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Ora decisiune se apropia...
„Se apropie tot mai mult dra, 

în care se va decide, d6că este cu 
putință o împăciuire între stăruința 
naturală a popdrelor de-a trăi, de 
a-se desvolta pe deplin naționali- 
cesce și între necesitatea, ca aceste 
popore să potă esista unul lângă 
altul".

Cu aceste cuvinte marchiză or
ganul conducător al partidei pro
gresiste germane din Austria situa- 
țiunea interidră în articulul seu de 
Pascl și-și esprimă speranța, că pen
tru acea împăciuire se pote afla mo
dalitatea.

Intr’un stat de popdre, flice, tre- 
bue se se afle lmia de limitare a 
libertății nu numai între cetățeni, ci 
și între individualitățile naționale ale 
popdrelor. In stat inse nu pote fi o 
libertate nemărginită, nici chiar pen
tru o naționalitate. Libertatea poli
tică este o libertate limitată și nici 
egala îndreptățire națională a popo- 
relor nu se pote validita nemărginit, 
trebue deci se se afle măsura limi
tării libertății fiă-cărei naționalități. 
Și acâsta limitare necesară a liber
tății naționale trebue se se stabilbscă 
de cătră naționalități — prin aceea, 
că aceste se vor supune de bunăvoie 
unei legi aduse de ele însele

Pe basa acestei teorii amintita 
foia conchide, că înțelegerea este 
singurul mijloc ca naționalitățile să 
potă dobendi libertatea națională în 
mesura cea mai mare posibilă, și cel 
ce i-se opune lucră nu numai în 
contra statului, ci și în contra inte
reselor propriului popor.

Aceste cuvinte sunt adresate 
Cehilor, a căror obstrucțiune încă 
tot mai planeză ca un nor negru, 
ce amenință cu furtună, asupra par
lamentului.

Nu credem, că cu asemeni ar
gumente se va pute delătura furtuna 
amenințătore, căci când e vorba de 
limitarea libertății naționale. Cehii 

pretind că ea se face neegal și că 
germanismului și intereselor lui se 
lasă prea mult teren în defavorul 
drepturilor și a desvoltării celorlalte 
popore.

Cabinetul Koerber e privit ca 
stând sub influența Germanilor și 
ca neavend energia de a lua posițiă 
nici chiar față cu postulatele lor ne
îndreptățite. De aceea chiar și ade
renții înțelegerii dintre Cehi, îșî espri
mă neîncrederea față cu guvernul 
Koerber și flic, că e păcat de timpul 
și de ostenela pierdută cu conferen- 
țele de înțelegere.

Aternă dăr, cum se vede, vii- 
torea desvoltare a lucrurilor în Aus
tria dela atitudinea guvernului. 
Acesta însă pănă acuma nu s’a ară
tat destul de dibaciu și energic de-a 
găsi calea mântuitore între obstruc- 
țiunea cehă și cea germană, ce-1 
amenință, pe cât timp se va da pe 
o parte ori pe alta.

Speranța, ce o manifestă orga
nul Germanilor progresiști în reali- 
sarea finală a înțelegerii, se înte- 
meieză pe încrederea, ce o are, că 
factorii mai înalți de stat, guvernul 
și monarchul, vor rămână și în vii
tor mai apropiațî vederilor de îm
păcare germane. Și nu puțin va con
tribui a nutri acesta speranță și visita 
împăratului la Berlin.

Cesul hotărîtor se apropie ne
contenit. Acesta o văd și o simt cu 
toții, și națiunile nemaghiare din 
partea de dincăce a monarchiei nu 
cu puțină încordare aștâptă acesta 
decisiune, căci dela ea aternă nu 
numai sărtea înțelegerii din Aus
tria, der în mare parte și causa în
țelegerii dintre poporele, cari com
pun statul ungar. Dâcă esistă unde-va 
anomalia, ce se opune conceptului 
de stat, ca o naționalitate se aibă 
libertate nelimitată, pe când națio
nalităților conlocuitore le este luată 
totă libertatea, atunci acăsta ano- 
maliă se găsesce în Ungaria, unde 
bântue tirania unei minorități.

Politicianii maghiari au recu
noscut de mult corelațiunea acesta 
dintre Austria și Ungaria în ce pri- 
vesce grava și neînlăturabila cestiune 
a egalei îndreptățiri naționale. Grațiă 
sistemului dominant esclusivist și 
asupritor, ei se simt momentan stă
pâni absoluți pe situațiunea politică 
din țără, și de aceea se muncesc cu 
gândul și cu dorința, cum s’ar pută 
totuși «brodi așa, ca Germanii să 
ajungă erășl conducători în Austria 
și astfel se se reîntorcă vremurile 
cele atât de plăcute cumetrilor dua- 
liștl și suprematiștl.

Dăr ce-a fost verde s’a uscat. 
Acele vremuri au trecut pentru tot- 
dăuna. Inzadar suprematiștii maghiari 
se vor strădui de-a opri se între 
peste graniță puternicul curent de 
libertate națională, ce se produce prin 
luptele din Austria.

Nouele alegeri dietale. In timpul 
din urmă s’a accentuat adeseori în pressa 
maghiară, că la tomnă se vor face alegeri 
dietale noue. Versiunile de felul acesta se 
susțin și acum, ba unele foi cred a sci, că 
deja în Septemvre a. o. se va începe cam
pania electorală. Unii căutând esplicărl 
pentru soirile, oe se răspândesc flic, că Co- 
loman Szell primind' postul de ministru- 
președinte a dat espresiune înaintea Cord- 
nei dorinței lui de a ave mână liberă în 
tdte direcțiunile, prin urmare și cu privire 
la disolvarea parlamentului. „Budapesti 
Hirlap14 reveuind asupra acestei oestiunl 
flice, că în programul lui Szell nu se află 
și alegerile generale în anul curent. El vre 
să se desbată mai întâiu budgetul pe anul 
viitor și o parte din acele proiecte de re
formă, care se pregătesc acum în singurati
cele ministerii. Pănă ce se întâmplă acesta, 
observă numitul fliar, și cei ce murmură 
contra lui Szell vor cundsce mai bine si
tuațiunea cu oare trebue să-șl tragă sdma, 
atât președintele consiliului de miniștri, 
cât și cei nemulțămițl. Se va clarifica între 
altele și cestiunea la al oui sprijin pote 
conta politica lui Coloman Szell.

Gu tdte acestea marea majoritate a 
deputaților orede și vorbesce tot cu mai 
mare insistență despre alegerile generale 
de deputațl la tdmnă, și rnulțl din ei nu-șl 
ascund temerile, ce le nutresc în fața acestor 
alegeri, mai ales că ele se vor întâmpla la 
lumina focului luptelor confesionale din
tre Maghiari, lupte, cari amenință ou totală 
desbinare și sfășiare chiar partida afli la 
putere.

Reforma administrației. Semiofi- 
cosa „Magyar Nemzet* scrie, oă s’a adunat 
deja o parte din materialul necesar pentru 
reforma administrației. Guvernul nu aștâptă, 
decât adunarea materialului întreg, pentru 
ca să pregătâsoă proiectele de lege și prin 
luna Maifi să-le aduoă spre desbatere în ca
meră. Pănă acuma s’a pregătit partea re- 
feritore la crearea de oursurl pentru admi
nistrația comunală. Se vor înființa 9—10 
astfel de cursuri în diferitele părți ale țării, 
în cari vor fi primiți elevi, cari au absol- 

i vat cu succes școlele medii și au bacalau
reatul. Inovația acdsta aduce eu sine sis
tarea oomisiunilor esaminătore pentru notarii 
de cerc.

Camerile provinciale austriace. 
Piarele din Viena aduc soirea, că sesiunea 
actuală a camerilor provinciale va fi în
chisă la 2 Maifi n. a. o. și că imediat după 
închiderea lor oamera imperială din Viena 
va fi oonvooată. Delegațiunile se vor în
truni în 12 Maifi în Budapesta. In restim- 
pul dela 2 — 12 Maiii se vor întruni în Viena 
membri subcomitetului oonferenței de înțe
legere, pentru a urma desbaterile și a sta
bili proiectul de lege relativ la întrebuin
țarea limbelor țării la oficiile autonome.

Deschiderea esposițîei din Paris.
Sâmbătă la 2 dre d. a. s’a desohis 

esposiția universală din Paris.
Din incidentul acesta întreg orașul 

era îmbrăcat în haină de mare serbătore. 
Pe bulevarde abia era oasă, care să nu fiă 
împodobită cu stindarde tricolore francese. 
Aoumulația era uriașă mai ales pe piața 
Conoordiei, unde se află pdrta principală a

FOILETONUL „GAZ. TRANSU.

„Istoria închisorilor din Romania”.
înainte cu o lună a apărut sub titlul „Isto

ria închisorilor din România11 o lucra’-e prețiosă 
scrisă de d-1 Dianu. D-l Dr. N. Minovicz face în 
„Noua Revistă română11 o critică a acestei lucrări, 
resultatul unor cercetări întemeiate numai pe acte 
și documente istorice, arătând tot odată și conți
nutul ei. Credem de interes a reproduce următd- 
re’e din acestă critică:

Cu progresele făcute cătră finele se
colului al 19-lea, o nouă ramură, Anihropo- 
logia criminală, datorită lui Cesar Lombroso, 
se născu. Numărosele lucrări făcute cu pri
vire la studiul crimei, său al criminalului, 
preoum și la apliotrea pedepsei, au anga
jat în aoăstă ramură un complex de savanțl 
ca juriști, sociologi, filosofi, anthropologl 
etc., despre a căror activitate oele patru 
congrese de Anthropologiă, ce s’au ținut 
la Roma, Paris, Bruxella și Geneva, ne dau 
o dovadă puternică.

Școla lui Lombroso nu recunosce pe
depsei altă basă și alt scop, decât necesi
tatea de a proteja sooietatea oontra con
secințelor periouldse ale crimei, fiă prin 
educațiunea morală a criminalului, fiă prin 

depărtarea lui de mediul social; nimeni afli 
nu pedepsesoe numai în scop de a face să 
sufere cel pedepsit. Timpurile lui Moise, 
oând se cerea dinte pentru dinte și oohiîi 
pentru ochitî au apus de mult.

Avântul, ce studiul criminalităței a 
luat, nu putea de a nu atrage după sine și 
studiarea mai seridsă a pedepsei și a în
chisorilor, căci strînsa legătură ce esistă 
între crimă și pedâpsă o impune acdsta. 
Criminalul, peddpsa și închisorea, fiind cei 
3 factori mai însemnați, cu cari Anthropo- 
logia criminală se ocupă, putem vedd încă 
dela început importanța cea mare, pe care 
lucrarea d lui Dianu e menită a-o avă.

Evoluțiunea crimei în țâra nostră, 
dată în lucrarea d-lui Dianu, prin marele 
număr de statistice, evoluțiunea pedepsei 
din timpurile cele mai vechi pănă afli gă
sită prin hrisdve și evoluția închisorilor, 
prin descrierea penitenciarelor și în spe
cial a Doftanei, ultima espresiă a soiinței 
penitenciare, se găsesc așa de bine tratate 
și într’un stil așa de concis, în Istoria în
chisorilor, încât cei mai profani cetind’o se 
încarcă cu cunoscințele oele mai noue, pe 
cari progresul din secolul 19-lea le-a rea- 
lisat relativ la orime, pedepse și închisdre; 

pentru anthropologii români, apariția aces
tei lucrări, pe lângă altele esistente, va 
forma piatra fundamentală a Anthropolo- 
giei ndstre criminale, cu atât mai mult, cu 
cât în acdstă lucrare se găsesc fundamen
tele înființărei unei asemenea școli, adecă: 
istoria închisorilor, a legilor și obiceiurile 
ndstre.

Se scie afli, că crima are doi factori, 
un factor individual, căruia nu i-se mai dă 
afli așa mare importanță, și un factor so
cial, care e cel mai important, care for- 
mâză naturile vițiose predispuse la crimă 
și care le impinge la crimă; de unde cu
vintele lui Quetelet, că „Societatea armâză 
singură brațele criminalului14, sâu ale lui 
Laoassagne, că „Justiția vestejesce, temnița 
conrupe, er societățile îșî au criminalii, pe 
care-i merită14. Ceva mai mult, Tarde ou 
drept cuvânt observă, oă faptul diminuă- 
rei, din oe în ce mai mult a responsabili- 
tăței oriminalului și mărirea în același 
timp a responsabilităței civile, nu însâmnă 
alt-ceva, decât oă deja s’a început a-se face 
responsabil mediul social de crimele săvîr- 
șite, căoi responsabilitatea civilă nu este 
alt-ceva, propriu vorbind, decât responsa
bilitatea mediului social.

Astfel fiind, găsesc însă, că presa, 
care afli jocă un rol așa de mare în in
strucțiunea și educațiunea nostră socială, 
ar fi putut vorbi mai mult de valorea lu
crării d-lui Dianu. S’a flis, oă presa este un 
faotor ajutător al crimei și acâstă influență 
direotă asupra genezei crimei o are mai 
ales oând se adresâză la predispușl, că în 
general criminalul este puțin inventiv, el 
are 2 său 3 trucuri și 3 — 4 prooedeurl, de 
cari nu se depărtâză. El însă nu cere alt
ceva, deoât să-și mărescă cunoscința, să ca
pete noi trucuri, să profite de stângăcia 
său esperiența altora pentru a-șl modifica 
modul lui de a lucra și pentru a dejuca 
oercetările poliției, țliarele sunt aoi pentru 
a răspunde la tdte aceste dorințe. Ele pot 
ohiar la nevoiă să facă o educațiune com
plectă, să învețe pe cel ce nu scie nimic, 
furtul său omorul, sân amândouă de-odată. 
In adevăr tdte fliarele descriu cu un lux 
neauflit de detaliurl, diferitele prooedeurl 
pentru a fura, pentru a omorî, cu oele mai 
puține riscuri pentru rău-făoător. Dâcă pro
cedeul este neusitat, nou, original, fliarele 
insistă și mai mult. Instrucția crimelor este 
espusă cât se pote de detaliat, așa oă intere- 
sații pot vedd, că magistrații n’au ajuns să 
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«sposiției. Aspectul cel mai grandios îl da 
așa numit „calea națiunilor11, pe care se 
află pavilionele tuturor națiunilor cu sto
guri proprii.

Serbarea de deschidere s’a început cu 
cântarea „ Marseillesei", esecutată de elevele 
conservatoriului și de un cor bărbătesc, 
după care s’a esecutat „Marșul solemnei14 
de Massenet.

In mijlocul unei liniști serbătorescl 
luâ apoi ouvântul ministrul de comerciO. 
Millerand, oare adresă un disours oătră pre
ședintele Loubet numind esposiția o gloria 
a muncii și-și încheia discursul astfel: „Munoă, 
liberators și roditore muncă, tu nobilitezi 
și mângâi, pe urma pașilor tăi dispare ne- 
sciința și răul fuge1. Tu liberezi omenimea 
din servitute14....

Lui Millerand îi răspunse președintele 
Loubet printr’un discurs avântat.

„Domnilor, <jise Loubet, când repu
blica francesă a invitat guvernele și națiu
nile să ia parte cu noi în unirea muncei 
omenescl, ea nu s’a gândit numai la aceea, 
ca să deștepte o emulațiune distinsă și in- 
vederată și pe țărmurii Senei se reîmpros
păteze vechiul renume al urbanității și os
pitalității sale, ci dorul ei a fost mai mare. 
Francia a voit să ia parte în mod eclatant 
la victoria concordiei intre națiuni, în cons
cience, că prin acâsta lucrâză spre binele 
lumii la granița aoestui veac, care prin vic
toria rătăcirilor și urei rămâne, ce-i drept, 
neperfect, dâr care în progres ni-a lăsat o 
credință, ce va trăi în veci.

„Productele economioe dau în mod 
esențial caracterul acestei esposițiunl, care pe 
lângă pompa sa va fi și o împrumutată și bo
gată șcdlă a învățămintelor. Pe lângă acesta 
nu ni-am uitat nici de descoperirile sciin- 
ței, nici de operele distinse ale artei și 
industriei. Fără îndoâlă, nu este un as
pect mai admirabil, decât aoela, când mintea 
înfrânâză puterile lumii fisice și supune 
natura la combinațiunl, cari nici nu sunt 
bănuite, din care derivă un câștig pentru 
bunăstarea nostră și pentru bucuriile nos- 
tre estetioe. Dâr întocmai precum geniul 
domnesce asupra materiei morte, tot așa 
și el e supus adevărului și binelui. Forma 
oea mai mărâță a frumosului nu este aceea, 
care pote fi înșirată cu numeri într’un ca
talog; consciința morală nu-1 vede realisat 
decât atunci, deoă deosebite puteri spiri
tuale mai înalte se unesc în nisuințele lor, 
întocmai cum mașinele halelor noste îșl unesc 
munca lor prin o mare putere — și ou acâsta 
se începe sentimentul solidarității. Cu bu
curia pot să spun, că tote guvernele res- 
pectâză aoestă lege supremă, ceea-ce nu 
va fi un resultat bagatel pentru marea con
curență lumâscă spre bine. In mânia lup
telor grele, ce decurg între popore pe te
renul industriei, comeroiului și economiei, 
poporele pun la primul loc căutarea mijlâ- 

celor prin cari se pot scări suferințele, or- 
ganisarea ajutorului, urmărirea învățăturilor 
moralului și asigurarea muncei,

„Salut din inimă guvernele, a căror 
participare ni-e prețiosă, și salut din inimă 
pe distinșii lor representanțl, cari în opera 
comună ni-au fost colaboratori și cari au o 
mare parte la ea. Domnilor! Opera acâsta 
consistă în resultatul concordiei paclnioe și 
a progresului; ori cât de trecătore ar fi 
gloria ei, ea totuși nu va fi fără sucoes. 
întâlnirea pacînică a guvernelor lumii nu 
rămâne fără de resultat. Sunt convins, că 
în urma acoentuărei continue a unor anu
mite idei mari, de cari răsună veacul, ce 
apuhe, veacul al XX-lea va arăta ou ceva 
mai multă frățietate, cel puțin față cu mi- 
seria de tot feliul și oă pote nu preste 
mult vom avă un drum însămnat lângă noi 
pentru esploatarea muncei în interesul bi
nelui și pentru apropierea omului de uma
nitate. Sub aceste auspicii și în speranța 
acesta deoiar deschisă esposiția din liiKJO.44

Disoursul de deschidere a fost fre- 
netio aplaudat. După el, afară din program, 
a luat ouventul și mimstru-președinte Wal- 
deck-Bosseau mulțumind pentru conlucrarea 
națiunilor, representate la esposițiă.

*
După deschidere s’a format cortegiul 

oficial, care a trecut din Palatul Eleotri- 
c.itătii. asedat înaDoia Castelului de aoă si 
care e legat cu sala sărbărilor printr’un 
salon, salonul de onore al palatului. De 
aici cortegiul a percurs — îndreptându-se 
cătră Sena — principalele galerii ale Câm
pului Marte, unde sunt reunite alte șâpte 
grupe: Mecanica, FirurI, ȚeseturI și îm
brăcăminte, Mine și Metalurgia, Industria 
chimică, Geniul civil. Instrucțiunea unită 
în grupul ProoedurI generale în Litere, 
Sciințe și arte. Cortegiul oficial se opri 
un moment la podul Jena între pavilouul 
pădurilor și aoel al Navigațiunei comer
ciale, s’a îmbarcat pe un vapor, care a 
urcat în susul Senei, trecând pe lângă pa
latul armatelor de uscat și de apă, și pe 
lângă cheiul d’Orsay, unde 24 puteri străine 
și-au aliniat pe două rânduri pavilonele 
lor (trei-4ecl-și-nouă de țări străine sunt 
oficial representate la esposițiune.) Preșe
dintele Republicei și cu cortegiul său au 
salutat întâiu drapelul Mexicului, al Sâr- 
biei, al Greciei, al Monacului, al Svediei 
al Spaniei, al Germaniei, al Norvegiei, al 
Belgiei, al Marei Britanii, al Ungariei, al 
Bosniei și Herțegovinei, al Austriei, al 
Statelor-Unite, al Turciei și al Italiei; — 
în a doua linie pe acelea ale României, Bul
gariei, Rusiei, representată pe cheiul d'Orsay 
prin pavilonul Finlandei, pe al Luxembur
gului, al Persiei, al Peruului, al Portugaliei 
și al Danemarcei. Vaporul se opri la podul 
Alexandru al III. Șeful statului înaugurâ 
noul pod, apoi să îndrepta cu invitații săi 

spre oele două palate ale artelor frumâae. 
Visita oficială s’a terminat aici și Preșe
dintele Republioei a intrat în câmpiile 
Elysâe prin noua alee ce separă cele două 
palate.

*
România a fost representată la des

chiderea esposiției universale prin d-nii Gr. 
Ghica, ministrul plenipotențiar al țărei, îm
preună cu întreg personalul legațiunii; d-1 
Olănescu-Ascaniu, comisar general, împreună 
cu d-nii N. St. Cucu și G. Bengescu, co
misari speciali și d-nii Sterian și Anto
nescu, architecțl.

„Bradii la loc“ Sub titlul acesta 
cetim în „Tribuna" din Sibiiu cu data de 
Duminecă următorele:

„Ni-se telegrafeză din Brad, că cei trei 
molicjl, sădiți pe mormântul divului Ianou, 
se află la locul lor și dau semne de bună 
prosperare. Scirca despre smulgerea lor cu 
forța, ni-s’a dat pe basa unor informațiuni 
greșite-, o erore regretabilă, pe care ou bu
curia o rectificăm.14

In revista nostră din numărul de Du
minecă am adus și noi soirea, de care e 
vorba mai sus, tot pe basa celor [raportate 
de „Tribuna11. Trecuseră câte-va dile 
dela prima ei publicare și credeam, că 
soirea s’a dovedit esactă.

Academia română. A<ji, Luni, la 3 
Aprilie, ora 1 p. m., Academia Română va 
ținâ ședință publică în localul său din ca
lea Victoriei 135. Se vor face următorele 
comunicări: D-1 Gr. G. Tocilescu: Raport 
asupra săpăturilor dela Axiopolis, făcute în 
tomna anului trecut. D-1 Dr. V. Babeș-, 
Desvoltarea medicinei moderne și institu
tul nou de bacteriologiă din Bucuresol.

Nou secretar de stat. In consiliul 
de miniștri, ce s’a ținut Miercuri, s’a deois 
să se publice în „Budapesti Kozlony44 de 
erl numirea lui luliu Gullner ca secretar 
de stat în ministeriul de interne, în locul 
lui Jakabffy, fost mai înainte fișpan al co
mitatului Caraș-Severin, apoi secretar de 
stat numit sub guvernul lui Banffy. Ja
kabffy, după cum seim, fusese ales în ur
mă deputat în oercul Hermanului, oomit. 
Brașov.

Din Sibiiu ne aduce „Tribuna14 soirea 
îmbucurătore, că d-1 Dr. loan Rațiu se află 
mai bine, grațiă îngrijirei alese a medi
cilor.

Un proces monstru la Segliedin. 
Incurând se va pertracta la tribunalul din 
Seghedin un mare prooes oriminal. E vorba 
de 147 defraudărl și falsificări de acte pu- 

blicc întâmplate la banoa ungurâsoă. „Apat- 
falvi takarâk âs hitelszdvetkezet" La per- 
traotare, după cum spun foile unguresol, 
sunt citați vre-o 300 de martori. 6re pressa 
jidano-maghiară și șefii săi din parlament 
cu oe nas pot cârti în contra băncilor ro
mâne, când la ale lor bănol se întâmplă 
asemeni monstruositățl ?

Cinstirea septeinânii mari. I. P. S. 
Sa Metropolitul-Priraat a dat ordin d-lui 
prefeot de polițiă al Bucuresoilor, ca să 
dispue oprirea a orl-oe fel de speotaoole 
în cursul săptămânei patimilor.

Aniversarea nascerii regelui Ca
rol. M. S. Regele a luat disposițiunea ca 
deore-oe anul acesta cjiua de 7 Aprilie cade 
în Vinerea patimilor, să se serbeze aniver
sarea nasoerii M. S. în prima cj> de Pasol, 
âr Te Deumul să se cetâecă în noptea In- 
vierei.

Atentat contra statuei lui Hentzi ? 
Fâia kossuthistă „Egyetârtâs44, despre oare 
de-altmintrelea nu numai odată s’a consta
tat. oă e una din foile cari răspândesc 
soirile oele mai tendențiose, a scos acum 
la ivâlă un atentat, oe 44oe> c& l’ar 
fi proiectat în contra monumentului Hen- 
tzi „cinci tineri bravi maghiari44, elevi 
ai școlei de cădeți. Cu multă satisfacția is- 
torisesee organul kossuthist, cum acești ti
neri s’au înțeles să arunce în aer statua lui 
Hentzi și „să nu mai servâscă spre scan
dalul Maghiarilor44. Era, spune foia ungu- 
râscă p’aoi, p’aoi să-și realiseze planul, când 
cine scie pe ce cale „lăudabilul plan44 a 
ajuns la cunosoința autorităților auperiore 
și așa nu s’a putut eseouta. Imediat oei 
cinci tineri au fost închiși; ei vor fi elimi
nați din institut și vor fi înrolați oa simpli 
gregari în armata comună. Tinerii proiec
taseră atentatul astfel, oa în vre-o nopte 
să sape pe neobservate o gropă, gropii s’o 
umple cu praf de pușcă, să-i dea apoi foo 
și așa să arunoe în aer statua generalului 
Hentzi. Pregătirile pentru acâstă „operă 
patriotică44, cum se esprimă „E-s44, s’au fă
cut în oel mai mare secret, dâr totuși pla
nul a ajuns la urechile comandai școlei de 
cădeți. S’a pornit oea mai aspră cercetare 
și toți cei cinci tineri „au recunoscut, oă 
în adevăr ei au voit să arunce în aer sta
tua44. Imediat au fost eliminați toți cinci 
din șoola de cădeți, și închiși. Mai seie să 
spună „Egyetârtâs44 și aoeea, că oomanda 
școlei de cădeți a făout tot ce a putut, oa 
faptul aoesta, care a fost descoperit cu 10 
(file înainte, să rămână în cel mai mare 
secret, âr pe elevi i-au conjurat „pe cu
vântul de onbre44, oă nu vor spune nimă
nui cele întâmplate. — Așa istorisesce 
„Egyetârtâs44. „Pester Lloyd44 în numărul 
său mai nou vine însă și declară „pe basa do 
informațiuni luate din loo competent44, că

descopere adevărul, decât grațiă cutărei 
stângăcii, cutărei uitări a criminalului. Dia- 
rul arată minunat abililor, cum ei pot 
merge fără ca să cadă, pe marginea codu
lui, cum se pote evita său încunjura cu
tare artiool periculos. Intr’adevăr, dâcă s’a 
<jis cu drept ouvânt, că închisorea e șcâla 
normală a crimei, fiiarul se pote considera, 
ca șcdlă primară, oăcl prin mijlocul lui 
asasinii îșl fao șcdlă. Și acum, dâcă presa 
e învinovățită pe drept seu pe nedrept de 
ajutătore a crimelor, nu-i incmbă ei dato
ria de a arăta celor predispușl crimelor 
progresele făcute și a-le spune, că nu viața 
în comun, traiul la căldură și juoatul căr
ților, fumatul și teatru, lenea și vițiile îi 
așteptă, — ca până aoum — ci închisdrea 
Doftana, viața isolată, singuratică, în ce
lulă, munca escesivă pentru a-i corigia, âr 
nu de a-i conrupe și a le face educațiunea 
pentru a deveni celebri oriminall. Astfel 
fiind, pentru-ca presa să se achite de tote 
acestea față de predispușl și de societate, 
nici nu putea găsi aiurea o descriere mai 
bună, mai corăspuncjdtdre unei asemenea 
cerințe, decât în lucrarea d-lui Dianu, în 
■care autorul prevăzător și cu idei de a fi 
mai folositor, atât pressei, cât și celor oe 
vor a-șl face o ideiă de lucrarea sa, a avut 

grija, ca chiar în capul lucrărei sale sub 
titlul de oonsiderațiunl generale, să facă 
resumatul luorărei.

Spațiul restrîns al acestui articol, ne- 
permițând a da o estensiune mai mare cri
ticei și pentru-ca cetitorii, să-și facă mai 
repede o ideiă oomplectă despre valorea lu
crărei d-lui Dianu, nu voiă putea face mai 
bine, decât să reproduc în resumat oon- 
siderațiunile generale, cu oare înoepe au
torul.

Progresele dobândite în cursul seco- 
lilor în tote direcțiunile, cjice d-1 Dianu, nu 
puteau să lase, ca sentimentele umanitare 
să nu fiă și ele încălcjite de suflarea ideilor 
generale, cari cârmuesc acjl omenirea și 
pe care să întemeiâză societățile moderne, 
astfel că aceea ce mai înainte sciința so
cială și morală considera ca o erezie, de
veni mai în urmă un cult și astăcjl uma
nitariști, filantropi, 'sociologi și omeni de 
legi, luptă de-opotrivă și cu aceeași ni- 
suință, pentru ajutorarea și îndreptarea 
celor răi, ca și pentru ocrotirea, îndemnul 
și încururajarea oelor buni. Astfel, de unde 
altădată cei oe treceau pragul unei închi
sori erau perduțl pentru societate și desti
nați să fiă prada orimei, âr închisorile erau 
considerate oa locuri de represiune și de 

’nfamiă, astădl societatea se îngrijesoe de 
sortea lor și închisorea nu mai este privită 
oa un loo numai de represiune, ci și de 
emendare. Ca o dovadă de acâsta autorul 
citâză cuvintele pline de adevăr ale lui de 
Toqueville, care într’un raport adresat Ca
merei deputaților din Franța la 1843 cjico» : 
„Veohile închisori ale Europei fuseseră tote 
zidite în scopul întinderei, âr nu al re
formei. Nimic nu se făcuse pentru îmbu
nătățirea stărei sufletescl, corpul însă su
ferea, el era mai întotdeuna încărcat cu 
lanțuri. Hrana era rea său neîndestulitore, 
condamDații erau rău îmbrăcațî, se culcau 
de ordinar pe pae, suferiau de fâtne și de 
frig. T6te precauțiunile higienioe erau în
lăturate în mod neomenesc, mortalitatea 
era fbrte mare. Pe la începutul secolului 
acestuia cestiunea reformei penitenciare a 
început să preocupe cu mai mare interes 
pe toți bărbații de stat, pe sooiologl, fi
lantropi, omenii de legi etc. preocupați în 
același timp și de ideia, că ce sistem tre- 
bue să adopte14. Cu acâstă ocesie autorul 
vorbesce despre sistemul Auburnian, numit 
astfel după orașul Auburn din America, oe 
a introdus acest sistem în 1821, sistem 
care constă în închiderea arestaților nâptea 
singuri în celule, âr cjiua. să se afle în co

mun la lucru sub regimul tăoerei, și ’de 
sistemul Filadelfian, său al separațiunei 
absolute și continue a aresvaților. Pentru 
a dovedi, că din aceste două sisteme cel 
Filadelfian ar fi mai sever și cu un re
sultat de multe ori nenorocit pentru 
arestați, autorul reproduce cuvintele pro
fesorului Seveiller de drept penal dela fa
cultatea din Paris, care ducându-se de două 
ori în Belgia, pentru a studia aoest sistem, 
scria într’un raport al său: „M’am con
vins în sufletul și consciința mea, că mulțl 
din acești nenorociți vorbesc de acei cari 
se mai [aflau în viață, erau desechilibrațl 
și atinși în dosă variabilă de ceea ce alie 
niștii numesc delir de persecuțiune44. După 
aceea d-1 Dianu întră în prima parte a 
lucrărei d-sale și oaută a vedâ evoluția4 
ce s’a produs în țâra nâstră în viața mo
rală și socială, care au fost reformele 
aduse în legislația nostră penală, legisla- 
țiune care du avea, după cum 4'c® au
torul, alt scop și alt principiu, decât acela 
de a pedepsi pe vinovațl, perejendu-i pen
tru totdâuna societății.

(Va urma.) 
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intrigă soirea de mai sub e lipsită de orl-ce 
iemeiu.

„Clubul român în Rădăuți14 este 
numele unei nouă sooietățl românescl în
ființată de curând în Rădăuți (Bucovina) & 
oărei menire va fi de-a înlesni întâlnirea 
Românilor din oraș și district și a desvolta 
simțul pentru lege, neam și limbă. „Patriei14 
i-se comunică, că „Clubul român în Ră
dăuți14 a ținut prima sa adunare generală 
constitutivă, Sâmbătă, în 7 Aprilie 1900 
st. n. și numără pănă aoum 28 membri ro
mâni din orașul Rădăuți.

Meeting de protestare. In primele 
•dile după sărbătorile Pascilor se va țină 
în Bucure8d marele meetiog al „Ligei Cul
turale44 pentru a protesta contra injuriilor 
aduse la Alba-Iulia memoriei lui Avram Iancu 
și a condamnării celor trei studenfi români, 
cari au depus o coronă pe mormântul lui.

Persone juridice. Sindicatul Ziariști
lor din BucurescI a fost recunoscut ca per- 
sonă morală (juridioă). Proiectul de lege 
în acâstă privință, primit de adunarea 
deputaților, a fost votat aprope cu unani
mitate și de Senat. — Asemenea fu recu
noscut prin votul Senatului și al Camerei 
Clubul Tinerimei din BucurescI ca persdnă 
juridică. S’a votat în cameră și recundsce- 
rea ca persână juridioă a sooietății domne- 
lor române „Furnica* pentru desvoltarea 
industriei casnice.

Biblioteci poporale înființate de 
stat. Din Zombor i-se sorie lui „Pești 
Naplo44: „Un. om -al ministrului de agricul
tură D&rânyi tocmai acum cercetâză pe 
rend bibliotecile poporale, pe cari statul 
le-a înființat gratuit pentru popor în păr
țile de mâdă-di și dintre cari în Baolbo- 
drog sunt 35. Trimisul adună date pentru 
a oonstata, oât de mare este iubirea de 
lectură și ce proporțiunl a luat nisuința 
■culiivărei de sine44. Spune mai departe, că 
trimisul ministerial a aflat unele biblioteci 
cu totul gole, fiind tote cărțile împărțite 
între popor și că mai sunt vre-o 20 co
mune, cari au făout și ele pași să capete 
astfel de biblioteci gratuite.

Camera de comerciu din Bucu- 
l’esci în ședința sa de Vineri a apro
bat înființarea unei societăți române Avân
tul, care are de scop a soâte croitoria din 
manile străinilor. Camera a discutat apoi 
oestiunea esperților de falimente. S’a ad
mis oa esperții să fiă Români, să fi absol
vit o șoălă de comeroifl din țâră seu străi
nătate și să fi fost în comercifi cel puțin 
5 ani.

Piirechia domnitore a Rusiei a ple
cat alaltăerl din Petersburg la Moscva.

Lege despre căile ferate vicinale. 
Tn noua sesiune a dietei, oe se va deschide 
după PtscI, guvernul va înainta oamerei 
■un proiect de lege despre căile ferate vi- 
oinale. Proiectul s’a pregătit deja înminis- 
teriul de comerciu. Doriuța guvernului este, 
ca acest proieot să devină lege deja în de
cursul anului curent.

Comisiunea pregătitore a confe- 
renței interparlamentare va țină în 19 
Aprilie o ședință în Bruxella. La ședința 
acâsta va lua parte și grupul maghiar prin 
representanții săi Apponyi și Pazmandy.

'terminarea liniei CăliinănescI- 
Rîul Vadului. D-l 1. Grădișteanu, minis 
tru al lucrărilor publice, a depus pe biroul 
camerei române un proieot de lege, prin 
•care se deschide pe sâma acestui minister 
un oredit suplimentar de 5.500,000 lei, 
pentru terminarea lucrărilor de pe linia 
ferată Călimănesol-Riul Vadului. Acest 
proieot a fost votat Vineri de cameră.

Regina Angliei la Dublin. După 
•un repaos de două regina Victoria a
trecut în revistă o armată de 30.000 de 
-copii venițl din tâte colțurile Irlandei. 
Aoâstă ceremoniă interesantă n’a avut nici 
un caracter oficial ; totul s’a petrecut oa 
în familiă și aplausele frenetice ale miilor 
de mici oopilașl au plăout reginei. Trăsura 
iregală, treoând printre două șiruri de copii, 
.•s’a oprit de mai multe-orl pentru a pută 

copiii săji dea buobete. Ba unul din copii, 
oare era aprope de trăsură, îi (jise reginei: 
„Dâmnă, sunteți mai frumâsă, decât bunica 
mea44. Regina a rămas forte încântată de 
revista copiilor și de mai multe-orl șl-a 
arătat imensa sa plăcere de reoepțiunea, pe 
oare i-au făout’o Irlandesii.

Șahul Persiei, după cum i-se comu
nică lui „Times44 din Londra, a plecat deja 
în străinătate. El va merge întâii! la Con- 
trexeville, 6r de aici la Petersburg.

Mulțumită publică. D-l Augustin 
Marcuș, cassar la institutul „Silvania44 din 
Șimleu, ne trimite o mulțămită publică, 
prin oare eBprimă în numele său și al fa
miliei recunosoință tuturor aoelor d-nlpreoți, 
învățători și alțl fruntași, oarl cu ooasiu- 
nea înmormântărei tatălui d-sale Florian 
Marcuș, au luat parte la înmormântare 
și oărora nu li-a putut esprima mulțămită 
în special.

Ultima representațiune a operei 
„O ndpte în Granada44, ce s’a dat Sâmbătă 
săra, a fost forte bine ceroetată. Sala ca și 
galeria era înțesată de public, între care 
am observat pe mulțî venițl din afară. Ani
mația a fost tot așa de mare, ca la repre- 
sentația primă și atât purtătorii rolurilor 
prinoipale, oât și oei oe aveau roluri mai 
mici, precum și coriștii au oântat și jucat 
cu multă vioioiune și disposițiă, așa oă an
samblul a fost la înălțime. E pote de pri
sos să mai spunem, că în prima liniă pu
blicul a admirat și de astă-dată escelenta 
prestațiune artistică a distinsului baritonisț 
Dumitru Popovici. Publicul care și-a ma
nifestat mulțumirea sa prin repețite și fur- 
tunoee aplause, a onorat pe artist cu 
o frumosă ounună de lauri; er domnișâ- 
rei'Eugenia Moga, oare a cântat ou mare 
siguranță și a încântat asemenea pe toți 
cei de față, i-s’a oferit un prea frumos coș 
de flori, de care era aninată o porumbiță.

La încheiere publicul în aplause ne
sfârșite și sgomotâse și-a manifestat recu- 
noscința și față cu eminentul și dibaciul di- 
rigent, d-l profesor de musică George Dima, 
care a sciut să ducă la îndeplinire ou atâta 
succes și în timp relativ așa de scurt, pro
blema ce șl-a pus’o, de-a repreeenta acesta 
operă și aici în Brașov, ohemându-1 pe 
scenă de rrepețite-orl. Astfel s’a terminat 
seria frumoselor representațiunl, cari au în- 
oântat așa de mult publicul nostru brașovân.

Rgsboiul din Africa sudică.
După desastrele, ce le-a suferit în 

urmă armata lordului Roberts și cu tâte 
soirile deprimătdre despre situația în care 
se află grosul trupelor Albionului în Afrioa, 
generalissimul engles a vădut, oă e absolut 
necesar să potolesoă spiritele înfierbântate 
trimițând la Londra telegrame, oă în cu
rând se va pune în mișcare.

Roberts a telegrafat adecă din Bloem
fontein la Londra că în dilele proxime va 
înainta cu 80,010. Cu tote speranțele, ce 
și-le face însă, Roberts vrâ să ia mai întâiu 
măsuri de asigurare. Divizia a 8-a va lăsa-o 
în Springfontein, ca să apere linia ferata; 
va lăsa apoi și la alte puncte trupe de 
apărare.

*

De pe câmpul de lăsboiu nu sunt 
soiri mai însemnate. Garnisona englesă dela 
Wepener se ține încă.

*

Lui „Daily News14 i-se vestesce din 
Capstadt, că mișcarea ostilă din districtele 
sud-vestice din Capland causâză îngrijrl 
seridse. Farmerii din districtela’Swellendan 
și Kaledon nu aștâptă deoât momentul fa
vorabil pentru a-se resoula.

if!

Intr’o sorisore a unui Franoes, stabilit 
în Johannesburg, se dă o descriere inte
resantă asupra caracterului și personalității 
noului comandant suprem al trupelor trans- 
valiene, generalul Botha. Numitul Frances 
s’a întâlnit cu eroicul general în Johannes
burg, când comandantul suprem al Burilor 
era Joubert și când Roberts a debarcat la 
Capstadt. întâlnirea s’a întâmplat tocmai 

după fapta eroică de arme a lui Botha la 
Spionskop. Etă ce scrie Franoesul despre 
Botha :

Are versta de abia 36 ani. Când îl 
vede omul, nici nu bănuesce, că el este 
aoela, care a fugărit pe EnglesI îndărăt 
peste Tugela. Nici un semn al soldatului 
veteran nu se vede la el. C’o modestiă ui- 
mităre dă altora tdte meritele gloriâselor 
sale fapte de arme, deși fiă-oine le atri- 
bue lui.

El scie să influințeze în mod estra- 
ordinar asupra burgherilor, oarl sunt atât 
de fideli față de aoest om cu privire se
nină și infinit de blândă și pe a cărui față 
cu coldre de bronz zace o liniște majes- 
tatică, încât bucuros îșl jertfeso viața 
pentru el, numai ca să-i împlinăscă po
runca. La întrebarea, că unde a învățat 
mânuirea armei și unde șl-a câștigat cu- 
noscințele tactice, Botha a răspuns:

„Eu nu mă oonsider de tactician în în 
țeles european. Intr’un răsboiu european 
n’așl pută produce nimic de însemnătate. 
Aici însă sunt om, care pot fi folosit, 
fiind-oă in urma esperiențelor ml-am câș
tigat praxa, âr esperiența cea mai bună 
este răsboiul. Nu aparțin aderenților nici 
unei școle. In purtarea răsboiului m’a în
vățat conducătorul meu, Mayer Lucas, când 
oonduoeam o espedițiă contra Cafrilor. Sis
temul lui îl urmez și eu. Lui am să-i mul
țumesc succesele mele din Decemvre lângă 
Colenso contra lui Buller, și că am soiut 
să-mi ajut în isgonirea Englesilor de pe 
Spionskop. Cariera mea militară este câm
pul de luptă; aoolo ml-am câștigat fote 
cunosoințele. Decă am vre-un merit, acela 
nu pot să-l mulțumesc decât numai prea 
stimatului nostru președinte, care m’a nu
mit comandant suprem44.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Aprilie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 cordne (12 îl.); pe șâse luni 12 
corone (6 îl.); pe trei luni 6 corone (3 
îl.); pe o lună 2 corone (1 îl.).

Pentru România și străinătate : 
pe un an 40 îranci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună 3.50 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale,

A dministrațiunea.

Producțiunl și petreceri.
Tinerimea română din Alba-lulia și jur 

învită la concertul, ce-1 va arangia cu oon- 
cursul unui grup de teologi din Sibiiu, 
Marți în 11 (24) Aprilie a. c. (a 3-a di de 
Paști), în sala cea mare dela hot. „Hunga
rian din A.-Iulia. Venitul curat e destinat 
pentru ambele școle române de-acolo. In
trarea de persână: loo I. 1 fl., loc H. 80 
cr., loo III. 60 cr., lop de stat 40 or. Bi
lete de intrare se capătă în prăvălia d-)ui 
P. S. Cirlea și săra la cassă. Suprasolvirile 
generdse se vor chita pe calea publicității.

Program: 1) „Sfânt e Domnul Sa- 
vaot“, de G. Dima. 2) a) „Inzadar alerg 
pământul44, de G. Dima; &) „Nu-i....!“ de 
.%• 3) „Cântecul ciobanului44, solo de bas 
cu aoomp. de pian, de T. Popovici. 4) a) 
„Cântec de jertfă44, de L. v. Beethoven; 
t) „La o rândunică44, de I. Costescu. 
5) „Hora Ploia44, de G. Dima. 6) „Viața ți
ganilor44, cu acomp. de pian de Schumann.
7) a) „Fdiă verde de trifoii!44, de T. Popo
vici; b) „Sărmană frunză44, de G. Dima.
8) „Cisla44, operetă comică de C. G. Po- 
rumbescu. După concert dans.

Literatură.
In stabilimentul grafic I. V. Sooec 

din BucurescI a apărut „Povestea privi
ghetorii* (după Inșirăce mărgărite44) de 
1. Manliu (estras din publioațiunea „luiTitu 
Maiorescu, Omagiu44). Prețul 25 bani.

*

„Fetele casnice*, cor pentru trei și 
patru voci femeescl de Timoteiii Popovici. 
Acâstă drăgălașă composițiă musicală se află 
de vânzare la d-nulautor în Sibiiu(semina
rul archielecesan), cum. și la Tipografia 
„A. Mureșianu44 în Brașov. Prețul 15 cr, 
(plus 3 cr. porto).

MII SC S SC.

De pe timpul chicei. In luna 
Iulie a anului 1804 împăratul Napoleon I. 
făcu o revistă asupra tuturor trupelor din 
Paris. O ploiă torențială udâ pe soldați 
pănă la piele, pălăriile lor cele sofpbite în
cepură a-se muia și pudra curgea în torențl 
albi peste fețele lor pe uniformă. Napoleon 
vădii acesta indignat. După revistă dise ge
neralului Junot: „Eu am de gând să des
ființez în oștea mea chica și pudra44. Junot 
rămase uimit.

—„ Sire44, observă Junot, „pentru aceea 
vă die soldații dela gardă „tunsu44. Napo
leon rîse. — „începutul îl voi face cu Mu
rat și voii! pretinde ca el să-și tundă ple
tele sale ă la Ludovic al XlV-lea44. Murat 
deși forte trist în inima sa, se supuse vo
inței împăratului. După acâsta i-s’a dis lui 
Bessieres se-șl tundă chica, oare avea părul 
cel mai mare în totă armata, dâr el nu 
voi. In 26 August 1804 apăru un nou re
gulament al oștirei franoese, în care se in- 
terdioe de a mai purta chică, afară de gre- 
nadirl, vânători, artileriști, trupele de tren 
și gendarmii de elită. In diua următore au 
fost tunse de-odată în Paris peste 20,000 
de chici. Din acâsta era aprope să să nască 
bătăi sângetdse între cai tunșl, cari batjo- 
cureau pe cei cu chici, dicendu-le „vijlă44, 
pe când aceștia diceau celor tunșl „model 
de peruci44. Despre acest lucru fu însoiințat 
Napoleon, care tocmai petrecea la Aachen 
el cjise, că să nu silâsoă 6menii prin mij- 
loce severe „prusescl44, de-orece renovarea 
se va introduce ea pe încetul de sine. 
Dintre generali, oel din urmă care a mai 
purtat chică, a fost generalul Bessiâres, căcjut 
în lupta dela Rippach în 1 Maid 1813.

Influența alcoholului asupra pes
cilor. Un medio din New-York ou numele 
G. W. Soudder, a făcut nisce esperiențe 
interesante, arătând influința alcoholului 
asupra pescilor. Medicul Soudder a luat 8 
pescl, crapi, din heleșteul central, cari se 
păreau a fi morțl’, i-a pachetat într’o hăr- 
tiă și i a dus acasă. După câte-va ore îi 
puse într’un vas, ca să-i curețe, unde doi 
dintre pescl începură să se misce. Scudder, 
ca să le cerce puterea vieții, li-a băgat 
pescilor în gură câțl-va picuri de rachiu 
mestecați ou apă și a observat, că după 
cât-va timp pescii au fost pe dpp.lin tre
ziți și înotau prin vas. O asemenea espe- 
riență a făcut și în Londra un alt natura
list cu numele Chambers. Acesta a soos din 
apă patru pescl, i-a ținut patru ore într’o 
cutiă uscată. Pescii păreau a fi morțl. 
Chambers li-a piourat pesoilor puțin rachiu 
în gură, după care s’au trezit. I-a pus în 
apă și au înotat. După aoâstă esperiență 
cei doi pescl alcoholiol au fost lăsațl în- 
tr’uu basen, uode sănătoși au trăit încă 
mult timp.

Cât câștigau meseriașii in evul 
mediu. In evul mediu, pe la sfîrșitul vâcului 
al 15-lea un meseriaș câștiga pe di oeva 
mai mult de 18 bani; acești bani însă va
lorau de 20 ori mai mult oa oei de aeji. 
Timpul de lucru era 14 ore pe di și de 
oele mai multe-orl lucrau și Dumineca. Un 
măestru zidar din Nurnberga prin anul 
1470 câștiga pe an 21 fl., pe când în alte 
orașe cel mai bun muncitor câștiga numai 
12 fl. Un floren pe atunci însă făcea cât 
24 oordne arjl.

Calfele de brutar aveau pe an câte 4 fl. 
50 cr. pănă la 6 fl., âr cele de măoelarcâte 
1-50—7’50 fl. pe lâDgă locuință și mâncare. 
După oe a fo'st descoperită calea spre Ame
rica și India, aurul s’a înmulțit și în urma 
acâsta și valorea banilor a scădut.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu*1 
Brașov, 

se pot procura următârele cărți:
Scrieri economice:

Agrologia seu Agricultura gene
rală de de Dr. G. 9lator, profesor la școla 
centrală de agricultură din BucurescL E 
cea mai bogată ăi tot-odată cea mai temei
nică scriere românescă cu privire la cultu
ra pământului (aratul sămenatul, gunoiul 
etc., etc.) Conțin0 '217 figuri de-ale dife
ritelor aparate economi (pluguri, grape, tă- 
văluguri etc.) E o carte forte mare, de 524 
pag. și costă numai 2 fi. 50. (cu posta re
comandat 2 fi. 75 cr.)

Fitoteclmla seu Cultura sbecială a 
plantelor, scrisă tot de D-l G. Maior. 
Acestă carte se estinde pe 611 pagine 
format mare și conține în text 202 figuri. 
Cuprinsul e forte bogat, aretând cu de-ame- 
runtul soiul modul de cultură, bolele și 
vindecarea etc. gentru fiă care plantă, pre
cum cereale (tot felul de cucate, ca grâu, 
sScară, orz, oves, orez, meitt, cucuruz, hri
șcă, etc.); apoi mazere, linte, mazăriche, 
rapiță, mac, șofran, hemeifl, in, cânepă, 
tutun, cartofi, tot felul de sfecle, hren cu- 
rechiu, și alte multe. Apoi diferite plante 
de nutreț, ca lucernă, trifoiil, mohor, cu- 
curuzuul verde nutreț, diferit e composițiuni 
pentru fenațe și pășuni artificiale etc. Al- 
capitlu tracteză despre cultura fenațelor, al
tul irigațiuni, altul despre pășuni etc. Pre
țul 4 fi. (trimis cu posta recomandat 4 fi 
25 cr.)

„Cartea Plugarilor*1 seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor14 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractbză despre legumărit, gu- 
noiu, lucrarea pământului, sâmSnăturl, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gaii- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acestă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

.„StupărituP, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. O 
carte de 154 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

însoțirile ele credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vânzare, de viierî, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, dr F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniuriei 
rom. de agricultură d’n comit. Sib iului. 
Conține 227 pag. și costă 80 cr. (Cu posta 
90 cr).

Cele mai de lipsă cunoscv* țe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
pentru economii de vite. Editura Reuniunei 
române de agricultură din comitatul Sibii ului. 
Conține 134 pag. format mare și costă nu
mai- 30 cr. (cu posta 35 cr).

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiunl in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
francat.

Grădina de legume, de Ioan 1. 
Begruțiu, profesor în Blașifi. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 or. porto).

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului11 îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român1* de 
Titu Vuculescu, pretor în Peclca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea ori-ce plugar, ori-oe măestru, 
orl-ce om, care scie ceti, pote să înțelbgă lă
murit, ce-i este după lege ertat s6 facă și 
ce nu; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la oine să se îndrepte eu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 13 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0..........................97.20
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.65
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 . 101.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4*/2°/0 . 99.80

Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.60
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii........................ 164.50
Losurlpentru reg. Tisei și Seghedin . 139.75
Renta de argint austr...............................99.25
Renta de hârtie austr. ..'... 99.—
Renta de aur austr...................................98.40
Losurl din 1860..................................... 136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 126.30
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 182.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 228.70
Napoleondorî.......................................... 19.25
Mărci imperiale germane .... 118.35
London vista..................................... 242.75
Paris vista.............................................. 96.32 */2
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 98.95
Note italiene............................................... 90.30

C u r 9 a I rosurilor private

Cursul pieței Brașov.
Din 15 Aprilie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orî. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.90 Vând. 18.98
18.70 Vend. 18.80
19.10 Vând. 19.16
11.20 Vând. 11.30

253.— Vând. —.—
118.40 Vând. —.—
21.40 Vend. —.—

100.— Vend. 101.-

Târgui de rîmătorl din Steiabraeh.
Starea rîmătorilor a fost la 10 

Aprilie de 33,667 capete, la 11 Aprilie au 
intrat 560 capete și au eșit 763 capete, ră
mânând la 12 Aprilie un număr de 33,464 
capete.

Se notăză marfa ungurescă : veche 
grea dela 98—lOOfil. marfă u n gu r 6 s o ă 
tinărăgrea dela 108—110 fii. de mijloc 
dela 107—108 fii. ușbră dela 105—i06 
fii Ung.de mijloc—.— fii. - Serbescă: 
grea 107-108 fii., demijloo 106-107 fii. 
u ș 6 r ă : 104 — 105 fii. kilogram.

^ursa de mărfuri din Bmiapesiu
din 11 Aprilie a 16(10

* Croiau p
8 ♦ m 1 n ț s « - 100 tjh r?>r.

§ s- tiuia 1 Țîi*l K

ttrâu Sa.năfenesn
Grâu dela Tisa

80 8 20 8.40
80 8. 5 e 25Grân de Pesta 80 8.'0 8 25iS-râu de A Iha •rega a 80 8.05 8.20

Grâu de Băcs ka 80 —
Grâu ung. de a ord 80 ____
Grâu românesc 80 —— —

c â f’teț.y j ?»'■
' xirunțe fech;

poiTii 5 M ion ch.; 5TT
• ••

5 ț de Iu

*cor- 70-72 6 60 6 80
:1'2 nutreț 60-82 6.30 6 50
TX de vmars 62.64 5 90 6.-

Orc de bere ''14.66 5.60 5 90
Jvăs 89.41 5.— 5.30
Jucuruk bănă^. 

alții sem
75

Oucurus
OucurtnĂ

73 — -

Hiriș-'.fc 5 -- 5 38

MU

deia |

Se- -ie tri Luterne ungrr 36. 4.6. -
transilvană _
bănățână
roșia 58- 64-

Oleu de rap rafinat ducu .. ._
Oleu de in
Una. de no/c dela Pestr 59 50 60-

dela țeră — _
Slănini avântată ■19 — 50.—

afumată L8 - 59.—
— _

Prune. din Boema iu buțl 16 50 17
din Serbia în saci 15 50 15.75

Lictar slavon nou 18 50 19.
r bănățenesc 16 50 17 —

Suci din Ungaria
Gogoși ungurescl 

serbescl
Miers brută

galbină strecurată
Ceară de Rosanau
Spirt brut •

Dro]diute i:a apin: •

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregonu Maicr.

T7" I S_
Prenumerațiuniie ia Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoi 

i?ri și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârtii luni.
Domnii abonați sâ binevoiaacă a arăta în deosebi, când voiesc 

c $ espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou sC binevoiască a sene adresa 

bl aurit și se arate și posta ultimi
Administraț. „Gaz. Trans/

din 11 Aprilie 1900

1 l. vinar-

Basilica 13 20 14 dd
Credit 397.50 398. 0
Clarv 40 11. m. c. 132- 133.—
Navig. pe Dunăre — r— - —
Lnsbruck 65 - 67—
Krakuu 67.— 66 —
Laibach 49 — 50.—
Buda 134 — 136
Pal fi y 132 50 133 50
Crucea roșie austr. . 42 50 43 50

dto' u/ig. 21 70 22.70
dto .tai. —.— —

Rudolf 65 - 66.
3alm 172.50 174 50
Saixburg . 58 50 60.-
St. Genoi- 182 - 184.-
Stanislau , 130 —-
Trieitine 100 h . a 178.— 184.

dto 1'7,., ' 0 80 - -
VV’al.istein 178.— 184.- ■

deo d» 10 trancl —.— —.—
baucs b. ung. 4°/ —

Nr. 82 60-1900.

PUBLICAȚIUNE
Un teren de zidire situat în Biu- 

mena Strada Fântânei din aua de 
restaurația la „Grbpa lacrimilor1*, 
(Thrâuengrube) în apropierea de hal
ta Tramvaiului, în estindere de circa 
2750 □ metri se vinde pe cale de 
licitație orală și scripturistică.

Condițiile de licitație se pot ve
dea la olic’ul orfanal orășenesc, str. 
Poiții nr. 63, partere în drepta, în 
orele de oficiu.

Licitația se va ținea tot acolo,
Marți in 15 Mai 1900 la 9 ore a. m.

Brașov, 6 Aprilie 1900.
Din ședința oficiului orfanal orășenesc.

M i e isa e s e h, 
919,3—3 primar.

A. Mureșianu Tergtil îsmilui iW. 30.
Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta orl-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

ii

I

cV^x
G^X
CO?

cc^x
Cc^X

Cc^X

gg
csA/

(Ax

Cc^X

1

&
© mandele din afară rugăm a le adresa la 

’Aț

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRTI BE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.T"T±L'.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITÂ

DIFERITE FORMAT^

PROGRAMEELEGANTE;BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

ANOTpUISI.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
sdui I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co-

I

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciurî

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

Cou/veA/te-, in Iota mătimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 
și RESTAURANTE. 

prețuri-cureȘe și diverse
BILETE DE INMORMENTÂRI.

se primesc în biuroui

Tipografia A. MUREȘIANU, Brasovl

Sosiraa și Blficarea tronurilor de stat rog. ung. în Brașov.
WaSabiU eissa fl st. n. 1899.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la tirașov:

I. Trecui de persons la 8 ore Ttn,
II. Tr. armei. peste Ciușiu la 2 6. 9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la 10 6re 25 min. săra
Dela Bncnresci la Brașov:

l. Trenul mixr, care circulă numai Vinerea 
rii-ia Predeal,’ la 0 bre — min. dim.

II. Trenul aecel. la 2 bre 18 min. p. m.
III. Trenul mixt, la 5 ore 20 min. p. m.
IV. Trenul d pers., la 9 bre 27 min. săra

Dela Kezdi-Oșorheiu ia Brașov:
I. Trenul de persoue la 8 ore 25 m. d.,

(are legătură în Sb.-GeorgI cu Oiuo- 
Szerda și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de persone la 1 oră 51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la 6 6re 48 m. sera, (are 

1 gătură cri Ciue-Szereda).
Dela Zernescî Ia Brașov 1G. Bartolomeîn).

I Trenul mixt la 6 ore 22 min. dim.
II. Trenul mixt la 1 oră 13 min. p. m.

Dela Ciuc-Gyimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la 8 ore 25 min. dim

II. Trenul de pers, la 1 oră 51 min. p. m. 
III. Trenul mixt la 6 ore 48 min. săra.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brasov ia Budapesta:

I. Trenul mixt la 5 bre 8 min. diminăța.
II. Tr. aeoel. (peste Clușiu) la 2 6.45 m. p. m.

III. Trenul de oers. la 7 bre 48 mia. sbra..
Dela Brașov la BncarescI:

I. Trenul de persone la 3 ore 55 min. d„
II. Trenul mixt la II ore a. m.

III. Trenul aeoelerat (oe vine pe la Or» di«.
Clașiu) la 2 6re 19 min. p. m.

Dela Brașov Ia Kezdi-Oșurhein:
I. Trenul de persbne la 5 6re 19 mm., 

dim. (are legătură ou Tușnad) 
Oiuo-Szereda. 3 6. 15 m.

II. Trenul mixt la 8 bre 50 miu. a. m. 
III. Trenul de pers, la 3 bre 15 m. p. m.. 
are legătură cu linia Tușaad-Ciuc-Szereda. 
Dela Brașov la Zârnesci (G. Bartolomeiu).

I. Trenul mixt la 9 bre și 2 min. a. m.
II. Trenul mixt la 3 bre L8 min. p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la 5 bre 19 min. dim.

II. Trenul mixt la 8 bre 50 min. a. m. 
III. Trenul de pers, la 3 bre 15 min. p. m_

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Ung.de

