din Pesta constituționalismul. Ou ocasia 
desbaterei budgetului a aflat de lipsă să 
sporâsoă cu unul numărul consilierilor din 
ministeriul de interne. Dieta, cu ounosou- 
ta-i superficialitate, a primit posiția din 
buget referitore la acest nou post și a 
trimis spre numire în Viena actele referi
tore la consilierul ministerial titular Iosif 
Stcner. Canoelaria cabinetului însă a retri
mis actele, dând de soire guvernului, că 
fără cunoscința monarchului nici chiar în 
Ungaria nu se pot crea posturi nouă și că 
nimeni nu pote fi numit prin escamotare.

—o—
Academia maghiară a edat anul trecut 

59 opuri, cuprincjend 940 cole de tipar. 
Averea Academiei era la finea anului tre
cut 2,515.616 fl.; față cu anul de mai 
înainte averea s’a spoiit cu 133.136 fl.

— o —
„Nimicesca-se statua lui Hentzi !“ 

Sub acest titlu a publicat fbia ungurescă 
„Olvasd“ un articul, pentru care procura
tura i-a intentat proces de pressă pentru 
■răsvrătire în contra dualismului. A cerut 
tot-deodată confiscarea numerilor, în oarl 
a apărut acel articul.

— o —

Cât jertfesc Ungurii pentru teatru. 
Din fundațiunea contelui Iosif Teleky și 
cont. Nâdasd se dau în fiă-care an două 
premii de câte o sută de galbeni pentru 
cea mai bună dramă și mai bună comedie. 
Din incidentul serbării milinare, direcțiunea 
teatrului național din Budapesta va publica 
două premii de câte 1000 de corone, și 
anume, pentru o piesă ocasională pentru 
mileniu și pentru o comedie de moravuri, 
țiiarul „Fovârosi Lapok“ a pus la disposi- 
ție acelui teatru 1000 de corone, ca premiu 
pentru cea mai bună dramă.

— o—
Cutremur de păment în Fiume. Din 

Fiume se telegrafieză, că alaltăieri diminâță 
la 7 ore 15 m. s’a simțit în oraș un cutre
mur de păment, care a durat 8 secunde.

—o—
Mai bine în mormânt, decât între 

Maghiari. O fată slovacă, în etate de 20 
ani, cu numele Rosa Banits, a fost aplicată 
în servioiu la o familiă maghiară din Semptz, 
în comitatul Pojunului. Fata îndată ce s’a 
văcjut în casă ungurâsoă, a început să de
vină tristă, plângându-se oontinu, că ea, ca 
fată slovacă, nu pote să se obiclnuâscă cu 
Maghiaiii. Odată a dispărut fără de veste 

din casa stăpânilor săi și după câteva c|ile 
s’a găsit spânzurată. A preferit, sermana, 
să moră, decât să ’i se mai toce la ureohl 
„limba statului.“

Cercetare la scola din Zizin.
Ni-se comunică din Zizin:
Sâmbătă, 4 Maiti, înainte de amedl 

am fost surprinși de visita d-1 ui fișpan 
Mihail de AZhwrer, care însoțit de fisolgă- 
birăul Henter, de ofioiantul Seewaldt și de 
doi gendarml, a venit să facă perchsițiă, cu 
scop de a cerceta, dâoă scola română con
fesională din loc a primit bani dela Liga 
din BucurescI, ceea ce, se vede, s’a făcut 
pe basa vr’unei denunțări răutăciose.

Numiții domni, conduși de parochul 
din Zizin, d. Toma Giurgiu, care este tot
odată și învățător, au ceroetat mai întâiu 
în scolă, după aceea în casă la parochul, 
în timp ce gendarmii așteptau afară pe stradă. 
Paroohului i-au cerut să le arate socotelile 
bisericei, ou deosebire cele dela 1893. 
Aflând însă, că aceste socoteli se află la 
epitropul Dumitru Dogariu, s’au dus la 
locuința lui, dâr au aflat acasă numai pe 
nevasta lu;, care li-a spus, că nu soie, 
unde sunt hârtiile. In urma aoâsta s’a tri
mis o trăsură la PuroărenI după epitropul. 
După ce a fost adus aoesta s’au cercetat 
în locuința lui tote hârtiile, ce s’au aflat la 
densul.

De aici d-1 fișpan cu suita sa s’a 
dus la biserică, dâr n’au întrat înăuntru, 
ci au cerut numai să se scotă lada biseri
cei și au cercetat tote hârtiile, ce se aflau 
în ladă. După aceea s’au dus ârășl la casa 
parochului și au cerut să le arate tote 
hârtiile ofioiose, și parochul li-a arătat ar- 
chiva parochială și protocolul de exibite, 
ce se aflau la densul.

Resultatul tuturor oercetărilor acestora 
a fost, că nu s’a putut afla n ci cel mai mic 
indiciu pentru justificarea denunțării făcute. 
La întrebarea repețită, dâoă au primit vr’o 
sumă dela Liga din BucurescI „despărță
mântul pentru femei“ (?), i s’a dat comisiei 
investigătore răspunsul, că nici parochul, 
nici epitropul, nici alt-cineva n’au primit 
nici un ban dela Liga din Bucuresol, seu 
dela vr’un despărțământ al ei pentru sus
ținerea soolei din Zizin, și că este forte 
regretabil, că în urma unei denunțări false 
s’a făcut acest demers.

In fine s’a luat despre resultatul cer
cetării un proces-verbal, în presența preo
tului și a epițropului, pe oare însă aceștia 
au declarat, că nu ’1 pot subscrie, deâre-ce 
este scris în limba maghiară, ce n’o înțeleg 
pe deplin.

Crisa ministerială 
la Viena și Budapesta, 

(Scirî telegrafice.)
Viena, 5 Mai. Audiența lui Banffy 

la Majestatea Sa a durat peste o 
jumătate oră. Precum se spune, Ma
jestatea Sa, care a primit pe Banffy 
forte grațios, a (Vs, că o aplanare 
a diferențelor iscate între Kâlnoky 
și Banffy s’ar pute dobândi pe calea 
bunei învoiri.

In urma acesta au se urmeze 
tratări pentru restabilirea unei ast
fel de aplanări a conflictului, spre 
care scop s’a depus în mâna minis
trului unguresc a latere br. Josika 
acest officium boni viri.

Viena, 6 Mai. Audiența minis- 
trului-președinte Bânfty, al căreia 
resultat s’a așteptat c’o încordare 
atât de mare din tote părțile, n’a 
adus încă, ce-i drept, o decisiune, 
der merită a-se accentua, că de-o 
parte Bânffy n’a aflat de lipsă a-și 
presența demisiunea, de altă parte 
monarchul nu s’a aflat îndemnat de 
a primi demisiunea contelui Kalnoky, 
deorece stăruințele făcute din par
tea br. Josika pentru aplanarea con
flictului iscat, se continuă cu mult 
zel. Se presupune, că pretensiunea 
lui Bânffy de-a i-se da satisfacțiune 
a fost luată în considerația la locul com

petent. Nu trebue se se mai spună 
apriat, că apare eschis, ca Majes
tatea Sa să fi vecțut comunicatul 
(din „Pol. Gorr.“) înainte de apari- 
țiunea lui, ori se fi făcut chiar co
recturi în el. Iritațiunea lui Kalnoky 
vine mai cu semă de acolo, că dân
sul, pe lângă tâte sincerile sale stă
ruințe de a sprijini politica ungu
rescă și în esecutarea programului 
ei bisericesc politic, a fost aspru 
atacat în cercurile, ce stau aprâpe 
de guvernul unguresc.

La primirea dela Curte Majes
tatea Sa a distins pe nunciul Agliardi 
prin aceea, că l’a agrăit.

Budapesta, 6 Mai. Starea crisei 
se p6te acum schița, în mod au
tentic, precum urmâză:

Banffy, în urma dorinței espri- 
mate de Majestatea Sa, ca se apla
neze diferențele cu Kalnoky, a ne
gociat eri cu acesta prin mijlocirea 
lui Josika și se că cu ocasia
visitei ce a făcut’o lui Kalnoky eri 
sâră la 7 âre, s’a înțeles cu el asu
pra modului soluțiunei. Acum con
siliul de miniștri unguresc va lua o 
decisiune definitivă și Banffy va da 
deslușirile necesare cu ocasiunea răs
punsului seu la interpelațiunea lui 
Apponyi.

Budapesta, 6 Mai. (Ședința ca
merei deputaților). Ședința se des
chide la ll3/4. Galeriile sunt pline 
de lume. După terminarea ordinei 
de cfi, respunse ministrul-președinte 
la interpelația lui Apponyi, decla
rând înainte de tote, că guvernul 
în stadiul actual al afacerei pâte 
sS răspundă numai în genere. 
Banffy presentă notele schimbate 
între el și Kalnoky, cțicencl, că a 
fost împuternicit din parte compe
tentă la acâsta, și cetesce ambele 
note, cari dovedesc, că .în privința 
faptelor domnesce între el și Kal
noky deplină înțelegere.

Ceea ce privesce întrebarea, decă 
intervenția la Curiă s’a întâmplat 
deja, guvernul, care la nota lui Kal
noky dela 25 Aprilie a răspuns deja 
la 27 Aprilie, a trebuit să fiă la 1 
Mai de părerea, că intervențiunea 
pusă în perspectivă la 25 Aprilie s’a 
făcut deja.

Banffy asigură camera, că el 
tot-deuna va apăra și drepturile con
stituționale ale ministrului-președinte 
și va păzi prestigiul acestei posi- 
țiunl. Guvernul susține punctul său 
de vedere luat la 1 Mai, că ames
tecul S.-lui scaun în afacerile in
terne ale Ungariei nu este permis. 
(Vii aplause în drepta). Marea ma
joritate ia la cunoscința răspunsul 
lui Banffy.

Nota adresată de ministru-pre- 
ședințe cătră Kalnoky, râgă pe acesta 
a-și espune părerea asupra atitu- 
dinei nunciului. Ministrul de es- 
terne îi respunse printr’o notă cu 
data 25 Aprilie, în care declară, că 
purtarea nunciului e fără tact și că 
el e gata a satisface dorinței guver
nului unguresc și a se plânge la 
S-tul scaun în privința acesta.

DIVERSE.
O sărutare pe scenă. Din Madrid se 

scrie: „Inoântătdrea subretă Loreta Prado 
și actorul Don Pedro Hiquena, au fost 
trași înaintea judecătorului, pentru-că s’au 
sărutat pe scenă, deși în rol nu era pres
crisă nici o sărutare. Judeoătorul a achitat 
pe acusațl, după ce toți martorii au decla
rat, că au vă<jut sărutarea, dâr nu li-a pro
dus nici o indignare morală, ci din contră 
li-a făcut o mare bucuriă. Judecătorul a 
mai adaus, că tinerii să se sărute pe viitor 
numai după ce va oădâ cortina. Loreta 
Prado promise, că va face așa și, ajungând 
afară, dete o sărutare sdravănă anticului 
său Pedro Hiquena/

Farmecul adevărat și farmecul fals. 
Cuvântul farmec este des întrebuințat atât 
în poesiă, cât și în prosă, și prea puțini, 
pote, îșl dau sâmă bine de înțelesul lui. 
Farmecul, ce o ființă femeiasoă îl exercită, 
nu este numai efectul înfățișărei esterne 
a corpului, al gesturilor și toaletei. Farmec, 
în înțelesul propriu al cuvântului, este nu
mai acolo, unde spiritul este captivat și pus 
fără voia lui sub influență străină: este 
deci espresia morală, sufletâsoă, a frumo
sului, care esercită o influență asupra su
fletului nostru; este sufletul femeii, oare 
se manifestă în ochii ei și în vorbele ei 
și acâstă influență este în împrejurări așa 
de puternioă, în cât ea învelesoe defectele 
corporale. Farmecul fals pote fi esercitat 
tot așa de bine de o statue artistioă de 
marmoră, ca și de o frumsețe fără suflet; 
acest farmec ne întunecă vederea și ne 
transpune într’o stare de adormire deșteptă. 
Numai cât tace fermeoătorea, are putere 
efectivă, dâr îndată oe deschide gura să 
vorbâscă, farmeoul se deștâptă din visul 
său, ca și căZut din cer.

Craniul Charlottei Corday. piarul 
„Rappelu din Paris a început oercetărl pen
tru a afla, unde este înmormântată Char- 
lotta Corday, der nu a putut înoă stabili 
nimio positiv. Din mai multe oomunicărl 
primite de raportorul acestui Z^r, pare a' 
reeși, că cadavrul oelebrei eroine a revo- 
luțiunei a fost desgropat pe la 1832—35 
din oimiterul dela Madeleine și înmormân
tat într’un loc necunoscut. După alții, un 
d. Sain-Albin ar fi reclamat și obținut un 
craniu femeesc găsit în oimiterul dela Ma
deleine, ca pe al Charlottei Corday. Geor
ges Duruy, fiul decedatului soriitor ist orie, 
Victor Duruy, care a stat în relațiunl in
time cu d. Saint-Albin, declară printr’o 
scrisâre adresată Zeului „Rappel“, că cra
niul Charlottei Corday s’a aflat în adevăr 
în posesiunea familiei Saint-Albin, care 
l’a dăruit prințului Roland Bonaparte îm
preună ou copia documentelor, cari dove
desc autenticitatea craniului.

Literatură,

A apărut nr. 11 al revistei literare- 
beletristioe pentru familie „Rândunica* 
cu următorul sumar: Din munți, de Mar
gareta Moldovan; Ioone palide, de Elena 
din Ardâl; Judele Zăbun, de I. E Prodan; 
Dramă populară, de Ilie Demetresou; Pă
cală și cei trei negustori, de Gr. Sima al 
lui Ion; La escursiune, de A. Ciato; Schi
țe și portrete, de Ilarie Chendi; Felurite.

„Rândunica“ apare în Sibiiu, de trei-orl 
pe lună și e redaotată de d-1 Silvestru Mol
dovan. Conținutul ei e variat, amusant și 
instructiv. Prețul abonamentului pe an 6 
fl., pe ’/, an 3 fl., pe */4 an 1 fl. 70 or,

*

Lumea Ilustrată. Prin aoesta onor, 
cetitori sunt rugați a cere, fiă la librărie, 
flă la un colportor, să li-se arate broșura 
I-a a revistei Lumea Ilustrată anul al III- 
lea, și în cas de a o găsi pe plac, să bine- 
voiâscă sâu s’o cumpere cu numărul, sâu 
să se aboneze. Prețul broșurei este un leu, 
un nr. 50 bani. După mărturisirile chiar 
ale publicului, Lumea Ilustrată, prin cuprin
sul ei literar forte bogat și variat și ese- 
cuția ei elegantă și extra-ordinar de lu- 
xosă, este o revistă cât se pâte de intere
santă, așa oă chiar și personele, cari nu 
cheltuesc niol-odată bani pentru o carte, o 
fao totuși cu plăcere pentru Lumea Ilustra
tă. Tot-d’odată atragem atențiunea cetitori
lor asupra pre interesantului roman Uci- 
gașa, de Cari Emil Franzos, și rugăm a se 
cere la librării cum și la colportori speoi- 
all un nr. de probă. In localitățile unde 
nu se află în deposit Lumea Ilustrată, ama
torii sunt rugați a ne înainta 1 leu în 
mărol poștale, și imediat vor primi un nu
măr de probă (1 broșură nr. 1 și nr. 2).

Administrațiunea revistei Lumea Ilustrata, 
BucurescI, Hotel de Franoe.

Proprietar: Br.

Redactor responsabil: Gregoriu ^ai©r.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 3 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4°/0 .... 122.75
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/2n/0 . 126.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 103.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.70
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. ou premii .... 162.50
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 149.20
Renta de hârtie austr.......... 101.30
Renta de argint austr.......... 101.25
Renta de aur austr............... 123.60
Losurl din 1860   158.25
Acții de ale Băncei austro ungară. 1087.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 457.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 396.40
NapoleoudorI........................................ 9.67 ‘/2
Mărci imperiale germane . . . 59.77y2
London vista.................... 122.25
Paris vista................... 48.47
Rente de oorone austr. 4%. . . 101.30
Note italiene................... 45.90

i<0 Orele de cassă dela 8—1
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„ALBINA"
institute de credit și de economi!

FILIALA
PfflGSffi depuneri spre fructificare J6 lâlO 4V

netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOlltBZH polițe comerciale CU 5|2°:o‘
HCCOîflî împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari C|] fi 
desele

Cec -Conto
la postă
Nr. 505.
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Cursul pieiiei Er:așGV.

Din 4 Mai 1895.
Bancnote rom. Cump. 9.65 Vend. 9.68
Argint român. Oump. 9.60 Vend. 9.65
Napoleon-d’orI Oump. 9.66 Vend.
Galbeni Cnmp. 5.70 Vend. — .—
Ruble rusescl Cump. Vend.
Mărci germane Oump. 59.40 Vend.
Lire turcesol Cump. —.— Vend.
Scris, fonc. Albina 5% —.— Vend.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei& 
& 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicola© Ciurcu.

Moră de vendare.9
: ‘ ------- :

Mora de pe Tocile Nr. I
Suburbiu Schei Brașov.

Fosta proprietate a Julianei Abrî, 
împreună cis fote localitățile 
de loeumtă•i

este de vânzare.
Condițiile se pot vede la Dom

nul Carol Paul curatoru societăți de 
iumormentare dm Brașov, Strada 
Castelului Nr. 50

Antreprise ie pompe funebre

EBrașovtt, Sts’ada S®os,țiî W. 41. Colțulft Tergwlii hoifi®B*u.

Recomandă on. publică la cașuri de mdrte, aședămentulu 
seu de înmormântare bo gatu asortată în cari tote obiectele, 
atâtă sortele mai de rendu, câtu și cele mai fine, se potu 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și ’depou de sferturi de metalu ce se 
potu închide hermeticu, din prima fabrica din Viena.

Fabricarea propria a tuturoru sicrturtloria de lesUBlU, 
de metalu și imitațiuni de metalti și de lemma de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plautîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și unu card funebru ve
neții pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prouiptu și ieftină, iau 
asupră-mî și transporturi de inorți m* străinătate.

In fine recomandă și biroulu meu mijlocitorii procedându 
cu cunoscuta’ml soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. T u t s e k.
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Sosirea si jlecam îrmrilorii îi Bragovn.
Sosirea trenuriloru în Brașovu:

I. Dela Pesta la Brașovii:

■Trenulă de person©: 8 ore dimineța.
Trenulă accel.: 2 ore 9 mm. după am. 
Trenulă mixtă: 10 dre 25 minute sera.
Tr. exp. Română : 5 dre 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovii:

Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenulti mixtă : 7 ore 1 minute sera. 
Trenulti accel.: 10 ore 37 minute sdra.
Tr. expr. Română : 10 dre 19 m. sera.

3. Dela Zernesci la Brașovii.

Trenulti mixtă: 7 dre 36 min. dimineța.
Trenulti mixtti: 1 dră 44 min. după am’ 
Trenulti mixtti: 0 dre 00 min. sera.

Dela Brașovii la Ch.-Oșorheiu.
Trenulti de persdne: 3 dre 10 după am.
Trenulti mixtti: 8 dre 50 minute dimin.
Trenulti mixtă : 4 dre 50 min. dimin.

Plecarea trenurilor!! din Braș.
I, Dela Brașovii la Pesta

Trenulti mixtâ : 5 re 9 min. dimineța. 
Trenulti aocel.; 2 dre 45 min. după am. 
Trenulti de persdne : 7 dre 43 min. sera. 
Tr. expr. Român: 10 dre 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulti acoel.: 4 dre 59 minute dimin. 
Trenulti mixtă: 11 dre înainte de ameql. 
Trenulti acoel.: 2 dre 19 min. după am.
Tr. expr. RomâuO: 5 dre 14 m. dimin.

3. Dela Brașovu la Zernesci:

Trenulti mixtă: 8 ore 35 min. dimindța. 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenulti mixtă: 0 dre 00 min. sera.
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovii.

Trenulă mixtă: 8 dre 19 min. dimin.
Trenulă de persdne: 1 dră 51 m. d. am.
Trenulă mixtă : 7 dre 20 min. sera.

credite în cont corrent condițlumT1 avaufcagiose

MW împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6°loj

cwffi și vMe zp:monede și M ic valore
indigene și străine, în specială de cele românescl;

resMjffl giijm, escomjtn mie 
cnmDM cupone dela sfecle române; 
efectnezâ “ îucassari și W 
esecută în comisiune— însărcinări în lifiio
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qțî pe piețele din țâră și 
" 1 streinătate,

sub cele mail ief
tine condițiunl; 

MiriM magazine și locuri libere de depou, ptoriuiT 
său straaîa Mi*. 45, care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

TiTHmnfipn în calitatea sa ca representanță principală a so- 
]J1 llilOkJUU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York 

nontpn (RjiirilPârî no înota sub condițimiile favorabile, parti- llOllllll flOiyidll PO VlOld culare a acestei societăți.

Onorabileloru administrațiunî de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5°0 ale „Albinei11 
ale e&rertt eupene se rescuinptră semestruIA fără nică » 

«letragere, și cari se află «9e vdnilare in cursul dilei a bursei 
clin ESucIajiesta, in piese «le 5®®, 1®®® și 809# «Ie corone. 
Coiiijiardndu cursurile și protlusulfl celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu «Ireptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina11 de 5°lo 
suntu mii relativii cele anal ieftine și totodată ni a i 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a fonciereloru „Albina“ e garantată 
prin valorea celii puțină întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esmitu, prin fondulu specialii de asigurare a scrisuriloru 
fondare care e de fi. 200.000 și în fine prin totalitatea ort 
și cărei alte avert a institutului.
Y 28 *
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ABONAMENTE
I.»

„GAZETA TANSILVANîEI11

X

X
X 
g 

g

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni. 
șese luni. . ,
unu anu .

Pentru Bomânia și străinătate:
trei lunî.................................................
șese lunî.............................................
unu anu. . ...................................

3
6

12

11.
fi.
fi.

Abonamente Ia numerele cu data de

Pe
Pe
Pe

f

10
20
40

fr.
tr.
fr.

Duminecă.

2
1

fl. -
fi. -

50 cr.

Pentru Austro-Ungaria:
anu.
șese lunî
trei lunî

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

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facil mai ușorii și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se vorb abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Adminîstrațiimea „Gazetei Transilvaniei.“

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


